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6.1.4

Öppna upp mot staden och Mälaren

Taket lyfts upp högt och faller lågt ned. De upplyfta hörnen
illustrerar stadens flöden och bjuder in staden innanför. De
upplyfta hörnen är noggrant inpassade i stadens struktur
och skapar tydliga entréer till Västerås nya resecentrum. Att
taket blir lägre mot mitten av byggnadens fyra långsidor har
både praktiska, konstruktionsmässiga och dramaturgiska
grunder. Genom att bli lägre över mittpunkten på bron följer
taket resecentrums program, och inkräktar inte på några
kommersiella ytor, samtidigt som man minimerar tvärsek
tionens utbredning över spårområdet och därmed även
byggnadskostnaderna. Takformen möter rampernas svepande
gester i låga noder över spårområdet och det skapas en
dramatisk dragning mellan stadskärnan och Mälaren.

Sprida och samla

Resecentrum ska hantera stora flöden. Orienterbarheten
är därför avgörande för att området ska fungera som en
attraktiv plats. De upplyfta ramperna är tillgängliga över
hela sin yta och upplevs som ett sammanhängande land
skap som sveper över spårområdet. I de stora flödena finns
lugna nischer för att betrakta, vänta och mötas, medan
flöden koncentreras med hjälp av vegetation, utrustning och
funktionsbelysning. Entréplatserna ansluter till de flöden som
redan är etablerade i staden, och leder resenärer och stads
bor vidare genom resecentrum.

Tillfällig bro

Det skapas en naturlig förlängning av stadens befintliga
struktur utan pauser och korsningar. I det ögonblick rampen
börjar lyfta sig över spåren vet man att man befinner sig
inom resecentrumsområdet med den unika markbeläggning
som tas fram för Västerås resecentrum.

Busstorget

r

Förbindelsen har stora rekreativa värden och genom att
inordna spårens tvärgående flöden i resecentrums nya stads
rum skapas en integrerad plats som är levande under dygnets
alla timmar.

Vasaterrassen

m

Orienteringen på resecentrum förstärks genom en marke
ring på ramperna i borstad betong som indikerar flödet och
rörelsestråk.

Vasakvarteret

g

Kungsängsterrassen

Ankomst till Sigurdsgatan.

h
Mälaren

PLATSENS MÖJLIGHETER

Sigurd 3

DETALJPLAN FÖR VÄSTERÅS RESECENTRUM M.M
Hamnparken

Sigurdsterrassen

Sigurdspassagen

Sigurd 3, Västerås 5:9 m.fl.
Kungsängen, Västerås

En stad – ett landskap – ett tak

Västerås skyline

Taket välkomnar besökaren till Västerås samtidigt som det ger
resecentrum en tydlig identitet. Det är ett tak som breder ut sig,
bjuder in från alla håll och skapar rumsliga sammanhang.

PLANBESKRIVNING
Ikonisk byggnad öppen för staden

GRANSKNINGSTID: 22 december 2021 - 2 februari 2022
Granskningshandling, , dnr: 2017/00054-BN
Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad
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Nod

Närhet till grönska och vatten

P

Vårt förslag till Västerås nya resecentrum samlar hela stadens infrastruk
turella knutpunkt i ett landskap, under ett tak. Vi föreslår en byggnad
som förenar snarare än skiljer funktioner åt.

Dp 1811
Utökat förfarande

Lättillgänglighet

Upplyft landskap

Fram
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INLEDNING
SYFTE
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett
centralt område i Västerås där ett nytt resecentrum är i
fokus. Framtida resecentrum ska i större utsträckning än
idag vara en integrerad del av centrala Västerås genom
att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk,
passager och bebyggelsekvarter. I takt med att staden växer
ska detaljplanen ge möjlighet till utveckling av området
över tid.
Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt
resecentrum med lokal-, regional- och nationell
kollektivtrafik samlat i en punkt. Ytan för befintligt
resecentrum utökas och marken nyttjas effektivare
än tidigare. En framtida spårombyggnad möjliggörs.
Resecentrum är utformat med utgångspunkt i flöden för
människor med fokus på kollektivtrafik och dess resenärer.
Det ska vara enkelt att som oskyddad trafikant ta sig till och
från resecentrum och röra sig genom området.
Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en blandning
av verksamheter som kontor, centrumändamål, hotell,
parkering, utbildning, bostäder och allmänna platser
som park och torg. Detaljplanen bidrar till en förbättrad
trafikmiljö med en ökad tillgänglighet och ökat fokus på
hållbara transportmedel. Vasaparkens gröna stadsrum
förlängs och leder gång- och cykelstråk upp och över
spåren och förbinder centrum med Hamnparken och
Mälaren. Rekreativa värden tillskapas inom planområdet.

En del av planområdet ingår i riksintresse för
kulturmiljövård. Ny bebyggelse ska utformas med hög
kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande,
material och detaljer. Detaljplanen ska bidra till att
stärka Västerås attraktionskraft och tydliggöra entrén till
centrala Västerås där nya resecentrum ska fungera som
ett landmärke. Utformning av ny bebyggelse ska även
beakta risker och störningar från Mälarbanan samt hantera
områdets markföroreningar.

HUVUDDRAG
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.
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 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.
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 torg- och 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
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Inledning
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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
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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.
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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.
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Genom landskapet flödar separerade stråk för gående
respektive cyklister som slingrar sig ner för terrassen. Gångoch cykelstråk får godtagbara lutningar enligt standard.
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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.
Metallverksgatan
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Befintlig gång- och cykeltunnel under Södra Ringvägen
mellan Kopparbergsvägen och Hamngatan föreslås tas
bort. Passage sker istället i markplan.
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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. Etappen
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.

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.

Ga

utgångspunkt i flöden. Flöden för kollektivtrafik och för
resenären, men också för staden och för besökaren.
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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 tillskapa 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.
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. Planförslaget möjliggör omkring
100 - 200 bostäder inom kvarteret.

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.

Sigurdskvarteret integreras med nya resecentrum och ska
innehålla en blandning av olika funktioner – här ska man
kunna bo, arbetas och mötas. 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.

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.

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
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

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.
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.
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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.

BAKGRUND
1997 blev den nuvarande centralstationen i Västerås klar.
Den byggdes enligt dåtidens förutsättningar och sedan
dess har både Västerås befolkning och resandet i regionen
ökat betydligt mer än förutspått. Även vårt sätt att leva
förändras i snabb takt till följd av bland annat digitalisering
och hållbarhetsfokus.
I slutet av 2007 påbörjades en utredning kring hela
stationsområdets
utvecklingsmöjligheter.
Samtliga
medverkande aktörer enades om en målbild för ett nytt
resecentrum där trafik och service för tåg, buss, bil,
cykel och gång ska samordnas. Projektet utformades på
stadsledningskontoret i slutet av 2010 och fick namnet 3B
(Bygga Bort Barriärer). Sedan 2017 heter det Mälarporten.
Projektet är stort och komplext med många inblandade
aktörer.

Behov av nytt resecentrum
Västerås behöver 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. Västerås behöver ett resecentrum
med bra tillgänglighet, bra samordning och smidiga byten
mellan alla trafikslag.
Kraftig befolkningstillväxt och utökad arbetsmarknad

I Stockholm-Mälarregionen finns cirka 40 procent av
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Foto över befintligt resecentrum.

Sveriges befolkning och sysselsättning. Stråket VästeråsStockholm går genom tre län som utgör arbetsmarknad
för 1,3 miljoner sysselsatta. Regionen förväntas öka
befolkningen och sysselsättningen med omkring 1,4
miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen fram till 2050.
Västerås var 31 december 2020 Sveriges sjunde största
kommun med en folkmängd på cirka 155 500 invånare.
Enligt Västerås stads befolkningsprognos kommer

antalet invånare att uppgå till 179 250 personer år 2033.
I kommunens översiktsplan finns en planeringsinriktning
där man tagit höjd för en befolkningsökning på 230 000
invånare år 2050.
80 000 fler invånare kräver flera anpassningar i hela staden
och samhället, bland annat ett nytt resecentrum. Nytt
resecentrum byggs för att klara den förväntade ökningen av
resenärer för upp till 100 år framåt i tiden och är uppdelat i
etapper för att kunna växa i takt med behoven.
Stor rörlighet inom och mellan länen

Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar till ett annat
län. Nästan var tionde person som arbetar i Västmanlands
län bor i ett annat län. Mellan länets kommuner är
pendlingen ännu större. Enligt SJ var det år 2018 cirka 61
000 (på- och avstigande) tågresenärer på Västerås central
per normalvecka. Enligt VL/Länstrafiken skedde år 2019
över 14,5 miljoner resor i länet med buss. Av dem skedde
över 12 miljoner i Västerås, i snitt 34 123 bussresor varje
dag. Det är en fördubbling av bussresandet sedan 2006.
När Västerås snart blir en universitetsstad väntas också
pendlandet öka mer .
De närmsta åren förväntas över en halv miljon människor
flytta till Stockholmsregionen. En utmaning för länets
kommuner är att locka en del av dessa till att bosätta sig
eller arbeta i länet. Då är en avgörande faktor att det finns
en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik som matchar
resenärens behov och efterfrågan.

Kapacitetsbrist

Dagens station har brister i sin kapacitet, det slår Trafikverket
och Västerås stad fast i en analys. Kapacitetsbristen beror
på ett för litet stationshus, för trånga passager och små
vänthallar. Perrongerna, trapporna, rulltrapporna och
hissarna är för smala och det saknas tillräckligt väderskydd
på perrongerna. Sammantaget gör det att det i rusningstrafik
blir trängsel och köer i trapporna, rulltrapporna och
hissarna, särskilt vid dåligt väder då många resenärer väntar
uppe i glasgången ovan spåren för att få väderskydd. Detta
gör att tågen emellanåt blir försenade i Västerås och det
skapar följdproblem i trafiken längs hela Mälarbanan.
För att åtgärda den förväntade kapacitetsbristen framåt
planerar Trafikverket att bygga om spåren och perrongerna.
Att bredda de nuvarande trapporna, rulltrapporna och
hissarna är inte möjligt av säkerhetsskäl då dagens perronger
är för smala. Särskilt med tanke på att det finns krav på
att kunna passera bredvid trapphusen på perrongen på ett
säkert sätt.
Enligt Trafikverket anses inga av resecentrumets
huvuddelar i dagsläget vara tillräckligt stora eller tillräckligt
funktionella. Men det räcker inte med att bygga om
perrongerna, även bangården behöver byggas om.
Genom att Trafikverket bygger om bangården kommer
det bli möjligt för fler tåg att trafikera Västerås samtidigt.
Ombyggnationen av spårområdet pekas ut som centralt
för Stockholm - Mälardalsregionens utveckling genom
att det ökar tillgängligheten på Mälarbanan till och från

Stockholm. Planeringen för en snabbsträcka mellan Oslo
– Stockholm förutsätter också ett resecentrum med större
kapacitet, då Västerås är ett av de viktiga naven på sträckan.
Utbudet av service på stationen motsvarar inte stadens
storlek och passagen över spårområdet är inte öppen
dygnet runt, vilket gör att man vissa tider måste ta långa
omvägar för att ta sig till andra sidan järnvägen.
Befintlig bussterminal är inte anpassad för dagens stora
antal bussresenärer. Västerås C är länets största knutpunkt
för busstrafik. Det ökande resandet i busstrafiken har
inneburit att plattformar och andra ytor vid bussterminalen
snabbt genererar trängsel under rusningstid. Flera
flaskhalsar mellan plattform, stationsbyggnad och
bussterminal innebär onödigt långa res- och bytestider som
redan med dagens flöden försämrar punktligheten. Detta
skapar irritation hos resenärer och riskerar att minska
kollektivtrafikens konkurrenskraft.
Västerås resecentrum bedöms få en allt viktigare funktion
som bytespunkt både för busstrafiken samt vid byten
mellan buss/tåg. Vid framtida behov av ökat trafikutbud
krävs att kapaciteten inom bussterminalen höjs genom fler
hållplatslägen, bättre service och bättre väderskydd än vad
som finns idag.
Överflyttning till hållbara transporter

Befolkningsökning, ökad mobilitet och generella
inkomstökningar driver ett ökat resande. Utifrån FN:s
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globala mål och de tre olika dimensionerna av hållbar
utveckling (ekonomisk, ekologisk och social), behöver
kollektivtrafiken bli ett än mer attraktivt alternativ än vad det
är i dag, för att minska risken att det ökade resandebehovet
i framtiden sker med bil. Västerås översiktsplan fastställer
att planeringen ska prioritera fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik. Sker den prognostiserade och planerade
utvecklingen kommer resenärsflödet vid resecentrum
att öka 70 procent från 2014 till år 2040. Samtidigt växer
Västerås city på båda sidor om järnvägen. Då behöver
resecentrum fungera som en knutpunkt mellan det som vi
idag ser som city och de nya stadsdelarna vid bland annat
Mälaren.
En del av staden

Studier och rapporter om hållbart resande visar att det krävs
en fysisk och upplevd koppling mellan stationen och staden
för att faktiskt kunna skapa de hållbara transportmönster
som eftersträvas. En fysiskt och upplevelsemässigt
integrerad station i stadsmiljön bidrar till en upplevd
närhet till kollektivtrafiken, som i sin tur gynnar gång- och
cykelresor.
Genom utveckling av attraktiva och tillgängliga bytespunkter
i kombination med god turtäthet i kollektivtrafiksystemet
skapas goda förutsättningar för att uppnå målet om
regional tillväxt och integrerade arbetsmarknader. Allt
detta understöds genom satsningen på ett större, modernt
resecentrum i centrala Västerås. Västerås planerade
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resecentrum möter även flera av de viktiga förutsättningar
som finns för att uppnå ett stort resandeunderlag och för
att omvandla stationen och dess närmaste omgivning till
en lokalt tillgänglig målpunkt och en integrerad del i det
urbana sammanhanget.

MÅL

•

Mälarporten ska innehålla attraktiva
kvartersytor för kontor, bostäder, handel och
service.

•

Mälarporten ska innehålla attraktiva
allmänna ytor och ett tilltalande och effektivt
resecentrum.

•

Området ska vara öppet, lättillgängligt och
framkomligt för alla.

•

Området ska bidra till ökad tillgänglighet
både inom Västerås och mellan Västerås och
andra platser.

Mål för Mälarporten
Hela planområdet, inklusive Västerås nya resecentrum, är
en del inom stadsutvecklingsprojektet Mälarporten.
Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city och
Mälaren, och bidra till ett utvidgat och stärkt city:
Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla
tät och blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och
varierad skala, med kontraster mellan nytt och gammalt.
Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras
för att ge karaktär och identitet. Stadsdelen blir ett viktigt
steg på vägen i den långsiktiga utmaningen att vara den
hållbara kommunen.

Mål för resecentrum
I den projektbok (programhandling) som tagits fram för
nytt resecentrum, april 2021, beskrivs följande mål för
resecentrum.

- Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet (2013)

Ett resecentrum som är mycket mer än ett resecentrum

Västerås nya resecentrum ska uppfylla många syften.
Det är inte bara ett resecentrum, där resenärerna på ett
smidigt sätt kan ta sig till, från och mellan olika trafikslag.
Det ska även underlätta för dem som vill ta sig mellan
centrala Västerås och Mälaren, och mellan Västerås olika
centrala stadsdelar till fots eller med cykel. Västerås nya
resecentrum ska vara en plats som både västeråsare och
besökare vill komma till och vara på. Västerås resecentrum
ska underlätta vardagen för både besökare, passerande och
för dem som bor i närheten.

KAPITEL 2 • MÅL OCH VISION

2
2.1

Mål och vision
MÅLBILD
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inte bara ett resecentrum,
där resenärerna
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mentalt
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underlätta för dem som vill ta sig mellan centrala Västerås

Sammanfattande kan målbilden för resecentrum uttryckas så här:
Vi ska utveckla resecentrum till en modern, funktionell och attraktiv resandeanläggning med resenär och besökare
i fokus, och människan i centrum. En effektiv och attraktiv knutpunkt för hållbara resor inom, till och från Västerås.
Ett resecentrum att vara stolta över.

och Mälaren, och mellan Västerås olika centrala stadsdelar till

fots ellermöter
med cykel.behoven
Dessutom vill vi att
vårt nya
resecentrum
Ett resecentrum som
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ska vara en plats som både västeråsare och besökare vill
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vardagen för både besökare, passerande och för dem som
bor i närheten.

Främja hållbara resor till, från och inom Västerås

Förebild inom innovation

Hög servicenivå

• Bidra till att öka kollektivtrafikresandet inom
kommunen.
• Bidra till att avlasta stadskärnan från biltrafik.
• Främja (prioritera) resor till fots, med cykel och
med buss.

• Använda modern teknik för områdets resurs- och
energianvändning, återvinning och byggmaterial.
• Fler än tre innovativa lösningar ska byggas in i
resecentrum.
• Enkelt att sköta drift och underhåll.
• Göra teknik- och energistaden Västerås synlig:
– Visa upp teknik.
– Testa teknik.
– Använda teknik.

• Olika typer av lättillgänglig och kvalitativ resenärsservice, för dem som befinner sig längre eller kortare
tid på resecentrum.
• Olika typer av cyklistservice.
• Aktiviteter för olika typer av besökare.
• Klimatanpassade och väderskyddade vänt-,
parkerings- och transportytor.
• Plats för spontana och planerade möten.
• Gott om väntplatser.

Effektivt och flexibelt

Kommersiellt gångbart

• Flexibla, multifunktionella och robusta lösningar
och ytor som tål utveckling.
• Utvecklingsbart och föränderligt.
• Klara resenärsökningar med sikte mot 2050.
• Dimensionerat att klara högintensiva perioder
på dygnet.
• Smidiga byten mellan flera transportslag:
– Sömlös reseupplevelse.
– Moderna, användarvänliga
”kommunikations-/skyltsystem”.
– Tydlig gemensam information för alla trafikslag.
– Stationen upplevs som en enhet.
– Avstånd mellan målpunkter inom resecentrum
ska vara max fem minuter.
– Flödesstråk ska vara tydliga, orienterbara
och ha visuella målpunkter.
– Enkelt förflytta sig horisontellt och vertikalt.
– Lätt att få överblick.

• Kommersiellt bärkraftigt med hög servicegrad.
• Kostnad; Utvecklingen av resecentrum förutsätter
hållbara lösningar, det vill säga är genomförbara till
rimliga kostnader, i balans med sociala, kulturella och
ekologiska perspektiv.

resenärer och boende
komma till och vara på. Västerås resecentrum ska underlätta

Det finns ett dokument som heter Målbild Västerås
Västerås resecentrum
ska vara en viktig
del av vår(Västerås
stad, av
resecentrum, undertecknat
av projektets
aktörer
det Västerås har att erbjuda, och bidra till att stärka Västerås
attraktionskraft. Resecentrum
ska både fysiskt och mentalt
stad, Jernhusen, Regionala
kollektivtrafikmyndigheten
i
bygga broar.
Västmanland, Trafikverket och Klövern) 2013. Dokumentet
beskriver på en relativt
nivå
2.1.2 detaljerad
Ett resecentrum
somolika
möter lösningar
behoven hos för,
framtidens resenärer och boende
och mål att uppnå med, Västerås nya resecentrum. Även
Det finns ett dokument som heter Målbild Västerås resecentrum, undertecknat
av projektets aktörer (Västerås
stad,den
i Fördjupad översiktsplan
för stationsområdet,
också
Jernhusen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västmanfrån 2013, finns målformuleringar
kopplade
land, Trafikverket och Klövern) direkt
2013. Dokumentet
beskriver till
på en relativt detaljerad nivå olika lösningar för, och mål
resecentrum.
att uppnå med, Västerås nya resecentrum. Även i Fördjupad
översiktsplan för stationsområdet, också den från 2013, finns

direkt kopplade
resecentrum.bra och
Ambitionerna medmålformuleringar
att skapa
ett tillriktigt
Ambitionerna har
med att
skapahöga
ett riktigtfrån
bra ochbörjan,
framtids- och
framtidssäkrat resecentrum
varit
säkrat resecentrum har varit höga från början, och ambiambitionerna är intakta.
har
nya
formuleringar
tionerna ärDäremot
intakta. Däremot
har nya
formuleringar
gjorts
under projektets gång, med en bredare och mindre detaljgjorts under projektets
gång, med en bredare och mindre
styrande ansats. Förtydliganden och prioriteringar av målen
har
också
kunnat göras utifrån detoch
arbete som
gjorts med
detaljstyrande ansats. Förtydliganden
prioriteringar
detaljplan och ritningar, samt djupanalyser av och med
intressenter
målgrupper.det
Till dessa
sätts även
av målen har ocksåprojektets
kunnat
görasochutifrån
arbete
som
mer detaljerade och specifika mål, kopplade till särskilda
gjorts med detaljplan
ocheller
ritningar,
samt idjupanalyser
tidpunkter
avgränsade områden,
projektet. Denna typ av
av mål går att hitta i bland annat projektdirektiv, direktiv för
och med projektets innehåll
intressenter
och målgrupper. Till dessa
i Västerås resecentrum och mål för förprojektering.
sätts även mer detaljerade och specifika mål, kopplade till
särskilda tidpunkter eller avgränsade områden, i projektet.
Denna typ av mål går att hitta i bland annat projektdirektiv,
direktiv för innehåll i Västerås resecentrum och mål för
förprojektering.

Ett attraktivt skyltfönster
• Spännande arkitektur, som väcker uppmärksamhet
i ett internationellt perspektiv.
• Omtalad, stark, egen gestaltning.
• Enhetlig upplevelse för besökaren, trots olika
fastighetsägare.

Länka samman stadsdelar samt
staden och Mälaren
• Länka samman staden och överbrygga barriärer –
genom att stärka sambanden (visuella och fysiska)
mellan omgärdande delar av staden.
• Funktionsmässigt integrerat i stadens flöde.
• Två framsidor, ingen baksida. Attraktiva entréer både
norr och söder om spåren.

Tryggt, välkomnande och tillgängligt för alla,
dygnet runt, alla dagar, året om
• Nattöppna butiker, matställen och passager.
• Tillgodose människor med särskilda behov.

Målbild resecentrum, ur projektbok.
RESECENTRUM – MÄLARPORTEN • 5
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Själva stationsbyggnaden är samägd av Jernhusen (51
%) och Västerås stad (49 %) i det gemensamma bolaget
Västerås Central AB.
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Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-17, §238, att utöka
planområdet för detaljplanen för nytt resecentrum så
att hela fastigheten Sigurd 3 inkluderas. Detta efter att
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Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-03, §229, att
godkänna redovisat förslag från BIG som underlag för
detaljplanering av ett nytt resecentrum i Västerås.
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Byggnadsnämnden beslutade 2014-05-22, §104, att ge
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för Västerås resecentrum.
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Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-19, §141 att ge
Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för
Västerås resecentrum.
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Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-14, §118, att fortsatt
utveckling av Västerås stationsområde baseras på spårlägen
i markplan.

Lill
å

kaj
e

n

ad

Politiska beslut

nsg
ata

n

byggnadsnämnden i uppdrag att utöka planområdet för
detaljplanen. KS § 461
Byggnadsnämnden beslutade 2018-07-27, §211, att skicka
ut detaljplanen på samråd samt 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 §.
Byggnadsnämnden beslutade 2019-11-21, §299, att justera
avgränsningen av planområdet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18, §507, att
godkänna budget för förprojektering av resecentrum.

Planhandlingar

Styrgrupp
Kommunstyrelsen har tillsatt en styrgrupp för projekt
Mälarporten. Den hanterar frågor som rör såväl
utvecklingen av Västerås nya resecentrum, utredning
av avloppsreningsverkets framtid, flytt av Lantmännens
verksamhet samt utveckling av stadsdelen Kungsängen och
Ängsgärdet som helhet. I styrgruppen finns representanter
från Västerås stad.

PM Riksintresse kommunikation, Brandskyddslaget,
2021-05-21

•

Gestaltningsprogram - sammanfattning av
planförslagets gestaltningsprinciper

Projektbok Västerås resecentrum, Västerås stad, april
2021

•

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2021-05-21

Fastighetsförteckning

•

Stadsbilds- och kulturmiljöutredning samt
konsekvensbedömning, Reuter Metelius
Kulturmiljöspecialister, 2019-11-22

•

Stoftutredning, Afry, 2021-10-21

Plankarta med illustrationsplan och grundkarta

•

Planbeskrivning

•
•

Utredningar
•

Barnkonsekvensanalys, Ekologigruppen AB, 2021-08-27

•

TrafikPM, VAP, 2021-09-01

•

Dagvattenutredning, Sweco, 2015-12-07 rev. 2021-0824

•

Trafikbullerutredning, Efterklang, 2021-10-25

•

Externbullerutredning, Efterklang, 2021-10-25

•

Dagsljus och skuggstudie kv Sigurd 3, Westner +
Elsner, 2021-06-14

•

Vindstudie, White, 2018-09-26, rev. 2021-06-22

•

Detaljerad miljöteknisk markundersökning, Sweco,
2016-06-21

•

Flyghinderanalys, Luftfartsverket, 2021-08-13

•

Gång- och cykelflödesanalys, Spacescape, 2020-06-18

•

Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö,
Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister, 2021-07-02

•

Markteknisk undersökningsrapport (MUR
Geoteknik), Tyréns AB, 2019-12-10)

•

PM Geoteknik, Tyréns AB, 2019-12-17

Projektgrupp
Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Åsa Rudhage,
Malin Björklund och Ida Blank i samarbete med
kompetenser från Västerås stad och fastighetsägare.

•

•
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PLANFÖRSLAG
Enbart det som regleras i plankartan samt de
överväganden som lett till planförslaget beskrivs i
detta kapitel. I gestaltningsprogrammet beskrivs
förslagets utformning och gestaltning utförligare.

INLEDNING
Till grund för detaljplanen ligger det förslag som
arkitekterna BIG (Bjarke Ingels Group), Tyréns samt
Kragh & Berglund har tagit fram för nytt resecentrum
och som godkändes av Kommunstyrelsen den 3 juni 2015.
Därefter har förslaget bearbetats ytterligare och i april 2021
blev en programhandling för resecentrum etapp 1 klar.
Detaljplanen är utformad för att ge utrymme för flexibilitet
och framtida utveckling, men möjligheterna begränsas av
platsens förutsättningar och att det ingår ett spårområde.
Läget innebär en stor potential för hållbar stadsutveckling
och för stadens konkurrenskraft. Utveckling av stationsnära
områden leder även till ökad tillgänglighet och attraktivitet
för resecentrum. På så sätt drar både bebyggelse och
resecentrum ömsesidig nytta av varandra.

Överensstämmelse med översiktsplanen
Detaljplanen överrensstämmer med ÖP 2026 där
Mälarporten är utpekat som ett viktigt strategiskt
stadsbyggnadsprojekt
med
syfte
att
utveckla
stationsområdet.
Arbete pågår med en fördjupning av översiktsplanen för
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Västerås Hamn och Hacksta. En förändrad avgränsning
av riksintresset för trafikslag föreslås för att tillgodose
framtida anspråk på mark- och vattenområdet.
I översiktsplanen beskrivs en tänkbar sträckning för en
framtida förbättrad järnvägstrafik på sträckan Stockholm
– Oslo, vilket ska utgöra en planeringsförutsättning
för kommande detaljplaner. Denna sträckning skulle
påverka aktuellt planområde. Dock tas inte hänsyn till
denna planeringsförutsättning i detaljplanen, eftersom
kommunfullmäktige senare beslutat att ta bort denna
planeringsförutsättning (§ 338, 2020-11-05, Dnr KS
2019/00633-1.5.2). Detta beslut har tagits efter att mer
detaljerade undersökningar av konsekvenserna för den
framtida järnvägssträckningen gjorts.
Planförslaget bidrar till samtliga 13 strategier i målen om
ett hållbart och klimatsmart Västerås:
Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar
- Detaljplanen bidrar till strategin genom att skapa
mötesplatser som ska vara öppna och tillgängliga, och
genom ett resecentrum med god tillgänglighet för alla.
Kulturliv ger attraktivitet - Detaljplanen bidrar till
strategin genom att skapa offentliga mötesplatser där
spontana kulturaktiviteter kan äga rum.
Attraktiv regionstad - Detaljplanen bidrar till strategin
genom att möjliggöra en utveckling av kollektivtrafiken
som bidrar till ett hållbart resande i hela regionen.

Bostäder för alla - Detaljplanen bidrar till strategin främst
genom att bostadsplaneringen i området samordnas med
utbyggnaden av bland annat kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar.
Balanserad komplettering - Planområdet består idag till
stor del av dåligt utnyttjade ytor i ett centralt läge med god
tillgång till kollektivtrafik. Genom föreslagen byggnation
kopplas även centrum ihop med Mälaren. Med fler och mer
lättillgängliga övergångar över spåren minskar järnvägen
som barriär.
Livskraftig landsbygd med starka serviceorter – Staden
och landsbygden är beroende av varandra. Detaljplanen
bidrar till utveckling av kollektivtrafiken vilket skapar
förutsättningar för boende och företagande i serviceorter
och de mindre orterna i kommunen.
Kreativt näringslivsklimat - Detaljplanen bidrar
till strategin genom att skapa kontorsmöjligheter
i kollektivtrafiknära läge, samt genom att skapa
förutsättningar för hållbara person- och godstransporter.
Enkelt att gå och cykla - Detaljplanen bidrar till att främja
strategin genom att möjliggöra en tydligare prioritering
av gående och cyklister. Gång- och cykelnätet inom
planområdet förbättras och fler möjligheter att passera
järnvägen ges. Kopplingen cykling och kollektivtrafik
främjas.
Kollektivtrafiken som ryggrad - Detaljplanen
skapar möjligheter att förbättra tillgängligheten till

kollektivtrafiken och möjliggör en kapacitetsökning. Det
skapar förutsättningar för fler att välja ett mer hållbart sätt
att resa.
Levande innerstad - När nya större bostadsområden
likt Mälarporten och Kopparlunden byggs i anslutning
till centrum kommer Västerås centrumkärna att växa.
Bebyggelse i Mälarporten och nytt resecentrum kommer att
förbättra sambanden mellan centrum och omkringliggande
stadsdelar samt Mälarstranden. Detaljplanen bidrar även
med ett större och bredare bostadsutbud inom gångavstånd
till centrum.
Kulturarv och utveckling i samklang - Detaljplanen
bidrar till strategin genom att förslaget har en hög ambition
av god arkitektur och gestaltning, både när det gäller
tillkommande bebyggelse och de nya offentliga rum som
skapas.
Grön och blå identitet - Idag består planområdet till
stor del av stora hårdgjorda ytor. Den grönska som finns
består främst i utplacerade träd. I planförslaget minskas
andelen hårdgjorda ytor i planområdet. En grön länk
skapas mellan de grönområden som finns norr och söder
om planområdet, och binder på så sätt ihop centrum
med Mälaren. I planförslaget ges möjligheter att skapa
ekosystemtjänster.
Resurshushållning och klimatanpassning - Detaljplanen
bidrar till strategin främst genom att planförslaget har tagit
höjd för framtida klimatförändringar och eventuella skyfall.

Överensstämmelse med den fördjupade
översiktsplanen
Generellt överensstämmer planförslaget med den
fördjupade översiktsplanen, men då planen är från 2013
har vissa delar hunnit ändras något.
Det område som utgör själva resecentrum, och som är
med i detaljplanen, har utökats från vad den fördjupade
översiktsplanen föreslog. Utökningen beror främst på att
bussterminalen har utökats, men även för att inrymma
trafiklösningar och parkering.
I skedet då den fördjupade översiktsplanen togs fram
öppnade man upp för en lösning där framtida resecentrum
kunde ha passager både över och under spåren. Efter
det har frågan studerats vidare i detalj i samband med
detaljplanen och beslut har tagits att båda passagerna inom
planområdet ska gå över spåren. Beslutet grundar sig bland
annat på trygghetsaspekter och översvämningsrisk.
I övrigt överensstämmer detaljplanen med den fördjupade
översiktsplanen.
I den fördjupade översiktsplanen finns flera
gestaltningsprinciper. En av dem är: ”Byggnadshöjder
ska vara i huvudsakligen 5-6 våningar. I området kring
spårområdet och vid platsbildningar och stråk kan en högre
skala och exploatering prövas”. Planområdet bedöms ligga
inom det område som den fördjupade översiktsplanen
pekat ut som möjlig att bebygga i en högre skala och

Gällande fördjupad översiktsplan för Stationsområdet (2013).

exploatering. Detaljplanen bedöms därmed följa den
fördjupade översiktsplanen och byggnadshöjder prövas i
denna detaljplan.

Stadsbyggnadsidé
Västerås nya resecentrum ska integreras med staden och
knytas ihop med omkringliggande stadsdelar. Här skapas
en attraktiv och stationsnära stad 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.
Västerås nya resecentrum är inte bara ett resecentrum,
där resenärerna på ett smidigt sätt kan ta sig till, från
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och mellan olika trafikslag. Resecentrum blir även en
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. Västerås nya
resecentrum ska vara en plats som både västeråsare och
besökare vill komma till och vara på. Västerås resecentrum
ska underlätta vardagen för både besökare, passerande och
för de som bor i närheten.
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.
Bostadsbyggande i centrala och stationsnära lägen är en
förutsättning för ett hållbart stadsbyggande.
Framtidens resecentrum fyller även en viktig funktion
i det lokala och regionala landskapet, både som ett nytt
visuellt landmärke som hänsynsfullt kopplas ihop med
den befintliga stadsstrukturen, samtidigt som det med sin
nyskapande och tydliga arkitektur ger området en egen
identitet i riktning mot framtiden.

