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Planens 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. 
 
 

Hur samrådet har bedrivits 
Samrådet för detaljplanen för Västerås resecentrum pågick under perioden 8 
oktober - 18 december 2018 och alla inkomna synpunkter är redovisade och 
bemötta i denna samrådsredogörelse. 
 
Kungörelse gjordes i lokaltidningarna Västerås tidning 2018-10-08 samt 
Vestmanlands Läns Tidning 2018-10-08. Information om samrådet skickades ut 
enligt remisslista samt till samtliga sakägare och närliggande boende enligt 
fastighetsförteckning. Samrådsförslaget fanns att ta del av på stadsbiblioteket, 
Västerås stadshus, bostad Västerås, järnvägsstationen och Expect Västerås. 
Dessutom fanns digital information att få på Västerås stads webbplats, Facebook, 
Instagram och i appen Västerås utvecklas. Information om samrådet annonserades 
även på bussar och i busskurer i regionen. 
 
Informationsmaterialet bestod av detaljplanen i sin helhet, med tillhörande kartor, 
en sammanfattning av planförslaget, en informationsfolder, 3D-visualisering på 
touchskärmar, affischer och bildspel med information, en fysisk modell samt 
möjlighet att uppleva det föreslagna resecentret genom förstärkt verklighet (AR) i 
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appen Västerås utvecklas. Med appen kan användaren visualisera resecentrum på 
plats vid stationen och ”se in i framtiden”, samt visualisera 3D modellen exempelvis 
hemma på köksbordet. På webben fanns även beskrivande texter och illustrerade 
bilder.  
 
För att skapa förståelse och kännedom om projektet genomfördes en mängd olika 
samrådsaktiviteter, riktade både till allmänheten och olika intressenter. Syftet var 
också att samla in synpunkter för att förbättra detaljplanen och projektet i sin 
helhet. 
 
En mängd aktiviteter genomfördes under samrådet. För att möta många människor 
fanns representanter från projektet på flera platser runt om i Västerås vid många 
olika tillfällen. Förhandsinformation om dessa informationstillfällen gavs på 
Facebook, på vasteras.se samt i lokaltidningarna. Representanter från staden 
bemannade Expect Västerås under lunchtid varje måndag under samrådsperioden. 
Representanter från staden besökte flera skolor, Kokpunkten, KRLSG2, 
järnvägsstationen och MDH för att informera, diskutera och svara på frågor. 
 
Samrådsmöte hölls kvällen den 5 november 2018 på Expect i Västerås. På mötet 
hölls en timmeslång presentation med flera representanter från projektet. Efter 
presentationen gavs deltagarna möjlighet att ställa enskilda frågor till ett tjugotal 
experter vid sju olika frågestationer. På så sätt kunde fler besökare komma till tals 
och få svar på just sina frågor. Ca 130 personer besökte mötet. Den stora 
presentationen Live-sändes även på Facebook. 
 
 

Sammanfattning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Under samrådstiden inkom 215 yttranden, varav 5 stycken var utan erinran. 
Samtliga yttranden finns att tillgå hos Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) redovisas i detta dokument 
inkomna synpunkter från privatpersoner utan namn eller andra personuppgifter. 
Samtliga synpunkter har fått en tre- eller fyrsiffrig kod, vilket är det nummer varje 
yttrande fick när den diariefördes i Stadsbyggnadsförvaltningens 
diarieföringssystem. Numreringens enda syfte är att koppla synpunkten till rätt 
ärende i systemet. 
 
Nedan sammanfattas kommentarer till vanligt återkommande synpunkter i 
samrådet. I samrådsredogörelsen hänvisas flera frågor och synpunkter till 
sammanfattningen som följer.  
 
Förslag på andra lösningar 
Järnvägen bör grävas ner under mark. Nuvarande stationsläge bör flyttas till 
Kopparlunden eller annat läge norr om staden. Även lösningar som magnettåg, 
utbyggnad av spårväg inom staden, spår upplyfta på pelare i luften eller utbyggnad 
av nuvarande station föreslås. 
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Kommentar: Kommunstyrelsen beslutade 2010 att låta tågspåren vara kvar i 
markplan, efter noggranna utredningar kring alternativ som nedgrävning eller 
järnväg på pelare. Planförslaget är baserat på detta beslut. 
 
Godstrafiken som passerar i Västerås kräver att det inte är för stora lutningar, 
särskilt vid transporter med farligt gods. En nedgrävning eller upphöjning skulle 
därmed behöva börja och sluta långt bort från stationsområdet. Det finns också 
stora tekniska utmaningar med en nedgrävning, till exempel alla de ledningar 
som finns under mark samt Svartån och E18 som ligger i vägen. 
 
Samråd och utställning har tidigare genomförts för översiktsplan för 
Stationsområdet, vilken har varit vägledande i arbetet med att ta fram 
detaljplanen för resecentrum. Då diskuterades frågorna om hur järnvägen ska 
gå, vilken typ av resecentrum vi behöver och alternativa utformningar. 
Västeråsarna har även delat med sig av önskemål de har om resecentrum och 
stationsområdet i det genomförda projektet ”Tyck om din innerstad”. Det 
plansamråd som genomfördes 2018 handlade om att skapa en så bra detaljplan 
som möjligt utifrån de förutsättningar, mål och syften som tidigare har 
förankrats och beslutats. 
 
Den föreslagna platsen för nya resecentrum är på samma plats som dagens 
centralstation. Valet av plats baseras på en lång rad analyser, framförallt utifrån 
flöden av människor. Det är helt enkelt den bästa möjliga platsen utifrån flera 
perspektiv: användarmässigt, ekonomiskt, markmässigt, ytmässigt och 
geografiskt. Att placera ett resecentrum utanför centrala Västerås skulle inte 
bara innebära stora kostnader i flytt av infrastrukturen, utan även att tågtrafiken 
skulle tappa resenärer till andra transportslag som bil. 
 
Ett förslag som har lyfts är idén om att flytta resecentrum till Kopparlunden. 
Men där är den tillgängliga ytan för liten och den lutar för mycket för att anlägga 
den bangård som Västerås behöver för framtiden. 
 
Att bygga nya perronger i nytt läge skulle heller inte finansieras av Trafikverket. 
Det innebär att en ny placering av resecentrum skulle göra att västeråsarna får 
vänta väldigt länge på ett nytt resecentrum och att skattebetalarna i Västerås 
skulle få stå för hela kostnaden. 

 
 
Ingen förändring 
Behåll nuvarande lösning, lägg pengarna på annat istället. Det fungerar bra som det 
är. Förklara varför ett nytt resecentrum behöver byggas. 
 

Kommentar: Västerås behöver ett resecentrum som kan hantera mycket större 
flöden av trafik, resenärer, besökare och personer som vill passera spåren än 
vad det har idag. Västerås resecentrum är en knutpunkt för både tåg, buss och 
bil men även för cyklister och gående. 
 
I Stockholm - Mälarregionen finns cirka 40 procent av Sveriges befolkning och 
sysselsättning. Tågrälsen mellan Västerås och Stockholm går genom tre län som 
utgör arbetsmarknad för 1,3 miljoner personer. Befolkningen i 
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Mälardalsregionen förväntas öka till 1,4 miljoner personer och 700 000 
arbetstillfällen fram till år 2050. 
 
Vi är nu drygt 155 000 invånare i Västerås och år 2050 kan vi vara 80 000 fler. 
Det kräver såklart flera anpassningar i hela staden och samhället, bland annat 
ett nytt resecentrum. När vi då bygger ett nytt resecentrum så bygger vi det för 
att klara den förväntade ökningen av resenärer för upp till 100 år framåt i tiden. 
Både tåg- och busstrafiken spås öka i framtiden efter pandemin, då fler spås 
pendla, men färre dagar i veckan. Beroende på hur antalet resenärer ökar 
anpassas tidplanen för resecentrums etapp 2. Resecentrum kan på så vis växa i 
takt med behoven. 
 
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. 
 
Dagens resecentrum 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 utan även bangården, alltså spårområdet där rälsen ligger, 
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 for 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. 
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Dagens bussterminal är heller inte anpassad för dagens stora antal 
bussresenärer. Västerås C är länets största knutpunkt för busstrafik. För att göra 
det smidigare och trevligare att resa och byta buss behövs fler hållplatslägen, 
bättre service och bättre väderskydd än vad som finns på dagens bussterminal. 
 
Västerås stad har fastslagit att projekt Mälarporten med resecentrum är viktigt 
för att klara det ökande resandet och behovet av hållbar stadsutveckling i 
områdena Kungsängen, Ängsgärdet, Kopparlunden som ligger i direkt anslutning 
till planerat resecentrum. 10 000 av de 40 000 nya bostäder som planeras i 
Västerås, planeras att byggas inom 1 km från Västerås resecentrum. Tanken är 
att de som bor i dessa bostäder ska ha nära till arbetsplatser och 
rekreationsområden. Gång- och cykeltrafik ges företräde i området och 
kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig, vilket är en grundförutsättning i hållbart 
stadsbyggande. 
 
Många använder, eller passerar resecentrum på sin väg till och från arbetet. 
Behovet av att knyta samman stadsdelarna på båda sidor om järnvägen har 
därmed ökat. Idag används bron i resecentrum som är den enda bro som idag 
finns i över järnvägen för att röra sig mellan stadsdelarna. 

 
Utformning, gestaltning, byggnadshöjder och exploateringsgrad 
Föreslagen design och utformning av nytt resecentrum anses vara för modern och 
futuristiskt. Resecentrum anses bli för dominerande och passar inte in i befintlig 
stadsmiljö. Flera är negativa till takets utformning, men inte alla. Åsikterna är 
delade bland Västeråsarna. 
 

Kommentar: Planförslaget har justerats sedan samrådet och utformningen har 
anpassats för att på ett tydligare sätt passa in i omgivande stadsmiljö. 
Avvägningar har gjorts mellan funktion, gestaltning och exploateringsgrad. 
Planförslaget bedöms ha blivit mycket bättre som helhet sedan samrådet, men 
det är omöjligt att hitta en lösning som alla är nöjda med.  
 
En kulturmiljöutredning har tagits fram eftersom planområdet delvis ligger inom 
samt i anslutning till riksintresse för kulturmiljövården. Denna beskriver också 
hur förslaget samspelar med befintlig bebyggelse i Västerås.  
 
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. De 
arkitektoniska ambitionerna för nya resecentrum med omgivande miljöer och 
bebyggelse är höga och förväntas bli ett nytt tidslager som bidrar med dagens 
ideal men även tar höjd för framtida behov.  
 
Även utformningen av resecentrums tak har justerats sedan samrådet. 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. 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. 
 



VÄSTERÅS STAD 10 (79) 

Visionsbilder är också uppdaterade och planbestämmelser har förtydligats 
gällande krav på utformning. Ett gestaltningsprogram har tagits fram till 
granskningen som sammanfattar de viktigaste gestaltningsprinciperna och vad 
som är viktigast att tänka på i fortsatt process. 