Målbild Västerås innerstad
I målbilden för Västerås innerstad, godkänd av
kommunstyrelsen september 2021, fastställs att västeråsarna
önskar sig en innerstad ”som vågar”, som har en stark
identitet och lösningar som sticker ut. Västerås innerstad
ska även innehålla många platser att mötas, trygga ställen
där det är liv, ljus och rörelse från morgon till kväll.
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Från målbild Västerås innerstad

Enligt målbilden ska gröna transportlösningar och att
fotgängare och cyklister ska kunna röra sig tryggt och
bekvämt, prioriteras.

Resecentrum bidrar i allra högsta grad till målbildens
önskan om att skapa levande stråk som knyter samman
hela staden ner mot Mälaren, så att allt hänger ihop i en
enda stor innerstad.

REDOVISNING AV PLANFÖRSLAGET
Illustrationsplan som visar hur planområdet
kan bebyggas i enlighet med plankartan.
Illustrationen är inte bindande.
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Förslaget ger möjlighet till ett nytt
resecentrum som byggs på samma plats men
utökas i sin omfattning. Spårområdet och
bussterminalen får en fördubblad kapacitet.
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Intill nya resecentrum skapas nya bostäder,
mötesplatser, besöksmål och arbetstillfällen
med gångavstånd till stadskärnan,
resecentrum och Mälaren. I Vasakvarteret
föreslås två punkthus (74 respektive
44 meter). I Sigurdskvarteret förslås ett
punkthus (60 meter) i anslutning till
Sigurdsterrassen. Övrig bebyggelse blir upp
till 40 meter hög.

tan

nga

Ham

Fyra terrasser, som blir landskap som
höjer och sveper sig över spåren, föreslås i
anslutning till resecentrum. Mötesplatser,
planteringar samt gång- och cykelstråk ges
plats.
Nya angöringsgator tillkommer. I
detaljplanen möjliggörs en flexibel utformning
av Södra Ringvägen; ett smalare eller ett
bredare gaturum. (Illustration: BIG)
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Bebyggelse
Resecentrum

Visionen och målbilden för Västerås resecentrum kan
sammanfattas i ledorden:
En stad - ett landskap - ett tak
Visionen är att det nya resecentrumet 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.
Västerås nya resecentrum blir den viktigaste målpunkten
i den nya stadsdelen, väl integrerad med sin omgivning.
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. Idén bygger på att förbinda
stadssidan med Mälaren genom att dra ”stadens golv”
över järnvägen. Vasaparkens gröna stadsrum utvidgas
och leder gång- och cykelstråk upp och över spåren och
förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren. Det
arkitektoniska uttrycket genomsyras av en ambition om en
byggnad som är unik och modern. Transparenta glasfasader
och ett svävande lätt tak med svepande veckningar ger en
samlande identitet för resecentrumet och hela området.
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Flygvy över planområdet. (Bild: BIG)

Nytt resecentrum byggs på ungefär samma plats som
nuvarande stationsbyggnad, som kommer att rivas.
Marken planläggs för centrumändamål med koppling till
resecentrum.
Två byggnadskroppar uppförs som sträcker sig
över spårområdet; Sigurdspassagen i väster och

Kungsängspassagen i öster. Sigurdspassagen är större då
det huvudsakliga flödet av människor koncentreras hit. Det
är också den passage som kommer att byggas först.
Sigurdspassagen har två entréer på norra sidan i markplan;
en mot Vasaparken och en mot busstorget. Mot söder
ligger två entréer; huvudentrén vid Sigurdsterrassen samt
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en entré på markplan. Ytterligare entréer finns som leder till
det centrala flödet. På norra sidan har Kungsängspassagen
entréer från busstorget. På södra sidan finns entréer både i
markplan och från Kungsängsterrassen.
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Passagerna över spårområdet är utformade som sluttande
torg med inslag av grönska, där gående och cyklister kan
passera genom området dygnet runt.
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KAPITEL 6 • ARKITEKTUR

Etapper

GÅ

KAPITEL 6 • ARKITEKTUR

NG
OC
H
CY
KE
L

G OCH
GÅN

EL
CYK

GÅ
NG
OC
H

GÅ
OC

CY
KE
L

NG
H
CY
KE
L

CYKEL

OCH CYKEL

H

H

SÖDRA RINGVÄGEN

GÅ
NG
CY
KE
L

G
VA
LD

NG
CY
KEL

GÅNG

CYKEL

GÅ

GÅNG

SS
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Från Kopparbergsvägen.
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GÅNG

Entré från Kopparbergsvägen. (BIG)
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GÅNG
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GÅNG
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14 SPECIAL

G OCH
GÅN

#01A-SAFEROOM-2

OC
H

OC
H

H

#01A-05

+3,60

#01A-06

+3,40

TOILET

+3,60

#01A-08

HCP

FIRE ESCAPE STAIRS
P&S RISER (2x1.25)
TEL RISER (3X0.8) +
ELEC RISER (3X0.8)

#01A-05

#01A-04

GÅNG

FÄRDVÄGEN

PLATSBILDNING
+6,82

VL
TICKETING ZONE

#01A-07

STAFF DUCT 6M2
BREAK

TEL RISER (3X0.8) +
ELEC RISER (3X0.8)
DUCT 3M2

RETAIL

+6,89

VASA DEVELOPMENT
TIX
RETAIL

P&S RISER (2x1.8)
DUCT 6M2
+3,32 5
FIRE ESCAPE STAIRS (MV)

+4,94

LINE OF ROOF
66040
OVERHANG ABOVE

+3,52

#01A-09

FIRE ESCAPE STAIRS

PLATSBILDNING
+10,87

+9,56

#01C-WAITING 01

CAFE
#02A-01

ELEC ROOM (10M2)

TO-GO
#01C-OFFICE/TIX/TOILET/REST

GREEN / MINI PARK

+8,34

CLOCK/INFO/
SIGNAGE +7,22

+7,48

#01A-STAFF

32905

P&S RISER (2x1.8)
BUS TERMINAL
DUCT 6M2

BIKE PARK
300 SINGLE

+7,89

#01C-KIOSK 01
+8,70

T0-GO

+3,60

+3,60

+3,60

#02A-02

+11,35

+11,85
PLATSBILDNING
+10,57

+11,35

+11,35

BUS SQUARE

RETAIL

INFO+TIX

#02A-04
KORTTIDSPARKERING CA 35 PL

CY
KE
L

CY
KE
L

HPL 3PL

RETAIL

CY
KE
L

NG

OC

CY
KE
L

MAIN DROP OFF

493 DOUBLE = 986
12 SPECIAL

GÅ

OC
H

NG

KORTTIDSPARKERING CA 35 PL

STAFF
BREAK

+3,40

NG

NG

GÅ

VASA TOWERS

STORE

#01A-03

CAFE/TO-GO

LOCKERS
30 SPECIAL

GÅNG

#01A-02

GÅ

GÅ

VASA TOWERS

#01A-SUBSTATION

FIRE COMMAND PANEL
+ FIRE HYDRANT
TIX

#01A-01
+3,40

+5,56

LANDSCAPE TERRACE
(VASATERRASSEN)

ENTRANCE PLAZA
+3,40

EL
CYK

BIKE PARK

+3,20
SÖDRA RINGVÄGEN

+5,59

S
S
U
B

OC

OC
H

+3,52

EL
CYK

+10,90

HPL 3PL

#02A-05

FÄRDVÄGEN

5300

NG

+4,56

NG

+3,20

+4,56

#01A-SAFEROOM-1
G OCH
GÅN

grä
nd

+6,12
GÅ

skrivet
, Vasa
elen av

+11,35

#02A-06
#02A-07

#02A-08

#02A-09

TO-GO

BIKE PARK
128 SINGLE

PLATFORM 02

22095

PLATFORM 01

TRACK 01/02

+11,35

79465

21440

TRACK 03/04

TEMP

PLATFORM 03

Hamn
gränd

BIKE RAMP

Hamn
gränd

+11,35

Broplan – norra sidan.
25330

Bottenplan – norra sidan.
TRACK 05/06

#01B-06

+2,70

Sigurdsgatan

SERVICE LOADING
LASTPLATS

TIX
TOILET

SERVICE
LIFTS

#01B-04

SERVICE

TAXI CA 8 PLATSER

10050

#01B-05

FAN ROOM
(MEZZ LVL)
(80M2)

FAN ROOM
(BRIDGE LEVEL)
(80M2)

+2,50 9

ELEC ROOM (15M2)

Entré från Kungsängsterrassen. (BIG)
158 SINGLE
13 SPECIAL

112 SINGLE

SPRINKLER TANK (200M3) +
SPINKLER PUMP ROOM (50M3) +
SUBCENTRAL FOR HEATING &
WATER METER (60M3)

KLOVERN
BIKE PARK

+9,48

+9,48

LANDSCAPE TERRACE
(SIGURDTERRASSEN)

KORTTIDSPARKERING 5 ST

KORTTIDSPARKERING 5 ST

BIKE PARK

CENTRE FOR
HEATING +
COOLING (60M2)

FAN ROOM
(GF) (60M2)

+6,04
+4,64

+4,64
+4,32

Sigurdsterrassen

GÅNG

+2,80
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Kungsängsgatan
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Faser i projektet.

PARKERING

Kungsängsgatan

CYKEL

CYKEL

Etappindelning från projektbok resecentrum, april 2021.
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Den första etappen byggs när detaljplanen har vunnit
laga kraft. Byggnation sker i samband med Trafikverkets
första ombyggnation av bangården. Etapp 2 innehåller
Kungsängspassagen och byggs när antalet resenärer har
ökat så pass mycket att det behövs mer kapacitet, sanno-

H

Västerås 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.

6.3.5

GÅNG

PARKERING

+7,5

likt först efter år 2035. Även det sker i samband med att
Trafikverket bygger om delar av bangården. Detaljplanen
omfattar båda etapperna. Då det kommer dröja flera år
innan etapp 2 kan byggas, ska etapp 1 kunna ses som en
färdig gestaltning.

resecentrum planeras med flexibilitet. Tillfälliga lösningar
kan bli förekommande, det är då viktigt att de utförs med
samma höga kvalitet som i övrigt område.
Ett nytt resecentrum behövs för att bygga bort de brister
som finns, men också för alla Västeråsare som behöver
kunna ta sig över spåren idag. Gång- och cykelpassager
behövs för att knyta ihop staden med Mälaren. Etapp två
kan byggas när behov finns och anpassas utifrån ändrade
resvanor.

En programhandling har tagits fram för etapp 1 (Projektbok Västerås resecentrum, Västerås stad, april 2021). Nästa steg är att ta fram en projekteringshandling, vilket sker
efter att detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige.
Flöden och entréer

Västerås resecentrum är designat som ett samlat flöde
som sträcker sig över järnvägen. Sigurdspassagen har två
entréer på norra sidan, en mot Vasaparken och en mot
busstorget. Mot söder ligger två entréer, huvudentrén vid
Sigurdsterrassen samt en entré på markplan. Ytterligare
entréer finns med koppling direkt till det centrala flödet.
Innehåll och service

För att skapa bästa möjliga orientering och sammanhang
är resecentrums resefunktioner framför allt samlade i den
centrala delen av stationsbyggnaden i Sigurdspassagen.
Kommersiella ytor placeras vid huvudentréerna på den
norra och södra sidan av spårområdet. All service är förlagd
vid sidorna av det genomgående stråket (cirkulationsstråket)
som löper fritt och centralt genom byggnaden, med en
bredd på 6–10 meter. Kungsängspassagen kommer att få
motsvarande utformning, men i mindre omfattning.

Huvudflöden och primära entréer, från projektbok resescentrum april 2021.
(Illustration: BIG)

Cirkulationsstråket är utformat så att man har tydlig
uppsikt över nedgångar till spår. Förbindelser i form av
trappor, rulltrappor och hissar till plattformarna säkrar för
ett effektivt flöde som också är dimensionerat för att klara
resecentrumets framtida ökade kapacitet.
Takkonstruktionen kräver inga pelare inomhus vilket
istället skapar en stor, öppen yta inomhus som är lätt att
överblicka och inreda på olika sätt. Det gör också att det
blir lätt att orientera sig inomhus. Möjligheten till flexibilitet
gör att funktioner och ytor inom huset kan byggas om för
att möta framtidens behov.
Flexibelt över tid

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

Utformning, gestaltning och materialval av
bebyggelseförslaget

Gestaltning och utformning beskrivs mer ingående i separat
gestaltningsprogram, som sammanfattar de viktigaste
gestaltningsprinciperna. På plankartan finns hänvisning
till gestaltningsprogrammet (f3). Detaljplanen reglerar inte
innehåll och utformning inne i resecentrum.
Västerås nya resecentrum föreslås få en unik och modern
utformning. Kännetecknande för förslaget är utformningen
av taket och den till stor del transparanta fasaden.
Västerås resecentrum är formgivet efter flöden och
förmedlar rörelse. Flödet gestaltas för överblickbarhet, god
orienterbarhet och tydliga rumsliga sekvenser. Utskjutande
hörn och knäckningar undviks, siktlinjer och transparens i
gestaltning och material prioriteras. Gränsen mellan inne
och ute suddas ut, med visuell och funktionell koppling
till omgivningen och stadsväven. Byggnadens glasade och
långa kurvade fasader säkrar ljus och öppenhet mellan ute
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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och inne. (f18) Funktioner organiseras så att det skapas så
kallade aktiva fasader med synligt innehåll som ökar känslan
av trygghet.
Taket har en viktig funktion eftersom det är en så synlig
och viktig del av gestaltningen. Takytan kan ses som en
femte fasad som i sin utsträckning och sitt läge blir ett
framträdande element i staden.
Taket lyfts upp högt och faller lågt ned. De upplyfta hörnen
illustrerar stadens flöden och bjuder in staden innanför. De
upplyfta hörnen är noggrant inpassade i stadens struktur
och skapar tydliga entréer till Västerås nya resecentrum. Att
taket blir lägre mot mitten av byggnadens fyra långsidor har
både praktiska, konstruktionsmässiga och dramaturgiska
grunder. Genom att bli lägre över mittpunkten på bron
följer taket resecentrums innehåll, och inkräktar inte på
några kommersiella ytor, samtidigt som man minimerar
tvärsektionens utbredning över spårområdet. Takformen
möter rampernas svepande gester i låga noder över
spårområdet och det skapas en dramatisk dragning mellan
stadskärnan och Mälaren. Resecentrums tak tillåts kraga ut
över angränsande kvartersmark eller allmän platsmark (f27).
Tanken är att arbeta med ett taksystem i aluminium där
långa remsor formrullas och låses samman med en stående
fals på ovansidan. Med detta system har man möjlighet till
remsor av metall i upp till 200 meter och med möjlighet
att integrera solceller i remsorna. Materialet ska ha en
mycket hög hållbarhet, vara korrisionsfritt och kunna
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Taket blir en viktig del i gestaltningen och skapar tydlig identitet i området. Bilder: (BIG)

klara järnvägsmiljön på ett bra sätt. En annan lösning är
integrerade solceller i form av takpaneler som läggs ut för
att följa formen.
Takkonstruktionen har ett sicksackmönster som har
utformats med olika smarta funktioner och fördelar.
Mönstret gör att taket släpper in dagsljus, som är extra
viktigt på den norra sidan där det naturliga ljusinsläppet
är mindre. Konstruktionen ger också möjlighet till naturlig
ventilation och en lägre driftskostnad för värme och kyla.
Konstruktionen ger bra möjligheter till dränering och
avrinning.

Bildtext

Takkonstruktionen kräver inga pelare inomhus vilket skapar en stor, öppen yta inomhus som är lätt att överblicka och inreda flexibelt. (Bild: BIG)
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sid 21

Sigurdskvarteret

Sigurdskvarteret (Sigurd 3) ligger centralt mellan Sigurdsterrassen, Kungsängsterrassen, Kungsängsgatan och
spårområdet. Kvarteret kommer att integreras med nya
resecentrum.
Den befintliga byggnaden på Sigurd 3 rivs för att det
nya kvarteret ska kunna utvecklas optimalt i samspel
med resecentrum och därmed uppnå orienterbarhet,
tydligt sammanhang och hög tillgänglighet. Marken inom
fastigheten är förorenad och i behov av sanering när
markanvändningen ändras, se Planförslag > Risker och
störningar > Förorenad mark. Ett flertal träd i alléer och
med mistlar berörs, se avsnitt Planförslag > Mark och
vatten > Naturmiljö
Kvarteret ska innehålla en blandning av olika funktioner –
här ska man kunna bo, arbetas och mötas. Kollektivtrafikläget
gör det lämpligt för lokalisering av personintensiva
verksamheter, som kontor och vuxenutbildning. Bostäder
ger närhet till både service, kommunikationer, centrum
och vattnet. Planförslaget möjliggör för omkring 300 - 400
bostäder inom kvarteret.
Olika delar av resecentrum sammanbinds genom stråk som
korsar kvarteret. Kvarteret ligger i ett bullerutsatt läge nära
både järnväg, Kungsängsgatan och silon, se Planförslag >
Risker och störningar > Buller. Ny bebyggelse uppförs i
traditionell kvartersstruktur med två lamellhus placerade
på innergården. Kvartersstrukturen bidrar till minskade
bullervärden för gårdar och bostäder.
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Kvarteret Sigurd och Resenärsgatan i direkt anslutning till resecentrum. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)

Större delen av bebyggelsen placeras på en upphöjd gård
som inrymmer både parkering och fordonstrafik. Mot
Kungsängsgatan sluttar marknivån likt de båda terrasserna
och ansluter således på ett naturligt sätt till resecentrum.
Kvarteret delas på mitten av ett tvärgående stråk mellan
Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen, och mellan
Resenärsgatan och Kungsängsgatan. Även mellan kvarteret
och resecentrums båda entréer finns trappor ned till
Resenärsgatan. Öppningarna bidrar till att kvarteret öppnas
upp och inte blir en ny barriär.

Närmast spåren placeras kontor (K), konferensanläggning
(O1), centrumändamål (C1), vuxenutbildning (S1) och
Resenärsgatan (GATA) som en skyddande barriär mot
bostadsdelen (B) som är placerad mot Kungsängsgatan.
Inom södra delen möjliggörs även kontor (K) och hotell
(O2). I kvarterets nordvästra hörn föreslås en högre
kontorsdel i 16 våningar. Övriga byggnader har överlag en
höjd om 8-9 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. Att inslaget av
bostäder också är högt förstärker efterfrågan på service
i bottenvåningen. I bottenvåningen mot Resenärsgatan
tillåts centrumändamål (C1). Centrumändamål ska finnas
i minst 30 % av bottenvåningarna mot Kungsängsgatan.
I övriga bottenvåningar mot torgen och innergården får
centrumändamål finnas (C2).

bostadskomplement samt entréer till kontor och
lamellhusen vetter mot stråket. Stora öppningar mot
bostadsgårdarna ger visuell kontakt och öppenhet men
ändå tydliga rumsbildningar. Miljön andas mer publik
stadsmässighet i kontrast mot gårdarnas lummiga grönska.
En tillgänglig koppling som binder sammanSigurdsterrassen
och Kungsängsterrassen ska finnas (n3).

I den västra delen av kvarteret i anslutning till
Sigurdsterrassen får livsmedelsbutik uppföras i
bottenvåning (H1). I bottenvåningen under hela kontor/
bostadskvarteret får parkering uppföras i två plan (P1, P3).
Ovanpå garaget skapas ett planteringsbart bjälklag som
skapar kvarterets innergård.

Det nord-sydliga stråket förbinder Kungsängsgatan
och Resenärsgatan via trapp och rampstråk. Det skapar
siktlinjer genom kvarteret ner mot vattnet och Lillåudden.
En tillgänglig passage som förbinder Kungsängsgatan
med kvarterets innergård ska utföras (n1). Det består av
ett system av sicksackande ramper med planteringar med

Bostadsgård och stråket mellan Kungsängsgatan och Resenärsgatan. (Bild: Wester+Elsner/
TMRW)

Kvarteret kommer att byggas ut i etapper.
Gårdsmiljöer och stråk

Bostadsgårdarna är utformade som ett storgårdskvarter
om än delat av det nord-sydliga stråket. Bostadsgårdarna
ligger nordvästligt till sydostligt orienterade och utifrån
platsens förutsättningar har så bra ljusförhållanden
som möjligt försökt tillskapas. Gårdarna har en tydlig
rumslighet samtidigt som utblickar och siktlinjer tas till vara.
Bostadsgården ska ha plats för lek och samvaro. Gården
ska ha grön karaktär (n2) Lamellhusen har terrasser på
taken för de boende med möjlighet till utevistelse.
Det ost-västliga gångstråket förbinder Sigurdsterrassen
och
Kungsängsterrassen.
Mindre
lokaler
och
Illustration flöden i kvarteret Sigurd 3(Wester+Elsner)
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mindre träd mellan ramperna. Trappor finns upp till
21 JUNI
gårdarna. Mot Resenärsgatan tar man upp
nivåskillnaden
SOLUPPGÅNG
SOLUPPGÅNG
03.34
03.34
21 JUNI 21 JUNI
SOLNEDGÅNG
SOLNEDGÅNG
22.16
22.16
KL. 09.00 KL. 09.00
som är en våning hög med en skulpturalt formad ramp
med trapp som kompletteras med hiss för att klara
tillgänglighetskrav. Den är oval till formen och sticker fram
så den syns när man går utefter Resenärsgatan och från
Resecentrum (f24, f26, b2).

KV SIGURD
KV SIGURD
3 3
21 JUNI 21 JUNI
JUNI
KL. 12.0021KL.
12.00
KL. 15.00

SOLUPPGÅNG 05.52
SOLNEDGÅNG 18.08

20 MARS
KL. 09.00

För att kunna skapa öppna gårdsmiljöer nom kvarteret får
ej förråd och skärmtak uppföras (e1).
Dagsljus

Kl 9.00

Kl 12.00

Kl 15.00

21 JUNI 21 JUNI
KL. 15.00 KL. 15.00

21 JUNI 21 JUNI
KL. 18.00 KL. 18.00

En analys av dagsljusexponering har utförts av 20 MARS
05.52 05.52
20
Westener+Elsner för Sigurd 3 och finnsSOLUPPGÅNG
somSOLUPPGÅNG
bilaga
tillMARS20 MARS
SOLNEDGÅNG
SOLNEDGÅNG
18.08 18.08
KL. 09.00KL. 09.00
förslaget. Analysen är översiktlig och behöver följas upp
senare i bygglovskedet då mer information finns om
fönstersättning, storlekar på fönsteröppningar, glasvärden,
rummens utbredningar och placeringar inom byggnaden
samt de interiöra materialens reflektionsvärden.

KV SIGURD
KV SIGURD
3 3
2020
MARS
20 MARS
MARS
KL.KL.
15.00
KL. 12.00
12.00

N

Resultatet av den utförda analysen visar att kvarteret överlag
har god tillgång till dagsljus förutom några situationer på de
nedre våningarna. Fasaden mot norr av kontorsbyggnaden Kl 9.00
Kl 12.00
20 MARS20 MARS
har mycket hög dagsljustillgång. Fasaderna mot innergården
KL. 15.00KL. 15.00
Utdrag ur skuggstudie för Sigurd 3.
har begränsad tillgång till dagsljus och ytterligare studier har
utförts för ett par punkter som har sämre värden. Genom Skuggstudie
att arbeta med fönsterstorlekar bedöms kraven på dagsljus
En skuggstudie har gjorts på planförslaget för fyra tidpunkter
kunna uppnås även i skuggade lägen. Att ha ljusa kulörer
på året. Höjder på nya byggnader i skuggstudien är satta
på fasader mot innergården kan också bidra till förbättrad
efter byggnadsförslaget som visas i illustrationsplanen.
situation för dagsljusinsläpp.

SKUGGSTUDIE
SKUGGSTUDIE

N

SK SIG A-024C
SK SIG A-024C
2021-06-14 2021-06-14

Kl 15.00
20 MARS20 MARS
KL. 18.00KL. 18.00
SOLNEDGÅNG
SOLNEDGÅNG
18.08 18.08

Skuggstudien visar att största skuggbildningen blir under
morgonen och kvällen då slagskuggorna är som längst, både
vid vårdagjämning och sommarsolstånd. Huvudsakligen
skuggas bostadsgården i kvarteret men även Resenärsgatan
och närmsta perronger skuggas också mycket periodvis.
N

N
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SKUGGSTUDIE

SK SIG A-024B
SK SIG A-024B
2021-06-14 2021-06-14

Hela skuggstudien finns i bilaga ”Dagsljus- och skuggstudie kv Sigurd 3”.

Entréer får inte öppnas över allmän plats (f5) utan ska
ordnas inom egen fastighet.

Utformning, gestaltning och materialval av bebyggel-

För att få ett sammanhållet formspråk och optimera
dagsljusförhållanden får balkonger ej vara utanpåliggande.
Burspråk får kraga ut 1 meter från fasaden. Balkonger ska
vara i linje med burspråk (f6). Det ger möjlighet till ett
meandrande former över fasaden för ett varierat uttryck
och bryter ned den stora skalan. (f7).

seförslaget

Gestaltning och utformning beskrivs mer ingående i separat
gestaltningsprogram, som sammanfattar de viktigaste
gestaltningsprinciperna. På plankartan finns hänvisning till
gestaltningsprogrammet (f2).
Kvarterets storskalighet bryts ned genom en variation i
höjder och fasadutformning. Gestaltningen av resecentrum
är född ur all rörelse som omger det, något som också har
inspirerat gestaltningen av Sigurdskvarteret. Gestaltningen
samspelar med omgivande stadsstrukturer och karaktärer,
samtidigt som kvarteret ges en egen identitet. Genomgående
har husen halvcirkelrundade gavlar och ligger som staplade,
saxade ”klossar” på varandra i volymer för att bryta upp
den annars kompakta fasaden mot järnvägen. Minst ett
släpp i fasaden ska finnas mot Kungsängsgatan (f19) och
översta våningen ska vara indragen från fasaden (f20). Det
ger en variation av kvarterets höjdskala samt en möjlighet
att forma volymerna i kvarteret Sigurd både efter de behov
som flödena har samtidigt som siktlinjer kan hållas öppna för
utblickar mot målpunkter och stråk. Byggnad ska utformas
med runda hörn (f11). Med sina rundade hörn bidrar husens
utformning till en inbjudande känsla – du välkomnas
in i kvarteret. De rundade hörnen är även positiva ur ett
trygghetsperspektiv och för solljusförhållanden. Byggnad
ska därför placeras i egenskapsgräns (p1).

Lamellhusen är spegelvända kring stråket. De två övre
våningarna är indragna för att ta ner höjderna och
markera entrén till kvarteret (f10). Mot Sigurds- och
Kungsängsterrassen är de övre våningarna också indragna
och på så vis manifesteras entréerna in i kvarteret och
öppnar upp för ljus och rymd utan att släppa in alltför
mycket buller från omgivande gator och järnvägsspår. (f8 f9)
Bottenvåningar mot gatan och innergåden ska uppföras
med en invändig rumshöjd på minst 3,6 meter (f17). Detta
skapar en flexibilitet för framtida användningsmöjligheter.
Sockelvåningen ska kontrasteras eller på annat sätt markeras
(f21).
Byggnadernas
innehåll
påverkar
gestaltningen
eftersom olika funktioner har olika behov av mått- och
ljusförhållanden. Arkitekturen signalerar olika grader
av offentlighet och intimitet, vilket också underlättar
orienterbarheten. Resemiljön för de som passerar med tåg
blir också en parameter i gestaltningen, liksom relationen
till Ottarkontoret och Mimerkvarten på andra sidan om

Sigurdsterrasen och bostadsdel mot Kungsängsgatan. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)

Kvarteret integreras med resecentrum. Entré Kungsgängsterrassen. (Bild: Wester+Elsner/
TMRW)

spåren.
Husen
anknyter
till
tegelarkitekturen
från
industribyggnaderna på andra sidan järnvägen fast med ett
tidsenligt formspråk. Ytterfasader mot Kungsängsgatan,
Resenärsgatan och de båda terrasserna ska i huvudsak vara
av tegel. Övriga fasader får vara i puts, corten eller trä (f14).
Ljusare kulörer ger bättre dagsljusvärden.
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Vasakvarteret

PROPOSED
PROPOSEDOPTION
OPTION
VIEWS
VIEWS

Vasakvarteret blir en av stadens viktigaste platser då det
genom sin nära placering till resecentrum utgör entrén
till centrala Västerås. Stora flöden av människor kommer
passera och röra 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.
Utvecklingen av kvarteret ska bidra till att öka
trygghetskänslan genom ökad närvaro och rörelse genom
området. Placering av stråk och flöden samt blandade
funktioner på platsen skapar förutsättningar för användning
dygnet runt.

AERIAL
VIEW
AERIAL
VIEW

Vasaterrassens landskap förlängs och får genom
Vasakvarteret en koppling till Hamngatan. På det sättet
fortsätter det gröna landskapet med gång- och cykelväg.
Gång- och cykelvägnätet knyts ihop med omgivningen och
genomkorsar kvarteret.
Vasakvarteret bygger vidare på samma grundidé som
resecentrum med uppbyggt landskap. Mot Södra Ringvägen
och infarten av Färdvägen öppnas landskapet upp med
fasader i gatunivå med publika lokaler i bottenvåningen
(C1). Ovanpå landskapet placeras två punkthus där bostäder
(B), hotell (O2), kontor (K), centrumändamål (C5) och
vuxenutbildning (S1) tillåts. Centrumändamål får uppföras
i de två nedersta våningarna samt i översta våningen på
de båda tornen. Planförslaget möjliggör för omkring 100 200 bostäder inom kvarteret.
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Vasakvarteret från olika vinklar. (Bild: BIG)

Kvarteret är utsatt för buller från både järnväg och gata,
vilket begränsar användningen i viss mån. Se Planförslag
> Risker och störningar > Buller. Under det upplyfta
landskapet ryms bil- och cykelparkering i markplan (P2).
Byggnaden som växer fram ur Vasaterrasens landskap ska
uppfattas som en del av terrassen snarare än en utplacerad

byggnad. Placeringen av byggnaden är välstuderad och tar
god hänsyn till gång- och cykelstråken som utgör en stor
del av Vasaterrassens funktion. Byggnaden ska ses som ett
komplement till resecentrum och fyllas med funktioner
och utbud med stark koppling till resandet (C4).
Vasakvarteret sätter också Svartån och förbindelsen ner till

hamnen i ett nytt sammanhängande stadsrum och struktur.
Vasaparken blir aktiv från alla håll och glömda och dolda
förbindelser aktiveras från Kungsängsgatan till slottet.
Givet närheten till resecentrum och Vasaparken, som båda
är offentliga miljöer, är det av stor vikt att området inte
upplevs som privat.
Friyta

Det centrala läget ger begränsade möjligheter till större
friytor. Uteplatser kan ordnas genom balkonger och
terrasser på tak där byggnaderna trappas ned. Genom
att höja landskapet över parkerings- och gatunivån kan
en större grönyta tillskapas. Mellan huskropparna ges
utrymme för vistelse och visuell koppling till Vasaparken.
Utformning, gestaltning och materialval av bebyggelseförslaget

Gestaltning och utformning beskrivs mer ingående i separat
gestaltningsprogram, som sammanfattar de viktigaste
gestaltningsprinciperna. På plankartan finns hänvisning till
gestaltningsprogrammet (f4).
De tre byggnaderna i kvarteret minskar gradvis i höjd
närmast resecentret. Den högsta byggnaden placeras
närmast Hamngatan. På så sätt ges resecentrum ett
respektavstånd, samtidigt som Vasakvarterets gestaltning
blir mer framträdande. Båda gestaltningarna kan utläsas
tydligare.
Paviljongen som är placerad på Vasaterrassen får ett starkt

Vasapaviljongen får samhörighet med resecentrums gestaltning och innehåll. (Bild: BIG)

släktskap till resecentrum när det gäller dess gestaltning och
formspråk (f23) men utförs i en mindre skala. På plankartan
finns hänvisning till gestaltningsprogrammet (f1).
De två högre byggnadsvolymerna trappas ned och blir
slankare ju högre de sträcker sig. Det lämnar siktlinjer genom
kvarteret samt knyter an till den lokala byggnadstraditionen
i Västerås med smala torn. De ytor som tillskapas genom
avtrappningen föreslås utformas som grönskande terrasser.

Byggnadernas nedtrappning skapar aktivitet på flera nivåer
och bidrar till att skalan tas ner. De första våningarna, både
på marknivå men även landskapsnivå, blir offentliga eller
halvoffentliga och ger tillgängliga platser som kan bidra
till att öka tryggheten i området genom att det blir liv och
rörelse en större del av dygnet. Bottenvåning mot Södra
Ringvägen ska uppföras med en invändig rumshöjd på
minst 3 m (f25) för att ge förutsättning för verksamhet och
aktiva fasader i gatunivå.
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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DESIGN FRAMEWORK
MAXIMUM HEIGHTS

+71m

+44m

+10m

DESIGN FRAMEWORK

TOWERS - STACKED BOXES, TAPERING TO THE TOP

De tre byggnaderna i kvarteret minskar gradvois i höjd närmast resecentrum.
De två högsta byggnaderna blir slankare ju högre upp de sträcker sig. (BIG)

Vasakvarteret mot spårområdet.(Bild: BIG)
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Den högsta byggnaden får en höjd på 74 meter vilket
betyder att den blir högre än Stadshustornet (65 m), men
lägre än Skrapan (81 m) och Domkyrkan (92 m). Den lägre
byggnaden i kvarteret får en höjd på 44 meter. 74 respektive
44 meter motsvarar 17 respektive 10 våningar.
För att få ett sammanhållet formspråk och en samhörighet
inom området ska taken utformas som platta tak (f12).
Balkonger får ej vara utanpåliggande (f6) utan ska införlivas
09 -Burspråk
VASA KVARTERET
TOP från fasad.
i VIEW
fasadliv.
får kragaPODIUM
ut en meter
TOWARDS THE CASTLE AND CITY HALL

Det finns en idé om återbruk av material samt
en gestaltningsmässig koppling till industriarvet i
järnvägsområdet och historiska byggnader kring

Vasakvarteret, uppe på det uppbygda landskapet. (Bild: BIG)

Vasaparken. Fasadmaterial ska vara i trä eller glas för att
ge ett lätt och luftigt uttryck. Bottenvåningar i övrigt får
uppföras i glas, sten, trä eller tegel. (f28).
Transparenta fasadmaterial mot spårområdet (f16) i
markplan bidrar till öppenhet och insyn, vilket syftar till att
öka tryggheten i området.

SHADOW SIMULATIONS
ON SUMMER AND WINTER SOLSTICES
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21 JUNI

12.00
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Skuggstudie

21 JUNE

En skuggstudie har gjorts på planförslaget under
21 mars (ungefärlig vårdagjämning) samt 21 juni
(ungefärligt sommarsolstånd). Höjder på nya byggnader i
skuggstudien är satta efter byggnadsförslaget som visas i
illustrationsplanen.

SHADOW SIMULATIONS
ON EQUINOXES

Kl 12.00

Kl 14.00

09.00

21 MARS

12.00

14.00

Kl 9.00

Kl 12.00

Kl 14.00

21 MARCH21 DECEMBER

Kl 9.00

Skugga från den nya bebyggelsen i Vasakvarteret faller
främst inom Vasakvarteret, alltså den egna fastigheten. När
skuggorna är långa på förmiddagen, exempelvis under våroch höstdagjämning, eller under vinterhalvåret kommer
skugga också att falla på Vasaparken. Då bebyggelsen är
smalare upptill än nertill ger de ändå relativt kortvarig
skuggning i Vasaparken trots höjden på bebyggelsen.

21 SEPTEMBER

Skuggstudie Vasakvarteret
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Vasakvarteret längs Södra Ringvägen, vid passagen från Vasaparken.(Bild: BIG)
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Höjdbegränsningar

Planområdet ligger inom höjdbegränsat område,
vilket innebär att området ska garantera hinderfrihet
för flygtrafiken så att den kan kunna fungera säkert.
Beräkningar har utförts för föreslagna byggnadshöjder och
planförslaget har tagit hänsyn till dessa förutsättningar, se
bilaga Flyghinderanalys, Luftfartsverket, 2021-08-13.
Kulturmiljö

Att bygga ett nytt resecentrum är unikt och platsspecifikt.
För Västerås är det en viktig historisk händelse som bör
få ta plats i stadsbilden och bli en ny tydlig och samtida
årsring. Staden har en hög arkitektonisk ambitionsnivå
gällande utformning, materialval och detaljer.

kvarter, väl integrerat med resecentrum, där gångvägar
genom kvarteret i både nordsydlig och östvästlig riktning
bidrar till att öppna upp kvarteret vilket ökar tillgängligheten
och tryggheten.
Planområdet ligger delvis inom samt i anslutning till
område av riksintresse för kulturmiljövården: Västerås stad.
För att kunna bedöma detaljplaneförslagets påverkan på
riksintresset för kulturmiljö har två kulturmiljöutredningar
tagits fram efter samrådet 2018. Den första
utredningen (Stadsbilds- och kulturmiljöutredning
samt
konsekvensbedömning,
Reuter
Metelius
Kulturmiljöspecialister,
2019-11-22)
analyserade
samrådsförslaget, vilket ledde till stora bearbetningar av

förslaget. Till granskningsskedet har en kompletterande
utredning
(Kompletterande
konsekvensbedömning
kulturmiljö, Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister, 202107-02) tagits fram som syftar till att bedöma det bearbetade
förslagets påverkan på riksintresset. De båda utredningarna
ska läsas tillsammans då platsanalysen med mera återfinns
i den första delen, medan andra delen tar ställning till
granskningsförslaget. Utredningarna finns som bilagor till
planhandlingarna.
Utredningarna tar sin utgångspunkt i den av länsstyrelsen
upprättade riksintressebeskrivningen (Karaktärisering
av områden i Västerås som ingår i riksintresset Västerås
stad 2019) för Västerås stad. Utifrån en analys av de

För att skapa ett resecentrum som överbygger barriärer,
är mer tillgängligt och välintegrerad i staden krävs att man
gör anpassningar i den anslutande strukturen. Det innebär
bland annat att befintlig bebyggelse inte kan vara kvar utan
behöver rivas.
Storleken på byggnaden på Sigurd 3 (cirka 130 meter
sammanhängande fasad) och närheten till spårområdet
(cirka 10 meter) gör den svår att behålla när området
utvecklas. Buller- och riskproblematik medför krav på
andra avstånd för att kunna möjliggöra kontor, konferens
och bostäder. Alternativet att fortsätta nuvarande
markanvändning (industri) bedöms inte vara rimligt med
tanke på läget i staden. Ett tredje alternativ är att riva delar
av byggnaden, men den tappar då sitt sammanhang. Det
hade dessutom försvårat möjligheterna att skapa ett nytt

Vy från Djäkneberget. Upplevelsen av domkyrkans betydelse och hierarki i stadsbilden kvarstår. (Bild: Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö,
Reuter Metelius kulturmiljöspecialister).
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fysiska uttrycken av riksintressets kärnvärden har det
aktuella detaljplaneförslagets konsekvenser och påverkan
bedömts i ett antal strategiska vyer i staden. Som
bedömningsmodell har en vedertagen bedömningsskala
för miljökonsekvensbeskrivningar tillämpats. Riktlinjer och
rekommendationer i Riksantikvarieämbetets handbok om
hantering av kulturmiljövårdens riksintressen har legat till
grund för bedömningarna.
Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att planförslaget inte
innebär risk för påtaglig skada på riksintresset. Det aktuella
förslaget för nytt resecentrum innehåller förutsättningar
för att kunna bidra positivt till Västerås stadsutveckling och
i vissa avseenden stärka stadens kulturmiljöer genom att
koppla samman dem över befintliga barriärer som skiljer
den historiska stadskärnan från hamnen.
Konsekvenserna på stadssiluetten bedöms som stora.
Den samlade bedömningen är viss negativ påverkan på
riksintressets kärnvärden och på riksintressets uttryck
i denna vy. Viss risk för negativ påverkan hör samman
med hur den höga byggnaden i Sigurdkvarteret bryter
mot siluettens grammatik i det stora hela. Det föreslagna
projektet förhindrar inte förståelsen och upplevelsen av
Västerås historiska stadssiluett från medeltiden till idag.
Ett nytt slankt torn i Vasakvarteret bygger vidare på den
tidigare grammatiken.
Det aktuella planförslagets byggnadsvolymer bygger till

Vy från Mälaren. Ett flertal landmärken sätter sin prägel på stadens siluett, förslaget bygger vidare på Västerås historiska siluettsymmetri.
(Bild: Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö, Reuter Metelius kulturmiljöspecialister).

VÄSTERÅS RESECENTRUM
Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö
Detaljplan för nytt resecentrum

Vy från Apotekarebron. Den föreslagna bebyggelsen syns inte alls i denna vy. (Bild: Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö, Reuter Metelius
kulturmiljöspecialister).
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Slutversion 2021-07-02

del vidare på Västerås historiska siluett-symmetri där dess
landmärken är uppstickande, smala torn. Vasakvarteret
tillför en ny smal uppstickare i siluetten. Samtidigt är
volymen bredare och högre och det nya tornet med sin
kraftigare volym utmanar Stadshustornet genom att
inkräkta i en omgivande zon där stadshustornet avtecknar
sig tydligt inramat mot en lägre fond av stadsbebyggelse
och park. Det sistnämnda innebär en måttlig konsekvens
för kärnvärdet ”Västerås stadshus med strama stenfasader
och karaktäristiskt klocktorn” i denna vy.

Vy från Slottsterrassen. Resecentrum och Vasakvarteret blir nya inslag i stadsbilden upplevd inifrån Vasaparken och Stadsparken under de årstider då
träden står utan löv. (Bild: Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö, Reuter Metelius kulturmiljöspecialister).

Vy från öster längs Södra Ringvägen där stadsmässighet tillförs. (Bild: Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö, Reuter Metelius

I vyerna längs stråket utmed Svartån innebär föreslagen
bebyggelse inte någon nämnvärd påverkan. En annan
potentiell risk för påverkan på riksintresset som har studerats
är kring slottet och hur Vasakvarterets föreslagna volymer
relaterar till det. Västerås slott omges i söder och väster av
barriären Södra Ringvägen och har därför sitt miljömässiga
och rumsliga sammanhang in mot den historiska
stadskärnan, mot Slottsgatan, Svartån och Stadsparken.
En studie har gjorts särskilt kring vyer från norr i den
miljön för att säkerställa att det bearbetade förslaget inte
innebär risk för negativ påverkan på upplevelsen av slottet.
Vyer i projektets digitala modell visar att ingen sådan risk
föreligger. De föreslagna volymerna i Vasakvarteret håller
ett rimligt respektavstånd till slottet och dess volymer har
väl avvägda proportioner i sammanhanget - de förtar inte
upplevelsen av slottet på håll.
En påverkan sker i den historiska stadskärnans parkrum:
Vasaparken och Stadsparken, där Resecentrum och

kulturmiljöspecialister).
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Vasakvarteret blir nya inslag i stadsbilden upplevd inifrån de
båda parkerna under de årstider då träden står utan löv. De
föreslagna byggnaderna kommer att förändra stadsbilden
på håll men med volymer som är anpassade till den
rådande bebyggelseskalan. Förslaget innebär därför ingen
risk för negativ påverkan på riksintresset i denna vy. Med
en hög arkitektonisk verkshöjd har planförslaget potential
att innebära positiv påverkan på stadsbild och riksintresse i
dessa vyer. Detsamma gäller i vyer längs Södra Ringvägen
där projektet tillför stadsmässighet i miljöer som i nuläget
upplevs som perifera genom parkeringsytor och andra
obebyggda ytor.
Ett annat exempel på potential till positiv påverkan är
genom hur projektet innebär att Vasaterrassens landskap
förlängs och genom Vasakvarteret får en koppling till
Hamngatan. Det gröna landskapet fortsätter med gångoch cykelväg. Vasakvarterets uppbyggda landskap blir enligt
gestaltningsprogrammet ”ett sätt att rama in och betona
Vasaparkens historiska och urbana betydelse. Vasaparken
blir aktiv från alla håll och glömda och dolda förbindelser
aktiveras från Kungsängsgatan till slottet. Vasakvarteret
sätter också Svartån och förbindelsen ner till hamnen
i ett nytt sammanhängande stadsrum och struktur”.
Sammantaget innebär de nya stadssammanhangen en
möjlighet till positiv påverkan på riksintresset.
Gestaltningsförslaget är genomarbetat utifrån hänsyn till
kulturmiljön och har en hög arkitektonisk verkshöjd. Väl
genomfört genom en fortsatt kvalificerad process har
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projektet potential att bli en ny värdefull årsring i Västerås.
Tidigare årsringar i staden har manifesterat den för tiden
viktigaste samhällssymbolen; domkyrkan visade kyrkans
makt, Ottartornet hur viktig industrin var för staden,
stadshuset kommunens roll, Skrapan visade 1990-talets
kommersialism. Nu bidrar det klimatsmarta resandet med
en ny årsring.
Att säkerställa i kommande byggprocess:

- Hur byggnadsgestaltningen upplevs utifrån olika skalnivåer i stadsbilden. På långt håll blir volymhantering
och färgsättning betydande. På nära håll får aspekter som
material, möten, övergångar och detaljering en ökad betydelse. Att ambitionsnivån hålls fast genom hela projektet
säkerställs genom planbestämmelser och beskrivs i gestaltningsprogrammet.
- Den skarpskurna och konsekvent genomförda arkitektur
som illustrationerna visar är extremt känslig för tekniska installationer och andra förvanskande detaljer som
riskerar att inskränka på det arkitektoniska greppet. Detta
säkerställs genom planbestämmelser.
- Områdets industriarv används när den nya miljön ska
gestaltas, genom bland annat materialval och färgsättning.
Detta säkerställs genom planbestämmelser och beskrivs i
gestaltningsprogrammet.
Fornlämningar

Arkeologiska åtgärder krävs för område som berörs av

”kulturlager stad” (del av Södra Ringvägen och del av
Vasakvarteret).
Med anledning av att det har påträffats rester av båtar
på fastigheten Samuel 1, väster om planområdet, bör en
arkeologisk utredning utföras för hela kvarteret Sigurd 3
för att klargöra hur strandzon och sjöbotten ser ut och om
det finns fler båtvrak eller en spärranordning. Samråd har
skett med Länsstyrelsen som meddelat att de arkeologiska
åtgärderna kan vänta till efter det att detaljplanen är klar,
men att de naturligtvis kan utföras i förväg. Arkeologiska
åtgärder krävs endast där det ska schaktas djupt.
Skyddsrum

Skyddsrummen som idag finns under befintlig
stationsbyggnad har sin bottenplatta för högt upp för att
kunna användas som källargolv i ny källarvåning. För att
bygga den nya källaren som ligger djupare ner behöver
skyddsrummet rivas i sin helhet.
Då befintligt skyddsrum rivs krävs att motsvarande
skyddsrum byggs inom närområdet. För att förenkla
processen lokaliseras lämpligen nytt skyddsrum inom
befintlig fastighet.
Förslaget är att nytt skyddsrum placeras i anslutning
till ny cykelparkering i markplan vid Vasaterrassen.
Möjlighet finns att kunna använda skyddsrummet som
cykelparkering i fredstid. Kravet är att skyddsrummet ska
kunna iordningställas inom föreskriven tid för användning
(två dygn).

Tillgänglighet

Västerås nya resecentrum är till för alla. Människor ska
på lika villkor kunna röra sig i och utanför byggnaden
och uppleva en känsla av trygghet. Ambitionen är att
Västerås nya resecentrum ska möjliggöra säkra och trygga
mötesplatser och gångstråk.
Utformning av ytor och byggnader ska säkerställa att
personer med funktionsvariationer på samma villkor som
alla andra kan få tillgång till den fysiska miljön, transporter,
information och kommunikation. Tillgängligheten ska
uppfylla både europeiska och svenska krav.
Angöringsplatser mot entréer som reserveras för
rörelsehindrade och färdtjänst kommer att ordnas både på
den norra och södra sidan av resecentrumet. Utöver dessa
platser kommer det även finnas parkeringsplatser upplåtna
för taxiverksamhet både på den norra och södra sidan. Se
mer under avsnitt Planförslag > Infrastruktur > Biltrafik.
Trygghet

Följande aspekter beskriver hur planförslaget bidrar till
ökad upplevd trygghet.
Funktionsblandad omgivning - I Västerås resecentrum
och i direkt anslutning skapas förutsättningar för blandade
verksamheter med bland annat affärer, bostäder och
kontor. En blandning av olika verksamheter skapar liv och
rörelse i området under dygnets alla timmar.
Stationsområden i centrala lägen som möjliggör

transportslagsövergripande trafik – Inom Västerås
resecentrum kommer både tåg och busstrafik samsas
vilket gör det till en viktig bytespunkt. Dessutom kommer
de nya passagerna över spårområdet bli viktiga gång- och
cykelstråk som binder ihop Västerås centrum med Mälaren.
En station där flera transportslag samsas skapar en naturlig
genomströmning av människor. Det i sin tur leder till att
trygghetsupplevelsen ökar.
Utformning - Det är viktigt att underlätta för resenärerna
så att smidiga och trygga byten möjliggörs. Det är även
viktigt att miljöer som t.ex. plattformar, busshållsplatser,
cykelparkering och bilparkering utformas väl så att de
upplevs trygga och tilltalande. Planförslaget innebär två
passager över spårområdet vilket kommer att underlätta
byten. Bussterminalen placeras i anslutning till spår 1,
vilket underlättar byten mellan olika färdmedel. Miljöer
som kan upplevas otrygga som döda ytor under terrasserna
har byggts bort för att skapa en bättre överblickbarhet och
därmed öka tryggheten. Istället finns aktiva fasader med
entréer i markplan till terrasserna. Resecentrum utformas
till stor del med transparenta fasader för god inblick- och
utblickbarhet, vilket också kan bidra till ökad trygghet (f18).
Funktionell och bra belysning - belysning är en viktig
aspekt för att skapa trygghet; dels att det finns ordentligt
med belysning och dels att det är rätt typ av belysning. Stark
och bländande belysning kan bidra till otrygghet. Belysning
bestäms inte i detaljplanen, men idéer och förslag finns
som tas med i det fortsatta arbetet.

Flera entréer till stationsområdet - flera entréer ökar
inte bara tillgängligheten utan även genomströmningen
av både resenärer och övriga. Nya resecentrum fungerar
som en naturlig genomfart i stadsrummet och ger goda
förutsättningar att skapa liv och rörelse under stora delar av
dygnet. Västerås resecentrum kommer att få fyra entréer,
där passagerna över spåren inte bara kommer att fungera
som entréer till resecentrum utan även som en viktig
gång- och cykellänk mellan centrum och Mälaren. Flera
alternativa passager över spåren gör även att tryggheten
kan öka då man alltid har en alternativ väg att ta sig över
spåren.
Offentlig konst

Stadens strävan är att ge viktiga platser en konstnärlig
utsmyckning. Inom planområdet finns flera möjliga
platser för detta. Var och hur bestäms i samband med
vidare planering och projektering. Ett konstprogram ska
tas fram i dialog med projektets bestämmelse och ska
beskrivaförutsättningar och möjligheter för offentlig konst
i området, samt formulera en övergripande vision för den
konstnärliga gestaltningen i Mälarporten.
I målbilden för Västerås resecentrum står följande:
”Resecentrum ska även innehålla konstnärlig utsmyckning
som stärker Västerås identitet och som stärker resecentrum
som en mötesplats”.
Se även separat gestaltningsprogram.
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Mark och vatten
Naturmiljö
Mistlar

Det finns flera träd med mistel inom planområdet som
planeras tas ner i och med exploateringen.

Parallellt med detaljplanearbetet pågår dispensansökan för
att ta ned 34 träd med mistlar. Som kompensation kommer
dubbelt så många nya mistelvänliga träd att planteras.
Det mistelbärande träd som planeras sparas säkerställs i
plankartan (n6).
Västerås stad bedömer att det finns flera motiv till att träden
behöver tas ned, vilket beskrivs utförligare i dispensansökan
som är under pågående arbete just nu. Motiven handlar
bland annat om att Västerås resecentrum är av stort
allmänt intresse då det berör kollektivtrafiken både på
lokal, regional och nationell nivå. Resecentrum finns redan
på samma plats, men ytan utökas och nyttjas effektivare
än tidigare. Den kapacitetsökning som detaljplanen
möjliggör går inte att genomföra utan stora markingrepp.
Ett av detaljplanens huvudsyften är att resecentrum i större
utsträckning än idag ska vara en integrerad del av centrala
Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts
samman av nya stråk, passager och bebyggelsekvarter.
Detta medför en förändring av områdets nuvarande
struktur. För att kunna ändra markanvändningen i området
krävs marksanering, vilket framförallt påverkar fastigheten
Sigurd 3 där majoriteten av berörda träd står. Västerås stad
gör också bedömningen att planförslaget inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus i det
lokala beståndet då det dels finns många mistelbärande träd
i närområdet, och dels då antalet ökat mycket de senaste
åren.

1

2

1

Inom planområdet finns mistlar i 35 av träden, se karta
till höger. I kartan markeras mistelbärande träd med gula
och vita markeringar. Gul markering är träd som varit
mistelbärande även vid inventering som gjordes 2015-2016
och de vita markeringarna är nya mistelbärande träd som
tillkommit vid inventering gjord år 2020.
I anslutning till planområdet finns det fler mistlar och inom
200 meter handlar det om totalt 65 mistelbärande träd enligt
den inventering som gjordes år 2020. Antalet mistelbärande
träd har i denna zon ökat med 59 % mellan åren 2015/2016
och år 2020. I bilden till höger har plangränsen justerats
något, men visar ändå på samma resultat för antalet mistlar
i planens närområde.
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Mistelbärande träd inom planområdet är markerade med gula markeringar.
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Misteln är med stöd av 8 § artskyddsförordningen
fridlyst, vilket innebär att det är förbjudet att plocka,
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar
av växterna och ta bort eller skada frön eller andra delar.
Enligt 15 § artskyddsförordningen får Länsstyrelsen i
det enskilda fallet ge dispens från förbudet om det inte
finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus
hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
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Mistelbärande träd inom 200 meter från planområdet marerkade med vita
och gula markeringar beroende på inventeringsår.

Alléträd

Det finns även flera träd som bedöms som alléträd
inom planområdet som planeras tas ner i och med
exploateringen. Alléerna omfattas av generellt biotopskydd
enligt miljöbalken 7 kap § 11 och förordningen om
områdesskydd SFS 1998:1252. Biotopskyddet innebär att
man inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får
dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.

Alléträd som finns inom planområdet idag är markerade i gult och rött på
bilden ovan. Vita markeringar är träd som av Stadsbyggnadsförvaltningen
inte bedöms vara alléträd.

Ansökan om dispens för att ta ned 66 alléträd kommer
att lämnas in till länsstyrelsen i en parallell process till
detaljplanearbetet. Västerås stad bedömer att motiven
är samma som de som nämns för mistlar, se föregående
avsnitt.
I illustrationen till vänster visas alléträd som finns inom
detaljplanens område idag. Vita markeringar är träd som
inte bedöms som alléträd av Stadsbyggnadsförvaltningen.
Röda markeringar är alléträd som bedöms behöva avverkas
och gula markeringar bedöms kunna stå kvar. Totalt handlar
det om 66 alléträd som bedöms behöva avverkas i och med
planens genomförande.
Skyddsvärda träd

Ask

Hästkastanj

Det finns två skyddsvärda träd, en ask och en hästkastanj,
inom Vasakvarteret som planeras tas ner. Kriteriet för att
ett träd ska vara särskilt skyddsvärt är att det är ett jätteträd

(grövre än 1 meter i diameter i brösthöjd), ett mycket
gammalt träd (äldre än 140 år eller för vissa arter 200
år) eller ett grövre hålträd (grövre än 40 cm i diameter i
brösthöjd med utvecklade håligheter i huvudstammen ).
Västerås stad bedömer att motiven är samma som de som
nämns för mistlar, se föregående avsnitt.
Park, torg och allmänna platser

Detaljplaneförslaget för resecentrum innebär att fler
människor kommer att passera, vistas och bo inom
planområdet. Det kommer att medföra krav på de
allmänna platserna som dels ska kunna hantera de stora
flödena av människor som passerar, dels skapa attraktiva
allmänna platser i form av mötesplatser för både boende
och passerande. Planområdet bidrar med att binda samman
gröna ytor med gångstråk och göra det lättare att färdas
med cykel och till fots mellan dem.
Planförslaget innebär att fler allmänna ytor tillskapas. Nya
torgytor, gång- och cykelvägar samt två passager över
spåren tillkommer. De båda passagerna har två entréer
vardera, en med koppling till Södra Ringvägen och en
med koppling till Kungsängsgatan. I anslutning till vardera
av resecentrums entréer skapas det en så kallad terrass:
Vasaterrassen, Sigurdsterrassen, Kungsängsterrassen
respektive Östermalmsterrassen.
Alla terrasser förutom Östermalmsterrassen utformas
som sluttande torg/parkmiljöer (PARK, PARK1, TORG,
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TORG1, TORG2). Här finns separata cykelvägar som,
efter att terrassen passerats, fortsätter över spåren .
Terrasserna får en gångväg som slingrar sig upp för
höjdskillnaden. Utformningen av torg och gångvägar
ska utgå från universiell design när det gäller bland annat
lutningar och viloplan. Kring gångvägen skapas sedan
planteringar och sittmiljöer. Planteringar kan även nyttjas
som en del i dagvattenlösningen och skapar ett synligt
omhändertagande av dagvattnet i anslutning till terrasserna.
Dagvattenlösningarna får gärna knyta an till resecentrums
närhet till Mälaren. De tre terrasserna är lite olika stora,
vilket möjliggör olika storlek på planteringar och sittmiljöer.
Resecentrum ska hantera stora flöden av människor.
Orienterbarheten är därför avgörande för att området
ska fungera som en attraktiv plats. De lyfta terrasserna
är tillgängliga över hela sin yta och upplevs som ett
sammanhängande landskap som sveper över spårområdet. I
de stora flödena finns lugna nischer för att betrakta, vänta och
mötas, medan flöden koncentreras med hjälp av vegetation,
utrustning och funktionsbelysning. Entréplatserna ansluter
till de flöden som redan är etablerade i staden och leder
resenärer och stadsbor vidare genom resecentrum. Genom
detaljplaneförslaget stärks stråken som förbinder city med
Mälaren och nya mötesplatser skapas, främst genom de nya
terrasserna.
Detaljplaneområdet är omgivet av Vasaparken i norr och
Hamnparken i söder. Genom att skapa planteringar och
en grön miljö vid Vasaterrassen och Sigurdsterrassen
sid 38 Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag

finns potential att binda ihop de båda parkerna. Detta
säkerställs i plankartan genom användningsbestämmelser
(PARK, PARK1). Att skapa nya gröna miljöer och koppla
ihop med befintliga studeras även i ett större perspektiv i
planprogramsarbetet som pågår för Mälarporten.

kommer bostadsgården utformas med plats för lek och
samvaro. Gården ska också ha en grön karaktär med både
buskar och träd (n2). Planteringsdjup på bostadsgården
säkerställs (n5). Detta gäller även inom Vasakvarteret, uppe
på landskapet.

Framför resecentrum, vid korsningen Kopparbergsvägen
och Södra Ringvägen skapas plats för ett nytt torg Järnvägstorget (TORG). Torget ska fungera som en
uppsamlande entréplats till resecentrum och en attraktiv
mötesplats för både besökande och resenärer.

Geotekniska förhållanden

I Västerås stads grönstrukturplan och parkplan finns
riktlinjen att alla ska ha tillgång till en park inom
300 m (promenadväg). Parkerna bör hänga samman
i rekreationsstråk. I grönstrukturplanen finns även
riktlinjen att alla ska ha tillgång till 50 kvm park och 50
kvm stadsdelsskog. Till stadsdelsskog räknar man med
att avståndet kan vara längre än 300 m. Parker med högt
besökstryck, där det alltså är mer än en person/50 kvm,
kan avlastas med utveckling av parker i närheten.
Att uppnå målet med 50 kvm/person, inom 300 m från
bostaden, är svårt att säkerställa inom planområdet. Dels
för att antalet bostäder ännu inte är säkerställt, dels för
det inte finns plats för så mycket park eller grönyta inom
planområdet. Detta tas med och bearbetas i en större
skala i arbetet med Mälarportens planprogram. Bristen
på parkytor inom planområdet ökar också behovet av en
god gårdsmiljö på kvartersmark. Inom Sigurdkvarteret

Tyréns AB har utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning inför nybyggnation av Västerås resecentrum
för framtagande av programhandling.
Syftet med undersökningen är att ge underlag avseende
de geotekniska och hydrogeologiska förhållanden för att
kunna ge tidiga rekommendationer vad gäller områdets
byggbarhet med hänsyn till direkt närhet till spårområde
och riksintresset järnväg. Utredningen syftar också till
att ta fram översiktliga rekommendationer gällande
grundläggning och schaktanvisningar samt identifiera
eventuella risker och nödvändiga kompletteringar.
Sättningar

Leran inom området är sannolikt normalkonsoliderad och
sättningar ska förväntas vid belastning av marken och/
eller vid grundvattensänkningar. För att närmare utvärdera
sättningarnas storlek med tid erfordras kompletterande
undersökningar för att verifiera lerans sättningsegenskaper.
Det är av stor vikt att erhålla information om närliggande
byggnaders grundläggning samt andra sättningskänsliga
konstruktioner i närhet till planerad byggnation. Det

kommer med stor sannolikhet krävas sättningsreducerade
åtgärder i samband med markhöjningar.
Grundläggning

Med avseende på de djupa lerlagrena kommer all
grundläggning vara nödvändig att utföras med pålar.
Sannolikt erfordras borrade pålar och/eller skarvade
betongpålar med avseende på lerans stora djup och
dåliga hållfasthet. Borrade pålar är bättre med hänsyn
till massundanträngning vilket vill undvikas i närhet till
spårområde och befintlig byggnation i området vars
grundläggning kan påverkas.
Bergnivå har kontrollerats i 4 st borrpunkter vid de planerade
hörnkonstruktionerna. Berget ligger på varierande djup
mellan 18 och 27,5 m.
Schaktarbeten

Schakt intill spår kommer vara nödvändigt att utföra.
Grundvattennivåerna
står
högt
och
viss
grundvattenproblematik förväntas vilket gör att
tätspont sannolikt kommer erfordras för att möjliggöra
en grundvattensänkning som inte får ett för stort
påverkansområde.
Där utrymme finns och vid begränsat schaktdjup, vilket
studeras närmar i projekteringsskedet, kan schakt utföras
med slänter.

Grundvattensänkning

Vattenområden, dagvatten och

Grundvattensänkningar
kommer
erfordras
vid
schaktarbeten. För detta krävs en geohydrologisk
utredning avseende omgivningspåverkan med avseende
på avsänkningsdjup och tid för avsänkningen. Månadsvisa
grundvattenmätningar utförs sedan augusti 2019.

översvämning

Grundvattensänkningar är tillståndspliktiga.
Fortsatt projektering

I projekteringsskedet erfordras omfattande geotekniska
undersökningar för att bättre verifiera jordlagerföljder,
dess geotekniska egenskaper och bergdjup. Dessutom
rekommenderas att det installeras portrycksmätare i leran.
Ett bra komplement till de geotekniska undersökningarna
med borrbandvagn kan vara geofysiska undersökningar för
att i tidigt skede och relativt snabbt få en överblick över
området. Det kan vara en bra grund för planeringen av
fortsatta geotekniska undersökningar.

Idag samlas så gott som all nederbörd som faller inom
planområdet upp på hårdgjorda ytor och leds orenat
direkt till Mälaren. Det innebär att Mälaren belastas
av föroreningar från dels befintliga verksamheter, dels
trafikerade ytor och dels från befintliga markföroreningar.
En dagvattenutredning har gjorts av Sweco som syftar till att
ge förutsättningar för hur dagvatten ska kunna hanteras och
tas omhand inom det aktuella planområdet för att uppfylla
stadens dagvattenpolicy och förhindra att skador uppstår
på byggnader vid höga flöden. Utredningen innefattar det
aktuella detaljplaneområdet, dock inte spårområdet, men
det finns ett avsnitt om föroreningar vid spårområden.
Utredningen beskriver att recipienten för ytlig avrinning
från planområdet är Mälaren-Västerås hamnområde
(WA60349805), som ingår i huvudavrinningsområde
Norrström – SE61000. Den ekologiska statusen klassas
som dålig och uppnår ”ej god kemisk ytvattenstatus”.
Kraven är att recipienten ska uppnå måttlig ekologisk status
år 2027. (Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 2021).
Föroreningsberäkningarna som har genomförts i
utredningen visar att dagvattnet från planområdet både
norr och söder om spårområdet är i behov av rening för att
klara riktvärden för utsläpp som finns uppsatta i Västerås
stads dagvattenpolicy.
De lösningar som föreslås för omhändertagande av
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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Framtaget förslag bygger bland annat på att dagvatten från
kvarteret vid den västra plangränsen renas och fördröjs i
växtbäddar. För Södra Ringvägen föreslås dagvatten avledas
mot skelettjord som anläggs under befintliga träd mellan
körbanorna. Vidare föreslås dagvatten från de ramper
som kommer att anläggas vid respektive hörn av nya
resecentrum nyttjas för bevattningsändamål i planteringar
ovanpå ramperna. Det dagvatten som inte åtgår till
bevattning eller kan fördröjas i själva planteringarna kan
istället ledas ner i makadammagasin som anläggs under
ramperna, i de delar som ska bestå av jorduppfyllning.
För rening och fördröjning av vatten från busstorget
föreslås underjordiskt magasin (b5). Det föreslås också att
tillgängliga grönytor och träd i så hög utsträckning som
möjligt nyttjas för lokalt omhändertagande av dagvatten
i direkt anslutning till de platser inom planområdet där
dagvattnet uppkommer. Dagvattenomhändertagandet kan
ges ett mer spektakulärt intryck genom att integrera olika
typer av konstverk i anläggningarna.

e dje

e
-And
Port

dagvatten från detaljplaneområdet är en kombination av
små- och storskaliga anläggningar. Då en mycket stor del
av planområdet är hårdgjort är det svårt att fördröja och
rena allt dagvatten ytligt i öppna lösningar.

Föreslagna åtgärder är enbart exempel på en lämplig

lösning och låses inte fast i detaljplanen. Andra lösningar
med samma kapacitet för fördröjning kan väljas vid senare
projektering. På södra sidan om järnvägen finns egentligen
inget behov av fördröjning av dagvatten, då avståndet till
Mälaren är så kort.
Enligt MSBs kartering av översvämningsriskerna av
Svartån i Västerås kommer vid ett 200-årsflöde med aktuell
höjdsättning en liten del vid den sydvästra plangränsen att
översvämmas. Vid ett beräknat högsta flöde beräknas ett
större område vid den sydöstra delen av planområdet att
översvämmas. Detta behöver beaktas vid höjdsättningen av
området. Det är också viktigt att höjdsättningen av infarter
i förhållande till gatunivå utförs på ett sådant sätt att vatten
kan rinna längs med gatorna vid händelse av kraftiga regn
och utan att rinna in i garaget.