 
Vasatornet 
Vasatornet påverkar sin omgivning negativt. Om det ska bli högst i stan ska det 
också bli vackrast. Tornet skymmer resecentrums spännande arkitektur och 
kommer skugga Vasaparken. 
 

Kommentar: Vasatornet har omarbetats sedan samrådsförslaget, framförallt har 
placering samt volym ändrats. Även planområdets avgränsning har justerats och 
planområdet har utökats till att omfatta hela ytan till och med Hamngatan. Efter 
samrådet har bland annat kulturmiljö, trygghet och tillgången till rekreationsytor 
för Vasakvarteret studerats ytterligare. Dessa studier tillsammans med inkomna 
synpunkter har gjort att Vasakvarteret har justerats. Förslaget har justerats när 
det gäller placering, volymer och utformning. Istället för en hög byggnad föreslås 
tre byggnadsvolymer på ytan mellan resecentrum och Hamngatan.  
 
Byggnadshöjderna trappas upp från resecentrum och den högsta byggnaden 
hamnar närmast Hamngatan. Resecentrum får mer luft och större 
respektavstånd vilket gör att dess unika arkitektur framhävs. Även 
Vasakvarterets gestaltning framträder bättre.  
 
Vid Vasaterrassen närmast resecentrum finns en mindre byggnadsvolym med 
funktioner kopplat till resecentrum. Den lägre byggnaden, paviljongen, får en 
gestaltning med starkt släktskap med resecentrum. De andra två 
byggnadsvolymerna närmare Hamngatan föreslås kunna användas för bostäder, 
kontor, centrumverksamhet och vuxenutbildning samt parkering i bottenvåning. 
Den högsta av de tre byggnaderna har en totalhöjd  på +74,7 meter. 
Motsvarande höjd för Vasatornet i samrådet var +99 meter. Vasatornet hade 
väldigt begränsad möjlighet till privat bostadsgård för de boende, något som 
också förbättrats i och med granskningsförslaget. 

 
Innehåll 
Medskick om önskat innehåll i resecentrum - till exempel arbetsmöjligheter, 
bekväma sittplatser, tillgängliga toaletter och laddstationer. Dimensionera trappor 
och rulltrappor för en större mängd människor än idag. Förbättra upp- och 
nergångar till perrongerna. 
 

Kommentar: Det exakta innehållet i resecentrum regleras inte i en detaljplan 
men synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet. Utrymmen för personal och 
service för resenärer kommer att finnas. För nya resecentrum har flödesanalyser 
gjorts för att ta höjd för ett ökat antal resande och där ingår även dimensioner 
för trappor, rulltrappor och upp- och nergångar till perrongerna. Detta har även 
studerats i förprojekteringen av resecentrum, etapp 1. 

 
Trafik (Ej gång och cykel) 
Det finns en svårighet att utläsa i planförslaget hur många parkeringsplatser som 
kommer att finnas och var. Fler och billigare parkeringsplatser föreslås. 
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Flytta distansbussarna söder om spåren. Korttidsangöring för att hämta eller lämna 
bussresenärer saknas. Lägg till en bro över järnvägen från Kungsängsgatan till Östra 
Ringvägen för att underlätta för bil och busstrafik. 
 

Kommentar: I en detaljplan bestäms inte exakt hur många parkeringsplatser 
som ska anläggas eller var de ska finnas. En detaljplan kan endast möjliggöra för 
det ytanspråk som ett beräknat antal parkeringsplatser kommer att uppta. 
Marken som är stationsnära är begränsad och bör i första hand upplåtas åt 
andra funktioner än långtidsparkering. Pendlarparkeringar kommer därför att 
förläggas utanför detaljplaneområdet, men med god anslutning till resecentrum.  
 
Det beräknade antalet för det uppdaterade planförslaget finns beskrivet i 
planbeskrivningen. Även ungefärligt antal angöringsplatser, parkeringsplatser för 
rörelsehindrade och taxiplatser finns beskrivet i planbeskrivningen. Avgifter för 
parkeringsplatser avgörs inte i en detaljplan.  
 
När det gäller busstrafik planeras stadsbussar att finnas norr om spårområdet 
medan kommersiell och ersättningstrafik planeras finnas söder om spårområdet. 
Vid busshållplatserna söder om spårområdet finns yta för angöra med 
personbilstrafik. Angöring för personbil saknas vid Östermalmsterrassen, i direkt 
anslutning till busstorget, eftersom busstrafiken prioriteras där. Väster om 
Sigurdspassagen, i anslutning till Vasakvarteret och resecentrum finns möjlighet 
att angöra med personbilstrafik. 
 
En tredje passage (tunnel eller bro) förbi spåren norr om detaljplanens område 
utreds för närvarande i det pågående arbetet med planprogram för 
Mälarporten. Vilka trafikslag som ska nyttja en eventuell passage utreds också. 
 
Planen berör många komplexa trafikfrågor. Efter samrådet har stora 
bearbetningar skett. För att tydliggöra trafiklösningar har ett separat Trafik-PM 
tagits fram som finns som bilaga i planhandlingarna.  

 
 
Gång- och cykel 
Fler cykelparkeringsplatser, laddstationer och bra låsmöjligheter behövs. Föreslagna 
gång- och cykelöverfarter anses vara för branta och har för stora nivåskillnader. 
Synpunkter som är för eller emot passage i tunnel under mark. 
 

Kommentar: Det omarbetade planförslaget möjliggör fler cykelparkeringsplatser 
jämfört mot tidigare. Utrymme finns för cirka 3000 allmänna 
cykelparkeringsplatser, utspridda över hela planområdet. De byggs ut över tid i 
takt med att behov uppstår. Utöver det tillkommer även cirka 2000 
cykelparkeringsplatser på privat mark. Låsmöjligheter regleras inte i detaljplanen 
men diskuteras inom projektet som helhet. 
 
Efter samrådet har omfattande studier gjorts av lutningar för gång- och 
cykelöverfarter. Passagerna över spåren är bearbetade och uppfyller nu kraven 
för tillgänglighet.  
 
Lutningarna för gång- och cykelbanan som går mellan Vasakvarteret, förbi 
Sigurdpassagen och vidare till Sigurdskvarteret har bearbetats och blir som 
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brantast ca 5-6 %. För att kunna få till dessa lutningar behöver befintlig gång- 
och cykeltunnel under Södra Ringvägen mitt emellan Hamngatan och 
Kopparbergsvägen fyllas igen och passage sker istället i marknivå. Gång- och 
cykelflöden har separerats. Fler kopplingar har tillkommit och strukturen för 
både fotgängare och cyklister har blivit tätare. 
 
I samrådsförslaget föreslogs två cykelöverfarter; dels via Sigurdspassagen och 
dels via Kungsängspassagen. Efter samrådet har Spacescape tagit fram en analys 
av befolkningstäthet, stråk samt gång- och cykelflöden. Rapporten analyserar 
den framtida utbyggnaden av Mälarporten och Kopparlunden, men hela 
Västerås tätort inkluderas i analysen. Två alternativa bilder för framtiden har 
tagits fram, där den ena inkluderar en ny tredje passage, öster om planområdet 
för dp 1811 resecentrum. En ny passage under spåren skapar ett effektivt stråk 
som binder samman de östra stadsdelarna med stadskärnan. Analysen visar att 
flödet av gående och cyklister i Kungsängspassagen blir lågt och att flödena 
främst koncentreras till Sigurdspassagen/Vasaterrassen. Möjligheten att 
utforma en tillgänglig cykelväg, med lutningar enligt standard, är starkt 
begränsad på Östermalmsterrasen eftersom utrymmet är litet. I det omarbetade 
förslaget finns möjlighet att passera spåren till fots eller genom att leda cykeln 
över spåret. Hiss kommer också att finnas. Den tredje passagen under järnvägen 
utreds parallellt i det pågående arbetet med planprogram för Mälarporten.  

 
 
Förskola i Sigurd 3 
Lämpligheten av placering av förskola i Sigurdskvarteret ifrågasätts. Placeringen är 
problematiskt utifrån närhet till spårområde, bullervärden på gården och att 
storleken på förskolegården inte följer stadens riktlinjer.  
 

Kommentar: Efter samrådet har förskolans placering och utformning studerats 
mer ingående. Sammantaget görs bedömningen att det är möjligt att ordna en 
förskola inom Sigurd 3, men inte lämpligt sett ur ett barnperspektiv. Andra 
funktioner än förskola bör prioriteras i detta unika läge i direkt anslutning till ett 
nytt resecentrum där stora flöden av människor kommer att passera.  
 
Friytan på gården blir för liten, den skuggas av intilliggande bebyggelse och för 
att klara bullerriktvärden för förskola/skola behöver 2,5 m höga bullerskärmar 
uppföras inne på gården. Befintliga grönområden i närheten saknas i nuläget. 
Inom hela kvarteret planeras för både bostäder och annan verksamhet, vilket 
innebär en avvägning mellan hur allmänna och privata ytor ska disponeras. 
Trafikmiljön runt kvarteret är svår att överblicka för ett barn.  
 
Lämpliga placeringar av förskolor och skolor behöver utredas i ett större 
sammanhang för hela stadsdelen, vilket också görs i det pågående arbetet med 
planprogram för Mälarporten. Tillgång till grönområden och placering av gång- 
och cykelstråk är viktiga faktorer som vägs in.   
 

 
Trygghet och tillgänglighet  
Funktionalitet viktigt, det ska vara enkelt att förflytta sig. Ytor ska fungera året runt 
och för alla med någon form av funktionsvariation. För branta lutningar på gång- 
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och cykelbroar. Perronger måste vara framkomliga även vintertid och vara under 
tak.  
 
Bättre säkerhet önskas.  Bygg inga skumma platser som skapar otrygga miljöer. 
Vasaparken upplevs som otrygg att passera genom. 
 

Kommentar: I samband med den förprojektering som har genomförts för etapp 
1 av resecentrum har både tillgänglighet och trygghet lyfts. Det finns väl 
beskrivet i projektboken för Västerås resecentrum. Projektet kommer fortsatt 
att ha en kontinuerlig dialog med tillgänglighetsexperter. Tillgängligheten ska 
tillgodose både europeiska och svenska krav. 
 
En fotgängaranalys har tagits fram för att studera flöden inom resecentrum. 
Rörelsemönster har studerats för att bli så optimala som möjligt. Lutningarna på 
gång- och cykelbroarna har bearbetats sedan samråd. Det kommer att finnas 
trappor, rulltrappor, hissar och ramper för att på så smidigt sätt som möjligt 
transportera sig till tåget, bussen eller till andra sidan av resecentrum. För 
personer med synnedsättning kommer det till exempel att finnas belysning, 
taktila stråk och kontrastmarkeringar på golvet som underlättar. Det kommer 
även att finnas särskilda hjälpmedel för att få information uppläst.  
 
I den förprojektering som har genomförts har en viktig utgångspunkt varit att 
människor ska kunna röra sig i och utanför byggnaden och uppleva en känsla av 
trygghet. Ambitionen är att nya resecentrum ska möjliggöra säkra och trygga 
mötesplatser och stråk. Stora flöden av människor skapar naturlig kontroll av 
platsen och stråk. Funktioner organiseras så att det skapas så kallade aktiva 
fasader. Fler entréer har tillkommit jämfört mot tidigare förslag. Fler 
fotgängarstråk korsar genom området. Belysning skapar ledning och kommer 
utvecklas i det kommande arbetet med resecentrum.  
 
Inför granskning har även en barnkonsekvensanalys tagits fram där 
barnperspektivet lyfts särskilt. Frågor om tillgänglighet och trygghet rör även 
barn och analysen har integrerats i arbetet med att ta fram ett 
granskningsförslag. 
 
Vid nybyggnation av perronger är väderskydd ett krav enligt Trafikverkets 
nuvarande riktlinjer. 
 
Vakter är ej en detaljplanefråga. 

 
 
Ekonomi 
Slösa inte skattemedel. Satsa pengarna på annat. Ta fram billigare alternativ för 
nytt resecentrum. 
 

Kommentar: Ekonomi är inte en detaljplanefråga utan hanteras separat och är i 
slutändan ett politiskt ställningstagande. Efter samrådet gavs ett politiskt 
uppdrag att förenkla genomförandet och minska kostnader för projektet. 
Resecentrum har fått en ny konstruktion och delas in i två etapper, vilket 
förenklar genomförandet. Den ursprungliga gestaltningsidén har bibehållits men 
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bearbetats. Kostnaderna bedöms ha minskat med en tredjedel jämfört mot 
tidigare.  
 
Vi planerar för 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.  
 
Kostnader kommer att fördelas och regleras genom avtal som måste vara 
tecknade innan detaljplanen kan antas. För att kunna genomföra resecentrum i 
sin helhet kommer genomförandet att ske gemensamt mellan Västerås stad, 
Trafikverket, Klövern, Västerås Central AB och Region Västmanland. 
 

 
Under byggtiden 
Hur blir det för resenärer under byggtiden? Minska störningar. Tågen måste rulla 
under byggtiden.  
 

Kommentar: Efter samrådet har en förprojektering genomförts för etapp 1 av 
resecentrum. Genomförandet av projektet har förenklats. En indelning av olika 
faser av etapp 1 har studerats i samband med förprojekteringen. Detta redovisas 
i projektboken för resecentrum, etapp 1, som finns utlagd på stadens webbsida. 
 
Ett tillfälligt resecentrum är nödvändigt när stationsområdet ska byggas om. Det 
krävs av säkerhetsskäl för resenärerna för att resandet ska kunna fortsätta 
under byggtiden. Det är en alltför stor risk att ha resenärer i samma byggnad 
som ett stort byggprojekt, och det blir dessutom väldigt kostsamt, då mycket av 
byggarbetet måste ske på natten. Därför kommer resenärer och besökare 
separeras från byggarbetsplatsen med ett tillfälligt resecentrum. 
 
Under byggperioden för Sigurdspassagen kommer en tillfällig bro med 
plattformsförbindelser att sträcka sig från busstorget till den södra sidan. 
Tillfälligt resecentrum kommer att finnas på bägge sidor om spåren under denna 
tid. 
 
Det är viktigt att tågtrafiken fungerar under ombyggnationen. I perioder 
kommer Trafikverket att behöva stänga av trafiken, men det kommer att gälla 
kortare perioder och informeras om i god tid i förväg. 

 

Huvudsakliga förändringar som gjorts efter 
samrådet 
Övergripande 

• Utifrån inkomna synpunkter under samrådet reviderades 
planområdesgränsen av byggnadsnämnden 2019-11-21, § 299. Del av 
Östermalmsterrassen har utgått och området har utökats mot Hamngatan. 

• Västerås stad har beslutat att genomföra förprojektering för Västerås nya 
resecentrum och en programhandling har tagits fram. Byggnationen har 
delats upp i två etapper för att genomföra projektet på ett ekonomiskt 
hållbart sätt och programhandlingen beskriver första etappen.  
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• Efter samrådet har tidigare underlag och utredningar uppdaterats eftersom 
planförslaget har bearbetats. Nya utredningar har tillkommit. 

• Teknisk försörjning har samplanerats med övrig utveckling i närområdet. I 
granskningsförslaget redovisas förslag på placeringar av nätstationer och 
ledningsrätter. 

• Med anledning av punkterna ovan, samt inkomna synpunkter under 
samrådet, har detaljplanens syfte förtydligats och kompletterats.  

• En tydligare stadsbyggnadsidé har formulerats. 
• För att förtydliga planförslaget har ett separat gestaltningsprogram tagits 

fram till granskningen. Gestaltningsprogrammet sammanfattar de viktigaste 
gestaltningsprinciperna i förslaget. 
 
 

Resecentrum 
• Resecentrum har delats in i två utbyggnadsetapper. Byggnaden har fått en 

ny konstruktion och förenklad utformning. Byggnaden i etapp 1 får ett eget 
tak. I tidigare förslag knöts de två byggnaderna över spåren samman med 
ett gemensamt tak över busstorget. Det svävande taket över busstorget 
kan inte byggas utan att etapp 2 finns på plats, och har därför plockats bort. 
Det blir en vanlig takkonstruktion med pelare och fackverksbalkar vilket 
också förenklar grundläggningen i mark.  

• Eftersom resecentrum kommer byggas ut i två etapper ska etapp 1 kunna 
ses som en färdig gestaltning. 
 

Bussterminalen 
• I det bearbetade förslaget flyttas kommersiell busstrafik och tågens 

ersättningstrafik till Resenärsgatan, söder om spåren, i direkt anslutning till 
plattformen.  

• Bussterminalen har vidareutvecklats med fler funktioner för resenärer och 
personal. 
 

Övrig bebyggelsestruktur och trafik  
• Kontors- och parkeringshuset på Östermalmsterrassen (19 vån högt) har 

tagits bort.  
• Bebyggelseförslaget för Vasakvarteret och Sigurdskvarteret har justerats. 
• Byggnader i Vasakvarteret har flyttats längre från spårområdet.  
• Möjlighet till förskola inom Sigurd 3 har tagits bort. 
• Tunneln under Södra Ringvägen vid Vasaparken tas bort. Gående och 

cyklister leds över vägen i marknivå. 
• Södra Ringvägen ges möjlighet till två alternativa utformningar; 1+1 körfält 

alternativt 2+2 körfält.  
• Resenärsgatan planläggs som allmän platsmark. Den var tidigare utlagd som 

kvartersmark i samrådsförslaget. 
• Pendlarparkering placeras utanför planområdet, men kommer ordnas inom 

500 meters avstånd från entréerna. Frågan utreds parallellt i det pågående 
arbetet med planprogram för Mälarporten.  

• Fler cykelparkeringsplatser har tillkommit efter samrådet.  
• För att förtydliga trafikfrågorna har ett särskilt trafik-PM tagits fram som 

finns som bilaga till planhandlingarna.  
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• Planområdets avgränsning längs Kungsängsgatan har justerats och 
innefattar även en cirkulationsplats. Även del av Hamngatan och en ny 
cirkulationsplats har inkluderats i planområdet. 

• Mer yta avsätts för park jämfört mot tidigare. Utformning av park och torg 
har vidareutvecklats.  
 

Ändringar i genomförandebeskrivning 
• Genomförandebeskrivningen har utvecklats och förtydligats.  
• Genomförandetiden är 15 år inom hela planområdet. 

 

Inkomna synpunkter 
Nedan redovisas synpunkter som inkommit under samrådstiden samt 
stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Mer omfattande synpunkter redovisas 
kortfattat men bifogas i sin helhet som bilagor. Alla yttranden finns att tillgå hos 
Västerås stad stadsbyggnadsförvaltning. 
 
Följande har yttrat sig under samrådstiden men inte haft några synpunkter:  
 

• POLISMYNDIGHETEN (Lokalpolisområde Västerås) (460) 
• FÖRVALTNINGEN FÖR STÖD, FRITID OCH ENTREPRENAD (1290, 1300) 
• ESKILSTUNAS FLYGPLATS (2830) 
• NORBERG KOMMUN och VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH 

BYGGFÖRVALTNING (630)  
 
 
Nedan presenteras alla synpunkter som lämnades på samrådshandlingen. 
 
Statliga och regionala myndigheter och förbund 
 

1. LÄNSSTYRELSEN (BILAGA BIFOGAS) 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen 
avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen. Länsstyrelsen anser att detaljplanen inte överensstämmer fullkomligt 
med den gällande översiktsplanen. Exempelvis har höjd på bebyggelse förändrats 
från tidigare skeden i processen. 
 

Kommentar:  Planbeskrivningen är kompletterad angående överrensstämmelse 
med översiktsplanen.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet (FÖP 64) finns flera 
gestaltningsprinciper. En av dem är följande: ”Byggnadshöjder ska vara  
huvudsakligen 5-6 våningar. I området kring spårområdet och vid platsbildningar 
och stråk kan en högre skala och exploatering prövas”. Detaljplanen tillåter en 
högre höjd än sex våningar och planområdet bedöms ligga inom det område 
som den fördjupade översiktsplanen pekat ut som möjlig att bygga i en högre 
skala och exploatering. Detaljplanen bedöms därmed följa den fördjupade 
översiktsplanen. Då frågan kring högre hus inte har studerats närmre i den 
fördjupade översiktsplanen prövas höjderna i detaljplaneskedet istället. Efter 
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samrådet har detaljplanen bearbetats och höjderna minskats mot tidigare 
förslag.  

 
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen att: 
Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
 
Riksintresseområde för kulturmiljövård 
Länsstyrelsen anser att frågan om hur riksintresset påverkas av att planförslaget 
inte är tillräckligt utredd. Planområdet omfattas till en liten del av 
riksintresseområde för kulturmiljövård, Västerås stad (U24). Andra delar av 
planområdet ligger i nära anslutning till riksintresseområdet och kan därför också 
komma att påverka riksintressets värden. De delar av riksintresset som framförallt 
påverkas av planförslaget är: 

• Verkstads- och kontorsbyggnader inom kvarteren Ottar och Mimer. 
ASEA:s huvudkontor i nationalromantisk tegelarkitektur och höga klocktorn 
som utgör ett landmärke för staden. 

• Hamnområdet med magasin, tre tullhus samt industribyggnader i tegel och 
puts från 1800- och 1900-tal, vid Färjkajen och i kvarteren Sigvald och 
Samuel tillsammans med området längs Svartån. 

• Västerås slott med f.d. stallbyggnad och uthus samt omgivande 
markområde. 

• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn. 
 