•

Minimera andel hårdgjord mark på bostadsgårdar (n4)

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en
negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk
status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och
kvantitativa status. Detta förutsätter att området är
fritt från markföroreningar vid exploatering och att
rekommenderade åtgärder i dagvattenutredningen för
rening av dagvatten genomförs.

För att se till att en god dagvattenhantering kan ske inom
detaljplanen behöver dessa punkter tas hänsyn till:

Under byggskedet, i samband med grundläggningsarbete,
kommer grundvattnet troligen behöva sänkas tillfälligt.
Tillfällig sänkning kan även bli aktuellt vid schaktsanering
av förorenad mark. Detta innebär grundvattenbortledning
vilket är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11
kap miljöbalken. Grundvattensänkningen kan innebära
negativa konsekvenser vilket utreds mer i processen med
tillståndsansökan.

•

Strandskydd

•

Reservera
mark
för
reningsanläggningar. (b5)

fördröjnings-

och

Reservera mark för ny sträckning av Lillåkulverten
(allmän platsmark – PARK och GATA, u1)

•

Se till att det finns sekundära rinnvägar där vattnet kan
rinna säkert vid extrema regn. (lutningspil ->)

•

Byggnader ska anläggas minst 0,2 meter över
angränsande gata eller annan skyfallsväg. (b4)

Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. I
samband med att ny detaljplan upprättas, återinträder
strandskyddet automatiskt för de delar inom planområdet
som ligger inom 100 meter från Mälaren eller Svartån. Detta
måste upphävas i den nya detaljplanen för att planförslaget
ska kunna genomföras.
Strandskydd får enligt 7 kap 18 § miljöbalken upphävas
endast om ”det finns särskilda skäl och intresset av att ta

området i anspråk på det sätt som avses med planen väger
tyngre än strandskyddsintresset”. Särskilda skäl som kan
gälla anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken och för det aktuella
området bedöms följande skäl vara giltiga:
7 kap 18 c punkt 2 miljöbalken genom en väg, järnväg,
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen.
Planområdet är väl avskilt från Mälaren och Svartån genom
vägar – Kungsängsgatan respektive Hamngatan.
7 kap 18 c punkt 5 miljöbalken behöver tas i anspråk för
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.
Enligt fördjupad översiktsplan för Stationsområdet
ska området användas för resecentrum och blandad
stadsbebyggelse med kontor, bostäder och service m.m.
Resecentrum är en av stadens viktigaste mötesplatser och
utvecklingen av området innebär att fler arbetsplatser och
bostäder hamnar inom det område som får förbättrad
kollektivtrafik. Järnvägens barriäreffekt minskar; centrum
och bebyggelsen närmast Mälaren länkas samman.
En funktionsblandad bebyggelse i stationsnära läge leder till
att fler människor kan bo, arbeta och vistas centralt vilket
är en förutsättning för ett hållbart stadsbyggande. Området
blir attraktivare och stationen upplevs som närmare och
tryggare.
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Infrastruktur
För att samla trafikfrågor på ett tydligt sätt har ett PM
om Trafik tagits fram av VAP och finns som bilaga till
förslaget. PM Trafik ska utgöra ett samlat dokument med
de trafiklösningar som föreslås i detaljplanen samt att
beskriva planens påverkan ur ett trafikperspektiv.
Järnväg

Trafikverkets prognos för 2040 har som utgångspunkt att
Mälarbanan byggs ut till fyra spår och att ombyggnad av
Stockholms centralstation anpassas för ökad regionaltrafik.
I Trafikverkets prognos görs följande bedömning om
trafikökningar i regionen:
•

Befintlig trafik ökar till cirka 150 tåg per dygn och 25
godståg per dygn.

•

Stockholm-Västerås: Regionens planer och i enlighet
med Mälardalsrådet EBS Systemanalys har sträckan 4
avgångar per timme och riktning i högtrafik. Därutöver
eventuella utökningar.

•

•

Sala-Västerås-Eskilstuna: Trafiken utökas redan
från 2022 jämfört med idag med grundinriktning att
sträckan har 2 avgångar per timme och riktning under
större delen av dagen (Sala-Eskilstuna). Det är en
ökning på åtminstone 50 procent jämfört med idag.
Bergslagspendeln: Inriktning är halvtimmestrafik
större delen av dagen, ytterligare insatsavgångar är
aktuella där höjd behöver tas för 4 avgångar per timme
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i rusningsriktning under högtrafik.
För att klara en förväntad framtida kapacitetsökning
kommer bangården vid Västerås C att behöva byggas om.
Det är lämpligt att förbereda för en sådan utbyggnad i
samband med att detaljplanen för Västerås resecentrum
genomförs. På så sätt kan placering av bropelare etc.
anpassas redan i detta skede.
Nytt spårområde grundar sig på genomförda utredningar
och inryms inom befintlig utbredning (T1). Nytt spårområde
innehåller sex genomgående spår, två mittplattformar och
två sidoplattformar. Sidoplattformarna kommer att dela
hållplatser med busstrafiken. Plattformarna blir cirka 520
meter långa och cirka 12 meter breda. Det innebär en
utökning från 6 till 12 hållplatslägen, vilket är en fördubblad
kapacitet.
Förslaget medför att nuvarande uppställningsspår 6 - 9
behöver flyttas. Enligt den avsiktsförklaring som tecknats
tillsammans med Trafikverket och region Västmanland
(2021) blir den nya placeringen på Västerås Västra.
Spårombyggnaden planeras att utföras i etapper, där första
etappen genomförs i samband med byggnationen av
Sigurdsterrassen. Provisoriska lösningar kommer krävas
för att lösa resenärsflöden under tiden. Den andra etappen
byggs när antalet resenärer har ökat så pass mycket att det
behövs mer kapacitet, sannolikt först efter år 2035. Även
det sker i samband med att Trafikverket bygger om delar
av bangården.

Utredningar som har
järnvägsanläggningen:

genomförts

för

•

Åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Västerås
(ÅVS) 2013:123, Trafikverket

•

Idéstudie: Västerås bangård – framtida trafik,
funktion och utformning, TRV 2012/9650;
Trafikverket

•

En bättre sits: Storregional systemanalys,
Mälardalsrådet

•

Idéstudie: Framtida tåguppställning och
depåverksamhet i Västerås, Trafikverket 2012

•

Samrådsunderlag Västerås C och uppställning
persontåg, Trafikverket 2013

•

Funktionsutredning Västerås västra
rangerbangård, Trafikverket 2015

•

Funktionsutredning Västerås C, ökad
tillgänglighet, Trafikverket 2015

•

Spårskiss, Trafikverket 2019

•

Funktionsutredning – Västerås C Bangård,
etapp 5-6, Trafikverket 2019

•

Funktionsutredning – Västerås västra,
omloppsnära tjänster, Trafikverket 2019

•

Prognos för persontrafiken 2040 Trafikverkets
basprognoger, Trafikverket 2018

Busstrafik
Befintlig spårplan (från projektbok resecentrum, april 2021).

Spårplan etapp 1, 2025 (från projektbok resecentrum, april 2021).

Bussterminalen föreslås ligga kvar på samma plats som i
dag men utökas i sin omfattning, får fördubblad kapacitet
och förändrad utformning (T2, T3). Karaktären blir
mer av ett busstorg där service till resenärerna finns i
anslutning till hållplatser. Korsningen Södra Ringvägen
– Kopparbergsvägen föreslås bli en fyrvägskorsning där
bussterminalens in och utfart integreras.
Busstorget är en plats som ska kunna hantera stora flöden
och snabba byten. Här krävs en tydlig miljö för god
orientering samt ett flexibelt innehåll för framtidens mobila
lösningar och växande stad med förändrade anslutningar.
Utformningsförslag bussterminal

Framtida spårplan etapp 2, 2040 (från projektbok resecentrum, april 2021).

Busstorget består av en stor torgyta med öar av
busshållplatser som ansluter till resecentrum genom det
upphöjda landskapet mot den östra entrén. Trappa som
förbinder resecentrum med busstorget får anordnas (f15).
Busstorget välkomnar flöden från både Kopparbergsvägen
och staden samt ett stort flöde från den nya stadsdelen vid
Kopparlunden. Stadens förbindelse genom Mimerkvarteret
kommer att öka under de kommande åren med en
byggarbetsplats vid Vasaparken och den befintliga stationen.
Nya förbindelser genom Karlsgatan och Mimerkvarteret
kommer att utvecklas över tid och därmed skapa nya
permanenta förbindelser i staden där flödet mot busstorget
blir centralt.
Idag är Södra Ringvägen, längs Mimerkvarteret, en lång
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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ska klara en förväntad större trafikökning måste en omfattande ombyggnad ske för att
kapaciteten. Ett utförande med 6-spårslösning har beslutats och ombyggnaden beräkn
var driftsatt runt 2035.
Buss/Tåg
sträcka utan något större stadsliv. För att skapa trygghet och
en trivsam miljö med liv och rörelse är funktioner utspritt
över busstorget. Väntzoner, biljettautomater, snabbmat,
cykelparkering och ”grab and go”-kiosker kommer att
finnas i flödet. Busshållplatserna är utformade med stora
sammanhängande tak som delats upp for att säkerställa
byggbarhet och flexibilitet i flera steg.

Figur 26: Bussoch tågrörelser
inom utbyggt
Resecentrum

Vändning i cpl

Buss- och tågrörelser inom utbyggt resecentrum (Bild PM trafik, VAP)
Väntzon vid bussterminalen.(Bild: BIG)
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förbindelser mellan city och resecentrum. Stråket genom
Vasaparken fortsätter till en passage i marknivå förbi
Södra Ringvägen och därefter blir cykelbanan till en ramp
som leds över spårområdet och ner på Sigurdsterrassen.
Cykelrampens lutningar har studerats och bearbetats och
landar på omkring 5-6 % som brantast. Befintlig gångoch cykeltunnel under Södra Ringvägen mitt emellan
Kopparbergsvägen och Hamngatan föreslås fyllas igen och
passagen sker istället i markplan. Detta för att skapa gångoch cykelstråk med godtagbara lutningar, sammantaget
med andra faktorer som att underlätta ledningsdragning i
Södra Ringvägen, öka tryggheten i Vasaparken och skapa
bättre förutsättningar för stadsmässighet.
Cykelbana föreslås enbart längs Södra Ringvägens norra
sida, för att undvika konflikter med bussresenärer på södra
sidan (GATA, PARK).
Lekyta och väntyta vid bussterminalen. (Bild: BIG)
Flextrafik och färdtjänst

Flextrafik kan angöra vid föreslagna busshållplatser,
antingen i bussterminalen eller på den södra sidan
spårområdet tillsammans med den kommersiella trafiken.
Angöringsplatser för rörelsehindrade och färdtjänst
kommer att ordnas med 2–3 platser vid entréer både på
den norra och södra sidan av resecentrumet. Utöver dessa
platser kommer det även finnas parkeringsplatser upplåtna
för taxiverksamhet både på den norra och södra sidan. Vid
Kungsängspassagens norra anslutning gör bussterminalen

det inte möjligt att ordna separata platser men för övriga
huvudentréer kommer det att finnas.
Gång- och cykeltrafik

Två nya passager skapas över spårområdet vid
Sigurdspassagens
och
Kungsängspassagen.
Båda
förbindelserna planeras vara öppna och tillgängliga dygnet
runt.
Stråket genom Vasaparken, längs Svartån och längs
Kopparbergsvägen blir även i fortsättningen viktiga

Strukturen för gångrörelser följer till stora delar
cykelvägnätet. Nätet är tätt och möjliggör en god
tillgänglighet till resecentrumet för gångtrafikanter.
Höjdskillnader finns i området på grund av passage över
spårområdet. Kraven på lutningar är högre för rullstolar
än för cykeltrafiken. En del gångslingor kräver därför en
meandrande utformning. Som komplement för gående
finns även trappor och hissar, som innebär mer gena
lösningar.
Ett smalare gångstråk etableras vid Kungsängspassagen
längs resecentrums östra brodel, där cykeln får
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bättrade förbindelser mellan centrum och Mälarportsområdet samt nya entréer från norr och
söder som väsentligen kommer att öka tillgängligheten för fotgängare och cyklister i området.

Strukturen för gångrörelser följer till stora delar cykelvägnätet. Nätet är tätt och möjliggör en
god tillgänglighet till resecentrumet för gångtrafikanter. De stora höjdskillnaderna för att kunna
promenera eller köra rullstol över Sigurd- och Kungsängspassagen är utmanande. Kraven på
lutningar är högre för rullstolar än för cykeltrafiken och en del gångslingor kräver därför en
meandrande utformning. Som komplement för gående finns även trappor och hissar, som inneGång
bär mer gena lösningar.

Gång- och cykeltrafik är ett prioriterat trafikslag i detaljplanen för det nya resecentrumet. Ett
viktig delmål för planen är att främja resor till fots och cykel för att minska biltrafik i stadskärnan.
Cykel

Figur 20: Struktur
Figur 21: Struktur
för cykelvägnätet
för gångvägnätet
vid Resecentrum
vid Resecentrum

Gång- och cykel - övergångsställe
Gång- och cykel - signalreglerad
Gång- och cykel - planskild

Struktur för cykelvägnätet vid resecentrum (Bild PM trafik, VAP)

Struktur för gångvägnätet vid resecentrum (Bild PM trafik, VAP)
Gång- och cykelpassager

Målet ska nås med att öka både framkomligheten och tillgängligheten till det nya resecentrum-

Utformning av gång- och cykelpassager till- och från resecentrum är en viktig fråga. Utform-

ledas
i ramp
, GCVÄG
). Passagen blir en passage under spåren skapar ettningen
effektivt
binder
et för både
gång-(GCVÄG
och cykeltrafikanter.
I det
ska stråk
skapasom
en trygg
och trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter samtidigt som speci1
2 arbetet ligger att skapa gena och trafiksäkra gångellt
kollektivtrafikens
framkomlighet
måste beaktas. Frågan vilken teknisk lösning som ska gälla
och
cykelkopplingar
till/från
planområdet
samt
anlägga
trygga
och
bekväma
cykelparkeringslösnaturlig del av resecentrum och dess sluttande ytor på samman de östra stadsdelarna med stadskärnan. Gång- och
är
viktigast
för
de
passager
som
är
utformade
som övergångsställen eller cykelöverfart (blå ring
ningar i närheten av viktiga målpunkter i resecentrumet.
Östermalmsterrassen respektive Kungsängsterrassen. cykelflödesanalys (Spacescape) enligt
visar figur
att flödet
21). av gående
På den norra sidan
cykelstråk
Svartån, från
österFörbindelsen
blir angör
ocksåviktiga
en länk
mellan utmed
Kopparlunden
ochKopparbergsvägen
och cyklister samt
i Kungsängspassagen
blir lågt och att flödena
Passagerna bör vara utformade för att säkerställa 30-40 km/h med exempelvis avsmalnad
ifrån från Pilgatan. Cykelstråket på den norra sidan av Södra Ringvägen får en viktig fördelande
stadsdelen
Kungsängen,
menresecentrumets
fungerar även olika
som delar.
anslutning främst koncentreras till Sigurdspassagen/Vasaterrassen.
sektion och någon form av hastighetsdämpande åtgärd för att minska risken för allvarliga
funktion mot
målpunkter inom
olyckor. När det gäller den östra delen av Södra Ringvägen behöver utformningen även beakta
för gående och cyklister som ska till eller från centrum.
På den södra sidan föreslås Kungsängsgatan utformas med cykelbanor på båda sidor för att fördela cykelrörelser in mot resecentrum både för trafik från Mälarportsområdet österifrån samt
En
ny passage är föreslagen nordöst om planområdet,
viktigt cykelstråk utmed Sjöhagsvägen västerifrån.

busstrafikens framkomlighet. Eftersom det kommer att finnas mycket plats för cykelparkeringar
inom bussterminalområdet kommer det uppstå en del konflikter vid passagerna. I kommande
mer detaljerad projektering är det viktigt att finna gemensamma lösningar som kan anses vara
acceptabla både ur ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv.

”Tredje passagen”, och utreds för närvarande inom ramen
för det pågående planprogrammet för Mälarporten. En ny

PM Trafik, DP 1811 Västerås resecentrum
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PM Trafik, DP 1811 Västerås resecentrum

Biltrafik

Resecentrum kommer att kunna angöras med bil genom
två nya angöringsgator från både den norra (Färdvägen)
och södra sidan (Sigurdsgatan/Resenärsgatan/Lillågatan).
I båda dessa angöringspunkter kommer det finnas
plats både för hämtning/lämning (kiss and ride) samt
korttidsparkering. Vid angöringsgatorna kommer det även
finnas reserverade platser för personer med funktionshinder
samt platser för taxiverksamhet. Resecentrum byggs över
Resenärsgatan i Sigurdspassagen och Kungsängspassagen
(GATA1).
Visionsbild på hur cykelbanan kan komma att utformas på Vasaterrassen. (Illustration: BIG)

Visionsbild på hur Östermalmsterrassen kan komma att utformas. Cykel får ledas i ramp då utrymmet är

Förslaget innebär att korsningarna Hamngatan/
Södra Ringvägen och Lillågatan/Kungsängsgatan
utformas som cirkulationsplatser för att skapa effektiva
korsningspunkter. Vid cirkulationsplatserna finns även
utrymme för gång- och cykelbanor runt om, förutom
vid
cirkulationsplatsen
Lillågatan/Kungsängsgatans
södra sida, men ambitionen är att skapa en gång- och
cykelbana även på den sidan. Denna förutsättning tas med
i det pågående arbetet med planprogram för Mälarporten
och framtida detaljplanearbete. Cirkulationsplatsen vid
Södra Ringvägen/Hamngatan får en viktig funktion för
kollektivtrafiken som behöver utföra vändningsrörelser
av bussfordon för att klara angöringar i olika riktningar i
bussterminalen.
Detaljplanen tar även höjd för framtida gatustruktur
öster om planområdet, söder om spårområdet. genom

begränsat. (Illustration: BIG)
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att möjliggöra gata. Gatan, som blir en förlängning av
Resenärsgatan österut, kombineras med ett framtida
ledningsstråk.

Viktiga prioriteringar i strukturen är att ge god framkomlighet i gatunätet för kollektivtrafiken
till/från den ombyggda bussterminalen samt ge god tillgänglighet för angöringsfunktionen vid
resecentrum.
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för bilvägnätet vid
Södra Ringvägen öster om Kopparbergsvägen planeras
Resecentrum
med förutsättningen att främja framkomligheten till och
från bussterminalen för busstrafiken. Det sker genom att
korsningen mellan Södra Ringvägen och Kopparbergsvägen
utformas med signalprioritering för att främja
kollektivtrafikens rörelser till och från bussterminalen. På
östra sidan om Kopparbergsvägen möjliggörs två alternativa
utformningar av Södra Ringvägen; ett alternativ där Södra
Ringvägen fortsatt disponeras som idag och ett alternativ
där södra väghalvan reserveras för kollektivtrafiken med
busskörfält och hållplatslägen. Övrig fordonstrafik hänvisas
i det senare alternativet till den norra väghalvan.
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I detaljplanen möjliggörs en flexibel utformning av Södra
Ringvägen. (GATA) Detta för att ta höjd för eventuella
framtida förändringar i gatustrukturen som kan bli en följd
av att Mälarporten och centrum är under utveckling. Gatan
får en ökad stadsgatukaraktär och stärks som gång- och
cykelstråk.
Figur 11: Struktur

en
äg
v
g

Struktur för bilvägnätet vid resecentrum (Bild PM trafik, VAP).

Om Södra Ringvägen utformas med ett körfält i vardera möjlighet att skapa entréer och aktiva fasader mot stråket
På västra sidan om Kopparbergsvägen, längs med riktning kan tidigare vägområde disponeras för nytt gång- och Södra Ringvägen.
Vasaparken, möjliggörs två alternativa utformningar av Södra
planeras
förutsättningen
och Ringvägen
cykelstråk samt
i större med
utsträckning
få plats medatt främja framkomligheten till och från bussterOm Södra Ringvägen utformas med två körfält i vardera
Södra Ringvägen; ett smalare alternativ med ett körfält i minalen.
vegetation
mot
Vasakvarteret.
cykelstråken
Det
sker
genom attGångsödraoch
väghalvan
öster om Kopparbergsvägen reserveras för kollekriktning får det en del konsekvenser för det övriga
vardera riktning och ett bredare alternativ med två körfält tivtrafiken
ska hanteramed
de stora
gång- och och
cykelflöden
som förutses
busskörfält
hållplatslägen.
utformningsförslaget.
i vardera riktning.
passera till/från resecentrum. Om ett gång- och cykelstråk

Den
signalreglerade
mellan
Ringvägen
Kopparbergsvägen
utformas
med
möjliggörs
längs medkorsningen
Vasakvarteret
finns Södra
det även
Eftersomoch
ytanspråket
blir ungefär dubbelt
så stort för
fyra
signalprioritering för att främja kollektivtrafikens rörelser till och från bussterminalen.

sid 48 Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag

Korsningen med Hamngatan utformas som cirkulationsplats och får en viktig funktion för
kollektivtrafiken, som behöver utföra vändningsrörelser av bussfordon för att klara angöringar i

Utformning av Södra Ringvägen med ett körfält i vardera riktning längs
med Vasaparken. Plankartan ger möjlighet för en flexibilitet gällande
utformningen av Södra Ringvägen. (Bild: VAP)

Utformning av Södra Ringvägen med två körfält i vardera riktning längs
med Vasaparken. Plankartan ger möjlighet för en flexibilitet gällande
utformningen av Södra Ringvägen. (Bild: VAP)

körfält som för två körfält kommer yta behöva minskas
på andra funktioner på södra sidan om Södra Ringvägen
för att dubbla körfält i bägge riktningar ska få plats. De
största konsekvenserna för att skapa fyra körfält på Södra
Ringvägen blir därför att det inte finns plats för gång- och
cykelbana på Södra Ringvägens södra sida mellan Färdvägen
och Hamngatan. Vid avvägning av de konsekvenser som
intrånget en gång- och cykelväg skulle ha inneburit på
Vasakvarteret mot det upphöjda landskapet, möjligheten
till byggrätter i markplan med mera, har staden inte ansett
det rimligt att flytta kvartersgränsen så långt söderut som
anläggandet av en gång- och cykelbana hade krävt.
Gång- och cykelbanan som planeras gå från Vasaparken
över Södra Ringvägen och över spårområdet behöver
flyttas för att få till godtagbara lutningar på cykelbanan.
Det, i sin tur, påverkar Vasaparken genom att det större
stråket för fotgängare och cyklister mitt genom parken
förskjuts västerut.
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rområdet, precis som idag. En sammanhållen bussterminal som har gemensam plattform med
delar av tågtrafiken blir en del i en effektiv bytesnod.
Södra Ringvägen - gatuutformning
Södra Ringvägen får en något förändrad roll i bilvägnätet jämfört med nuvarande utformning.
Gatan får en ökad stadsgatukaraktär och stärks därmed som gång- och cykelstråk. Öster om
Kopparbergsvägen flyttas den allmänna trafiken till den norra väghalvan med ett körfält i vardera riktning. Den södra väghalvan reserveras för kollektivtrafiken med hållplatslägen och separat
kollektivtrafikfält.

Parkering, angöring och leveranser
Cykelparkering

I detaljplanen möjliggörs utrymme för att kunna skapa ca
3 000
Figur
27:allmänna cykelparkeringsplatser. Cykelparkeringen
Föreslagen
planeras både finnas utomhus och under tak i nära
bussterminal
anslutning till resecentrumets olika delar. Utöver de
allmänna parkeringsplatserna för cykel tillkommer knappt
2 000 parkeringsplatser på privat mark som ska tillfredställa
tillkommande verksamheter och bostäder behov.

Södra Ringvägen väster om Kopparbergsvägen har i dagsläget ett brett gaturum med två körfält
i varje riktning samt en bred mittremsa. Sträckan föreslås att utformas med ett körfält i varje
riktning och 7 m total vägbredd. Det innebär att den norra väghalvan bibehålls för dubbelriktad trafik men mittremsa med tillhörande träd och södra väghalvan rivs. Tidigare vägområde
disponeras för nytt gång- och cykelstråk samt gestaltning med vegetation mot Vasakvarteret.
GC-stråket ska hantera de stora gång- och cykelflöden som förutses passera till/från resecentrum. Bredden på gång- och cykelstråket klarar ett samtidigt möte mellan två cyklister och två
fotgängare.

Nedan sammanfattas det totala antalet cykelparkeringsplatser inom detaljplanen.

På sträckan planeras ett väjningsreglerat vägskäl från Färdvägen, där angöring ska ske mot resecentrum och Vasakvarteret.

Föreslagen utformning för Södra Ringvägen längs med bussterminalen.

Terminalen utformas med en central plattform med dubbelriktad trafik på den södra sidan.
Hållplatslägena utmed bussgatan följer perrongen för bantrafikens spår 1. För att nå övriga spår
kommer det att finnas rulltrapps- och hisspaket som ansluter mot terminalens perronger.
Figur 12: Förslag

Utmed södra sidan av Södra Ringvägen kommer det att finnas hållplatslägen för bussar
med
till sektion
- Södra
Ringvägen, västra
av- och påstigning mot den centrala plattformsdelen, där klimatskyddade väntrumdelen
uppförs.
Trafiken på Södra Ringvägen separeras så att den södra sidan av vägen reserveras för enbart
bussrörelser i östlig riktning. Övrig fordonstrafik hänvisas till norra delen som utformas med två
körfält och dubbelriktad trafik.

1. Vasakvarteret - 434 platser utomhus, varav 140 platser
på broplanet (P-PLATS2).
2. Vasaterrassen - 44 platser inomhus, 1062 platser
utomhus*, varav 64 platser på broplanet. *(998 av
platserna ”utomhus” är i ett cykelgarage under tak men
utan ytterdörrar) (C3).
3. Östermalmsterrassen - 216 platser inomhus (T2, C4).
4. Östermalmsterrassen - 288 platser inomhus (T4, C3).
5. Sigurdsterrassen - 312 platser inomhus, 78 platser
utomhus varav 30 platser på broplanet (C3, PARK1).

Sektion
som visar
möjlig utformning
av cykelkoppling
Södra Ringvägen med
ett kärfält
i vardera
riktningpå
mellan
Hamngatan
Kopparbergsvägen. (Bild
Befintlig
planskild
gång- och
under
Södra
Ringvägen
sträckan
mittoch
mellan
PM
trafik, VAP).
Hamngatan
och Kopparbergsvägen föreslås rivas. Den planskilda GC-kopplingen ersätts av en

passage i plan för att anpassa och minska cykelstråkets lutningar upp mot Sigurdpassagen.
Befintlig planskild passage under Södra Ringvägen vid Hamngatan bibehålls.

I ett system med mycket tät kollektivtrafik som ska prioriteras i signalsystemen samt plankorsningar med stora flöden av gång- och cykeltrafikanter kommer det att ske begränsningar av kasid
50 Detaljplan
för Västerås Resecentrum
m.m. - Planförslag
paciteten
för biltrafiken.
En planeringsinriktning
bör vara att trafikmängderna inte bör överstiga
Korsningen
Södra
Ringvägen/Kopparbergsvägen
vara
i trafiksignaler15 000 fordon
per dygn
för denna sträcka för att undvikaföreslås
köbildningsochbussprioriterad
blockeringssituatio-

6. Kungsängsterrassen - 563 platser inomhus, 36 platser
Figur 28:
Sektionutomhus
Södra på broplanet (C3, PARK1).
Ringvägen
- östra
7. Vasakvarteret
- 177 platser inomhus (privata
delen
parkeringsplatser)

till att främja klimatsmart resande med cykel.
Under figur 22 redovisas plats och antal för de olika cykelparkeringarna som planeras.

olika storlekar, centrumverksamhet och vuxenutbildning
inom Vasakvarteret, vilket genererar olika efterfrågan av
4.7
Principer
förVasakvarteret
parkering planeras ett garage under
bilparkering.
Inom
Västerås
växermed
snabbt
och för
att tillhandahålla
och i allt för högInom
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plats
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Sigurdskvarteret
utrymmeärför
caexempel
450 parkeringsplatser
och
god tillgång tillfinns
kollektivtrafik,
inte
på hållbar samhällsplaner
att
innebära
ökadkvarteret.
biltrafik, vilket medför större trängsel och miljöbelastning
i garage
under

4.
3.

återhållsam utbyggnad av parkeringsplatser är därmed ett utmärkt verktyg f
stadsutveckling.
Marken som är stationsnära är begränsad och bör i första

Figur 22: Cykelparupplåtas
andra funktioner
än resecentrum
långtidsparkering.
Ihand
dagsläget
sker allåtparkering
runt nuvarande
vid markparkering
keringar
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detta
och
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finns
idag
ca
2
200
parkeringsplatser
Resecentrum
Pendlarparkeringar kommer därför att förläggas utanför tillgängl
trumet. Detta stora utbud på parkeringsplatser innebär att många korta reso
detaljplaneområdet,
men med god anslutning till
ås
utförs med bil.
resecentrum. Utifrån tidigare utredningar och jämförelser
Markparkering för bilar kommer att avvecklas och ersättas av parkeringsform
med andraMarken
städersom
harärVästerås
stad
gjort bedömningen
yteffektiva.
stationsnära
är begränsad
och bör i första hand u
funktioner
än
långtidsparkering.
Pendlarparkeringar
kommer
därför att förlä
att 340 pendlarparkeringsplatser behöver upplåtas inom
taljplaneområdet, men med god anslutning till resecentrum. Inom kvarteret
maximalt
500
meter från resecentrumet.
Var
ochbehov.
hur dessa
det
att finnas
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för fastighetens
egna
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teret
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behov
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attavupplåtas
vidarelösas
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6.
8.
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7.
1.

5.

anslutning till det.

De rödmarkerade siffrorna visar allmänna parkeringsplatser för cykel och de svarta siffrorna visar privatägda cykelplarkeringsplatser. (Bild PM trafik,
VAP)
1. Vasakvarteret - 434 platser utomhus, varav 140 platser på broplanet.
Figur 33:

8.
Sigurd 3 - 1 - 44
700platser
platserinomhus,
inomhus 1062
(privata
Inom
kvarteret varav
Sigurd643platser
planeras
det Parkeringsgarage
att finnas
2. Vasaterrassen
platser
utomhus*,
på broplanet.
på
kvartersmark
parkeringsplatser)
parkeringsgarage för fastighetens egen efterfrågan.

*(998 av platserna ”utomhus” är i ett cykelgarage under tak men utan ytterdörrar).

inom detaljplanen

Även byggnationen inom Vasakvarteret genererar
Bilparkering
3. Östermalmsterrassen - 216 platser inomhus. en efterfrågan av parkering som planeras att lösas
I en detaljplan bestäms inte exakt hur många huvudsakligen i garage under kvarteret eller i en gemensam
4. Östermalmsterrassen
- 288
platser
parkeringsplatser
som ska anläggas
eller
var de inomhus.
ska finnas. anläggning inom Mälporten. Eftersom detaljplanen
En detaljplan kan endast möjliggöra för det ytanspråk som har en flexibilitet för framtida användning kommer det
5. Sigurdsterrassen - 312 platser inomhus, 78 platser utomhus varav 30 platser på broplanet.
ett beräknat antal parkeringsplatser kommer att uppta.
finnas möjlighet att till exempel ordna lägenheter av

6. Kungsängsterrassen - 563 platser inomhus, 36 platser utomhus på broplanet.
7. Vasakvarteret - 177 platser inomhus (kvartersmark)

Var tillkommande bilparkering lokaliseras i planförslaget. (Bild PM

Utifrån tidigare utredningar och jämförelser med andra städer har Västerås s
trafik, VAP)
ningen att 340 pendlarparkeringsplatser behöver upplåtas inom maximalt 50
resecentrumet. Var och hur dessa platser kommer att upplåtas utreds vidare
det planprogram som för nuvarande tas fram för hela Mälarportsområdet.
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag

sid 51

Under byggtiden kommer parkering möjliggöras vid den tillfälliga stationen p
spåren (Sigurd 4). Där kommer drygt 40 långtidsparkeringar tillkomma med m

Tillgänglighet ska tillgodoses för alla resenärsgrupper i den nya bussterminalen, exempelvis
med hjälp av ledstråk inom hela terminalområdet. Gångytor ska utformas så att personer med
begränsad rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram på egen hand. Hissar inom terminalen ska vara tillräckligt stora för att klara alla typer av rullstolar och öppna dygnet runt.
Färdvägen

7 taxiplatser
7 angöringsplatser + Kiss n ride i vändplan
4 Hcp

Lillågatan
2 Hcp

Resenärsgatan

14 angöringsplatser

Figur 32:
P-platser för
rörelsehindrade,
färdtjänst och taxi
inom detaljplanen
Infart till garage under Vasakvarteret. (Bild: BIG)

Sigurdsgatan

6 taxiplatser
14 angöringsplatser + Kiss n ride i vändplan
3 Hcp
P-platser för angöring, rörelsehindrade. färdtjänst och taxi inom planområdet. Exakt antal och fördelning är preliminärt. (Bild PM trafik, VAP)

PM Trafik, DP 1811 Västerås resecentrum

37 (50)
Infart till garage under Sigurdkvarteret. (Bild: BIG)
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för det planprogram som för nuvarande tas fram för hela
Mälarportsområdet.
Angöring

Entrén i anslutning till bussterminalen kommer inte kunna
angöras med bil. De övriga entréerna till resecentrum
kommer att kunna angöras med platser för taxi, kiss n ride,
parkeringsplatser för rörelsehindrade och angöringsplatser
för bil.
Leveranser

Varuleveranser planeras ske på båda sidor av resecentrum.
På den södra sidan kommer det att finnas en varumottagning
med kajfunktion inom Sigurd 3, där infart sker från
Lillågatan till garaget. Godshanteringen för både Sigurd 3
och övriga verksamheter i södra delen av Sigurdpassagen
kommer därmed nyttja gemensam plats för sina behov.
Hanteringen är utformad för 12 m lastbilar. På norra sidan
kommer mindre varutransportfordon ges möjlighet att
angöra via vändplanen på Färdvägen. Utfart kan ske mot
bussterminalområdet eller samma väg som vid angöring.
Avfallshantering

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala
renhållningsordning och de rekommendationer som
anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen,
Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny-och
ombyggnation, utgåva 2018”.
Hämtningsplats

för

avfall

ska

utformas

efter

Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och
angöringsplatser. Avfallshanteringen ska även följa
kommunens riktlinjer om källsortering. Avfall ska
sorteras i miljöbod, skåp, bottentömmande behållare
eller motsvarande, som utöver rest- och matavfall även
inrymmer utsortering av förpackningsmaterial, glas och
tidningar. Kommunalförbundet VafabMiljö ska kontaktas
under bygglovs-/projekteringsfas för att säkerställa att
avfallshanteringen går att utföra korrekt.
I resecentrum ska utrymme och utrustning tillhandahållas
för att möjliggöra sortering och förvaring av
återvinningsbart avfall från byggnadens drift, brukare
och dess verksamheter. Tyngdpunkten på avfallshantering
kommer att ligga under Sigurdsterrassen.
Inom Sigurd 3 planeras en sopsugsanläggning. Den placeras
i markplan, inne i garaget. Anläggningen kommer att
hantera 2-3 fraktioner; rest- och matavfall samt eventuellt
kartong och tidningar. Övriga fraktioner kommer att
kunna lämnas i miljöbodar integrerade i kvarteret. Avfallsoch sophantering kommer att ske med samma stråk som
godstransporterna.
Inom Vasakvarteret behöver utrymme för avfall avsättas
i markplan då omkringliggande ytor upptas av ytor för
resecentrums funktioner samt gata. Avfallsutrymmet
behöver dimensioneras utifrån framtida användning,
vilket är flexibelt i detaljplanen. Kärllösning är inte att
rekommendera vid ett högt antal hushåll.