Framförallt kan Vasatornet och det 19 våningar höga kontorshuset på grund av sin 
höga byggnadshöjd komma att ge en negativ inverkan på riksintresset. Då 
Vasatornet föreslås bli den högsta byggnaden i hela Västerås skulle den ge stor 
påverkan på hela stadssilhuetten och därmed även inverka på delar av 
riksintresseområdet som ligger på längre avstånd från planområdet, exempelvis 
Västerås domkyrka. I nuläget bedömer Länsstyrelsen att det finns risk för att 
planförslaget ger negativ inverkan på riksintresset. Fler studier bör göras av hur 
siktlinjer och stadssilhuetten påverkas utifrån riksintressets kulturvärden. Detta bör 
kopplas till en antikvarisk analys kring planförslagets konsekvenser för riksintressets 
värden.  
 
Även kumulativa effekter på riksintresset bör analyseras vidare, exempelvis 
gällande nya höga byggnader som planeras uppföras under en kort tidsperiod inom 
och i nära anslutning till riksintresseområdet. Som nämns i planförslaget finns flera 
höga byggnader i Västerås stad som fungerar som landmärken och är 
kännetecknande för staden. Dessa har dock tillkommit med många års mellanrum 
och manifesterar verksamheter som under lång tid haft stor betydelse för staden; 
exempelvis domkyrkan, stadshuset och Asea. Om bostadshus börjar byggas som 
landmärken på samma sätt kan detta medföra att Västerås stadsbild kommer att 
förändras väsentligt på kort tid, vilket medför påverkan på riksintresseområdet. 
 

Kommentar:  
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 
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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, 2021-07-02) 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.   
 
Arbetet tar sin utgångspunkt i den av länsstyrelsen upprättade 
riksintressebeskrivningen för Västerås stad. Utifrån en analys av de fysiska 
uttrycken av riksintressets kärnvärden har det aktuella detaljplaneförslagets 
konsekvenser och påverkan bedömts i ett antal strategiska vyer i staden. 
Studierna har utförts dels på plats i Västerås, dels med hjälp av fotomontage och 
3Dmodell. Platsbesök har skett under årstid med löv på träden. Som 
komplement har även studier i 3d-modellen genomförts där platserna har 
studerats utan löv på träden.  
 
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. Västerås stad, genom 
Stadsbyggnadsförvaltningen, har varit aktiva i arbetet med att ta fram 
utredningen, och haft täta möten och diskussioner om ställningstaganden. 
Påverkansbedömningarna har diskuterats med arkitekter och 
bebyggelseantikvarie inom staden och staden delar de slutsatser som framförs i 
rapporten. Uppdraget har utförts av en konsultgrupp bestående av 
bebyggelseantikvarier som har flera års erfarenhet av att göra 
kulturmiljöbedömningar. 
 
Efter samrådet har planförslaget bearbetats kraftigt. Det 19 våningar höga 
huset på Östermalmsterrassen har utgått ur planområdet. Vasatornet har 
omarbetats och istället blivit tre byggnader inom Vasakvarteret (utökat 
planområde ner mot Hamngatan). Byggnadshöjden har sänkts från 99 meter 
till 74 meter. Gestaltning och utformning har omarbetats. Tornen i 
Vasakvarteret har likt många andra torn i Västerås en tydlig bas och en 
avsmalnad topp. Den underordnar sig domkyrkan i byggnadshöjd. Utformningen 
ska ske med respekt till omgivande bebyggelse men med ett samtida uttryck. 
Även Sigurdskvarteret har genomgått stora bearbetningar efter samrådet.  
 
Sigurdskvarteret och Vasakvarteret bedöms tillföra kvaliteter som gynnar 
Västerås som stad, bland annat trygghet, hållbart resande och 
bostadsförsörjning. Miljön runt resecentrum blir attraktivare och mer tillgänglig 
samt upplevs som en tryggare plats att vistas på när fler funktioner och stråk 
tillkommer. Det är också en viktig entré in till Västerås stad. 
 
Gestaltning och materialval regleras i större utsträckning på plankartan jämfört 
med samrådet. Ett gestaltningsprogram är framtaget som sammanfattar de 
viktigaste gestaltningsprinciperna. Industriarvet används när den nya miljön ska 
gestaltas, genom bland annat materialval och färgsättning. 
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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. 
Väl genomfört genom en fortsatt kvalificerad process har 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.  
 
Vad gäller kumulativa effekter så är projektet både unikt och platsspecifikt – det 
är inte ofta staden planerar för ett nytt resecentrum och dessutom i stadens 
mittpunkt. Det finns inte något motsvarande läge i Västerås att bygga både 
centrumnära och kollektivtrafiknära bostäder och arbetsplatser. 
Bostadsbyggande i centrala och stationsnära lägen är en förutsättning för ett 
hållbart byggande. Genom att bygga på outnyttjad mark i centrala lägen kan 
områden som i dag inte är tillgängliga för västeråsarna bli levande stadsdelar 
med gångavstånd till stadskärnan, resecentrum och Mälaren.  

 
Riksintresse för kommunikation – järnväg 
Länsstyrelsen saknar en bedömning från kommunen hur den tänkta 
utformningen av planområdet påverkar riksintresset för järnväg, bl.a. genom 
eventuella begränsningar för framtida utbyggnadsbehov av kapacitet på 
järnvägen. Den föreslagna bebyggelsens avstånd till spår behöver studeras 
vidare utifrån detta perspektiv för att inte riskera att medföra negativ 
påverkan på riksintresset för järnväg. 
 

Kommentar: Efter samrådet har ett PM för riksintresse kommunikation 
tagits fram. Möjliga aspekter som bedöms kunna påverka riksintresset för 
kommunikation (Mälarbanan i Västerås) har stämts av i samråd med 
länsstyrelsen, Trafikverket och Mälardalens brand- och räddningsförbund.  
 
Planerad ombyggnation av spår ryms inom befintligt spårområde, som 
istället omdisponeras då uppställningsspår flyttas till annan plats. 
Föreslagen bebyggelse i Sigurd 3 är placerad minst 25 meter från närmsta 
spårmitt. Föreslagen bebyggelse i Vasakvarteret hamnar minst 39 meter 
från närmsta spårmitt. Byggnaden integrerad i Vasaterrassen har 
samhörighet med resecentrums funktioner och hamnar cirka 27 meter från 
närmsta spårmitt. Befintligt spårområde kommer att byggas om, vilket 
innebär att antal hållplatslägen för tåg utökas från 6 till 12. Det innebär en 
fördubblad kapacitet jämfört med nuläget. Det kommer dröja till 
kapaciteten är full och är också beroende av ombyggnader på andra orter 
och sträckor.  
 
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 
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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.  
 
För att minimera påverkan på järnvägsanläggningen har flera aspekter utretts 
redan under planprocessen. Behov av åtgärder har identifierats och säkerställs 
som planbestämmelser. Dessa följs sedan upp under kommande 
bygglovprocess. 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 som föreslås i PM:et. 

 
Riksintresse för kommunikation – sjöfart 
Riksintresse för Sjöfart, befintlig farled, har influensområde inom delar av 
planområdet. Det saknas information i planhandlingarna om detta. 
 

Kommentar:  Planbeskrivningen har kompletterats under avsnitt 
”Förutsättningar”. 

 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 
Länsstyrelsen är kritisk till att kopparnickelmetall är ett alternativ som takmaterial 
då det är en föroreningsbelastning, vilket understryks i dagvattenhanteringen 
(2015) som Sweco tagit fram för Västerås Resecentrum (s.16). I 
planbeskrivningen ger kommunen förslag till att det planerade taket över 
resecentrum ska få en lätt gyllene färg, antigen genom coating på aluminium eller 
i kopparnickel metall. I planbeskrivningen beskriver kommunen ytterligare att 
takmaterial inte regleras i detaljplan utan utreds vidare i projekteringsskedet där 
miljöpåverkan är en viktig parameter. Länsstyrelsen anser att kommunen ska visa 
på att ingen försämring av status kan anses föreligga eller att läckaget kan försvåra 
att haltnormerna kan följas. Detaljplanen behöver säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte försämras och kan inte förskjutas till ett 
annat skede. 
 

Kommentar:  Efter samrådet har förslag för nytt resecentrum bearbetats och en 
uppdaterad dagvattenutredning har tagits fram. 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. 

 
Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken 
Kommunen åberopar särskilt skäl 1 och 5 för att upphäva strandskyddet i den 
aktuella planen. Länsstyrelsen anser inte att särskilt skäl 1 är tillämpbart för att 
upphäva strandskyddet i den här planen eftersom området inte är ianspråktaget på 
ett sådant sätt som avses i strandskyddslagstiftningen, eftersom allmänheten i 
dagsläget har tillgång till platsen. Särskilt skäl 5 däremot kan vara tillämpbart men 
då behöver kommunen specificera varför behovet av bostäder inte kan tillgodoses 
på någon annan plats i kommunen än inom strandskyddat område. 
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Länsstyrelsen ser däremot att särskilt skäl 2, att området är väl avskilt från 
stranden genom en väg, i detta fall Kungsängsgatan, kan vara tillämpbart. Om 
kommunen vill tillämpa särskilt skäl 2 ska detta tydligt motiveras i 
planbeskrivningen. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen är justerad utifrån länsstyrelsens medskick. 
 
Hälsa och säkerhet 
Farligt gods 
Länsstyrelsen konstaterar att underlag saknas för att kunna göra rättssäkra 
bedömningar gällande avstånd av ny bebyggelse till led för farligt gods. Tydliga 
motiv och åtgärder för att tillåta vissa verksamheter inom en riskzon saknas också 
i planhandlingarna. Länsstyrelsen vill påpeka att Länsstyrelsen inte ställt sig 
bakom de riktlinjer gällande avstånd till farligt gods som kommunen hänvisar till i 
planhandlingarna. Se vidare kommentarer under rubriken ”Samhällsskydd och 
beredskap”. 
  

Kommentar: se vidare under rubriken ”Samhällsskydd och beredskap” sid 23. 
 
Buller 
Länsstyrelsen anser att det krävs förtydliganden kring hur kommunen planerar att 
säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden följs för buller gällande uteplatser och 
eventuell skolgård i kvarteret Sigurd 3. Länsstyrelsen anser även att samma 
prognosår/trafikflöden som används i bullerutredningen för Sigurd 3 bör användas i 
bullerutredningen för Vasatornet. Se vidare kommentarer under rubriken ”Buller”. 
 

Kommentar: se vidare under rubriken ”Buller” sid 25. 
 
Översvämningsrisk 
Länsstyrelsen vill erinra om att lägsta grundläggningsnivå och golvnivå inte är 
detsamma. I planhandlingarna hänvisar kommunen till överenskommelsen mellan 
Länsstyrelserna Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny 
bebyggelse vid Mälaren – med hänsyn till risken för översvämning (2015) gällande 
lägsta grundläggningsnivåer kring Mälaren som anger 2,7 m. Länsstyrelsen saknar 
motiv och åtgärder till bestämmelsen i plankartan om att en lägsta golvnivå om 2,7 
m ska godtas. Länsstyrelsen vill vidare uppmärksamma kommunen om att Boverket 
tagit fram en tillsynsvägledning, Tillsynsvägledning avseende 
översvämningsrisker (2018), med rekommendationer gällande översvämningar. 
 

Kommentar: Text i planbeskrivningen har omarbetats. Tidigare 
planbestämmelse har omformulerats.  

 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Natur 
Rekreation 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att ha i åtanke vilka konsekvenser 
genomförandet av planen kan ge på Vasaparken. I kommunens Grönstrukturplan 
(2004) pekas Vasaparken ut som ”överordnade natur- och rekreationsområde” 
samt som mycket värdefulla områden. Parken är idag redan hårt belastad och 
trycket bedöms öka med i och med genomförande av detaljplanen. Ytterligare 
påverkan på Vasaparken tillkommer via skuggning från Vasatornet, vilket 
kommunen nämner i planbeskrivningen. 
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Fridlysta mistlar 
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att i den konsekvensbeskrivning som 
finns i planbeskrivningens åttonde del, saknas en konsekvensanalys med avseende 
på att ett stort antal fridlysta mistlar avlägsnas från platsen. Det framgår att 
åtgärden är viktig i flera avseenden men inte vad den kan ha för konsekvenser för 
beståndet av den fridlysta arten, vilket Länsstyrelsen anser är ett viktigt perspektiv 
att väga in i en konsekvensanalys. 
 
Skyddsvärda träd 
Länsstyrelsen har tidigare påpekat att det finns två skyddsvärda träd, en ask och 
en kastanj, i området som benämns Vasatornet. 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). Eftersom särskilt skyddsvärda träd innehar höga 
naturvärden anser Länsstyrelsen att dessa träd bör uppmärksammas i 
planbeskrivningen och inkluderas i dess konsekvensanalys. 
 

Kommentar: Till granskningsskedet har konsekvensbeskrivningen reviderats 
enligt synpunkter ovan.  

 
Kulturmiljö 
Konsekvenser för kulturhistoriska värden 
Innehållet i planförslaget har delvis en ändrad inriktning än vad som presenterades 
och analyserades i Fördjupad översiktsplan för stationsområdet, FÖP 64. Bland 
annat fanns inte Vasatornet presenterat i sin nuvarande omfattning i FÖP:en. Det 
är därför viktigt att en ny bedömning av planförslagets konsekvenser görs i detta 
skede. Till det aktuella planförslaget har det inte gjorts någon ytterligare MKB, men 
konsekvenser av planförslaget presenteras i samrådshandlingarna. Länsstyrelsen 
bedömer att det bör redovisas tydligare hur planförslagets ställningstaganden 
kommer att påverka kulturhistoriska värden. Detta gäller både direkta 
konsekvenser inom planområdet samt detaljplanens påverkan på omgivande 
stadsbild. Bland annat kan Vasaparken påverkas samt den harmoni som finns i 
stadsbilden mellan domkyrkan, stadshuset och skrapan. 
 
I den samlade konsekvensbedömningen i planbeskrivningen har kommunen inte 
heller nämnt det 19 våningar höga parkeringshuset påverkan på kulturmiljö samt 
stadsbild. 
 
Bland de mål planförslaget nämner för Mälarporten anges att arvet från tidigare 
industriella verksamheter ska bevaras för att ge karaktär och identitet. 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte har utformats med hänsyn till detta. 
Om målet inte kan uppnås för denna detaljplan då andra frågor ges företräde 
istället bör detta redovisas i planförslaget. 
 

Kommentar: Se svar på sidan 16.  
Planbeskrivningen har förtydligat motiven om varför befintlig bebyggelse på 
Sigurd 3 behöver rivas. För att kunna skapa ett resecentrum som överbygger 
barriärer, är mer tillgängligt och välintegrerat i staden, krävs det 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 
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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. 

 
Konsekvenser av planens genomförande 
Kommunen frångår även framtagna riktlinjer i Gestaltningsprogram (2014) och 
FÖP 64 för Stationsområdet gällande bl.a. våningsantal, vilket är högre i planen än i 
de antagna styrdokumenten. Det planerade parkerings- och/eller kontorshuset 
i fastighet Västerås 5:9 kommer att innebära en stor förändring med dess höga 
byggnadshöjder. Detta bidrar till att MKB:n som är framtagen för FÖP 64 inte har 
utgått från de förutsättningar som planförslaget visar idag och bidrar till att 
konsekvenserna av planens genomförande inte är möjliga att bedöma i nuläget. 
 

Kommentar: Se svar under Överensstämmelse med översiktsplan angående 
våningshöjd. 
 
Föreslagna byggnader med högre höjder ligger vid viktig målpunkt i området 
(resecentrum) där stora människoflöden finns. En hög exploatering i ett 
kollektivtrafiknära läge bidrar även till ett hållbart stadsbyggande. 
 
Efter samrådet har det höga huset på Västerås 5:9 utgått helt och höjderna i 
övrigt har bearbetats. Se även svar under kulturmiljö. Konsekvensbeskrivningen 
har uppdaterats.  

 
Gestaltning 
Länsstyrelsen ser positivt på planförslagets ambitioner kring hög arkitektonisk 
kvalitet på ny bebyggelse då det kan tillföra nya kvaliteter och bebyggelse som 
gestaltningsmässigt blir hållbar över tid. Länsstyrelsen är däremot kritisk till att en 
större del av gestaltningen, så som t.ex. materialval i tillkommande bebyggelse eller 
utformning, inte regleras i plankartan. Länsstyrelsen ställer sig kritisk till den flexibla 
planläggningen för det 19våningar höga parkeringshuset på fastigheten och att 
kommunen inte har valt att resonera gällande utformning- eller gestaltningsfrågor i 
detta skede. Det leder till svårigheter att avgöra vilka konsekvenser planens 
genomförande i området kan innebära. Varken i FÖP 64 eller i 
Gestaltningsprogrammet har kommunen planerat för eller hänvisat till gestaltnings- 
eller utformningsintentioner för det 19 våningar höga kontors- och/eller 
parkeringshuset vilket bidrar till bristfälligt underlag inför kommande 
bygglovshantering. Detta möjliggör att kommunens ambitioner kan frångås i 
kommande skeden. 
 

Kommentar: Efter samrådet har hela planförslaget bearbetats och det 19 
våningar höga huset på Östermalmsterrassen har utgått. En stadsbyggnadsidé 
för hela planområdet har formulerats och gestaltningsidén för resecentrum, 
Vasakvarteret respektive Sigurdkvarteret har vidareutvecklats. De höga 
ambitionerna gällande gestaltning följs upp genom planbestämmelser och ett 
gestaltningsprogram som sammanfattar allt underlag som tagits fram och som 
lyfter fram vad som är viktigt att tänka på i det fortsatta arbetet.   

 
Samhällsskydd och beredskap 
Farligt gods 
Länsstyrelsen anser att det saknas underlag för att kunna göra en rättssäker 
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bedömning av planförslaget då analyser är beräknade efter en annan utformning än 
den som presenteras i förslaget. Länsstyrelsen anser, precis som Trafikverket, att ny 
bebyggelse eller byggnadsverk inte bör tillåtas inom 30 meter från närmsta 
spårmitt. Av planhandlingarna framgår att ny bebyggelse kan komma att hamna så 
nära som 16m, vilket Länsstyrelsen motsätter sig. Avståndet 30 m är grundat i 
mekanisk åverkan vid eventuell urspårning. Länsstyrelsen anser vidare att det i 
utredningar kopplade till planen bör användas samma referensår och siffror i 
förväntade trafikrörelser i hela planområdet för att kunna göra en fullständig 
bedömning. Det finns flera rekommendationer och vägledningar gällande avstånd 
till spår (för transport av farligt gods) för olika typer av verksamheter och 
markanvändning som Länsstyrelsen anser att kommunen bör beakta närmare. 
Rekommendationerna tar i beaktande människors vistelse och aktivitet i området, 
där vissa verksamheter kan tillåtas inom det närmsta avståndet till spår. 
Verksamheter närmast spår bör ej vara annan än sådan som endast tillåter att 
människor vistas i vaket tillstånd och således möjliga att kunna sätta sig själva i 
säkerhet. Normalt sett bör inte bostadsbebyggelse i mindre koncentrationer tillåtas 
närmare än ca 70 m till spårområde. Skola, större koncentrationer av bostäder och 
andra verksamheter som uppmanar många människor att uppehålla sig även i 
sovande tillstånd rekommenderas vanligtvis ca 150 m avstånd från spår (se 
exempelvis Länsstyrelsen Södermanland (2015) Vägledning om farligt gods eller 
Sveriges kommuner och landsting (2012) Transporter av farligt gods – handbok för 
kommunernas planering). Länsstyrelsen vill därför framföra att viss föreslagen 
bebyggelse, bostadsbebyggelse samt skolverksamhet kan vara direkt olämplig i 
planförslaget i dess nuvarande utformning. I planhandlingarna saknas det 
tillräckliga utredningar med krav på åtgärder som i plankartan villkoras för att tillåta 
bebyggelse med viss föreslagen användning på ett mindre avstånd än de normalt 
rekommenderade. Länsstyrelsen uppmuntrar till fortsatt dialog i frågan gällande 
transporter av farligt gods och avstånd till ny bebyggelse. 
 
Skyddsrum 
För att få göra ändringar i befintliga eller nytillkomna skyddsrum behöver 
godkännande inhämtas av ansvarig för skyddsrum hos MSB. 
 

Kommentar: Efter samrådet har förslaget omarbetats och en ny riskanalys har 
tagits fram, baserad på det nya förslaget. Byggnaden på Östermalmsterrassen 
har utgått, närmaste byggnad är nu placerad 25 meter från spår (Sigurd 3). 
Förskola på Sigurd 3 har tagits bort ur förslaget.  
 
Olika länsstyrelser har gett ut olika rekommendationer kring hänsyn till farligt 
gods i samhällsplaneringen. Gemensamt för de riktlinjer som olika myndigheter 
tagit fram eller hänvisar till är att de vanligen påvisar skyddsavstånd för olika 
verksamheter utan att beakta åtgärder/speciella förutsättningar men att de 
samtidigt ger möjligheten att göra avsteg från avstånden om en riskanalys 
påvisar att åtgärder eller förutsättningar ger en acceptabel risknivå.   
 
I Västmanlands län tillämpas en riskpolicy som tagits fram gemensamt av 
länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Riskpolicyn innebär 
att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagande av detaljplaner inom 150 
meter från vägar och järnvägar med transporter av farligt gods. Det redovisas 
inga detaljerade rekommendationer avseende skyddsavstånd i policyn men det 
redovisas en zonindelning för möjlig markanvändning i förhållande till järnväg 
och transportled för farligt gods.  