Teknisk försörjning

Planområdet genomkorsas av olika ledningar, förlagda
både i gatumark och under spårområde. Genomförandet
av planförslaget innebär att många ledningar måste flyttas
och att förstärkningar behöver ske. Det är komplicerat,
tidskrävande och kostsamt.
Norr om spåren, vid framtida Östermalmsterrassen, krävs
omläggning av alla ledningar inklusive flytt av Lillåkulverten.
Ett gemensamt ledningsstråk föreslås placeras där
bussterminalens in- och utfart är placerad och där marken
inte kommer att bebyggas. Marken kan överbyggas, men
lägsta frihöjd är 5,5 meter. Söder om spåren hamnar
ledningsstråket på allmän plantsmark. (GATA, PARK)
Fjärrkyla

Resecentrum och Vasakvarteret matas i västra delen av
planområdet med ny ledning som ansluts från Sigurdsgatan.
Två alternativa sträckningar får utredas vidare, dels
under spårområdet och dels i gång- och cykelbanan längs
Hamngatan.
Inför byggnation av Kungsängspassagen läggs ledningarna
om i ny sträckning och följer Södra Ringvägen upp till
befintlig anslutningspunkt i Port-Anders Gata.
Fjärrvärme

Befintliga ledningar genom planområdet rivs. Nya ledningar
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förläggs i Södra Ringvägen med matning till Resecentrum
och Vasakvarteret.
Inför byggnation av Kungsängspassagen läggs ledningarna
om i ny sträckning och följer Södra Ringvägen upp till
befintlig anslutningspunkt i Karlsgatan.
Markvärme

Markvärme växlas mot fjärrvärme i varje undercentral via
separata växlare.
Ramper och busstorget där det är svårt att snöröja skall
förses med markvärmeslingor.
System för att kyla eventuella plug-in kylskåp och
kylutrustning i de kommersiella ytorna skall installeras och
kylas ned via markvärmeanläggningen.
El

Befintlig nätstation som idag matar stationsområdet och
Sigurds Kvarteret behöver flyttas och kablar måste läggas
om för att planen ska kunna genomföras. Nätstation och
kablar behöver troligen flyttas temporärt för att möjliggöra
nybyggnation innan ny nätstation och kablar är på plats.
För att klara framtida elförsörjning inom planområdet
krävs fyra nya nätstationer, varav en placeras utanför
planområdet i närheten av Hamnparken för att försörja
södra delen av kvarteret Sigurd 3. Nätstationen hanteras
inom ramen för kommande planprogram för Mälarporten
med efterföljande detaljplan.
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En ny nätstation placeras i västra delen av detaljplanen
mellan spårområdet och Vasakvarteret (E2). Ett område
på 15x15m krävs. Stationen kommer försörja kommande
exploatering inom Vasakvarteret.
Ytterligare två
nätstationer placeras inom planområdet. Den ena inryms
inom norra delen av Resecentrum och den andra i norra
delen av kv. Sigurd 3. Dessa blir kundägda.
Nätstationen ska ges en omsorgsfull gestaltning (f22) för att
samspela med omgivningens höga arkitekoniska kvaliteter
Dessutom är nätstationen placerad på en offentlig plats
med stor genomströmning av människor. Genom en
omsorgsfull gestaltning kan miljön upplevas som tryggare
och trivsammare. Se även separat gestaltningsprogram.
Rum där kundägda stationer placeras i en fastighet ska vara
mot yttervägg och kablarna ska kunna förläggas i gatan utanför.
Kanalisation för genomföring av mellanspänningskablarna
ska vara förberett. Mellanspänningskablar kan inte
förläggas genom flera rum inom en fastighet på grund av
brandrisk och magnetfält. Brännbara material får inte vara
inom 5 meter från nätstation.
Befintlig nätstation vid Gjutare Granströms Gata bedöms
kunna försörja den nya bussterminalen.
Längs med järnvägen ligger två mellanspänningsledningar
som vid en nybyggnation behöver flyttas till Kungsängsgatan.
Vatten

Befintliga ledningar genom planområdet rivs och nya
ledningar förläggs i Södra Ringvägen med matning till
Resecentrum och Vasakvarteret. Anslutning sker från
befintlig ledning i Hamngatan.
Inför byggnation av Kungsängspassagen läggs ledningarna
om i ny sträckning och följer Södra Ringvägen.
Avlopp

Befintliga ledningar genom planområdet rivs och nya
ledningar förläggs i Södra Ringvägen med matning till
Resecentrum och Vasakvarteret. Anslutning sker från
befintlig ledning i Hamngatan.
Inför byggnation av Kungsängspassagen läggs ledningarna
om i ny sträckning och följer Södra Ringvägen till
anslutningspunkt i Karlsgatan.
Dagvatten

Fördröjning och rening förslås ske med dagvattenkassetter
som placeras i läget för nya busstorget samt under
cykelparkeringar intill resecentrum.
Även växtbäddar vid nyplanteringar ska bidra till rening.
I Sigurdsgatan samt Lillågatan finns möjligheter till
placering av dagvattenkassetter.
Fiber

Erforderliga fiberkablar kommer att samförläggas med
övriga ledningsslag.
Energi

Västerås nya resecentrum ska ha en hållbar energianvändning.
Byggnadens energianvändning påverkas av design och
tekniska val. För projektet är det viktigt att byggnaden
har en god isoleringsförmåga, energieffektiva tekniska
system och minimerat kyl-/värmeeffektbehov. För att
identifiera bra åtgärder för att minska energianvändningen
ska byggnadens energiprestanda utredas och analyseras.
Systemval ska göras med ett livscykelperspektiv.

Den skuggfria takytan uppskattas till cirka 5 000
kvadratmeter, vilket ger en installerad solcellseffekt på cirka
625 kW. Årsproduktionen beräknas till cirka 485 MWh.
Se även projektbok för etapp 1 av resecentrum (april 2021).

Möjlighet finns att utnyttja taket till resecentrum för solel/
energi. (E1)
Lämpliga ytor för en solcellsinstallation bedöms vara på
byggnadens tak samt som solavskärmning på fönsterytor
mot syd och sydväst. Byggnadens tak är ganska komplicerat
och därför måste en noggrann skuggningsstudie och
detaljprojektering utföras för exakt utformning och
storlek i ett senare skede. Som solavskärmning på syd- och
sydvästfasaden kan integrerad semitransparent tunnfilm i
glas utföras. Effekt och produktion beror på storleken på
den solavskärmande glasytan och hur stor solavskärmning
som önskas. Ju större solavskärmning desto lägre
elproduktion.
Takets skuggfria ytor kan utföras med tunnfilmssolceller
integrerade i till exempel svart aluminiumplåt eller takduk. .
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Risker och störningar
Trafikbuller

Planområdet är utsatt för trafikbuller från omkringliggande
vägar samt Mälarbanan. Därför har en trafikbullerutredning
tagits fram av Efterklang (2021-10-25), se bilaga.
Trafikbullerförordningen SFS 2015:216 med ändring
(2017:359) ligger till grund för trafikbullerbedömningen.
Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar
enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken.
I
utredningen
kommenteras
den
föreslagna
bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna att
innehålla kraven på:
•

högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad

•

högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad med
avseende på bostäder om högst 35 m2

•

ljuddämpad sida:

o

för minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet ska ljudnivån vid fasad vara högst 55 dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid

•

uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå

•

högst 30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal
ljudnivå inomhus i bostadsrum.
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I bullerutredningen redovisas beräknade bullernivåer för
hela planområdet, även allmänna ytor.
Sigurdkvarteret

Utredningen har gjort bullerberäkningar för tre fall,
utifrån att kvarteret är tänkt att byggas ut i etapper.
Etappindelningen är preliminär.
•

Fall A – Samtliga byggnader i planområdet

•

Fall B – Etapp utan Resecentrum nordöstra delen

•

Fall C – Etapp utan Resecentrum, bostäder och
kontor nordöstra delen i Sigurd 3

Fall A – när planområdet är fullt utbyggt - redovisas i
planbeskrivningen. Övriga fall går att läsa i utredningen.

Ekvivalent nivå
Bostadshus i kv. Sigurd 3 mot Kungsängsgatan får upp mot
68 dBA ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest
utsatta fasader mot Mälarbanan i Kv Sigurd 3 får lägre än
60 dBA ekvivalent ljudnivå. I Vasakvarteret blir ekvivalent
ljudnivå vid mest utsatta fasad upp mot 63 dBA.
Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark för bostäder i
kvarter Sigurd 3 blir upp mot 57 dBA. För större delen av
innergården mellan bostadshusen blir ljudnivån högst 50
dBA.
Maximal ljudnivå
Bostadshus i kvarteret Sigurd 3 mot Kungsängsgatan får
upp mot 79 dBA maximal ljudnivå vid mest utsatta fasader.
Mest utsatta fasader mot Mälarbanan i kvarteret Sigurd 3
får upp mot 82 dBA.
Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark för bostäder i
kvarter Sigurd 3 blir upp mot 84 dBA. För större delen av
innergården mellan bostadshusen blir ljudnivån högst 70
dBA.
Bedömning - Sigurdkvarteret (fullt utbyggt)

Föreslagen etappindelning för kvarteret Sigurd. Trafikbullerberäkningar
har gjorts för samtliga tre fall. (Bild: Efterklang)

I kvarteret innehåller Hus A och B högst 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader, Hus C och D på översta
våningen, och har inga restriktioner med avseende på
buller. (Se bilder sidan 58 för husnumrering)
Hus C och D överskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid

fasader mot Kungsängsgatan på de 4 första våningsplanen.
I det nedre planet planeras lokaler och behöver inte
innehålla riktvärden. De övriga 3 planen med lägenheter
behöver ha genomgående planlösning där minst hälften
av bostadsrummen i varje lägenhet är placerade mot
bullerdämpad sida.
Fasaderna i hus C och D som är i vinkel mot Kungsängsgatan
samt de övriga planen mot Kungsängsgatan får högst 65
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, vilket innebär att små
lägenheter (högst 35 m²) kan planeras och riktvärdet
innehålls. Önskas större lägenheter måste planlösningen
vara genomgående så minst hälften av bostadsrummen i
varje lägenhet är placerade mot bullerdämpad sida.
En kombination av små lägenheter (högst 35 m²) och
större enkelsidiga lägenheter kan placeras där fasader
inte överskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå. De små
lägenheterna kan placeras vid fasader som överskrider
högst 60 dBA och de större mot fasader som innehåller
riktvärdet högst 60 dBA.
De lägenheter som får över 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid fasad mot Kungsängsgatan måste ha genomgående
planlösning med minst hälften av bostadsrummen mot
bullerdämpad sida. För en del av lägenheterna överskrids
riktvärden för maximal ljudnivå på bullerdämpad sida med
upp mot 4 dB.

Vyerna ovan visar ekvivalent ljudnivå för Sigurdkvarteret. (Bild: Efterklang)

Vyerna ovan visar maximal ljudnivå för Sigurdkvarteret. (Bild: Efterklang)

Lägenheter som får högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid fasad mot Kungsängsgatan behöver genomgående
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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Vasakvarteret
Bostäder, inga restriktioner med avssende på buller
Bostäder, antingen enkelsidiga 35 m2, och/eller genomgående
planlösnng där 50 % av bostadsrummen i varje lägenhet är
mot bullerdämpad sida. En kombination av enkelsidiga
små lägenheter (35 m2) mot bullerutsatt sida, samt större
enkelsidiga lägenheter mot bullerdämpad sida.
Bostäder med genomgående planlösning där 50 % av
bostadsrummen i varje lägenhet är mot bullerdämpad sida.
I bilderna till vänster redovisas en schematisk översikt på vilken
typ av planlösning som innehåller ett visst riktvärde och tillhörande
restriktioner. (Bild: Efterklang)

planlösning med minst hälften av bostadsrummen mot
bullerdämpad sida om storleken på dessa är större än 35
m².
Helt indragna balkonger planeras och med tätt balkongräcke
monterat utan glipor samt absorbent i balkongtak kan
ljudnivåer reduceras med upp mot 5 dBA och gällande
riktvärden klaras.
För kvarteret innehålls riktvärden för uteplats på
innergården, se sidan 60.

Ekvivalent nivå
I Vasakvarteret blir ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta
fasad upp mot 63 dBA.
Maximal ljudnivå
I Vasakvarteret blir maximal ljudnivå vid mest utsatta fasad
upp mot 87 dBA. I Vasakvarteret blir maximal ljudnivå 1,5
meter över mark upp mot 88 dBA.
Bedömning Vasakvarteret
I Vasakvarteret innehåller husen högst 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader. Det innebär att små
lägenheter (högst 35 m²) kan anordnas utan att behöva
göra några bullerskyddsåtgärder. Om större lägenheter
önskas behövs genomgående planlösningar där minst
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet är placerade
mot bullerdämpad sida. I vissa lägen kan det dock bli
väldigt svårt, om ens möjligt, att med bullerskyddsåtgärder
klara maximal ljudnivå på bullerdämpad sida.
Istället bör en kombination av små och stora enkelsidiga
lägenheter anordnas. De mindre lägenheterna (högst 35
m²) kan vara placerade där fasadnivåer överskrider 60
dBA ekvivalent ljudnivå. Större enkelsidiga lägenheter kan
vara placerade mot fasader där riktvärdet högst 60 dBA
innehålls.
I den fortsatta projekteringen krävs stor omsorg för
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blir ljudnivån 53 – 59 dBA. Maximal ljudnivå 1,5 meter
över mark är 73 – 88 dBA utan bullerskyddståtgärder. Med
föreslagen bullerskyddsåtgärd blir ljudnivån 69 – 82 dBA.
Det går att ytterligare bygga in en lokal gemensam uteplats
med lokala skärmar och tak för att reducera ekvivalent- och
maximal ljudnivå. Detta bör dock utredas vidare i senare
skede då placering av uteplats bestämts.
Byggnaderna i Vasakvarteret har terrasser på flera
våningsplan. Ljudnivåerna är höga i området och en terrass
med täta räcken som är monterade utan glipor kan vara
ett bra alternativ till uteplats på markplan. En beräkning
på uteplats på en av terrasserna i den högsta byggnaden
i Vasakvarteret har utförts. En 2,5 meter hög skärm runt
terrassen har antagits i beräkningen. Med föreslagen lösning
innehålls riktvärdet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på
större delen av terrassen. Maximal ljudnivå blir 70 – 74
dBA, där större delen har ca 71 dBA.

Vyerna ovan visar ekvivalent ljudnivå för Vasakvarteret. (Bild: Efterklang)

Vyerna ovan visar maximal ljudnivå för Vasakvarteret. (Bild: Efterklang)

planering och placering av lägenheter/planlösningar i
Vasakvarteret.

har utretts där en bullerskyddsskärm med krönhöjd 3,5
meter över projekterad mark är placerad utmed Mälarbanan
och en lokal skärm med krönhöjd 2 meter över projekterad
mark.

Vasakvarteret utsätts för höga bullernivåer från både vägoch spårtrafik. Om gemensamma uteplatser planeras på
markplan krävs omfattande lokala bullerskyddsåtgärder för
att innehålla riktvärden. Ett exempel på bullerskyddsåtgärder

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark är 59 – 63 dBA utan
bullerskyddsåtgärder. Med föreslagen bullerskyddsåtgärd

För att klara riktvärdet för maximal ljudnivå på större delen
av terrassen behöver skärmen vara högre än 2,5 meter. Det
bör även finnas absorbent i terrasstaket för att undvika
reflektioner.
Slutsats Sigurd- och Vasakvarteret:
Där riktvärdet för buller överskrids ska minst hälften
av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot
en ljuddämpad sida alternativt om riktvärdena kan
tillgogodoses genom enkelsidiga lägenheter på mindre än
35 kvm. (generell bestämmelse)
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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Trafikbuller, ekvivalent ljudnivå. Beräknad situation år 2040 (Bild: Efterklang)
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Trafikbuller, maximal ljudnivå. Beräknad situation år 2040(Bild: Efterklang)

Verksamhetsbuller

Efterklang har utfört en externbullerutredning åt Västerås
stad på Lantmännens spannmålsterminal i centrala
Västerås, se bilaga planhandlingar.
Naturvårdsverkets ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller” har använts som utgångspunkt för
bedömning av immissionsvärden vid bostäder. Nivåerna
bör enligt Naturvårdsverket ”i normalfallet vara vägledande
för bedömning om buller utgör en olägenhet men det kan
finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl
högre som lägre, liksom andra tider.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande
eller pågår endast under en del av tidsperioden angiven i
tabellen. till höger. På så sätt skiljer sig verksamhetsbuller
från trafikbuller, som oftast ligger på en jämnare nivå.
På verksamhetsområdet finns ett antal fasta ljudkällor
så som fläktar och utblås belägna på tak och fasader. I
beräkningarna antas dessa vara i konstant drift dygnet runt.
Den faktiska driften kan variera men detta representerar ett
”värsta fall”-scenario.
Inom området förekommer även transporter till och från
anläggningen mellan kl. 06.00 – 22.00. Under högsäsong
varierar antalet transporter mellan 2 – 13 fordon per timme.
I beräkningarna är antalet in- och uttransporter antagna att
vara 13 per timme som ett värsta fall. Hastigheten inom
området är satt till 15 km/h.

Tabell ovan - ljudnivå från industri/verksamhet vid bostadsfasad, frifältsvärde
Tabell nedan - Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats. Om
ljudnivåer blir högre än de för Zon A men inte högre än de för Zon B gäller ljuddämpad sida. (Bild: Efterklang)

Utredningen har utförts genom att ljudeffekten bestämts
på de signifikanta ljudkällorna som lokaliserats på området.
En beräkningsmodell har sedan skapats där ljudutbredning

från området beräknats till omgivningen och ljudnivåer vid
bostadshusens fasader. Beräkningarna motsvarar ett värsta
ljudutbredningsfall för varje bullerkälla vilket innebär
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De tre bilderna visar ekvivalent ljudnivå vid fasad, Kvarteret Sigurd (Bild: Efterklang)

De tre bilderna visar maximal ljudnivå vid fasad, Kvarteret Sigurd (Bild: Efterklang)

sid 62 Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag

medvind från alla bullerkällor mot respektive mottagare
samtidigt. Detta innebär att det kan förekomma en viss
överskattning av den beräknade bullerspridningen då
det förutsätts maximalt ljudbidrag från bullerkällorna till
beräkningspunkterna.
Ekvivalent nivå

Tabell. Bedömning om riktvärden innehålls för Zon A (Bild: Efterklang)

Vid mest utsatta fasad i kvarter Sigurd 3 blir ekvivalent
ljudnivå upp mot 62 dBA. På ljuddämpad sida blir ljudnivån
upp mot 54 dBA.
Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark blir upp mot
53 dBA mellan bostadshusen. På bilaga A01 redovisas
ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå.

Tabell. Bedömning om riktvärden innehålls för Zon B. (Bild: Efterklang)

Maximal nivå
Vid mest utsatta fasad i kvarter Sigurd 3 blir maximal
ljudnivå upp mot 68 dBA. På ljuddämpad sida blir ljudnivån
upp mot 59 dBA.
Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark blir högst 55 dBA
mellan bostadshusen.
Slutsats
Utredningen visar att riktvärden för verksamhetsbuller
överskrids för samtliga planerade bostadshus enligt Zon
A och Zon B med ljuddämpad sida, se sammanställning
i tabell. De mest bidragande bullerkällarona är ett antal
utblås och fläktar lokaliserade på silotak och väggar.

Tabell. Bedömning om riktvärden innehålls för Zon B - ljuddämpad sida. *Riktvärdet innehålls för delar av våningsplan eller fasader men överskrids
på andra delar/våningsplan så att bullerkällorna måste åtgärdas. (Bild: Efterklang)

Riktvärden på gemensam uteplats innehålls mellan 06 – 22
om den placeras mellan bostadshusen i kv. Sigurd. För en
mindre del av ytan blir ekvivalent ljudnivå upp mot 53 dBA.
För att bostäder ska kunna byggas inom kvarteret Sigurd 3
behöver flertalet uppmätta bullerkällor dämpas med mellan
6 - 16 dB(A) för att riktvärden ska innehållas. Startbesked
för bostäder får inte medges förrän riktvärdena för
verksamhetsbuller uppfylls. (a2).

Sammanvägd bedömning buller

Planområdet ligger i ett bullerutsatt läge nära både järnväg,
gator och en silo som är i drift. Detaljplanen ingår i
Mälarporten, ett centralt område i Västerås under utveckling.
På sikt ska hela stadsdelen omvandlas från industri- och
verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse. Flera
tusen bostäder och arbetsplatser kommer tillföras i ett
centralt och kollektivtrafiknära läge.
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Då detaljplanen berör både trafikbuller och
verksamhetsbuller behöver en sammanvägd bedömning av
bullersituationen göras.
Riktvärdena för trafikbuller och verksamhetsbuller skiljer
sig åt. Riktvärdena för trafikbuller ligger högre än för
verksamhetsbuller. Det beror framförallt på att trafikbuller
och verksamhetsbuller har olika ljudkaraktärer. Vissa
ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande eller pågår
endast under del av dygnet.
Bullerkällornas placering skiljer sig också åt i det här
fallet. Trafikbullret från omgivande järnväg och gator kan
skärmas av genom placering av byggnader. När det gäller
buller på silon kommer det framförallt från fläktar och
utblås belägna på tak och fasader högt upp i luften. Därför
behöver bullerdämpande åtgärder vidtas direkt på källan.
Men tanke på Mälarportens pågående omvandling får man
under en period bostäder och verksamheter inom samma
område. Industri och verksamheter är under avveckling
och på längre sikt kommer inte verksamhetsbuller att vara
ett problem.
Fram till dess säkerställer två bullerbestämmelser; en för
trafikbuller och en för verksamhetsbuller, att en god ljudnivå
enligt Naturvårdsverkets vägledningar för trafikbuller
respektive industri- och verksamhetsbuller innehålls. Som
redovisats i tidigare avsnitt kommer bullerskyddsåtgärder
behöva vidtas för att klara bullerriktvärden.
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Vibrationer

Västerås utan passerar endast området.

Vibrationer från järnvägstrafik kan orsaka skador på
byggnader och ge upphov till störningar och obehag för
människor. För vibrationer tillämpar Trafikverket 0,4 mm/s
(RMS 1-80 Hz) inomhus som den nivå som ska tillämpas
för bostäder och vårdlokaler.

Den planerade etableringen inom området innebär en
förtätning av byggnader såsom bostäder, kontor, hotell och
centrumändamål i spårområdets närhet samt även parker
och cykel- och gångpassager.

En vibrationsutredning har genomförts, Acoustic
consulting and design, daterad 2017-12-20. Utredningen
har kommit fram till att de lätta persontrafiktågen som
stannar på stationen inte medför nivåer med risk för
kännbara vibrationer och stomljud. Däremot medför de
tunga godstågen som inte stannar på stationen risk för
både kännbara vibrationer och stomljud i nya byggnader.
Åtgärder för att reducera stomljud behövs enligt utredningen
endast om bostäder eller känsliga verksamheter placeras på
bottenplan. I Vasakvarteret och Sigurdkvarterets fastighet
föreslås parkering i bottenplan mot spåren, vilket gör att
inga åtgärder krävs för att reducera stomljudet. När det
gäller vibrationer från godståg som passerar stationen
utan att stanna, finns en risk för måttlig störning i form av
kännbara vibrationer.
Farligt gods

Den riskkälla som utgör en betydande risk inom
planområdet är transport av farligt gods på järnväg. Risker
är främst förknippade med urspårning och transport
av godset. Tåg som innehåller farligt gods stannar inte i

Vid lokalisering av verksamheter/bostäder bör man alltid
sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett tillräckligt
stort avstånd från eventuella störningskällor. I centrala
och attraktiva lägen, nära järnväg, kan rekommenderade
skyddsavstånd vara svåra att klara.
Järnvägen trafikeras både av person- och godstrafik och
tågtrafiken kan vid en olycka innebära påverkan mot
omgivningen genom bland annat urspårning eller olycka
med farligt gods. En särskild riskanalys har tagits fram för
detaljplanen (daterad 2021-09-16). Analysen har utförts av
Brandskyddslaget.
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten
med aktuellt planförslag genom att utvärdera vilka risker
som människor inom det aktuella området kan komma att
utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker ska
hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. Analysen
omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med
akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor som
vistas inom det studerade området.
Vad gäller resecentrum är det av sin natur placerat
i anslutning till järnvägsspår. Resecentrum omfattar
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I analysen har även en analys gjorts där en ökad trafikering
samt en annan fördelning av farligt gods har studerats
(känslighetsanalys). Analysen visar på en högre risknivå.
Skillnaden är dock begränsad och innebär inte att risknivån
ändras markant. Känslighetsanalysen visar därför att det
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En inventering av trafikrörelser på järnvägen genom
området har gjorts. Utifrån denna har ett antal möjliga
olycksscenarier sammanställts. Dessa omfattar olyckor
med farligt gods, urspårning och brand i tåg. En kvalitativ
bedömning av respektive olycksscenario har genomförts.
Scenarier med bedömt hög risk har sedan analyserats
vidare i en fördjupad analys som omfattar beräkning av
individrisk och samhällsrisk. Resultatet av beräkningarna
visar att individrisken i området är acceptabel för områden
över 10-15 meter från närmaste spår. Risknivån avseende
samhällsrisk är huvudsakligen på en sådan nivå att
säkerhetshöjande åtgärder ska undersökas och vidtas om
de bedöms rimliga i förhållande till den nytta de medför.
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huvudsakligen resandefunktioner samt resenärer, vilka
normalt bedöms få utsättas för en högre risknivå eftersom
de själva valt att nyttja riskkällan. Svårigheten när det gäller
resecentrum är att det även kan locka personer som inte
är resenärer att uppehålla sig där. En annan fråga är när
man upphör att vara resenär. Som utgångspunkt i analysen
räknas personer på perronger och i bussterminalen som
resenärer, varför dessa inte omfattas av analysen. Personer
inuti resecentrumet, i verksamheter samt övriga ytor
utomhus beaktas i analysen.
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Resecentrum
Det nya resecentrumet är i vissa delar placerat i
direkt anslutning till spåren samt med övergångar
över spårområdet. På övergångarna placeras endast
väntutrymmen och resandefunktioner som inte lockar
dit andra människor än just resenärer. Dessa funktioner
behöver också vara spårnära för att underlätta resandet.
I riskanalysen rekommenderas att följande åtgärder vidtas:
•

•

Friskluft ska tas från trygg sida, bort från järnvägen.
Friskluftsintag ska inte placeras på överbyggnaden
över spårområdet. (generell bestämmelse)
Fasader på sidan av spårområdet som vetter mot
järnvägen, inom 30 meter från närmaste spårmitt, ska
utföras i obrännbart material och konstruktionen ska
minst motsvara EI30 (även fönster). Detta gäller enbart
fasader på sidorna av järnvägen och inte på perronger
eller i anslutning mellan perrong och överbyggnad
eftersom dessa ytor inte planeras för stadigvarande
vistelse.

•

Stationsbyggnaden ska skyddas mot urspårade tåg, se
skydd mot urspårning/påkörning senare i detta avsnitt.

•

Kommersiella verksamheter på överbyggnaden ska
begränsas till resandefunktioner (biljettförsäljning,
mindre kiosker, caféer utan egna sittplatser etc.)

•

Restauranger och andra lokaler för stadigvarande
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vistelse ska placeras i stationsbyggnadens ytterkanter,
bort från spårområdet.
•

Uteserveringar inom ca 20 meter från närmaste spår
bör begränsas till skyddade områden (exempelvis ligga
högre än järnvägen eller bakom byggnad). Avståndet
till dörr in i stationsbyggnaden bör vara begränsat.

Vasakvarteret
Den nya bebyggelsen inom Vasakvarteret håller ett
skyddsavstånd på minst 27 meter till närmsta spårmitt.
Vasapaviljongen, integrerad i Vasaterrassen, ligger 27 meter
från närmsta spårmitt och har funktioner och innehåll
kopplat till resecentrum. De två byggnader som omfattar
publika lokaler, parkering, kontor samt bostäder ligger
minst 37 meter från spårmitt.
I riskanalysen rekommenderas att följande åtgärder vidtas:
•

•

•

Ytor mellan spår och bebyggelse (inom ca 25 meter) ska
utföras så att stadigvarande vistelse inte uppmuntras.
Exempelvis ska lekplatser och bänkar eller liknande
inte placeras här, däremot är markparkering samt gångoch cykelväg ett lämpligt nyttjande. (m1)
Från samtliga utrymmen med stadigvarande vistelse
inomhus ska det finnas minst en utrymningsväg som
mynnar på en säker sida (dvs. inte mot järnvägen).
Detta gäller bebyggelse inom 100 meter. (m2)
Friskluftsintag på byggnader inom 100 meter från

Kontorsbyggnader på Sigurd 3 ligger 25 meter från närmsta spårmitt. (Bild:
Wester+Elsner/TMRW)

järnvägen placeras mot en trygg sida bort från järnvägen
eller på byggnadens tak. (generell bestämmelse)
•

Fasader inom 50 meter från järnvägen utförs i
obrännbart material samt med fönster i lägst härdat
och laminerat glas som klarar uppvärmning till 300°C
under ca 30 minuter.

Sigurd 3
Planerade kontorsbyggnader inom Sigurd 3 placeras så att
ett skyddsavstånd på minst 25 meter till närmsta spårmitt
hålls. Planerade bostäder placeras minst 50 meter från
närmsta spårmitt.
I riskanalysen rekommenderas att följande åtgärder vidtas:
•

Ytor mellan spår och bebyggelse (inom ca 25 meter) ska

utföras så att stadigvarande vistelse inte uppmuntras.
Exempelvis ska lekplatser och bänkar eller liknande
inte placeras här, däremot är markparkering samt gångoch cykelväg ett lämpligt nyttjande. (m1)
•

Från samtliga utrymmen med stadigvarande vistelse
inomhus ska det finnas minst en utrymningsväg som
mynnar på en säker sida (dvs. inte mot järnvägen).
Detta gäller bebyggelse inom 100 meter. (m2)

•

Friskluftsintag på byggnader inom 100 meter från
järnvägen placeras mot en trygg sida bort från järnvägen
eller på byggnadens tak. (generell bestämmelse)

•

Fasader inom 50 meter från järnvägen utförs i
obrännbart material samt med fönster i lägst härdat
och laminerat glas som klarar uppvärmning till 300°C
under ca 30 minuter.

25 meter från spår ska vara skyddade mot påkörning. Detta
säkerställs genom att perrongerna utformas så att sådant
skydd erhålls (byggnader inom 25 meter från spårmitt ska
skyddas av perrong eller urspårningsskydd). (generell
bestämmelse)
Avståndet till byggnader inom Vasakvarteret och Sigurd 3
medför att minst 25 - 27 meters skyddsavstånd hålls mellan
järnväg och ny bebyggelse. Detta avstånd medför att skydd
mot urspårning erhålls. I och med en framtida ombyggnad
av bangården kommer perronger placeras utmed ytterspår
på båda sidor.
Slutsats riskanalys

•

Uppföra byggnader utmed befintlig eller ny plattform

Detaljplanen ligger av förklarliga skäl i ett exponerat
läge med avseende på risker kopplade till olyckor och
urspårningar på järnvägen. Genomförd riskanalys visar
att identifierade risker förknippade med järnvägen har
stor inverkan på områdets totala riskbild vilket också leder
till att samhällsrisken delvis är hög. Individrisken utmed
järnvägen är dock endast hög i järnvägens direkta närhet.
Föreslagna åtgärder bedöms medföra en stor reducering av
främst samhällsrisken. Omvandlingen av stationsområdet
kan genomföras utan att människor utsätts för oacceptabla
risker.

•

Skyddsräler

Järnvägens influensområde

Skydd mot urspårning/påkörning
Ett urspårat tåg kan hindras att lämna spårområdet genom
att vidta någon av följande åtgärder:
•

Uppföra en mur/vägg eller dylikt, minst 1,5 meter hög,
som placeras mellan byggnader och spår

Utformningen av resecentrum behöver medföra att alla
oskyddade vitala delar i konstruktionen till byggnaden inom

Planområdet genomkorsas av en järnväg som utgör
riksintresse för kommunikation enligt 3 och 4 kap

Miljöbalken. Ett riksintresse ska enligt Miljöbalken skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten
eller nyttjandet av anläggningen. Funktionen hos
transportsystemet ska säkerställas.
Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte bör
tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (räknat
från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger
utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka
och möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen.
Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage
och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.
Rekommendationerna är dock inte fasta råd utan får
avgöras från fall till fall.
Aktuell detaljplan innebär en relativt omfattande
exploatering i ett centralt läge av Västerås, i direkt anslutning
till järnvägen. Planförslaget innebär att bebyggelse placeras
närmare spår än 30 meter från närmaste spårmitt:
•

Resecentrum och dess funktioner ligger av sin natur
intill spårområdet.

•

I kvarteret Sigurd 3 är avståndet till kontor och
centrumändamål minst 25 meter från närmaste
spårmitt. Till bostäder är avståndet minst 50 meter
från närmaste spårmitt.

•

I Vasakvarteret är avståndet till centrumändamål,
bostäder, vuxenutbildning minst 37 meter från
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närmaste spårmitt. Till byggnaden integrerad i
Vasaterrasen är avståndet till närmaste spårmitt minst
27 meter. Byggnaden innehåller resandefunktioner.

•

Stadens bedömning

Staden gör bedömningen att föreslagna avstånd till
spåromådet kan motiveras enligt följande:
•

•

•
•

•

Stationen är en motor för stadsutvecklingen. Läget
innebär en stor potential för hållbar stadsutveckling
och för stadens konkurrenskraft. Fler människor kan
bo, arbeta och vistas centralt.
Utveckling av stationsnära områden leder även till ökad
tillgänglighet och attraktivitet för resecentrum. På så
sätt drar både bebyggelse och resecentrum ömsesidig
nytta av varandra.

Västerås är Sveriges sjätte största stad med ca 155 000
invånare. Antalet invånare växer snabbt och det råder
stor brist på bostäder i kommunen. Ett sätt att motverka
att staden breder ut sig ännu mer och tar ny värdefull
mark i anspråk är genom att förtäta och utnyttja
marken effektivare. En ökad täthet leder till minskade
utsläpp genom kortare resvägar och möjligheter till
god kollektivtrafik genom ökat befolkningsunderlag.

•

Den täta staden ger kvaliteter i form av närhet till
arbete, kulturutbud, verksamheter och parker samt
ökad trygghet. Det behöver finnas platser att mötas på.

•

Ett av detaljplanens syfte är att framtida resecentrum
i större utsträckning än idag ska vara en integrerad
del av centrala Västerås genom att båda sidorna av
järnvägen knyts samman av nya stråk, passager och
bebyggelsekvarter.

Bostadsbyggande i centrala och stationsnära lägen är
en förutsättning för ett hållbart stadsbyggande.

•

Genom att tillföra nya attraktiva platser och funktioner
som underlättar resan, upplevs stationen också som
närmare och tryggare.

En stor andel av ytorna inom och i anslutning till
planområdet utgörs av gator och järnväg, vilket gör att
den mark som blir över att bebygga blir begränsad.

•

Nya resecentrum möter upp behov för resande en
lång tid framöver. Bangårdens bredd är anpassad för
framtida behov och kommer inte behöva breddas inom
överskådlig tid. Detaljplanen möjliggör en fördubblad
kapacitet jämfört med idag - sex genomgående spår
och 12 hållplatslägen planeras .

Placering av ny bebyggelse har tagit hänsyn till att
räddningsinsatser ska kunna ske och att nödvändiga
säkerhetsavstånd till järnvägen klaras. Innehåll och
utformning av bebyggelse och mark regleras genom
planbestämmelser.

Ett PM har tagits fram för att undersöka om planförslaget
påtagligt kan skada riksintresset för järnvägen genom
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planområdet samt hur oacceptabla risker och störningar
kan hanteras för att minimera påverkan. Utredningen
(daterad 2021-05-21) har utförts av Brandskyddslaget, se
bilaga.
Utredningen har avgränsats till att studera de aspekter
som kan innebära påverkan på riksintresset Mälarbanan
till följd av det planerade avståndet mellan bebyggelse
och järnvägsanläggning. Dessutom studeras aspekten
dagvatten som bedöms vara en viktig översiktlig aspekt och
som inte enbart är beroende av bebyggelsens avstånd till
järnvägen. Valda aspekter har stämts av med Trafikverket
och Länsstyrelsen.
Aspekterna och deras eventuella påverkan på riksintresset
har beskrivits samt åtgärder redovisats som kan medföra en
minskad påverkan. I tabellen till höger redovisas de förslag
på åtgärder som finns framtagna utifrån respektive aspekt.
Genomförd utredning visar att projektet med
utbyggnad av Västerås resecentrum kommer att påverka
järnvägsanläggningen. Aspekter med direkt påverkan är
elsäkerhet, drift- och underhåll samt eventuellt magnetfält.
Det är viktigt att åtgärder i direkt anslutning till, eller inom,
järnvägsanläggningen planeras för att minimera påverkan
på anläggning eller järnvägstrafik. Arbeten inom eller i
direkt anslutning till järnvägsanläggningen ska stämmas
av med Trafikverket. Under själva byggtiden är det också
viktigt att tillse att tillgängligheten till, och driften av,
järnvägsanläggningen inte försvåras eller förhindras.

Aspekt

Åtgärd

Elsäkerhet

Elsäkerhetskraven beaktas och säkerställs i
projekteringsskedet.

Magnetfält

Mätning av magnetfältets styrka. Analys av behov av
åtgärder.

Geoteknik

Trafikbuller

Vibrationer

Drift- och underhåll

Dagvatten

Farligt gods och urspårning

Utrymning och räddningstjänstens
insatsmöjligheter

Riskanalys upprättas innan pålnings- och schaktarbeten.
Kontroll av sättningar m.m. enligt kontrollprogram som
upprättas under projekteringen.
Detaljerade bullerutredningar tas vid behov fram under
planprocessen. Eventullt behov av åtgärder införs som
planbestämmelser på plankartan.
Åtgärder för att reducera stomljud i bostäder kan vara
nödvändiga. Eventuellt behov av åtgärder införs som
planbestämmelser på plankartan.
Utbyggnaden planeras på ett sådant sätt att
trafikering av spåren påverkas minimalt. Drift- och
underhållsorganisationen medverkar i planeringen av
byggnationen av rescentrumet.
Fördröjnings- och reningslösningar anläggs. Eventuella
åtgärder införs som planbestämmelser på plankartan.
Kommunen gör en egen bedömning av vilka risker
som kan accepteras och vilka åtgärder som är lämpliga.
Åtgärder införs som planbestämmelser på plankartan.
Dimensionering av utrymningsvägar utifrån gällande
lagstiftning och regelverk. Uppställningsplatser för
räddningsfordon anordnas. Brandvattenförsörjning till
uppställningsplatserna möjliggörs.

För att minimera påverkan på järnvägsanläggningen utreds
flera aspekter redan under planprocessen. Behov av åtgärder
har identifierats och säkerställts som planbestämmelser
(buller, farligt gods och dagvatten). Dessa följs sedan
upp under bygglovsprocessen. För de åtgärder som inte
formuleras som planbestämmelser kommer kommunen
ställa krav på entreprenören vid själva utförandet genom
att kräva riskanalyser, kontrollprogram med mera.
Utifrån genomförd utredning av planprojektets påverkan
på riksintresset järnväg gör Västerås stad bedömningen
att ingen påtaglig skada på riksintresset kommer att ske till
följd av projektet. Viss påverkan kan inte uteslutas men
den kan förebyggas och minimeras till följd av föreslagna
åtgärder.
Silon

Inom planområdet påverkar skyddszonen från silon nästan
hela fastigheten Sigurd 3. Anläggningen genererar buller
samt damning/stoftspridning och därför har skyddszonen
utretts.
AFRY har på uppdrag av Västerås Stad tagit fram en
luftkvalitetsutredning för att bedöma hur utsläppen av
stoft från Lantmännens verksamhet i Västerås påverkar
detaljplaneförslaget. Se Planförslag > Risker och störningar
> Luftföroreningar.
Efterklang har på uppdrag av Västerås stad tagit fram en
externbullerutredning för Lantmännens spannmålsterminal.

Tabell över utredda aspekter och föreslagna åtgärder i PM riksintresse kommunikation
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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Under byggskedet kan luftkvaliteten i järnvägens närhet
temporärt påverkas negativt, främst på grund av damning
och utsläpp av förbränningsgaser från arbetsfordon.
Åtgärder för att begränsa påverkan på omgivning ska
redovisas i kontrollplan och följas upp kontinuerligt.
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medför god ventilation inom området. Genomförandet
av planen bör inte medföra att de gränsvärden som
satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft (antagen
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planområdet) är idag glest bebyggt och det totala
området har en god luftgenomströmning. När området
exploateras så kan luftkvaliteten inom aktuellt planområde
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Illustrationen visar hur planområdet berörs av nuvarande skyddszoner för silon och avloppsreningsverket.

Se Planförslag > Risker och störningar > Buller.
Dialog pågår mellan Västerås stad och Lantmännen
gällande flytt av deras verksamhet till Västerås hamn.
Reningsverket

Skyddszonen för reningsverket berör i aktuell detaljplan
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endast områden som planläggs för gata (Lillågatan) och
torg (Kungsängsterrassen). Ingen föreslagen bebyggelse
påverkas.
Luftföroreningar

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att
gällande miljökvalitetsnormer och lokala gränsvärden för

AFRY har på uppdrag av Västerås Stad gjort en
luftkvalitetsutredning för att bedöma hur utsläppen av
stoft från Lantmännens verksamhet i Västerås påverkar
planförslaget.
Vid Lantmännens verksamhet i centrala Västerås sker
mottagning, lagring, torkning och rensning av spannmål
och oljeväxter. Samtliga utblås från Lantmännens
verksamhet som innehåller stofthaltig luft leds genom
effektiv reningsutrustning för avskiljning av stoft. Utblåsen

efter reningsutrustningarna är belägna på taket av silos
på en höjd mellan ca 50-65 meter vilket snabbt späder ut
resthalterna i omgivningsluften.
Mätningar av luftkvalitet i centrala Västerås vid
Melkertorget visar att partikelhalterna av inandningsbara
partiklar (PM10) i Västerås är relativt låga. Bidraget av stoft
från Lantmännens silo bedöms inte bidra med stofthalter
som riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer,
miljökvalitetsmål eller lokala miljömål för Västerås inom
detaljplaneområdet. Det ska även poängteras att utsläppen
från Lantmännens verksamhet främst sker under 2-3
månader under ett år (skördeperioden). Under resterande
tid av året används de processer som bidrar med stofthaltig
luft i mycket mindre omfattning.
Störst risk för olägenhet vid planområdet bedöms ske
vid tillfälliga episoder med damning som kan orsaka
nedsmutsning i omgivningen. Lantmännen har dock
stoftreducerande åtgärder installerade vid lossning av
spannmål där det finns ett gropavsug för ventilationsluften.
Lastning av spannmål och oljeväxter till bil sker öppet på
utsidan av silos vilket kan orsaka begränsad damning i
närmaste omgivning. Lastningen av lastbilar sker dock vid
silos som står längst bort från planområdet.
Vid lastning av båt sänks utlastningsröret ner i lasten för att
motverka damning.
Sammanfattningsvis bedöms inte utsläppen av partiklar

bidra med haltnivåer som riskerar att överskrida mål
eller gränsvärden för inandningsbara partiklar (PM10)
i omgivningsluft vid planområdet. All stofthaltig
ventilationsluft leds genom effektiv stoftreducerande
reningsutrustning vilket ger låga haltnivåer i utsläppet
som snabbt späds ut i omgivningsluften. Störst risk för
olägenhet bedöms vara i form av nedsmutsning som dock
endast bedöms ske i undantagsfall.

Vasaterrassen,
Vasakvarteret,
Hamnparken
och
Sigurdskvarteret. Vasakvarteret med innehållande höghus
visar också risk för potentiellt farliga vindar på grund
av neddragningseffekten. De förbättringsåtgärder som
föreslås för dessa områden sammanfattas kort nedan.
•

Järnvägsperronger - Största delen av området visar
på god vindkomfort. Två ytor når inte upp till den
nivån och där föreslås att man förser perrongerna
med vindskydd i de utsatta lägena. Vindskydd planeras
att uppföras på perrongerna, men det beslutas inte i
detaljplanen.

•

Vasaterrassen - Terrassen saknar större ytor som är
bekväma vindmässigt för uppehälle under längre tid.
Här föreslås att skydd mot sydliga och västliga vindar
uppförs genom att exempelvis öka mängden vegetation
eller genom avskärmningar.

•

Vasakvarteret - Vasakvarteret visar på stor
sannolikhet för att farliga vindhastigheter kan uppstå
under extremväder vintertid. Under sommartid är
hastigheterna betydligt lägre, mestadels på grund av
de skyddande träden. Orsaken till detta är de höga
vindhastigheterna uppstår genom att höghuset drar
ned vindar längs fasaderna. Flera åtgärder kan vara
lämpliga, t ex: skärmtak ovanför första våningen,
utskjutande första våning, indragna entréer, horisontella
utstickande fasadelement, öka mängden träd (helst
barrträd).

Ljusstörningar

Detaljplanen medför en ökad exploateringsgrad i ett av
Västerås mest centrala områden. Planområdet gränsar till
Vasaparken som av många upplevs som en otrygg plats.
Ny bebyggelse i Vasakvarteret kan bidra till ökad trygghet
i Vasaparken. Ny bebyggelse inom planområdet ska
utformas på sådant sätt att störningar för vegetationen i
Vasaparken minimeras.
Vindsituationen

En vindstudie har tagits fram av White där vindsituationen
utvärderats för planförslaget. Vindkomforten har bedömts i
elva olika fokusområden. Resultaten visar att alla utvärderade
områderna är lämliga för gående- och cykeltrafik. Vissa av
dem är också lämpliga för längre sittande. Sex av de elva
utvärderade fokusområdena uppfyller eller överträffar
den förväntade vindkomfortnivån. De återstående fem
områdena kan klassas som vindmässigt okomfortabla under
sommar- eller vinterfallet (eller både och). Dessa områden
har undersökts lite extra och är järnvägsperrongerna,
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•

Sigurdskvarteret - Innergården på kv Sigurd 3
erbjuder relativt få områden med vindkomfortnivåer
som krävs för längre sittande uppehälle. Förslag är här
att vegetation planteras på gården i nära anslutning till
sittplatser och lekplats, eller att förse de horisontella
alement på de högra våningarna. Att gården ska ha
buskar och träd, ett visst planteringsdjup och ha en
begränsad andel hårdgjord yta säkerställs i planen (n2,
n4, n5).

Skred och ras

För bestämning av markens stabilitet krävs vidare
geotekniska undersökningar vid genomförandeskedet.
Förorenad mark

Områden med ett åtgärdsbehov har identifierats i den
detaljerade miljötekniska markundersökningen (Sweco,
2016-06-21). Inför det fortsatta arbetet rekommenderar
Sweco att en riskbedömning med framtagande av
platsspecifika riktvärden för detaljplaneområdet genomförs
för att utreda vilka föroreningshalter som kan accepteras
utan att de utgör någon risk för människors hälsa och för
miljön vid planerad markanvändning. När riskbedömningen
genomförts bör föroreningssituationen för respektive
exploateringsprojekt inom detaljplaneområdet utredas. I
de fall riskreducerande åtgärder bedöms krävas behöver
även en åtgärdsutredning samt riskvärdering genomföras.
I samband med projektering av åtgärder behöver
kompletterande undersökningar av mark, bl.a. för att
sid 72 Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag

avgränsa föroreningen i sid- och eller djupled eller för att
kunna friklassa områden.
Inventering av befintliga byggnader med avseende på
farligt avfall ska utföras inför eventuell rivningsåtgärd.
Kompletterande provtagning bör också genomföras av
marken under befintliga byggnader. Vissa byggnader i
Sigurd 3 uppfördes mellan slutet av 40-talet och slutet av
50-talet och marken kan ha varit förorenad sedan tidigare.
Vid exploatering av detaljplaneområdet kommer stora
mängder jordmassor att schaktas av byggtekniskt skäl (d.v.s.
oavsett föroreningsinnehåll). Schaktmassor med halter
överskridande riktvärden för s.k. ringa risk och som inte
kan återanvändas inom området kan komma att behöva
omhändertas på avfallsanläggning. Vid projektering av
olika delar av resecentrum kan resultaten som redovisas i
Sweco´s rapport användas för att kvantifiera mängd massor
i olika avfallsklasser som kommer att uppstå. Det är först
när man känner till vilka områden som ska schaktas som
det är motiverat att förtäta provtagningspunkter med syfte
att klassa massorna.
I det fall interna eller externa massor med föroreningshalter
överskridande s.k. ringa risk önskas användas inom eller
utanför fastigheten ska en anmälan om återanvändning av
avfall i anläggningsändamål upprättas.
Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan
ska lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid
innan eventuella efterbehandlingsarbeten/schaktarbeten

påbörjas. I samband med saneringsanmälan tas en schaktplan
för exploateringsprojektet fram samt en beskrivning av
behov av eventuella kompletterande provtagningar, plan
för miljökontroll vid sanering, skyddsåtgärder för att
förhindra spridning av föroreningar vid sanering och så
vidare.
Efter samrådet av detaljplanen har planområdets
avgränsning justerats och inkluderar nu även ytan mellan
Södra Ringvägen, Hamngatan och järnvägsspåren. Ytan
ingår inte i tidigare genomförd markundersökning men
bedöms inte vara förorenad i någon större grad då den i
nuläget genomkorsas av ett flertal ledningar och tidigare
inte har varit bebyggd utan har fungerat som park eller
parkering.
Sammanfattningsvis så har områden med ett
åtgärdsbehov inom framtida resecentrum identifierats.
Marken bedöms vara hälso- och miljömässigt möjlig att
exploatera förutsatt att vidare utredningar med bland
annat platsspecifik riskbedömning och åtgärdsutredning
genomförs samt att efterbehandlingsåtgärder vidtas utifrån
planerad markanvändning. Detta säkerställs genom en
planbestämmelse (Föroreningar ska vara avhjälpta
innan startbesked ges).
Radon

Nya byggnader ska ha ett årsmedelvärde av radonstrålning
under 200 Bq/m3.

Strålning

Magnetfältets styrka kring järnvägens kontaktledning
behöver mätas och analyseras. Om magnetfältsnivåerna
är höga kommer åtgärder vidtas som kan anses rimliga
ur hälsomässig och ekonomisk synpunkt. Reduktion av
magnetfälten kan antingen ske direkt vid källan (järnvägen)
genom exempelvis installation av sugtransformatorer, eller
genom avskärmade material i byggnader intill järnvägen.
En fristående och två inbygda nätstationer föreslås inom
planområdet. För att det inte ska uppstå konsekvenser för
omgivningen ska inga känsliga verksamheter placeras i
anslutning till de inbygda nätstationerna. I Vasaterrassen
placeras nätstationen intill cykelparkering och skyddsrum.
I Sigurdskvarteret är markanvändningen mer flexibel
(parkering, centrumändamål, kontor, konferensanläggning,
vuxenutbildning) och den slutliga utformningen är ännu
inte satt.
Olycksrisker
Framkörningstider

hotell och kontorsbyggnader. Framkörningstiden för den
typen av bebyggelse får maximalt vara 8 minuter. Fastställd
tidsram överskrids ej.
För Vasakvarteret föreslår detaljplanen bebyggelse i form
av kontorsbyggnader och bostäder upp till 10 respektive
17 våningar. Lokaler för centrumändamål samt parkering
föreslås i bottenvåning. Framkörningstiden för den typen
av bebyggelse får maximalt vara fem minuter. Fastställd
tidsram överskrids ej.
Brandvattenförsörjning

Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram
brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta
kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd
mellan brandposter om 150 meter. Räddningstjänsten
Mälardalen bedömer att en förtätning av brandposter
på norra och södra sidan om spårområdet bör utföras i
samband med nybyggnation, alternativt att det visas att
kapaciteten på brandvattenförsörjning och de befintliga
avstånden till byggnad är inom de regler som anges i
Boverkets byggregler (BBR).

För Sigurd 3 föreslår detaljplanen bebyggelse i
form av kontorsbyggnader och bostäder upp till 16
våningar. Kommersiella lokaler finns i bottenvåning.
Framkörningstiden för den typen av bebyggelse får
maximalt vara 8 minuter. Fastställd tidsram överskrids ej.
För resecentrum föreslås bebyggelse i form av
stationsbyggnad, butiker integrerade eller fristående samt
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Planförslag
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATIONSFRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner
laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap
Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom
området. Västerås stad ansvarar för utförande och drift av
x-område för allmänt tillgänglig passage över spåren. För
detta ändamål ska parterna ansöka om lantmäteriförrättning
för bildande av ett officialservitut. Mälarenergi är huvudman
för allmänna vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme,
elnät samt fiber.

Ansvarsfördelning för genomförande
Resecentrum

Genomförandet av Västerås nya resecentrum är komplext,
både tekniskt och vad gäller olika fastighetsägares ansvar.
För att kunna genomföra resecentrum i sin helhet kommer
genomförandet att ske gemensamt mellan Västerås stad,

Karta som visar ansvarsfördelning för genomförande av resecentrum (Bild: Västerås stad)

Trafikverket, Klövern, Västerås Central AB och Region
Västmanland.

•

Klövern ansvarar för Sigurdsterrassens
stationsbyggnad (genom avtal med Västerås stad).

•

•

Bussterminalen utförs av Västerås stad i samverkan
med Region Västmanland.

•

Västerås stad ansvarar för genomförandet av
cykelpassage, cykelparkering och samtlig angöring till
resecentrum.

•

Trafikverket ansvarar för de delar som utgör
plattformsförbindelse enligt avsiktsförklaring mellan
Trafikverket och Västerås stad.
Västerås Central ansvarar för genomförandet av
Vasaterassens stationsbyggnad.
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•

Respektive fastighetsägare ansvarar för sin
kvartersmark inom detaljplanen.

Övrig kvartersmark

Fastighetsägare ansvarar för planens genomförande inom
kvartersmark. Ansvaret för anpassning till befintliga gator
och ledningsnät ligger hos fastighetsägare liksom ansvar
för alla åtgärder på kvartersmark.
Allmän plats

Västerås stad ansvarar för planens genomförande inom
allmän platsmark.

Avtal
Exploateringsavtal med Klövern

En förutsättning för antagande av denna detaljplan är att
exploateringsavtal tecknas mellan staden och Klövern för
reglering av detaljplanens genomförande. Avtalet ska bland
annat reglera ansvar vid genomförandet av resecentrum,
fastighetsbildning samt utbyggnad och finansiering av
allmän platsmark.
Genomförandeavtal med Västerås central AB

En förutsättning för antagande av denna detaljplan är att
ett genomförandeavtal tecknas mellan staden och Västerås
Central AB. Avtalet ska reglera ansvar vid genomförandet
av resecentrum, fastighetsbildning samt utbyggnad och
finansiering av allmän platsmark.

Genomförandeavtal med staten

I dagsläget finns två avsiktsförklaringar tecknade
med Trafikverket. En avsiktsförklaring gällande de
arbeten som planeras vid Västerås Central, samt en
avsiktsförklaring gällande Västerås Västra som godkändes
av kommunstyrelsen och skrevs under av parterna våren
2021. Åtgärderna vid Västerås Västra bangård är en
förutsättning för att kunna utföra de åtgärder som återfinns
i avsiktsförklaringen för Västerås Central.
Medfinansieringsavtal/samfinansieringsavtal
ska
tas
fram när åtgärderna är beslutade inom nationell plan,
länstransportplan samt att erforderliga beslut om
genomförande är fattade inom Västerås kommun
och Region Västmanland. Alternativt pågår ett arbete
med framtagande av ett Västeråspaket, som mycket
kortfattat innebär finansiering och genomförande av de
statliga åtaganden som berörs av detaljplanen i utbyte
mot bostadsbyggande i stationsnära läge liknande den
överenskommelse som finns sedan tidigare mellan Uppsala
kommun och staten.
För genomförande av bussterminalen har en ansökan
enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm gjorts.
Ansökan har godkänts av Trafikverket, men åtgärden
måste också prioriteras inom ramen för den regionala
länstransportplanen nästkommande revidering som
beräknas ske våren 2022.

Utöver statlig medfinansiering enligt förordning (2009:237)
har kommunen möjlighet att ansöka om stadsmiljöavtal
enligt förordning (2015:579) för åtgärder som främjar
kollektivt resande och resande med cykel samt bidra till
energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser.
Det är en ansökningsperiod per år i samband med årsskiftet
och det finns flera exempel på liknande åtgärder i andra
städer som beviljats detta stöd. En förutsättning för att
kunna göra en ansökan är att de åtgärder som är med i
ansökan har ett genomförandebeslut inom kommunen
samt en beslutad tidsplan.
Planavtal

Planavtal finns tecknat mellan Västerås stad och Klövern
för den del av detaljplanen som berör deras fastighet.
Markanvisning Vasakvarteret

Stadens kvartersmark inom Vasakvarteret kommer att
markanvisas och genomförandet kommer att regleras
genom genomförandeavtal med köpare.

Arrenden och nyttjanderättsavtal
Inga arrenden finns inom planområdet, däremot finns
tre driftavtal för parkeringsytor som behöver avslutas i
samband med genomförandet av detaljplanen.
För fastigheten Stationen 1 (kallad Annexet) finns ett
driftavtal mellan kommunalägda Västerås Parkerings
AB (VPAB) och fastighetsägaren Västerås Central AB/
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För att underlätta orienteringen föreslås de nya terrasserna
(sluttande torgen) få namn med tydlig koppling till närmaste
omgivning:

Planområdet med föreslagen namnsättning.
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Kungsängen, medan utvecklingsprojektet som både
resecentrum och Kungsängen är en del av har namnet
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Sigurdsgatan. Den nya gatan vid Kungsängsterrassen
föreslås få namnet Lillågatan. Stråket som skapas inom
Sigurd 3 föreslås få namnet Sigurdsstråket. Torgbildningen
framför resecentrums entré mot Vasaparken föreslås få
namnet Järnvägstorget.
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Jernhusen, som innebär att VPAB har hand om övervakning
och uthyrning av parkeringsplatserna. För del av fastigheten
Västerås 5:1 (kallad SJ C), som ägs av Trafikverket, finns
också ett driftavtal som innebär att VPAB har hand om
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Utbyggnadsfas
Västerås nya resecentrum kommer att byggas i etapper, där
varje etapp kommer att delas in i ytterligare byggskeden.
I

etapp

1

byggs

Sigurdspassagen,

Vasaterrassen,

Sigurdsterrassen, Busstorget samt första delen av perronger
och spårområde.
Under etapp1, steg 1, kommer den tillfälliga bron byggas
samt den östra delen av bussgatan och busstorget. Samtidigt

byggs den östra delen av kvarteret Sigurd 3 på den södra
sidan ut som ett tillfälligt resecentrum. Under denna tid är
det västra området en byggarbetsplats.
I etapp 1, steg 2 är Sigurdspassagen färdigbyggd. Bussgatan
är kompletterad med den västra delen och kan då tas i fullt
bruk.
I etapp 2 byggs Kungsängspassagen inklusive terrasser och
anslutande torg. Etapp 2 byggs sannolikt först efter år 2035
men kan tidigareläggas alternativ senareläggas beroende
på hur resandeströmmarna utvecklas. På så vis finns en
inbyggd flexiblitet i planen.

Etappindelning från projektbok resecentrum, april 2021.
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Befintligt stationsområde

Plan 01: Etapp 1, steg 1
01a. Färdigställande av tillfällig
bussterminal.
01b. Färdigställande av plattformstak
för plattform 1 och 2.
01c. Färdigställande av tillfällig bro.
01d. Konvertering av existerande
byggnad till tillfälligt resecentrum
med eventtorg och tillfällig avoch
påstigningsplats och parkering.
01e. Rivning av existerande byggnad
ochkonstruktion av cykelparkering,
tillfällig parkering och avoch
påstigningsplats för tillfällig busstation.
01f. Byggnation av Västerås
resecentrum (etapp 1, steg 2) och
Klövern (etapp 1, steg 2).
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Plan 02: Etapp 1, steg 2
02a. Utbyggnad och färdigställande av
bussterminal.
02b. Färdigställande av Västerås
resecentrum (etapp 1, steg 2).
02c. Utbyggnad av plattformstak och
plattformar 1 och 2.
02d. Färdigställande/justering av
plattformstak över plattformar 3 och 4.
02e. Utbyggnad av spårområde för spår
5 och 6.
02f. Färdigställande av Klövern (etapp
1, steg 2).
02g. Byggnation av Klövern (etapp 2,
steg 1).

Plan 03: Etapp 2, steg 1
03a. Färdigställande av Västerås
resecentrum (etapp 2, steg 1).
03b. Färdigställande av Klövern (etapp
2, steg 1).
03c. Justering av spår enligt plan för
etapp 2, steg 1.
03d. Justering av vertikala
cirkulationspaket och plattformstak
vid plattform 2 för att passa justerad
spårdragning, etapp 2, steg 1.
03e. Rekonstruktion av plattformstak
för att passa ny placering av vertikala
cirkulationspaket.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsägare
Se avsnitt Inledning > Ägoförhållanden.

Fastighetsbildning
Förslag till ny detaljplan redovisar avgränsning mellan
kvartersmark och allmän plats. Inom kvartersmark
möjliggörs
markanvändning
för
bussterminal,
bostäder, centrum, dagligvaruhandel, järnväg, kontor,
konferensanläggning, parkering, tekniska anläggningar och
vuxenutbildning. Den allmänna platsen är utlagd som gata,
park, torg, gång- och cykelvägar samt cykelparkering.
Allmän plats överförs eller avstyckas till ny lämplig
kommunal fastighet vid planens genomförande. Genom
fastighetsbildning kan kvartersmark ombildas för de
ändamål som planen möjliggör. Planförslaget innebär
att fastighetsbildning kan ske både traditionellt och
tredimensionellt genom tredimensionell fastighetsbildning.

Kvartersmark för annat än enskilt byggande
Plankartan medger ett flertal byggrätter där kvartersmark
med enskilt byggande och kvartersmark för annat än
enskilt byggande kombineras. Följand är en redovisning av
kvartersmark för annat än enskilt ändamål. I Sigurdkvarteret
möjliggör plankartan byggrätt med användning S1 (endast
vuxenutbildning). I Vasakvarteret möjliggörs även där för
användningen S1 (endast vuxenutbildning). I anslutning till

Vasakvarteret möjliggörs det för en transformatorstation
E1. Även bussterminalens markanvändning T2 (bussterminal
med tillhörande trafik, får glasas in).
Möjlighet finns då att marken kan användas för annan
användning än enskilt byggande, vilket gör att de särskilda
markåtkomst- och ersättningsregler enligt PBL (2010:900)
blir tillämpliga.

Servitut och ledningsrätter
Inom planområdet finns flera befintliga upplåtelser
av servitut och ledningsrätter. Servitut kan vara både
avtalsservitut eller officialservitut, de senare bildade
genom beslut av lantmäterimyndighet. Officialservitut och
ledningsrätter finns redovisade i fastighetsförteckningen
och grundkartan.
Flertalet av ledningsrätterna avser underjordiska vattenoch avloppsledningar som i samband med planens
genomförande kommer att behöva omprövas i nya lägen.
Likaså gäller för ledningsrätter gällande fjärrvärmeledningar
under mark och fjärrkyla. Kommer ledningarnas nya lägen
att vara inom kvartersmark redovisas markreservat (u1) påi
plankartan som tillåter ledningar i kvartersmark.
För x-områden (x1) ska officialservitut bildas för att
säkerställa kommunens drift och underhållsansvar för
allmännyttig trafik på kvartersmark.
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Gemensamhetsanläggningar
Inga gemensamhetsanläggningar finns inom planområdet
idag.
Om kvartersmarken delas in i flera fastigheter kan det
bli aktuellt att inrätta gemensamhetsanläggningar för
fastigheternas gemensamma behov, som till exempel för
kvartersvägar, grönytor, kvartersgårdar, gemensamma
enskilda
ledningar,
sprinkleranläggningar
och
dagvattenanläggningar. Vid anläggningsförrättning bestäms
gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande
fastigheter samt andelstal för drift och utförande. Ansökan
om inrättande av gemensamhetsanläggning görs av
fastighetsägaren till Lantmäterimyndigheten.
Markreservat för gemensamhetsanläggning (g1) avser invändig gångpassage, sprinklersystem och avfallshantering
i resecentrum.