VÄSTERÅS STAD 25 (79) 

 
En riskanalys har tagits fram för detaljplanen. Skyddsåtgärder följs upp genom 
planbestämmelser. Motiv att bygga nära spår har utvecklats i planbeskrivningen.   
 
I samband med förprojekteringen av etapp 1 av resecentrum har frågan om 
skyddsrum lyfts. Det befintliga skyddsrummet under nuvarande stationsbyggnad 
kommer att rivas och ersättas med nya skyddsrum i Vasaterrassen. Den formella 
hanteringen sker parallellt med detaljplaneprocessen. 

 
Miljö 
Dagvatten, Bussterminal 
Länsstyrelsen saknar i planbeskrivningen kommunens kommentarer kring 
dagvattensituationen för bussterminalen. Då andelen hårdgjord yta kommer att 
vara mycket hög, måste alla delar för planområdet beaktas för att få ett 
helhetsgrepp om dagvattensituationen. Länsstyrelsen önskar ett tydliggörande 
angående dagvattenutredningen för Västerås resecentrum om bussterminalen 
inkluderas i kapitlet ”6.2 Södra Ringvägen med busshållplatser och gång och 
cykelvägar” då det endast nämns busshållplatser. 
 
Sigurd 3 
I planbeskrivningen anger kommunen att riktvärden för föroreningar kommer att 
underskridas vilket är bra, men det saknas förslag på hur dagvattensituationen ska 
lösas inom kvarteret. 
 
Övrigt 
De dagvattenlösningar som föreslås måste kunna underhållas, och i förekommande 
fall rensas för att kunna upprätthålla avsedd funktion. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör redovisa om detta kan uppfyllas. I planbeskrivningen under avsnitt 
6.4. Dagvatten (s.64) anges det som förslag till dagvattenhantering att skelettjord 
ska anläggas under befintliga träd under Södra Ringvägen. Denna lösning kan med 
fördel regleras i plankartan. 
 

Kommentar: Efter samrådet har de tidigare dagvattenutredningarna slagits ihop 
till en gemensam som utgår från det reviderade förslaget. Text i 
planbeskrivningen har kompletterats och planbestämmelser har 
omformulerats/tillkommit. 

 
Buller 
Uteplatser för kvarteret Sigurd 3 i planbeskrivningen (s.36) skriver kommunen att 
det finns områden på innergården där riktvärdena enligt förordning om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader uppfylls för gemensam uteplats. Väljer man annan placering 
av uteplats på innergården krävs bullerskyddsskärmar för att uppfylla riktvärdena, 
vilka således bör regleras via planbestämmelse. Länsstyrelsen uppfattar av denna 
text att de enskilda lägenheternas balkonger/uteplatser endast i enstaka fall 
kommer att uppfylla förordningens riktvärden för uteplats och att gemensamma 
uteplatser på innergården därför kommer att anordnas. Länsstyrelsen anser att det 
är svårt att utläsa av planbeskrivningen och bullerutredningen var på innergården 
som det går att anordna uteplatser som uppfyller riktvärdena. Länsstyrelsen anser 
att detta bör förtydligas och att det även bör redovisas vilken ljudnivå som fås på de 
gemensamma uteplatserna. För att kunna bedöma om uteplatserna har rimlig 
storlek i förhållande till antalet användare, bör kommunen även redovisa 
uteplatsernas totala yta samt yta utslagen per lägenhet. 
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Skolgården inom kvarteret Sigurd 3 
I planbeskrivningen (s. 36) redovisas ljudnivåer på förskolans skolgård. Det skrivs 
att enligt Naturvårdsverkets riktvärden gäller ekvivalent ljudnivå om 50 dBA på 
den del av skolgården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. För den övriga delen av skolgården skrivs att målsättningen är att ha 
högst 55 dBA, vilket Naturvårdsverkets riktvärden också anger. Med lokala 
bullerskyddsskärmar kan 50 dBA uppnås på hela skolgården. Länsstyrelsen anser 
att Naturvårdsverket riktvärden minst bör uppfyllas på skolgården. Ifall 
planförfattaren genom bullerskyddsskärmar kan nå 50 dBA på hela skolgården är 
det bra. I detaljplanen bör det säkerställas att gällande riktvärden för eventuell 
skolgård följs. Kvarterets innergård kommer, utöver förskolgård, även att användas 
för de gemensamma uteplatser som ska uppfylla trafikbullerförordningens 
riktvärden. I planbeskrivningen (s.37) skriver kommunen att det kommer att 
anläggas en allmän gång- och cykelväg över innergården för att möjliggöra att 
gående och cyklister kan röra sig mellan Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen. 
Länsstyrelsen anser att den allmänna gång- och cykelvägen bör placeras och 
utformas så att ljudnivån på förskolgården och de gemensamma uteplatserna 
påverkas så lite som möjligt. 
 
Vasatornet 
Enligt trafikbullerutredningen har bullerberäkningar baserats på trafikuppgifter 
från 2030 (vägtrafik) respektive 2011 (spårtrafik). Förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader anger att man vid beräkning av trafikbuller bör ta hänsyn till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Enligt Boverket bör 
framåtblicken vara minst cirka 15 år. Då bullerutredningen för Sigurd 3 utgår från 
trafikflöden år 2040, både för vägtrafik och spårtrafik, anser Länsstyrelsen att 
samma trafikflöden bör användas i bullerutredningen 
för Vasatornet. 
 
Övrigt 
Utifrån bullersituationen anser Länsstyrelsen om det för t.ex. bostadsbebyggelse 
krävs bullerdämpande åtgärder bör det villkoras i plankartan. Detta för att 
säkerställa att bullernivå för fasad och uteplats följer gällande riktlinjer. 
I planbeskrivningen (s.36) redovisas fyra skisser med ekvivalent och maximal 
ljudnivå för planerade bostadsbyggnader. Länsstyrelsen anser att informationen är 
ofullständig då vissa fasader inte finns med, då vy från söder och väster saknas. 
Detta bör kompletteras. 
 

Kommentar: Detaljplanen har omarbetats efter samråd och skolgården inom 
Sigurd 3 finns inte längre kvar i förslaget. En ny bullerutredning har tagits fram 
för det förslag som går ut på granskning.  

 
Storlek på förskolans friyta 
I planbeskrivningen (s.39) står det att kommunens riktlinjer anger att friytan vid 
skolor och förskolor bör vara 40 m2 per barn och att skolgården totalt bör vara 
minst 3 000 m2 ifall förskolan har fyra eller fler avdelningar. Enligt riktlinjerna 
kan avsteg göras, men det bör endast ske i extremfall och först när andra 
lokaliseringsalternativ har prövats. Länsstyrelsen konstaterar att riktlinjerna 
stämmer väl överens med den rekommendation som ges på Boverkets hemsida, se 
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www.boverket.se. Boverket skriver där att man vid bedömning av om friytan är 
tillräckligt stor bör hänsyn tas både till storleken på friytan per barn och till den 
totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i 
förskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 
3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt 
att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. 
Vid etablering av förskola bör ett barnperspektiv särskilt beaktas. Placering och 
förhållanden på den tillkomna förskolan och skolgård ska ta hänsyn till faktorer så 
som t.ex. bullerutsatta miljöer, tillräckligt med sol och skuggförhållanden m.m. 
Enligt planbeskrivningen kommer kommunens riktlinjer för friyta inte att kunna 
uppfyllas i planområdet. Inom kvarteret Sigurd 3 finns bara möjlighet att avsätta 
1 300 m2 som förskolgård. Istället kommer antalet avdelningar att anpassas till 
tillgängliga ytor. Enligt kommunens riktlinjer kan avsteg göras i extremfall, men 
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till ifall byggande av ett helt nytt bostadsområde 
kan ses som ett sådant extremfall. Länsstyrelsen anser mot bakgrund av Boverkets 
rekommendation ovan att 1 300 m2 är otillräckligt som friyta. Då antalet barn per 
avdelning kan variera anser Länsstyrelsen även att detaljplanen bör klargöra hur 
stor friytan blir per barn. 
 

Kommentar: Synpunkter kring lämpligheten av förskolans placering har även 
inkommit från Trafikverket, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Teknik- och 
fastighetsförvaltningen.  
 
Efter samrådet har förskolans placering och utformning studerats mer ingående. 
Frågan har lyfts särskilt inom staden och sammantaget görs följande bedömning: 
Det är möjligt att ordna en förskola inom Sigurd 3, men bedömningen är att det 
inte är lämpligt, särskilt ur ett barnperspektiv.  
 
Gården blir för liten, skuggas och för att klara bullerriktvärden för förskola/skola 
behöver 2,5 m höga bullerskärmar uppföras inne på gården. Befintliga 
grönområden i närheten saknas i nuläget. Inom hela kvarteret planeras för både 
bostäder och annan verksamhet, vilket innebär en avvägning mellan hur 
allmänna och privata ytor ska disponeras. Trafikmiljön runt omkring är svår att 
överblicka för ett barn och andra funktioner än förskola bör prioriteras i detta 
unika läge i direkt anslutning till resecentrum där stora flöden av människor 
passerar.  
 
Lämpliga placeringar av förskolor och skolor behöver utredas i ett större 
sammanhang för hela stadsdelen, vilket också görs i det pågående arbetet med 
planprogram för Mälarporten. Tillgång till grönområden och placering av gång- 
och cykelstråk är viktiga faktorer att väga in.   

 
Störningsrisker från närliggande verksamheter 
I planbeskrivningen, avsnitt 5.4, redovisas skyddsavstånd för närliggande 
miljöfarliga verksamheter - Lantmännens silo med tillhörande kaj samt Västerås 
kommuns avloppsreningsverk. Silokajen utnyttjas, utöver spannmålstransporter, 
även för ro-rotransporter av extremt tungt gods. Enligt planbeskrivningen är flytt 
av siloverksamheten en förutsättning för att bostäder och förskola ska kunna 
byggas i planområdet, och detta kommer att regleras i planbestämmelserna. 
Det bör förtydligas på detaljplanekartan att det är siloverksamheten som 
avses vara nedlagd. 
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Enligt planbeskrivningen finns det en skyddszon om 200 meter från 
avloppsreningsverket för att undvika störande lukt vid bostäder. Planförfattaren 
konstaterar att skyddszonen endast berör en liten del av planområdet, vilken 
kommer att planläggas för gata och torg. Detta innebär att skyddszonen inte 
påverkar den föreslagna bebyggelsen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma 
kommunen på att skyddszonen är beräknad med vissa givna förutsättningar. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör säkerställa att den nu planerade 
bebyggelsen inryms i de använda beräkningsförutsättningarna för skyddszonen. 
Kommunen bör också beakta att beräkningen baserades på nuvarande 
dimensionering (130 000 personekvivalenter) och utformning av 
avloppsreningsverket, medan kommunen nu ansöker om tillstånd för utökad 
verksamhet (220 000 personekvivalenter).  
 
För ro-rokajen vid silon skrivs att förberedande arbete pågår för att flytta roro-läget 
till Västerås hamn. Då kommunen vill omvandla kajstråket vid silon till ett 
promenadstråk är målbilden att ro-roläget ska vara flyttat vid tidpunkten då 
Lantmännens silo flyttas. Länsstyrelsen anser att flytten av ro-rokajen bör regleras i 
planbestämmelserna på samma sätt som flytten av siloverksamheten. 
Planbeskrivningen och bullerutredningen fokuserar på trafikbuller från 
Kungsängsgatan och Mälarbanan. Länsstyrelsen anser att detaljplanen även bör 
precisera vilka riktvärden som kommer att gälla för buller från verksamheter inom 
och i anslutning till planområdet. Det gäller t.ex. buller från fläktar och kylaggregat 
vid lokaler för kontor, handel och centrumändamål m.fl. 

 
Kommentar: Efter samrådet har en luftkvalitetsutredning och en 
externbullerutredning för siloverksamheten har tagits fram.  
Planbeskrivning och planbestämmelse har reviderats gällande silon.  
 
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. 
 
Utredning om flytt av RoRo-läget har tagits fram, men politiskt beslut är ännu 
inte taget.  

 
Solelsproduktion 
Länsstyrelsen ser positivt till kommunens ambitioner kring solelsproduktion i 
planområdet och att fastighetsbildning för detta prövas genom planbestämmelser. 
 
Planering och boende 
Trafik 
- Kapacitet 
Länsstyrelsen saknar tydliga siffror i planhandlingarna gällande spårområdets 
faktiska kapacitet efter färdigutbyggd plan och hur de siffrorna ställer sig i relation 
till beräknat behov av kapacitet. Detsamma gäller för bussterminalen. I 
och med att tidshorisonten för hela områdets genomförande sträcker sig till år 
2040 anser Länsstyrelsen att det vore lämpligt att kommunen visar en prognos om 
hur stora behoven kan vara på längre sikt för att inte planera lösningar som efter 
genomförandet visar sig vara för snara. 
 
- Gång och cykelvägar 
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Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition om att lösa smidiga 
cykelförbindelser mellan centrum och delar av Västerås söder om spårområdet. 
Länsstyrelsen är vidare positiv till att frågan kring GC-vägar kommer att utredas 
vidare då det i nuvarande förslag finns vissa utmaningar för att få till önskvärd 
effekt av cykelöverfarter över spårområdet. 
 
- Utformning av trafiklösningar 
I korsningen Södra Ringvägen – Kopparbergsvägen planerar kommunen att 
utforma en fyrvägskorsning där vägen till resecentrum kommer att utformas till en 
dubbelriktad in- och utfart för kollektivtrafik. Kommunen kan med fördel tydliggöra 
hur trafikflöden planeras att fungera för bussterminalen för att säkerställa 
trafiksäkerhet. Kommunen kan ytterligare utveckla hur framtida 
trafikflöden kommer att se ut på Södra Ringvägen. 
 
Länsstyrelsen anser att det är svårigheter i att utläsa trafiklösningen för infarter, 
bl.a. till det höga kontors/parkeringshuset i den nordöstra delen av planen. 
 
- Busstrafik 
Länsstyrelsen anser, som Trafikverket, att avsnittet som beskriver förslaget för 
utveckling av bussterminalen i planbeskrivningen (s.26) behöver tydliggöras 
gällande hur kommunen beaktar den långväga busstrafiken, t.ex. bussar till 
Arlanda och Uppsala. 
 
- Parkering 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att kommunen hänvisar till parkeringslösningar 
för bil- och cykelparkering, för bland annat Vasatornet, till detaljplan/er som inte är 
antagna. I planbeskrivningen beskrivs inte heller beräknad kapacitet för 
framtida parkeringshus, dock förutsätter Länsstyrelsen att kommunens gällande 
parkeringsnorm följs. Länsstyrelsen anser att det är lämpligare att 
parkeringslösningar löses inom planområdet alternativt samtidigt som detaljplanen 
för resecentrum tas fram. 
 

Kommentar: Trafikverket har svarat Västerås stad följande: ”När det gäller 
kapacitetsutnyttjandet 2040 så är det basprognosen som gäller. Trots att det 
inte finns några åtgärder för Västerås C i planen 2022–2033 så klarar befintlig 
anläggning den prognostiserade trafiken.” Bussterminalens kapacitet 
fördubblas. 
 
Planförslaget har bearbetats och till granskningen har ett trafik PM tagits fram 
som tydliggör trafiklösningar i området. Det har också inarbetats i 
planbeskrivningen. 
 
Planområdesgränsen har justerats, bland annat för att lösa parkering inom 
planområdet (Vasaterrassen). Detaljplanen har en flexibilitet för framtida 
användning vilket genererar olika efterfrågan av bilparkering. Cirka 500 
parkeringsplatser bedöms kunna lösas inom planområdet. Pendlarparkering 
placeras utanför planområdet, men inom högst 500 meters avstånd från 
framtida entré. Var och hur dessa platser kommer att upplåtas utreds vidare 
inom ramen för det planprogram som för nuvarande tas fram för hela 
Mälarportsområdet. 

 
Tillgänglighet 
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Universell design 
Länsstyrelsen ser positivt på att universell design har lyfts fram under avsnittet 4.4 
Övergripande planeringsriktlinjer och det kommer att fortsatt vara ett viktigt 
begrepp vid framtida utformning. Det innebär inte bara fysisk tillgänglighet, som 
kan uppfattas att vara mer självklara åtgärder, utan även åtgärder som t.ex. 
markeringar i marken m.m. Det är viktigt att stationen utformas så att 
framkomlighet och tillgänglighet underlättas för alla grupper. 
 
Ramper 
Kommunen beskriver i avsnitt 5.7. Tillgänglighet i planbeskrivningen att de gång- 
och cykelramper som planeras för att kunna ta sig över spåren inte kan 
tillgodoräknas som tillgängliga pga. antalet ramper i följd. Länsstyrelsen ser positivt 
på att det har lyfts fram som en av de aspekterna att studera vidare. 
 
Trygghet 
Länsstyrelsen ser positivt till att kommunen beaktar trygghetsaspekter att ha med 
sig i fortsatt arbete, som lyfts under rubrik 5.8. Trygghet. Ur ett trygghetsperspektiv 
är det positivt att kommunen upprättar flera entréer till resecentrum och flera 
alternativa passager över spåren. Trygghet behöver i den mån det går att 
säkerställas dygnet runt. Vad händer på stationsområdet under sen 
kvällstid/nattetid när alla butiker och restauranger har stängt? Platser som 
gångtunnlar och parkmiljöer kan upplevas som otrygga platser. Känslan och 
upplevelsen av otrygghet bidrar till att trafiksäkra trafiklösningar inte används, 
vilket kommunen själva lyfter. Passager så som tunneln från Vasaparken till 
resecentrum under Södra Ringvägen kommer att nyttjas i större utsträckning, varav 
perspektivet är viktigt att ha med sig. På myndigheten Brottsförebyggande rådets, 
Brå, hemsida finns en beskrivning över fem strategier som används inom arbetet 
med situationell prevention som kommunen kan ha med sig i fortsatt arbete, se 
https://bra.se/forebyggabrott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html. 
 

Kommentar: Lutningar på gång- och cykelvägar har bearbetats inför granskning.  
 
Frågan om trygghet runt resecentrum och Vasaparken är ett återkommande 
tema i dialoger med invånarna i Västerås och under samrådet för detaljplanen. 
Ökad närvaro och rörelse är en viktig förutsättning för att få ökad trygghet i 
området och har vägt tungt i helhetsbedömningen av planförslaget. Tunneln 
under Södra Ringvägen föreslås fyllas igen av flera orsaker, en av dem är 
trygghetsperspektivet. 

 
Annan lagstiftning  
Biotopskyddsförordningen och Artskyddsförordningen 
I planbeskrivningen behöver det i flera avsnitt förtydligas att vissa delar av planens 
genomförande är förbjudna enligt biotopskyddslagstiftningen och 
artskyddslagstiftningen och att planens verkställighet är beroende av en 
biotopskydds- och artskyddsdispens. Så som texten är skriven idag kan det tolkas 
som att om en dispens söks så är det sedan fritt fram att genomföra planen, oavsett 
om resultatet av dispensansökan är ett avslag eller inte vilket inte är korrekt. 
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen om att mer specifika 
särskilda skäl än de som anges i planbeskrivningen kommer att vara nödvändiga i 
en framtida dispensansökan, men det hanteras i en separat process. 
I en framtida dispensansökan bör kommunen även visa på att mark för de 
planerade kompensationsåtgärderna finns tillgänglig inom planområdet. 
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Kulturmiljölagen (Fornlämningar) 
Länsstyrelsen är enig med kommunen om att en 
arkeologiskutredning/undersökning bör utföras i samband med markarbeten söder 
om järnvägsspåren (kvarteret Sigurd 3). I närheten har två-tre båtvrak påträffats. 
Länsstyrelsen instämmer i att syftet med undersökningen är att klargöra 
förhållandena för strandzon och sjöbotten, om det finns spår av fler båtvrak, en 
spärranordning eller annan anläggning. Länsstyrelsen välkomnar en fortsatt dialog 
i frågan. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen har omarbetats inför granskning gällande 
biotop- och artskydd. 

 
Övrigt 
Utredningar 
Länsstyrelsen anser att samtliga utredningar för hela planområdet bör 
använda/utgå från samma prognosår samt grunddata. 
 
Plankarta 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att dela upp plankartan i nivåer 
gällande markanvändning, liknande Västerås kommuns dp 1855, 
detaljplaneförslag för Lothar 5 (2018). Detta för att tydliggöra utformning av 
bussterminalen, kontors/parkeringshuset i nordost, infarter m.m. 
 
Fortsatt arbete 
Länsstyrelsen välkomnar en fortsatt dialog med kommunen kring frågor som 
behöver lösas framöver till granskningsskedet.  
 
Utöver nämnda har länsstyrelsen även lämnat separata redaktionella synpunkter på 
detaljplaneförslaget. (2740) 
 

Kommentar: Efter samrådet har i stort sett samtliga utredningar uppdaterats 
utifrån reviderat förslag. Då de är många till antalet och rör helt skilda frågor kan 
prognosår variera.  
 
Plankartan har omarbetats. Omvärldsspaning har genomförts och det finns ännu 
inga bra lösningar framme för tredimensionella plankartor. Då höjderna varierar 
stort blir arbetet med att ta fram en plankarta i flera skikt otroligt omfattande 
och det är inte säkert att det leder till större förståelse av hur förslaget hänger 
ihop. Som komplement finns även en fysisk modell, en 3D-modell och en film 
framtagen till granskningen. 