Konsekvenser för fastighetsägare

Fastighet
Sigurd 3

Konsekvens
Ändrad användning

och

byggrätt.

Fastighetsregleras - avstår mark till allmän
plats (gata, park och torg) och kvartersmark
(centrumändamål, handel, parkering och
energianläggning).
Tredimensionell fastighetsbildning.
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Tredimensionell fastighetsbildning.
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C4

C5
(P2)

PARK

(C3)

GATA

C4

PARK1

C4

TORG2

T2 C4

(E1)
(T3) C7

T2 C4
GCVÄG1
(T2) (C3) GCVÄG2

(E1)
C4

B K S1

Bild som visar principiell indelning av olika markanvändningar som överlagrar varandra och där tredimensionell fastighetsindelning är möjlig. Sektionssnitt längs Södra Ringvägen. Bilden är ej
skalenlig. (Bakgrundsbild: BIG)

TEKNISKA FRÅGOR
Trafik, gator, gång- och cykelvägar
Järnväg

Västerås stad har det yttersta ansvaret för att åtgärder
genomförs för att minska påverkan på riksintresset.
Ansvaret för själva genomförandet kommer att överlåtas
till upphandlade entreprenörer för åtgärder utanför
spårområdet och till upphandlade entreprenörer och/eller
Trafikverket för eventuella åtgärder inom spårområdet.
Provisoriska lösningar kommer krävas för att lösa
resenärsflöden under byggtiden. I östra plattformsänden
i befintlig spårplan planeras en temporär broförbindelse
för gående (b3, t1). Ett tillfälligt resecentrum ordnas inom
Sigurd 3 (C8).

Busstrafik

Busstorget behöver en plan for tillfälliga lösningar under
byggtiden. I projektbok för etapp 1 av Västerås resecentrum
finns detta med, se även avsnitt i planbeskrivning under
Genomförandebeskrivning > Organisationsfrågor >
Utbyggnadsfas.
Bilparkering

Flera parkeringsplatser som idag finns i anslutning
till resecentrum kommer behöva tas bort i och med
byggnationen av nytt resecentrum. Det handlar om cirka
510 allmänna markparkeringsplatser som är inkluderade
i planområdet och berörs av både etapp 1 och 2 av
resecentrum. Det finns ytor utanför detaljplanens område,
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se lila markering i illustration
nästa sida, som identifierats där
staden äger marken och som ger möjlighet för tillfälliga
lösningar för parkering innan slutliga lösningar för hela
stadsdelen finns på plats.
Teknisk försörjning

Projektering, om- och utbyggnad av ledningsnätet ska ske
i samråd mellan berörda fastighetsägare, Västerås stad och
Mälarenergi AB. Anläggningarna ska ägas och förvaltas av
Mälarenergi AB.
Det är av stor vikt att beakta tiden för omläggning av
ledningarna med avseende på projektets tidplan i övrigt.
Tiden för omläggning av berörda ledningar bedöms vara
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miljödomstolen. Om det är uppenbart att varken enskilda
eller allmänna intressen skadas, behövs inte tillstånd (11
kap. 12 § MB).
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Lilamarkerade ytor utanför detaljplanens område som har identifierats där staden äger marken och som ger möjlighet för tillfälliga lösningar för parkering
innan slutliga lösningar för hela stadsdelen är på plats.
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än

d

tas bort på grund av grundläggningsarbeten, nya gång- och
cykelflöden och passager, framdragning av ledningar och
en ny bebyggelsestruktur.
Stadsbyggnadsfövaltningen i Västerås stad arbetar med en
ansökan om dispens från artskyddsbestämmelse för 34 träd
med mistlar inom planområdet.
Dispens från biotopskyddsbestämmelse kommer även
att ansökas av Stadsbyggnadsfövaltningen i Västerås stad
för att avverka träd som ingår i trädalléer. Totalt rör det
sig om 66 träd (varav 20 berörs av dispens för träd med
mistel i) inom planområdet. Nya träd kommer dels att
återplanteras inom området, och dels utanför planområdet.
Varje mistelbärande träd kommer att ersättas med två nya
mistelvänliga träd och varje alléträd kommer att ersättas
med ett nytt alléträd. Återplanteringen kommer att ske
under en längre tidsperiod än normalt, och då det är akutellt
med marksaneringar, utbyggnad av nya ledningsstråk och
framtida grundläggningsarbeten är det svårt att säga exakt
när detta kan vara lämpligt att utföra tidsmässigt eftersom
området kommer byggas ut i flera etapper. Detta beskrivs
utförligare i den dispensansökan som görs av staden.
Förorenad mark

Om markföroreningar hittas ska Miljöhälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad kontaktas.

och

rivs. Västerås central AB hanterar ansökan om ändrad
kravställning gällande skyddsrum genom Myndigheten för
samhällskydd och beredskap. Nytt skyddsrum uppförs, se
även avsnitt under Planförslag > bebyggelse.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnader
Exploateringsavtal eller genomförandeavtal tecknas med
berörda fastighetsägare för att reglera kostnader och ansvar.
Lantmäteriförrättning samt kostnad för flytt av ledningar
inom kvartersmark bekostas av berörd fastighetsägare.
Skattemedel
och exploateringsbidrag kommer att
nyttjas för iordningställande av allmän platsmark
inom detaljplanen. Därutöver nyttjas skattemedel för
bussterminal, Östermalmsterrassen samt genomförande
av Vasaterrassen utifrån överenskommelse inom Västerås
Central AB, som staden äger tillsammans med Jernhusen.
Planavtal som reglerar kostnadsfördelning för den del av
detaljplanen som berör Sigurd 3 har tecknats med Klövern.
Detaljplanen ger Västerås stad rätt att lösa in den mark som
är reglerad som allmän plats. Kommunen är även skyldig
att lösa in marken om fastighetsägaren begär det.

Skyddsrum

Nuvarande skyddsrum under befintlig stationsbyggnad
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KONSEKVENSER
Hållbarhetsbedömning
Samlad bedömning

Planförslaget bidrar till att främja ett ökat kollektivt resande,
vilket ger positiva konsekvenser på både kommunal och
regional nivå. Ett nytt resecentrum bidrar till positiva
konsekvenser avseende trafik och tillgänglighet. Byten
mellan olika trafikslag underlättas. Cyklister och fotgängare
får en förbättrad framkomlighet och tillgänglighet.
Spårområdets barriäreffekt minskar. Planförslaget medför
en förändring av stadsbilden, då ny bebyggelse utmärker
sig både vad gäller gestaltning och höjd. Planområdet är
redan bullerstört och planförslaget medför ingen ökning
av bullret. Däremot kan en ökning av resandet med
kollektivtrafik bidra till minskning av biltrafik i andra
delar av staden/regionen/ landet. 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.

•

•

•

Genom att förbättra möjligheten att byta färdsätt i
resecentrum och minska barriärerna för gående och
cyklister i Västerås, bidrar detaljplanen till ett ökat
hållbart resande.
Det blir ett högre slitage på Vasaparken när fler

EKONOMISK HÅLLBARHET

Den kapacitetsökning som detaljplanen möjliggör
för resecentrumet går inte att genomföra utan stora
markingrepp, vilket främst innebär att ett flertal träd
behöver tas ner.

Påverkan:

•

Två skyddsvärda träd behöver tas ner i och med
planens genomförande.

•

Planförslaget innebär negativ påverkan på
biotopskyddade alléer och träd med mistel (fridlyst)
inom planområdet. 34 mistelbärande träd och 66
alléträd (varav 20 träd är både mistelbärande och
alléträd) behöver tas ner. Kompensation av träd
kommer att ske både inom och utanför planområdet.

•

•

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Påverkan:

människor kommer röra sig i området.

Dagvatten hanteras huvudsakligen inom planområdet
och vattenkvaliteten bedöms inte försämras vid
genomförande av detaljplanen.
Planförslaget tillför mer grönska i området genom
terrasser med planteringar och gårdsmiljöer utformade
med planterbart bjälklag.

•

Inom planområdet finns idag markföroreningar från
gamla verksamheter som tidigare funnits i området.
Genomförandet av detaljplanen innebär krav på att
markföroreningarna som finns idag tas om hand.

•

Landskapet runt resecentru, (terrasserna) hjälper till att
leverera ekosystemtjänster i området.

•

Befintligt stationsbyggnad från 1997 rivs.

•

Förslaget innebär ett resecentrum som håller över tid,
som är långsiktigt och flexibelt, och som inte behöver
byggas om snart igen. Genom att bygga ut i två etapper
kan kostnader fördelas över tid. Etapp 2 byggs när
behov finns.

•

Planens genomförande kan bidra till att öka stadsdelens
attraktivitet genom en utveckling av stadsdelens
funktioner.

•

Resecentrum utgör en samhällsviktig funktion och får i
och med planförslaget en större möjlighet att utvecklas.

•

Resecentrum finns redan på samma plats, men ytan
utökas och nyttjas effektivare än tidigare.

•

Kapaciteten för spårområdet fördubblas och utökas
från 6 hållplatslägen till 12.

•

Kapaciteten för bussterminalen fördubblas.

•

Vid en eventuell översvämningssituation kan
konsekvenserna bli mer omfattande än i nuläget
eftersom området bebyggs och utvecklas för fler
människor.

•

Bullerdämpande åtgärder för att klara riktvärden för
verksamhetsbuller inom kvarteret Sigurd 3 kan bli
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kostsamma, men ska vägas mot de samhällsekonomiska
vinster som kollektivtrafiknära bostäder medför och
som samtidigt bidrar med ökad trygghet i området.
•

Extrema händelser (till exempel en större olycka) kan
inte uteslutas helt. I stationsnära lägen är risken större
för att det ger svåra följder. Sannolikheten är mycket
låg för att det ska inträffa, men behöver beaktas.
Avvägning har gjorts mellan de fördelar en stationsnära
bebyggelse innebär och de risker och störningar som
planområdets läge medför.

•

•

Västerås resecentrum är av stort allmänt intresse då
det berör kollektivtrafiken både på lokal, regional och
nationell nivå.

•

Planförslaget medför att nya funktioner som bidrar till
ökad attraktivitet för Västerås invånare och besökare,
till exempel: bostäder, kontor, konferensanläggning,
vuxenutbildning
och centrumverksamheter kan
tillföras till området.

•

Planförslaget medför en aktivering av platsen och
skapar bättre förutsättningar för rörelser inom och till
och från området.

•

Fler människor kommer att vistas i området, vilket
bidrar till ökad upplevd trygghet, möjlighet till nya
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•

En smalare utformning av Södra Ringvägen ger
minskad barriäreffekt.

Västerås nya resecentrum är till för alla. Människor ska
på lika villkor kunna röra sig i och utanför byggnaden
och uppleva en känsla av trygghet. Detta gäller även
under byggproduktionen. Ambitionen är att Västerås
nya resecentrum ska möjliggöra säkra och trygga
mötesplatser och gångstråk.

•

Fler vägvalsmöjligheter skapas mellan centrum och
stadsdelarna söder om järnvägen när gång- och
cykelvägnätet kompletteras och byggs ut.

•

Minskad barriäreffekt järnvägen - Idag upplevs
järnvägen som en stor barriär som kan vara svår att
passera. Passagen över spåren är stängd under några
timmar på natten, vilket gör att järnvägen blir en ännu
större barriär då. Planförslaget innebär att de två nya
passagerna, Sigurdspassagen och Kungsängspassagen,
kommer att vara öppna dygnet runt, vilket innebär att
man kan gå och cykla över spåren dygnets alla timmar.

•

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. Utformningen
av miljön intill spåren kommer att vara ett av de
bestående intrycken som framtida besökare kommer
att förknippa med Västerås.

•

Stadsbild - planförslaget medför en påtaglig förändring
av dagens stadsbild som präglas av några högre
byggnader så som domkyrkan, Aseatornet och
Skrapan. Förutom resecentrumbyggnaden föreslår
detaljplanen tre högre punkthus (Två i Vasakvarteret,
ett i Sigurdkvarteret). Ur ett hållbarhetsperspektiv kan
den höga exploateringen motiveras av att byggnaden

•

Området blir mer tillgängligt särskilt för barn och unga
som ofta transporterar sig till fots, med cykel eller
kollektivtrafik.

•

Vasa-, Sigurd- och Kungsängsterrassen har alla
ett rampsystem med viloplan som uppfyller
tillgänglighetskraven för att man på ett enkelt sätt ska
kunna ta sig över spåren. Däremot kommer det vara
för många ramper efter varandra för att helt uppfylla
tillgänglighetskraven. Därför kommer det även att
finnas hiss som är öppen dygnet runt vid alla fyra
entréer.

SOCIAL HÅLLBARHET

Påverkan:

möten och till ett ökat underlag för service och
verksamheter.

•

Resecentrum blir bättre integrerat i staden. En framsida
och en baksida ersätts av entréer från fyra håll.

•

Resecentrum är inte bara ett resecentrum, det blir
en mötesplats för alla och en sammanlänkande nod
mellan city och Mälaren.

•

Vasaparken aktiveras från Södra Ringvägen och mer
rörelse i parken kan leda till ökad upplevd trygghet.

ligger i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.
•

Kulturmiljö - en ny årsring adderas till Västerås långa
historia och symboliserar det hållbara resandet. Ny
bebyggelse knyter an till befintlig karaktär i området./
tegelarkitektur.

•

Kulturmiljö - bebyggelse i Sigurd 3 rivs.

•

Planförslaget bidrar till en positiv förändring av det
område som idag ligger längs spåren, med ödetomter
och baksidor, och mot norr där resenärer ser busstation
och parkeringsplatser.

Miljökvalitetsnormer
Utomhusluft

Planens eventuella påverkan på gällande miljökvalitetsnormer och lokala gränsvärden för utomhusluft beskrivs
under rubriken Planförslag > Risker och störningar >
Luftföroreningar
Vatten

Planens eventuella påverkan på vattenförekomst beskrivs
under rubriken Planförslag > Mark och vatten > Dagvatten och översvämning

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har tagit fram inför granskning
av detaljplanen (2021-08-27, Ekologigruppen AB).
Barnkonventionen, som är lag från och med 1 januari
2020, säger att barnets bästa ska beaktas och analyseras i
alla beslut som berör barn. Att utgå från ett barnperspektiv
syftar på att tillgodose barnens behov och se till att barnens
rättigheter tas till vara.
Många barn och unga vistas i området. Flera gymnasieskolor
ligger intill planområdet och drygt 1600 elever från andra
kommuner i länet pendlar in varje dag för att gå i skolan.
Syftet med barnkonsekvensanalysen är att lyfta fram de
frågor som är relevanta för barn och unga på ett systematiskt
och tydligt sätt, med mål att stärka detaljplanen för Västerås
resecentrum ur ett barnperspektiv. Den syftar också till att
ge förslag på förbättringar utifrån tidigare förslag. Analysen
har genomförts parallellt med att förslaget har bearbetats
inför granskning. Nedan återges en sammanfattning.
Nulägesanalys

Merparten av detaljplaneområdet präglas av storskalighet
och fysiska barriärer, vilka i sin tur skapar mindre trivsamma
miljöer och mentala barriärer - det vill säga ett mentalt
motstånd mot att vistas där. De mest påtagliga barriärerna i
området är Södra Ringvägen, järnvägen och Kungsängsgatan
som ligger jämsides varandra. Tillsammans med flera stora
parkeringsplatser bildar de en enorm och utsträckt barriär
som skiljer av Västerås innerstad och strandområdet vid
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Mälaren. Även kopplingarna till stationen för gående och
cyklister är underprioriterade. Platser med hög komplexitet,
såsom högtrafikerade miljöer med många intryck, kan vara
för mycket att förhålla sig till som barn. Stationsmiljön
och busstationen är trång och här är krångligt att ta sig
fram - särskilt för barnvagnar. Höga hastigheter och
otrygghet skapar barnovänliga miljöer. Vasaparken ligger
längs med planområdet och har därför direkt påverkan på
resecentrum. I dagsläget påverkas stadsparken negativt av
buller från trafiken samt försäljning och bruk av droger .

Rekommendationer

•

Gestalta platser som tydligt signalerar till barn och
unga att de är välkomna, både inne i resecentrum och
på de grönskade terrasserna utanför. Ta vara på de
möjligheter som terrassernas gröna utformning ger i att
skapa spännande miljöer för barn. Utnyttja exempelvis
de gröna platserna som skapas mellan serpentinvägarna
för att främja upptäckarglädje, rörelse och lek.

•

Säkerställ att hastigheten på gatorna intill håller max
30 km/h för att säkerställa trygghet, säkerhet och
rörelsefrihet för barn och unga. Skapa en finmaskighet,
genhet och bra kopplingar i gång- och cykelnätet.

Konsekvensanalys av planförslag

Förslaget lyckas på det stora hela med utmaningen att
på ett attraktivt och socialt hållbart sätt överbrygga
den fysiska och mentala barriär som järnvägsområdet
utgör och väva samman centrala Västerås med Mälaren.
Det nya resecentrumet blir både in- och utvändigt en
attraktionspunkt i sig - för stora som små, resenärer
och västeråsare – vilket skapar närvaro och trygghet för
alla som besöker och passerar dygnets alla timmar. Även
områdena runtomkring resecentrum blir mer attraktiva
och tryggare med gröna offentliga miljöer i soliga lägen
och med en blandning av verksamheter och bostäder som
skapar närvaro både dag och natt. Däremot är kopplingarna
för gång och cykel fortfarande inte helt optimala, där
framkomligheten ibland är begränsad exempelvis på grund
av höjdskillnader eller av att bussarna är prioriterade.
Bostadsgårdarna i Sigurdkvarteret blir mörka vilket riskerar
göra dem mindre attraktiva för barn att leka på.
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•

Anpassa höjderna på byggnaderna i kvarteret Sigurd
med mål att bostadsgårdarna ska få mer sol. Gestalta
bostadsgårdarna så att endast boende har tillträde
för att säkerställa trygghet, grannskapskänsla och att
föräldrarna vågar släppa ut sina barn att leka på egen
hand samt att undvika att förfulande lösningar görs i
efterhand .

•

Skapa god genomsiktlighet i, ut från och in till
Vasaparken. Undvik buskage och häckar intill
gångvägarna. Utifrån trygghetssynpunkt är det viktigt
att kunna se och att bli sedd .

•

Säkra upp närvaro i och intill Vasaparken, exempelvis
genom aktiva fasader mot parken och ett innehåll som
attraherar en mångfald av människor i olika åldrar.
Lägg särskilt fokus på de delar som idag saknar denna

Bussterminalen med möjlig lekyta. (Bild: BIG)

typ av närvaro. Det kan handla om en större lekplats
som kan bli en
attraktiv mötesplats för
och kanske med
Barnkonsekvensanalys
Västerås
resecentrum
tema som knyter an till något som representerar
Underlag till framtagande av detaljplan
Västerås, såsom parkens och/eller Västerås historia.
Det kan också handla om strategiskt placerade
kaféer eller restauranger med generösa öppettider .
2021-08-27
5.0

Naturmiljö, park
Biotopskydd
Flera träd med mistel i (34 av 35 träd inom planområdet)
behöver tas ner i och med genomförandet av planförslaget.
Då spridning av mistel främst sker inom 200 meters
radie har även mistelbärande träd runt om planområdet
inventerats våren 2020. Inventeringen visade att inom 200
meter från planområdet finns 65 mistelbärande träd och
408 mistlar. Senaste inventeringen av mistlar som gjordes
inom hela staden gjordes år 2015 och år 2016. Mellan åren
2015/2016 och år 2020 har beståndet ökat i området,
både gällande antal mistlar och antalet mistelbärande
träd. Antalet mistelbärande träd har ökat med 59 % och
antalet mistlar har ökat med 19 % inom 200 meter från
planområdet mellan 2015/2016 och 2020, alltså under
fyra-fem år. Västerås stad gör därför bedömningen
att planförslaget inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus i det lokala beståndet då det dels
finns många mistelbärande träd i planområdets närhet, och
dels då antalet mistelbärande träd ökat mycket de senaste
åren. Flertalet av de mistelbärande träd som finns inom
200 meter från planområdet finns inom parkytor, eller är
alléträd längs vägar, vilket innebär ett starkt skydd för att
dessa träd kommer finnas kvar länge.

Påverkan på Vasaparken
Vasaparken är den största parken i Västerås. Den ligger
omgiven av stadshuset, före detta konstmuseet (gamla
rådhuset), slottet, konserthuset och järnvägsstationen.

Parken har idag karaktären av engelsk park, med stora
parkträd, en böljande gräsmatta och blomsterplanteringar.
I parken finns en damm som tar emot dagvatten från den
centrala staden.

Vasakvarteret och det uppbyggda landskapet blir ett sätt
att rama in och betona Vasaparkens historiska och urbana
betydelse. Det beskrivs också att Vasaparken blir aktiv från
alla håll.

Kulturhistoriska värden

Genom parkens långa historia har dess omgivningar
ständigt förändrats, senast med tillkomsten av konserthuset
som invigdes år 2005. Med byggandet av nya resecentrum
och intilliggande Vasaterassen kommer ytterligare en
förändring ske i omgivningen och ett nytt tidslager att
läggas till i parkens och stadens historia. Detaljplanen
innebär inte en förändring av parkens storlek eller dess
funktion som en viktig grön oas och lunga centralt placerad
i staden. Vasaparken ska även framledes vara en stadspark
för västeråsare och besökare.

Detaljplanens påverkan på Vasaparkens kulturhistoriska
värden beskrivs utförligare i kulturmiljöutredningen som
finns som bilaga till planhandlingarna. Här ges endast en
sammanfattning och stadens ställningstaganden.
Vasaparken har ett mycket högt kulturhistoriskt
värde och ingår i riksintresset för kulturmiljövård.
Kulturmiljöutredningen beskriver att det befintliga
gång- och cykelflödet mellan stadshuset och resecentrum
redan idag är intensivt och kan komma att öka med nya
resecentrum och dess utvidgade funktioner. Det finns
en risk att Vasaparkens något informella grammatik
av slingrande gångvägar inte helt möter skalan och
utformningen i resecentrumet samt den ökade belastningen
av fler förbipasserande.
I kulturmiljöutredningen beskrivs risker för negativ
påverkan, där bland annat kopplingarna in i Vasaparken
tas upp beroende på hur dessa kommer att belasta den
historiska och nuvarande intima och lugna parkrummet.
Kulturmiljöutredningen beskriver också om en förändrad
stadsbild och positiv påverkan, där den positiva påverkan
handlar om att Vasaterrassens landskap förlängs till

Belastning och besökstryck

Utifrån ett ökat belastningstryck genom parken kommer
det vara viktigt att kanalisera och fördela flödet av gående
och cyklister via det befintliga nät av gångvägar genom
parken, men även genom åtgärder som kan leda flöden via
alternativa vägar utanför själva parken.
Ett ökat belastningstryck på parken för vistelse för rekreation, lek och vila utgör dock än mer en risk för dagens
park. Utbyggnaden av parkytor i omgivande kvarter
däribland Vasaterassen och Resecentrum fyller därför en
viktig funktion för att minska belastningen på Vasaparken
av exempelvis väntande resenärer och boende i Vasakvarteret. Tillkomsten av nya gröna allmänna ytor, men även
Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m. - Konsekvenser

sid 89

privata gröna bostadsgårdar, vid utbyggnaden av Mälarporten och Ängsgärdet kommer likaså spela en viktig roll
för att minska en potentiell ökning av besökstrycket på
Vasaparken.
Skuggning

För att se bilder som visar slagskuggor, se sidan 29. Skugga från den nya bebyggelsen i Vasakvarteret faller främst
inom Vasakvarteret, alltså den egna fastigheten. När
skuggorna är långa på förmiddagen, exempelvis under
vår- och höstdagjämning, eller under vinterhalvåret kommer skugga också att falla på Vasaparken. Då bebyggelsen
är smalare upptill än nertill ger de ändå relativt kortvarig
skuggning i Vasaparken trots höjden på bebyggelsen.
Byggnadernas avsmalning säkerställs i plankartan.
Trygghet

Den gång- och cykeltunnel under Södra Ringvägen som
idag leder från stationsområdet in till mitten av Vasaparken kan upplevas som en otrygg plats. Den tunneln
planeras att fyllas igen och att passagen blir i samma nivå
som biltrafiken.
I barnkonsekvensanalysen beskrivs att Vasaparken både
kan vara en tillgång och en nackdel för planområdet. Parken erbjuder vackra miljöer, paus för lek och vila på vägen
eller i väntan på tåg eller buss. Men tyvärr är platsen också
utsatt för buller och bland annat pågår drogförsäljning
som skapar otrygghet och minskar attraktiviteten. Vid en
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framtida upprustning av parken bör därför särskild vikt
läggas vid att skapa goda förutsättningar för barnen.
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färjekajen, Lögarängen och Kokpunkten.
Visionen är en tät och blandad stadsbebyggelse i
kvartersstruktur, i en varierad skala. Kvarter och byggnader
ska innehålla en blandning av funktioner och verksamheter.
Områdets identitet och karaktär ska utgå från platsens
historia. Detta för att stationsområdet ska kännetecknas
som stadsmässigt, mångsidigt och attraktivt. Det ska vara
en stadsdel där människor och deras behov står i centrum.
Nya trafikstrukturer ingår i den fördjupade översiktsplanen.
Utformning och karaktär föreslås förändras för att minska
genomfartstrafik och skapa miljöer där gående och cyklister
prioriteras. Gång- och cykelvägar länkas samman till längre
stråk och fler passager under eller över spåren föreslås.
Resecentrum är en av stadens viktigaste målpunkter
samtidigt som det utgör en viktig koppling mellan centrum
och Mälaren. Den fördjupade översiktsplanen fastlägger
att det nya resecentrumet kommer att finnas kvar i sitt
nuvarande läge men att marken utnyttjas effektivare och
att den utökas i nordostlig riktning längs Södra Ringvägen.
Nya allmänna platser och parker skapas i strategiska
lägen med goda förutsättningar för vistelse, möten och
rekreation. De lägen i området som har störst potential
att fungera som attraktiva mötesplatser är bland annat
resecentrum med dess närmaste omgivning.
Gestaltningsprogram för Stationsområdet

Gestaltningsprogrammet fastställdes 2014 och är ett
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komplement till den fördjupade översiktsplanen för
Stationsområdet och redovisar principer för stadsdelens
innehåll och gestaltning. Gestaltningsprogrammet är
framtaget gemensamt av Västerås stad och fastighetsägare
i området. Resecentrum ingår i översiktsplanen men är
undantagen i gestaltningsprogrammet. Den befintliga
bebyggelsen inom kvarteret Sigurd omnämns som en
kvalitet som förstärker stationsstadens mångfald, blandning
och potential.
Planprogram Mälarporten

I september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om
att ta fram ett planprogram för Mälarporten. I Mälarporten
ingår stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet. Syftet är att
planprogrammet ska konktretisera hela områdets innehåll
och utveckling samt lösa ett antal stora frågor utifrån ett
helhetsperspektiv. Det är frågor som rör bebyggelsestruktur,
infrastruktur, rörelsestråk och mötesplatser, grönska och
vatten, samhällsservice för Västeråsare i alla åldrar samt
att ta till vara på den identitet och kulturarv som finns i
området. Planprogrammet är tänkt att fungera som ett steg
mellan översiktsplanen och kommande detaljplaner inom
området. Planprogrammet beräknas skickas ut på samråd
våren 2022.
Då arbetet med planprogrammet löper parallellt med
detaljplanen för nytt resecentrum så sker en kontinuerlig
synkning av frågor mellan planerna. Målsättningen är
densamma och tack vare de två olika planeringsnivåerna

kan frågor sorteras från detaljplanen till planprogrammet.
På samma sätt utgör resecentrum en förutsättning för
resterande planering i stadsdelen. Planprogrammets
lösningar och förslag kommer ansluta till detaljplanens för
att skapa en bra helhetslösning.

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser
Inom planområdet finns flera gällande detaljplaner som
helt eller delvis ersätts av den nya detaljplanen.
•

Dp 185 K (laga kraft 1954-03-27) - industriändamål

•

Dp 396 J (laga kraft 1972-03-22) – hamnändamål, gata

•

Dp 574 K (laga kraft 1969-10-14) - allmän plats, gata

•

Dp 730 J (laga kraft 1976-09-08) - gata

•

Dp 919 K (laga kraft 1987-06-04) - allmän plats, gata

•

Dp 1220 K (laga kraft 1994-10-24) - resecentrum

•

Dp 1429 M (laga kraft 2001-09-06) - allmän plats, gata,
och järnvägsändamål.

Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2018-09-27 §2 tagit ställning
till att detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap. 3§ miljöbalken. En miljöbedömning,
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför
inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och
bygglagen. Samråd om behovsbedömning har skett
med Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning.
Den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram i den
fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet är ett
tillräckligt stöd för det fortsatta arbetet med en detaljplan
för ett resecentrum som ligger på samma plats som idag.

I övrigt domineras området av hårdgjorda ytor i form av
gator och markparkering.
Mötesplatser som bidrar till stadslivet består främst
av servicefunktioner kopplat till resecentrum. Inom
planområdet finns ett fåtal arbetsplatser och inga bostäder.
Kvälls- och nattetid är det inte lika mycket närvaro och
rörelse i området vilket bidrar till upplevd otrygghet.
Överblick Sigurdkvarteret.

PLATSANALYS
Områdesbeskrivning
Merparten av planområdet präglas av storskalighet och
fysiska barriärer. Planområdet är idag relativt glest bebyggt
och har en barriärproblematik i form av järnvägsspår,
Kungsängsgatan samt Södra Ringvägen som skiljer de
centrala stadsdelarna från de mälarnära stadsdelarna. Trots
detta finns det en rörelse genom planområdet mellan
olika målpunkter i staden såsom centrum, Vasaparken,
Färjekajen, Tullhuskajen samt Lögarängen och vidare
bort mot Öster Mälarstrand. Järnvägsstationen och
bussterminalen är betydande målpunkter som alstrar en
stor mängd rörelse till och från planområdet. Det finns ett
flertal träd inom planområdet varav ett stort antal hyser
fridlysta mistlar och/eller ingår i biotopskyddade alléer.

Området är idag dåligt integrerat med övriga Västerås, vilket till stor del beror på att järnvägen utgör en barriär mellan innerstaden och Mälaren. En
naturlig och direkt förbindelse för gående och cyklister saknas mellan stadskärnan och Mälaren.
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Stationsområdet har fram tills för bara några årtionden
sedan varit ett verksamhetsområde, innehållande olika
industrier som ASEA och Västerås Mekaniska verkstad samt
hamnanknutna verksamheter. Under 1990-talet påbörjades
en förvandling av de mälarnära verksamhetsområdena.
Befintlig järnvägsstation och bussterminal fick sina
nuvarande lägen. Under 2000-talet började Östra Hamnen
och Lillåudden att bebyggas med bostäder.
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En stadsanalys för området har utförts i samband med
att översiktsplanen för Stationsområdet togs fram 2013.
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Läs mer: Stadsanalys 3B och fördjupad översiktsplan för
Stationsområdet.
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Orienterbarheten 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. Däremot är orienterbarheten
från Mälarsidan sämre. En anledning är dagens otydliga
och bristande gatustruktur samt de små förskjutningarna
i gatunätet.
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är resecentrum med järnvägsstationen och busscentralen
tillsammans med Vasaparken som finns i anslutning till
resecentrum.

Noder

Barriärer

Noder är viktiga knutpunkter där till exempel flera stråk
sammanstrålar. I resecentrum är de två tydligaste noderna
idag de båda entreérna till resecentrum.

Barriärer är långsträckta fysiska hinder som försvårar
förflyttning. I resecentrum och dess närhet finns det främst
tre fysiska hinder som kan upplevas som barriärer, Södra
Ringvägen, Järnvägen och Kungsängsgatan. Gemensamt
för de tre är att de har få passager för gående och cyklister
vilket gör att de kan upplevas som rumsliga barriärer.

Utblickar/Siktlinjer

Utblickar/siktlinjer bidrar till områdets orienterbarhet.
Dagens viktiga siktlinjer är främst från staden mot
resecentrum, från resecentrum mot Silon och mot Mälaren.
Stråk

Det finns flera stråk i resecentrums närhet. Norr om
spåren finns fler stråk och många av dem kopplar samman
centrum med resecentrum. Söder om spåren finns det
färre större stråk.

Stadssiluett

Två av de platser/vyer där det är enklast att uppfatta
Västerås stadssiluett är Djäkneberget och från Mälaren. I
vyn från Djäkneberget upplevs mycket av den historiska
siluetten som bevarad med den samlade stadskroppen
och uppstickande tornen som landmärken. Varje torn
representerar varsin betydande utvecklingsepok i stadens
historia. I vyn finns det en harmoni i proportionerna och

avstånden störs något av Skrapan som är påtagligt högre
och bredare och därmed påtagligt dominerande i vyn från
Djäkneberget.
Vyn från Mälaren är präglad av två olika karaktärer. Den
västra delen av stadskärnan är präglad av den historiska
stadskärnans form med några smala torn i kontrast
mot en jämn, låg trädridå samt slottet. Den östra delen,
hamnen, bryter av med sin massivitet och relativt höga och
stora volymer där även en ny trend med bostadshus som
landmärken blir tydlig.

Den historiska stadskärnan till vänster i bild. Till höger i bild hamnen, där ny bebyggelse växer fram som bryter av med sina relativt höga och breda volymer. (Bild: Stadsbilds- och kulturmiljöutredning samt konsekvensbedömning,
konsekvensbedömning kulturmiljö, Reuter Metelius kulturmiljöspecialister)
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BEBYGGELSE
Bebyggelse
Befintlig station

Nuvarande stationsbyggnad uppfördes 1997 och är
uppförd i två våningsplan i direkt anslutning till spår 1.
Från stationsbyggnaden nås övriga spår via en gångbro
över spåren. Lyftpaket i form av rulltrappor och hissar
transporterar resenärer till och från plattform 2 och 3
samt gångbron. Gångbron fungerar även som passage
till södra sidan om spårområdet. Stationsbyggnaden är
samägd av Jernhusen (51 %) och Västerås stad (49 %) i det
gemensamma bolaget Västerås Central AB. Bilder finns i
programhandling t.ex.

Stationsbyggnaden

Vasakvarteret

Sigurd 3

Sigurd 3 utgörs idag av markparkering och verksamhetslokaler och är glest exploaterat. Fastigheten ligger i ett
bullerutsatt läge då den gränsar mot järnvägsspåren i
nordväst och mot Kungsängsgatan i sydöst. Befintlig
bebyggelse ligger placerad i anslutning till järnvägsspåren,
som närmast cirka 10 meter. Den långsträckta byggnaden
är totalt 135 meter lång och utgörs egentligen av tre
byggnadskroppar som har byggts samman.

Kulturmiljö
Riksintresse för kulturmiljövård

Den nordvästra delen av planområdet, med föreslagen
placering av Vasakvarteret, ingår i område av riksintresse
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Sigurd 3

Gångbron över spår

för kulturmiljövård, Västerås U24. Resterande delar av
planområdet ligger i nära anslutning till riksintresseområdet.
Riksintressets motivering: ”Stadslandskap med stadsmiljöer
präglade av medeltida strukturer, regleringen under
1600-talet, industrisamhällets stadsbyggande främst i form
av industrimiljöer, bostadsområden och samhällsservice
från ca 1880-tal - 1940-tal, centrumområde som visar
modernismens centrumomvandling från ca 1950-tal 1970-tal samt av betydelsen som stiftsstad, skolstad och
residensstad.”
Västerås utmärker sig nationellt genom sin anrika historia:
staden blev stad redan på 1100-talet. Med sitt strategiska
läge vid Svartån och Mälaren har staden utvecklats
successivt genom århundradena. Det byggda kulturarvet
- stadens bebyggelse, planstruktur och parker - visar på
Västerås utveckling och expansion, en utveckling som
även representerar viktiga skeden i landets historia.
Kombinationen av olika tidsepokers och verksamheters
avtryck har skapat en varierad och unik stad med tydliga
årsringar och historiebärande inslag från olika tider.
Riksintressets teman och värdekärnor är avläsbara och
upplevbara genom fysiska uttryck i stadskärnans olika delar
och i samverkan med varandra i stadsbilden som helhet.
Västerås är en stad med tydliga tidslager - kontrasterna
är stora: småskaliga och intima miljöer av äldre
köpstadskaraktär längs Svartån och i området Kyrkbacken
intill storskaliga och modernistiska stadsrum mitt i kärnan

av city. Ett annat viktigt och riksintressant tidslager: stadens
modernistiska miljöer var tidiga och stilbildande för sin tid,
är påkostade samt uppvisar en ovanligt hög arkitektonisk
kvalitet i utförandet. Stadskärnan inom Ringvägen är som
en koncentrerad och pedagogisk provkarta över svensk
stadsbyggnadskonst från medeltiden via renässansen
rutnätsstad till rekordåren, där samtliga epoker kan
upplevas på behändigt promenadavstånd. Sammantaget är
hela utredningsområdet av högt kulturhistoriskt värde sett
i både lokal, regional och nationell kontext”
Bebyggelsetradition i Västerås

I Västerås finns en tradition av att med jämna mellanrum
genomföra större byggnadsprojekt. Det har resulterat i
byggnader som, när de uppförts, varit dominerande i sin
omgivning. De har med tiden framstått som byggnader
av ofta högt värde där gestaltning och material samspelat
till att bidra till att profilera staden som framåtsträvande
och modern. Idag uppfattar vi dem vanligen som väl
genomförda bidrag till stadsbildens utveckling.
Tidiga exempel på ovanstående är Stora Westmannia,
Officershuset och Stadshotellet. De höll alla en skala som
inte fanns tidigare i staden. I och med industrialiseringens
utveckling i Västerås tillfördes ytterligare byggnader i en
storlek som inte hade någon förebild i staden. ASEA´s
verkstäder längs Karlsgatan och vidare in i Mimerkvarteret
uttryckte den framgångsrika industrins framväxt i Västerås
under den första halvan av 1900-talet.

Efterkrigstiden innebar en omvandling av centrum till
en modern stadskärna med kvartersstora byggnader.
Stadshuset byggdes kontinuerligt ut mellan 1953 och
1988. Melkerhuset är en av landets första ”Curtain-wall”byggnader och stod klart 1960. Karaktäristiskt är de
kvartersstora varuhusen i centrum. Punkthuset är det sista
stora tillskottet i centrum, sträcker sig över två kvarter och
var klart 1969. I slutet av 1980-talet stod Skrapan färdig
som ett av de högsta husen i staden.
De stora byggnaderna från tiden före 1940-talet är en del
av det som konstituerar delar av värdena i de kvarter som
utgör riksintresset centrala Västerås. Den utveckling som
skett därefter ligger i linje med dessa värden. Samtidigt
finns det i andra kvarter kvar en äldre strukturell småskalighet som visar på framväxten av den äldre handelsstaden. Äldre byggnader finns kvar i vissa kvarter i kontrast
till de yngre byggnaderna.
Kulturhistorisk inventering

Västmanlands läns museum utförde 2012 en kulturhistorisk
inventering och värdering av byggnader och miljöer i
Stationsområdet. Inventeringen utgör en bilaga till den
fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet. Inom
aktuellt planområde finns fem byggnader upptagna i
inventeringen. Två av dem har inte ett uttalat kulturhistoriskt
värde.
Den befintliga stationsbyggnaden uppfördes 1997. Det
gjordes ett försök att flytta den äldre stationsbyggnaden,
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men det misslyckades. I den befintliga stationsbyggnaden
finns detaljer i fasaden från den äldre stationsbyggnaden.
Nämnd inventering pekar inte ut byggnaden som
kulturhistoriskt värdefull.
I den östra delen av planområdet, norr om spåren, finns
en byggnad som har använts för kontor, biluthyrning
och bussgods troligen uppförd under 1990-talets slut.
Inventeringen pekar inte ut byggnaden som kulturhistoriskt
värdefull.
En industribyggnad inom planområdet, men utanför
riksintresseområdet, på fastigheten Sigurd 3 är uppförd
1930 och utpekad av Västmanlands läns museum
som kulturhistoriskt värdefull. ”Hela komplexet har
arkitektoniska drag kopplade till industribebyggelse och
upplevs som en helhet i området. Tegelfasader med ett
stort antal spröjsade fönster förstärker det arkitektoniska
värdet”. Byggnaden är viktig för förståelsen av områdets
historia.

Fornlämningar
Del av Södra Ringvägen och Vasakvarteret ligger inom
”kulturlager stad” vilket innebär att kulturlager från
medeltid, 1500-tal och 1600-tal kan förväntas påträffas. I
övrigt finns inga kända fornlämningar i planområdet. Enligt
äldre kartor från år 1854 gick vattenlinjen i anslutning till
spårområdets södra kant. Området söder om järnvägspåren
har därefter fyllts ut. Väster om planområdet, på fastigheten
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Samuel 1, har det påträffats rester av båtar.

Skyddsrum
Under befintlig stationsbyggnad finns idag skyddsrum med
plats för 240 personer.

MARK OCH VATTEN
Naturmiljö, park och lek
Marken inom planområdet är relativt flack och består
till största del av hårdgjorda eller bebyggda ytor. Den
grönska som finns utgörs främst av träd och buskar, som
ramar in parkeringsytor eller står längs gator. Det finns
trädalléer i och längs med Södra Ringvägen samt inne
på Sigurd 3, intill Kungsängsgatan. Det finns också träd
med mistel samt två skyddsvärda träd inom planområdet.
I övrigt finns inga parker eller grönska med höga natureller rekreationsvärden inom planområdet. Det finns inga
offentliga lekplatser inom planområdet.
I direkt anslutning till planområdet, norr om
Södra Ringvägen, finns Vasaparken och sydöst om
Kungsängsgatan finns Hamnparken.

Torg

Begreppet ska inte blandas ihop med säkerhet som handlar
om trafiksäkerhet och risken för olyckor. Idag finns flera
platser som av olika skäl riskerar att upplevas som otrygga
inom planområdet. Gång- och cykeltunneln under Södra
Ringvägen har begränsat med ljusinsläpp och där rör sig
få människor. Bussterminalen ligger väderutsatt, har smala
busskurer och stora avstånd vilket riskerar att upplevas
som öde. Det finns heller inga bostäder inom eller i direkt
anslutning till planområdet, vilket gör att få människor har
uppsyn över området under dygnets alla timmar .

Med trygghet menas den upplevda tryggheten eller
otryggheten som en individ upplever på en plats.

Jorden består, under ett tunt mulljordstäcke, av cirka 7-12
meter lera vilande på fast lagrad sandmorän.

Idag finns större nivåskillnader vid gång- och cykeltunnlarna.
Trafik från omkringliggande vägar genererar buller som
bidrar till en sämre ljudmiljö vilket kan påverka personer
med nedsatt syn och olika typer av hörselproblem negativt.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet.

Aktuellt område är plant med en liten lutning mot Mälaren.
Nivåerna varierar mellan ca +2,5 och +4,0 (RH 2000) inom
undersökningsområdet. Området utgörs av hårdgjorda
ytor eller grusade parkeringsytor.

Trygghet

Tillgänglighet

Dagvatten och översvämningsrisk undersöks genom en
dagvattenutredning av planförslaget. Läs sammanfattning
av utredning under rubriken Planförslag > Dagvatten och
översvämning.

Geotekniska förhållanden

Enligt jordartskartan från SGU (Sveriges Geologiska
Undersökning) består marken i och norr om planområdet
till övervägande del av postglacial finlera. Längst söderut
i planområdet mot Kungsängsgatan och Mälaren består
marken av fyllnadsmassor med underliggande lager av
lera-silt. Leran har ett högt porvattentryck vilket försvårar
all form av anläggande under markytan. Den omfattande
förekomsten av lera medför att jorden kan förväntas vara
relativt tät och ogenomsläpplig, vilket betyder att infiltration
av dagvatten inom området försvåras.

Planområdet har i nuläget inga allmänna ytor så som torg.

Vattenområden, dagvatten och översvämning

Exempel på träd som inramning av parkeringsplatser.
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INFRASTRUKTUR
Järnväg
Västerås centralstation ligger längs Mälarbanan som
förbinder Örebro, Västerås och Enköping med
Stockholm. Mälarbanan är till stora delar dubbelspårig
och planeras på sikt att byggas ut till fyra spår längs hela
sträckan. Kapacitetsbristen vid dagens resecentrum har i
Trafikverkets och Västerås stads analys visat sig bero på
underdimensionerat stationshus, passager och vänthallar.
Det är med andra ord inte plattformar och bangård som
begränsar kapaciteten utan flödena till och från via lyftpaket
i form av rulltrappor, trappor och hissar.
Västerås central består idag av tre plattformar och nio spår
där spår 1–5 är plattformsspår och spår 6–9 används som
uppställningsspår. Plattform 1 är cirka 500 meter lång och
cirka 6 meter bred. Plattform 2, mellan spår 2 och 3, är 360
meter lång och cirka 11 meter bred. Plattform 3, mellan
spår 4 och 5, är 360 meter lång och cirka 10 meter bred.
Hastighetsbegränsningen i stationsområdet är idag 80
km/h för passerande tåg, men samtliga persontåg stannar
idag vid stationen vilket innebär att de håller en betydligt
lägre hastighet.
Enligt SJ var det år 2018 cirka 61 000 (på- och avstigande)
tågresenärer på Västerås central per normalvecka.
Information från Trafikverket visar att det passerar
cirka 110 persontåg och 8 godståg förbi det aktuella
området varje dygn (2016) (Detaljplan 2018). Godståg
passerar endast området utan att göra uppehåll och enligt
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Nuvarande resecentrum och spårområde.

Trafikverkets uppskattning utgörs 5,4 procent av den totala
godsmängden av farligt gods (2013–2015).
Trafikverkets senaste bedömning (2018) är att en slutlig
bangårdsombyggnad kan bli klar först efter 2040. En
flexibilitet är inbyggd i planen som gör att etapp två
kan tidigareläggas eller senareläggas beroende på hur
resandeströmmarna utvecklas eftersom prognoser om
framtiden är svåra att nå träffsäkerhet i.

Busstrafik
Samtliga busslinjer angör bussterminalen vid stationen
och en modern och kapacitetsstark bussterminal vid
resecentrum, med funktion som bytesnod, är viktig för
hela regionens kollektivtrafik.
Det kollektiva resandet med buss och tåg i Västerås har
ökat stadigt under flera år. För att främja fortsatt utveckling
behöver kapacitetsbrister och trängsel i nuvarande

resecentrum åtgärdas. Det ökande resandet i busstrafiken
har inneburit att plattformar och andra ytor vid bussterminalen snabbt genererar trängsel under rusningstid.
Flera flaskhalsar mellan plattform, stationsbyggnad och
bussterminal innebär onödigt långa res- och bytestider som
redan med dagens flöden försämrar punktligheten. Detta
skapar irritation hos resenärer och riskerar att minska
kollektivtrafikens konkurrenskraft.
Västerås resecentrum bedöms få en allt viktigare funktion
som bytespunkt både för busstrafiken samt vid byten
mellan buss/tåg. Vid framtida behov av ökat trafikutbud
krävs att kapaciteten inom bussterminalen höjs genom
att skapa mer utrymme för hållplatser och service för
kollektivtrafiken.

Nuvarande bussterminal

Framtida kollektivtrafik

Gång- och cykeltrafik

För att kartlägga och möta framtidens efterfrågan på
kollektivtrafik har Västerås stad samarbetat tillsammans med
Region Västmanland i ett uppdrag som heter Framtidens
kollektivtrafik. Uppdraget Framtidens kollektivtrafik var en
övergripande utredning av Västerås stads fortsatta arbete
att nå en hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik med
sikte på år 2050.

Cykelvägnätet är väl utbyggt i centrala Västerås och
strukturen påminner mycket om bilvägssystemet med
radiella huvudcykelstråk från ytterområdena in mot
stadens centrum. Utmed den västra sidan av nuvarande
resecentrumet går ett viktigt stråk längs Svartån men
det ansluter även andra huvudcykelstråk från östra och
västra delarna av Västerås som sedan sammanfaller i
centrum. På södra sidan finns ett uppsamlande cykelstråk
utmed Kungsängsgatan som möjliggör koppling till södra
stationsdelen.

Utifrån uppdraget Framtidens kollektivtrafik beslutade
kommunfullmäktige under sammanträdet 2019-12-05,
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i samarbete med
tekniska nämnden utreda de fysiska och ekonomiska
planeringsförutsättningarna för kollektivtrafikens behov i
en växande kommun och dess kommundelar. Uppdraget
avser att utreda busstrafikens behov och är till viss del
redan påbörjat genom planprogrammet för Mälarporten
och utredning av delsträckor inom det området.
Det övergripande syftet med denna kommande utredning
är att fördjupa och vidareutveckla resultaten från
utredningen Framtidens kollektivtrafik för att kunna möta
framtidens resandebehov när staden utvecklas. Syftet är
också att få förståelse för vilket fysiskt utrymme som krävs
samt att översiktligt synliggöra de ekonomiska behoven för
en kapacitetsstark kollektivtrafik i kommunen. Resultatet
från utredningen blir ett underlag som kan ligga till grund
för kommande infrastruktursatsningar samt till en fortsatt
planering.

Tillgängligheten vid cykling tvärs järnvägsstråket är i
dagsläget låg. Det finns en cykelport under järnvägen
utmed Hamngatan men nästa möjlighet är drygt 1 km
österut vid Pilgatan. Detta medför att cyklister tvingas till
ogena rörelser mellan olika målpunkter på respektive sida
av järnvägen. Alternativet är att transportera cykeln i hiss
inne i resecentrum då det är öppet.
Stråket mellan centrum och stationen är också ett viktigt
gångstråk. För att passera den relativt trafikerade Södra
Ringvägen finns det en signalreglerad korsning vid
Kopparbersgsvägens anslutning eller en planskild cykelport
under vägen strax väster därom.
Spacescape har tagit fram en rapport om analyser av
täthet, stråk samt gång- och cykelflöden (2020). I den
rapporten analyseras främst Mälarporten, men även hela
Västerås tätort inkluderas i flera analyser. I rapporten
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Analysen visar att Västerås stadskärna har potential
att växa mot öster och söder när de planerade
områdena bebyggs.

har det beräknats antal prognostiserade besökare till
IDAG
det framtida stationsområdet och det konstateras att de
tillkommande resenärerna i huvudsak beräknas tillkomma
på den södra sidan av spåren,
är härINOM
majoriteten
av På nästa sida visas att redan år 2022 börjar denna
BOENDE då
OCHdet
ARBETANDE
1 KM
förändring synas och på lång sikt, till år 2050, väntas
GÅNGAVSTÅND
ny exploatering kommerTidigare
att ske.
Den antagna prognosen, detta mönster förstärkas ytterligare.
studier av svenska storstäder (Stockholm,
den planerade bebyggelsen blir befolkningsGöteborg och Malmö) har visat på ett starkt
som bygger på en linjär tillväxt
mellan 2015 och 2050, Med
tätheten högre än i större städer som till exempel
och tydligt samband mellan befolkningstäthet
Uppsala (se kommande sidor). Befolkningstätheten
(boende och arbetande inom 1 km gångavstånd)
ger en resenärsökning om
30 %. Detta innebär en ökning når nivåer som återfinns i Stockholms innerstad.
och kommersiellt serviceutbud (butiker och
restauranger).
med 9 900 (33 000 * 0,3) besökare i stationsområdet. Det
Analysen visar att Västerås stadskärna har potential
att växa mot öster och söder
när de planerade
totala antalet besökare i stationsområdet
uppskattas
därför
områdena bebyggs.
uppgå till omkring 43 000 besökare per dygn.
Gång- och cykelflöden har studerats närmare i rapporten
och två alternativa bilder IDAG
för framtida prognoser har tagits
fram där den ena prognosen utgår från att ytterligare en
passage finns förbi spårområdet öster om planområdet.
I prognosen har inte enbart stationsområdets utveckling
tagits med, utan även den framtida utvecklingen för hela
Mälaporten och Kopparlunden är medräknade. Bägge
framtida prognoser visar samma resultat för Vasaparken när det gäller gångflöden, men ger olika resultat vid
Vasaparkens östra sida, längs Kopparbergsvägen. Gångflödet i stråket i mitten av Vasaparken har idag ett flöde
på mellan 250-500 fotgängare per dygn, medan det är
högre närmare stadshuset. Det flödet beräknas öka till
500-1000 fotgängare per dygn. Den framtida prognosen
för övriga stråk genom Vasaparken beräknas vara detsamma, förutom ett stråk från Kopparbergsvägen, förbi söder
om konserthuset och sedan mot stadshuset, vilket beräknas minska. Enligt rapporten är det troligt att det blir en
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Bilder som visar boende
och arbetande
inom 1 km
gångavstånd. (Bilder: Spacescape)

förskjutning österut av flödena då både Ängsgärdet och
Kopparlunden byggts ut, vilket även skulle kunna vara
förklaringen till denna minskning. Cykelflöden presenteras
i separata bilder i rapporten, men ger liknande resultat
som för gångflöden när det gäller Vasaparken.

Biltrafik

PLANSTÖD FÖR MÄLARPORTEN / 17

därför av genomfartskaraktär.
Stråket Kungsängsgatan tillsammans med Sjöhagsvägen
har en viktig funktion i det övergripande vägnätet som
uppsamlande väg utmed stadens södra delar utmed
Mälaren. Här binds viktiga funktioner i hamnverksamheten
ihop med bland annat E18.

Nuvarande resecentrum har flera funktioner som
PLANSTÖD FÖR MÄLARPORTEN / 17
kräver god tillgänglighet till vägsystemet.
Det gäller i
första hand trafiken till och från bussterminalen men
även angöringsrörelser till stationen samt nyttjandet av
pendelparkeringar. I dagsläget kan resecentrum angöras
från både Södra Ringvägen samt Kungsängsgatan.

Västerås stad genomför regelbundet mätningar av
trafikmängder i tätorten. Aktuella mätningar redovisas
i bild på sidan 103, där uppmätt trafikmängd avser
vardagsmedeldygn (VDT).

Vägsystemet i den centrala kärnan är relativt högt belastat.
Södra Ringvägen som går utmed den norra sidan av
resecentrum ingår i city-ringen och en del av trafiken är

I anslutning till resecentrumet finns idag en stor kapacitet
för bilparkering. Stora markparkeringar på båda sidor
om järnvägen gör det lättillgängligt att nyttja bilen vid

Parkering

Västerås stad genomför regelbundet mätningar av trafikmängder i tätorten. Aktuella mätningar redovisas nedan under figur 6, där uppmätt trafikmängd avser vardagsmedeldygn (VDT).
Samtliga mätningar är gjorda innan 2020 och är inte påverkade av de förändringar som skett av
trafikmängderna i samband med Covidepidemin.
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Kungsängsgatan söder om resecentrum har en uppsamlande karaktär med målpunkter längs
Mälarstranden och sträckan har högst trafikmängder av berörda vägar i området. Andelen tung
resecentrum
2020av Södra Ringvägen samt Kopparbergsvägen beroende på mycket
trafik Västerås
är hög på
östra delen
rörelser med busstrafik till och från bussterminalen.

en

Kungsängsgatan
VDT 16 700 (2015)
Varav tung trafik 6%

Befintliga trafikmängder (mätår). Bild från trafik-PM

resor till stationen. Utöver markparkeringarna i närheten
öölkölk
av stationsområdet finns det även god kapacitet i
parkeringshusen runt Aseatorget. Parkeringshuset vid
14 (50) Punkt
PM Trafik,
1811 platser,
Västerås resecentrum
har DP
1450
Östermalm 317 platser och Skrapan
har 300 parkeringsplatser.
Inom 500 meter till föreslaget nytt resecentrum finns
idag många parkeringsplatser, vilket syns i illustration till
vänster. Det finns både allmänna parkeringsplatser och ett
stort antal reserverade platser för bruk inom kvartersmark
vid omgivande verksamheter. Totalt handlar det om ca
3885 allmänna parkeringsplatser som finns inom 500 meter
till det nya resecentrumet idag.

Inom 500 meters radie från föreslaget resecentrum finns idag en stor kapacitet för bilparkering.
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Det finns cykelparkeringar utomhus vid resecentrum
anslutande till entréerna vid i första hand den norra sidan
av stationen men det finns även platser på den södra sidan.
Det saknas dock möjligheter att parkera väderskyddat för
de allra flesta platserna. Idag finns ca 1 300 platser, varav 1
100 av dessa finns på den norra sidan.

Teknisk försörjning
I Kungsängsgatan, i direkt anslutning till planområdet, finns
stora huvudledningar för fjärrvärme, vatten- och avlopp
samt el. Ett större stråk korsar under järnvägen i höjd med
Sigurd 4. Stråket innehåller ledningar för fjärrvärme och
fjärrkyla, vatten och avlopp. I ledningsstråket finns även en
större dagvattenkulvert, Lillåkulverten, som har sitt utflöde
i Mälaren vid siloanläggningen i hamnbassängen.
Längs Södra Ringvägen finns en huvudledning för
fjärrvärme.
Inom planområde finns en nätstation. Den är placerad
på Sigurd 3. Utanför planområdet, i hörnet Gjutare
Granströms Gata och Södra Ringvägen, finns ytterligare
en nätstation.
Inom området finns optokablar och tidigare fanns en
central nod i byggnaden i kvarteret Sigurd 3. Den är redan
flyttad och ur drift.
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RISKER OCH STÖRNINGAR
Trafikbuller
Förutsättningar för detta beskrivs under Planförslag >
Risker och störningar > Trafikbuller

Verksamhetsbuller
Förutsättningar för detta beskrivs under Planförslag >
Risker och störningar > Verksamhetsbuller

Vibrationer
Förutsättningar för detta beskrivs under Planförslag >
Risker och störningar > Vibrationer

Farligt gods och skyddszoner
Farligt gods

Förutsättningar för detta beskrivs under Planförslag >
Risker och störningar > Farligt gods och skyddszoner
Järnvägens influensområde

Förutsättningar för detta beskrivs under Planförslag >
Risker och störningar > Järnvägens influensområde
Silon

Öster om aktuellt planområde har Lantmännen en
spannmålsanläggning, bestående av spannmålssilo och
foderpelletsanläggning. Under skördeperioden, augusti –
oktober, är verksamheten intensiv och kan även bedrivas

nattetid. Leveranser till anläggningen sker i huvudsak med
täckt lastbil och utleveranser sker i huvudsak med fartyg.
Anläggningen kan påverka omgivningen genom buller
från fläktar, trafik, lastning och lossning samt damning/
stoftspridning. Därför har anläggningen en skyddzon för
störning på 200 meter från silons mitt.
Bedömning av skyddsavstånd är baserat på hur man tidigare
bedömde liknande verksamheter i ”Bättre plats för arbete”
(den är numera upphävd). Skyddszonen avser det område
inom vilket man kan tänka sig en påverkan som medför
olägenheter från den här typen av verksamhet.
Verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig
enligt miljöprövningsförordningen, utan en så
kallad U-anläggning. Det innebär att miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn på anläggningen, men
utför ingen regelbunden kontroll.
Siloanläggningen är planlagd som hamnverksamhet.
Verksamheten vid Silokajen kommer att fortsätta i ungefär
samma omfattning som idag, med ett trettiotal fartyg per
år, så länge silon finns kvar. Förutom spannmålstransporter
används den del av Silokajen som ligger närmast
Kungsängsgatan som ro-roläge för utskeppning av extremt
tungt gods.
Reningsverket

Öster om planområdet finns Västerås stads
avloppsreningsverk. Det finns idag en skyddszon på 200 m
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Enligt den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet
(2013) kommer kajstråket förbi Lantmännens verksamhet
att omvandlas från lastkaj till promenadstråk med terrasser
mot vattnet. Dialog pågår med Lantmännen gällande flytt
av deras verksamhet till Västerås hamn. Förberedande
arbete pågår också för att flytta lastningsläget för tunggods,
det så kallade RoRo-läget till Djuphamnen.
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Området öster om planområdet där silon och Roro-läget
befinner sig, är för närvarande en del av ”Allmän hamn”
i Västerås med de villkor det innebär bland annat gällande
tillgänglighet till kaj.
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Verksamheten på Västerås 1:207 utanför planområdet
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Planområdet utgörs till stor del av hårdgjorda och
trafikerade ytor. Området är glest bebyggt men ligger

Utanbygatan

in

Krist

Ljusstörningar

en

Luftföroreningar

Utredningar för minskat skyddsavstånd och alternativa
lokaliseringar av avloppsreningsverket har genomförts över
tid. För närvarande pågår en utredning om att antingen
flytta eller bygga in avloppsreningsverket för att på så sätt
minska skyddsavståndet.
Allmän hamn

kan påverka omgivningen med damning/stoftspridning.
Eventuell påverkan på planområdet har därför utretts. Läs
sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag >
Risker och störningar > Luftföroreningar.

verksamhet längs kajstråket inne vid Västerås resecentrum.
Ambitionen är att kunna omvandla kajstråket till gagn
för västeråsarna, vilket gör att målbilden är att frågan
om allmän hamn ska vara löst till dess att Lantmännens
verksamhet och RoRo-läget har flyttats.
Alléstig

runt Kungsängens avloppsreningsverks fastighet kopplad
till framförallt risk för luktspridning som väsentligen
begränsar utvecklingen av projekt Mälarporten och
Västerås centrala delar. Avloppsverksamheten innebär
framförallt en risk för spridning av lukt till omgivningen.
Dessutom finns en explosionsrisk kopplad till den gas som
bildas som en produkt vid slamhanteringen. Ytterligare två
parametrar handlar om risk för smittspridning och buller.
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centralt i staden och omges av bebyggelse och Vasaparken.
I nuläget bedöms inga ljusstörningar finnas.

Skred och ras
Enligt kartunderlag från Statens geotekniska institut
finns förutsättningar för jordskred vid tunneln under
Södra Ringvägen samt i västra delen av planområdet
mot Södra Ringvägen/Hamngatan. Kartan baseras på en
lutningsanalys och visar enbart förutsättningar för skred,
inte risk eller sannolikhet för skred. Se karta sidan 105.

Förorenad mark
Utförda undersökningar och föroreningssituation

Mälarporten (Stationsområdet) har historiskt fungerat som
ett industriområde med ett antal olika verksamheter som
kan ha förorenat både mark och grundvatten. I samband
med omvandling av området finns ett behov av att hantera
risker kopplade till dessa föroreningar.
Ett strategiskt dokument som beskriver hur
föroreningsfrågor kan hanteras på ett likartat sätt
i exploateringsprocessen för hela Mälarporten
(Stationsområdet) togs fram 2015 av Sweco Environment.
Enligt detta måldokument ska, vid förändrad verksamhet/
markanvändning,
föroreningssituationen
utredas,
undersökas och eventuellt åtgärdas.
En detaljerad miljöteknisk markundersökning har utförts
av Sweco, Västerås, 2016-06-21. Undersökningsområdet
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omfattade detaljplaneområdet med undantag för
spårområdet. Dokumentet har sedan sammanfattats i ett
pm av Sweco, Västerås, 2017-09-18. Båda finns som bilaga
till detaljplanen. Nedan ges en kort sammanfattning av
undersökningsresultaten. För mer detaljerad information
hänvisas till bilagorna. Efter samrådet har planområdets
avgränsning ändrats, se rubriken Planförslag > Risker och
störningar > Markföroreningar.

•

Området norr om järnvägsområdet är inte lika
påverkat av metallföroreningar som det södra området.
Förhöjda halter koppar påträffas ställvis.

•

Förhöjda halter av PAH påträffas i större
sammanhängande områden i fyllnadsmassorna söder
om järnvägen. PAH påträffas i halter över gränsen för
farligt avfall i flera punkter i den djupare fyllningen
(> 1 m under markytan). Risk föreligger för att PAH
kan förekomma i fri fas. Norr om järnvägen påträffas
förhöjda halter PAH i minst ett sammanhängande
område men även i utspridda punkter. På större djup,
i naturligt lagrad jord, är PAH-halterna med några
undantag generellt låga både norr och söder om
järnvägen.

•

Oljeförorenade massor påträffas på ett antal utspridda
ställen, huvudsakligen söder om järnvägen. Ett
sammanhängande område med oljeförorening kan
eventuellt finnas i den östra delen av området söder
om järnvägen.

Mark

Det finns inte några beräknade platsspecifika riktvärden
för markföroreningar i Stationsområdet. Analysresultaten
har jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för
Känslig Markanvändning respektive Mindre Känslig
Markanvändning samt gränsen för farligt avfall.
Undersökningsresultaten påvisar att det förekommer
fyllnadsmaterial i området, mäktigheten varierar mellan
cirka 1-3 meter. Analysresultaten av markproverna påvisar
bl.a. att:
•

Området söder om järnvägsområdet är generellt
kraftigt påverkat av metallföroreningar, synnerhet av
koppar och bly. Ställvis påträffas koppar och bly i halter
som överstiger gränsvärdet för farligt avfall. Även på
större djup, i naturligt lagrad jord, påträffas förhöjda
halter av koppar och bly i ett flertal punkter (dock i
allmänhet med en lägre föroreningsgrad jämfört med
ovanliggande fyllnadsmaterial).

Grundvatten

Föroreningar förekommer även i grundvattnet.
Grundvattennivån är belägen cirka 1,5–2 meter
under befintlig markyta. Grundvattnets storskaliga
strömningsriktning antas vara riktad mot Mälaren.
Söder om järnvägsområdet påträffas höga eller mycket
höga halter av arsenik, nickel och zink i tre grundvattenrör.

Övriga metaller förekommer i halter som bedöms som
mycket låga till måttliga.
Grundvatten i den sydöstra delen av område är ställvis
påtagligt förorenat med avseende på PAH:er och bensen.
I två grundvattenrör påträffas halter av PAH-M och
bensen på nivåer som kan innebär en risk för människors
hälsa via ånginträngning i byggnader. I tre grundvattenrör
förekommer PAH-M och PAH–H i halter som kan få en
påverkan på recipienten (hamnområdet i Mälaren).

Radon
Planområdet bedöms inte vara inom radonriskområde.

Strålning
Elektromagnetiska fält uppstår kring järnvägens
kontaktledningar när tågen passerar. Elektriciteten
överförs till loket via kontaktledningen. Magnetfältet
från kontaktledningen är svagt när det inte är något tåg i
närheten, men ökar när tåget passerar. Detta magnetfält
varar några minuter och är starkast vid järnvägen och avtar
snabbt med avståndet.
Nätstation medför magnetfältstrålning där behörigt avstånd
måste säkerställas.
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