 
 

2. TRAFIKVERKET (BILAGA BIFOGAS) 
Trafikverket ser positivt på planens ambitioner att öka tillgängligheten och skapa 
förutsättningar för smidiga byten mellan trafikslag liksom för gående och cyklister 
att ta sig till resecentret från båda sidor av järnvägen. Trafikverket vill förtydliga att 
verket inte har ingått i den projektgrupp som arbetat fram det slutliga planförslaget 
(jmfr sid 3, Projektgrupp) och att Trafikverket inte ställer sig bakom alla delar i 
planen. 
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Kommentar: Planbeskrivningen är justerad utifrån inkommen synpunkt. 
 
Järnväg av riksintresse 
Mälarbanan och Sala-Oxelösundsbanan utgör riksintressen för kommunikation och 
ska som sådana skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
nyttjandet av anläggningarna. Med det avses att funktionen hos riksintresset ska 
säkerställas. Ny bebyggelse får inte negativt påverka nuvarande eller framtida 
användning av anläggningarna. Exploatering nära järnvägen får heller inte påverka 
möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av densamma. 
 

Kommentar: Ett PM har tagits fram efter samrådet för att undersöka om 
planförslaget påtagligt kan skada riksintresset för järnvägen genom 
planområdet samt hur oacceptabla risker och störningar kan hanteras för att 
minimera påverkan. Se även svar till länsstyrelsen sidan 19.  

 
Brister med dagens resecentrum 
Det stämmer också att spårkapaciteten i Västerås är tillräcklig för en längre tid 
framöver. Trafikverket vill förtydliga att det inte finns några brister vad gäller 
plattformarna, de är alltså inte för smala. Trafikverket vill också tydliggöra att 
verket inte gör bedömningar ifall stationsbyggnader är för små eller inte, utan det 
är funktionen att ta sig till och från tågen som Trafikverket bevakar. Trafikverket vill 
också klargöra att det inte finns några dispenser för smala plattformar. Däremot är 
hastigheten på spår fyra förbi trapphuset nedsatt, eftersom avståndet mellan 
plattformskant och trapphusets vägg är mindre än 3 meter.  
 

Kommentar: Planbeskrivningen är justerad utifrån inkommen synpunkt. 
 
Utformning och gestaltning 
Trafikverket förutsätter att gällande krav angående bl.a. säkerhetsbestämmelser 
efterlevs i samband med utformning och gestaltning av stationsområdets alla delar. 
Exempel på detta är höjd på räcken på terrasserna liksom frihöjd under taket som 
kommer att skjuta ut över allmänna ytor. Kopplat till järnvägsanläggningen ska bl.a. 
Elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter beaktas.  
 
I avsnittet på sid. 32 beskrivs att detaljplanen möjliggör att del av spårområdet 
byggs över och att säkerhetsfrågan kommer att studeras i projekteringsfasen. 
Trafikverket ställer sig undrande till om detta inte behöver lösas innan detaljplanen 
antas, så att nödvändiga åtgärder för att uppnå fullgod säkerhet kan säkerställas 
med bestämmelser i plankartan?  
 
Trafikverket vill också trycka på vikten av att temporära lösningar inte får bli 
permanenta och innebära påverkan på järnvägen, eller försvåra i samband med 
kommande utbyggnad av järnvägsanläggningen. 
 

Kommentar: Trafikverket har fått ta del av den genomförda förprojekteringen 
för resecentrum och har haft möjlighet att lämna synpunkter. 
Säkerhetsbestämmelser och liknande styrs och bevakas enligt annan lagstiftning 
än plan- och bygglagen.  

 
Bussterminal – hållplatser 
Trafikverket anser att det i avsnittet på sid. 26 behöver tydliggöras hur kommunen 
har beaktat den långväga busstrafiken, t.ex. bussar till Arlanda och Uppsala.  
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Kommentar: Planförslaget har bearbetats. I det bearbetade förslaget flyttas 
kommersiell busstrafik och tågens ersättningstrafik till Resenärsgatan, söder 
om spåren, i direkt anslutning till plattformen.  

 
Mälarbanan 
När tågtrafiken utmed Mälarbanan i framtiden börjar nå sådan mängd att 
kapacitetsbrist uppstår, kan det bli aktuellt att bygga ut till fyra spår. Trafikverket 
har dock i dagsläget inga konkreta planer på utbyggnad till fyra spår, varken i närtid 
eller på sikt (jmfr sid. 30, 4.7.2.1 första stycket).  
 

Kommentar: Förslag på ny nationell transportplan presenteras den 30 
november 2021 där Västerås har möjlighet att komma med. 

 
Trafikmängder och prognoser 
Resandestatistiken, trafikprognoser och trafikeringssiffrorna behöver förtydligas 
och ses över.  
 

Kommentar: Uppgifterna har uppdaterats inför granskning. 
 
Stockholm – Oslo  
Västerås stad har tillsammans med Region Västmanland tagit fram en 
möjlighetsstudie för stråket Stockholm – Oslo, delen genom Västerås, vilken 
föreslår en spårsträckning genom Västerås station. För hela sträckan Stockholm – 
Oslo har Trafikverket genomfört en Åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien är på en 
mer övergripande nivå och den föreslagna åtgärden finns inte med i denna studie. 
Trafikverket vill därför förtydliga att verket inte står bakom den spårsträckning som 
illustreras på sid. 31. Trafikverket har tvärtom svårt att se hur spårsträckningen ska 
kunna förverkligas utformningsmässigt. 
 

Kommentar: I gällande översiktsplan för Västerås beskrivs en tänkbar 
sträckning för Stockholm – Oslo som påverkar aktuellt planområde. Hänsyn tas 
inte till denna planeringsförutsättning i detaljplanen, eftersom 
kommunfullmäktige senare har beslutat att ta bort denna 
planeringsförutsättning (2020-11-05). Beslutet togs efter mer detaljerade 
undersökningar av konsekvenserna för den framtida järnvägssträckningen.  

 
Östermalmsterrassen 
Det avstånd på 30 meter till järnväg som Trafikverket anser ska beaktas i samband 
med nybyggnation, innebär förutom ett visst skydd i samband med en eventuell 
tågurspårning även möjlighet till viss utveckling av järnvägsanläggningen liksom av 
trafikeringen på järnvägen. Planförslaget medger nu byggnation av kontor och 
parkeringshus 15 meter från spår (efter ombyggnad av spår). Trafikverket ställer sig 
frågande till hur riksintresset järnväg tillgodoses med denna lokalisering? 
 
På sid 49 beskrivs att Trafikverket inte har något intresse av att äga mark som inte 
tillhör bangården och att kommunen har option på att köpa marken. Trafikverket 
vill här förtydliga att vi inte vill äga mark som inte behövs för våra anläggningar. 
Trafikverket vill emellertid inte heller sälja mark vars användning sedan innebär 
begränsningar för vår anläggning, t.ex. uppförande av byggnader för nära spår, se 
även stycket Risker kopplade till transporter med farligt gods nedan.  
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Trafikverket motsätter sig med anledning av ovanstående byggnation av kontor och 
parkeringshus inom området Östermalmsterrassen, så som planen föreslår. 
Trafikverket ser däremot att det är acceptabelt att placera markförlagd p-yta 15 m 
från spår. 
 

Kommentar: Förslaget har bearbetas efter samrådet och Östermalmsterrassen 
har utgått helt.  

 
Trafikbuller 
I samband med nybyggnation av bl.a. bostäder och skola/förskola anser 
Trafikverket att gällande riktvärden enligt förordningen SFS 2015:216 ska 
efterlevas. God ljudnivå bör i första hand uppnås genom samhällsplanering och inte 
genom skyddsåtgärder. Vid planläggning av bullerutsatta områden är det viktigt att 
detaljplanen reglerar byggnationen i den utsträckning som är nödvändig för att 
klara riktvärdena, så att en god boende- respektive skolmiljö kan erhållas.  
 
På sid. 75 beskrivs att det är viktigt med en bra ljudmiljö vid en stor allmän yta som 
ett resecentrum, och att detta är något som ska studeras senare i processen. 
Trafikverket anser att ljudmiljön även för de allmänna ytorna ska studeras till 
granskningsskedet. På så sätt kan genomförandet av eventuella nödvändiga 
åtgärder för att skapa en god ljudmiljö för resenärer och andra som vistas i området 
säkerställas med bestämmelser i plankartan.  
 
Plankartan anger en generell bestämmelse om lägenhetsutformning, där minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida i 
de fall riktvärdet för buller överskrids, alternativt tillgodoses riktvärdet genom 
enkelsidiga lägenheter på mindre än 35 kvm. Trafikverket anser att det av 
plankartan ska framgå var denna bestämmelse tillämpas, d.v.s. de byggnader som 
är utsatta för ljudnivåer över gällande riktvärden och därmed faller in under 
bestämmelsen om lägenhetsutformning ska kopplas till bestämmelsen. Detaljplaner 
i bullerutsatta lägen kan inte vara mer flexibla än vad bullret tillåter. Trafikverket 
anser därför att utformningsfrågan ska vara löst innan detaljplanen antas. 
Trafikverket anser vidare att planbeskrivningen ska redogöra för lämpliga 
planlösningar som påvisar hur riktvärdena kan efterlevas.  
 
Beträffande trafikprognoser anser Trafikverket att prognosår 2040 ska beaktas i 
båda bullerutredningarna och att trafikeringsuppgifterna ska överensstämma med 
det underlag som används i riskanalysen. Bullerberäkningarna bör ses över med 
hänsyn till detta.  
 
Sigurd 3 
Enligt planbeskrivningen kan gällande riktvärden enligt förordningen efterlevas. Här 
framgår också att lokala ljuddämpande skärmar behöver sättas upp för att nå 
bullerriktvärdena på förskolegården. Trafikverket anser att om skärmarna är en 
förutsättning för att nå gällande riktvärden, ska detaljplanen förses med 
bestämmelser som säkerställer ett genomförande av skärmarna. Trafikverket ställer 
sig emellertid tveksam till att lokalisera en förskola i detta läge, se avsnittet om 
Risker nedan. Trafikverket anser vidare att bostadsbyggnader som utsätts för 
ljudnivåer över gällande riktvärden, ska förses med en bestämmelse om 
lägenhetsutformning enligt ovan.  
 
Vasatornet  
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Av planbeskrivningen framgår att gällande bullerriktvärden för bostäder kan 
innehållas för våningsplan 16-18. Däremot överskrids riktvärdet 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad på våningarna 7-14 samt delvis för våningsplan 15. Här framgår 
också att bestämmelse om lägenhetsutformning ska tillämpas för de våningsplan 
som inte uppfyller riktvärdena. På samma sätts om ovan anser Trafikverket att 
bestämmelsen om lägenhetsutformning ska tydliggöras inom kvarteret genom att 
regleras i plankartan.  
 
Detaljplanen beskriver att tre olika principlösningar vad gäller skärmning av 
gårdsrummet har studerats i bullerutredningen. Här framgår att endast den lösning 
med hel inglasning innebär att bullerriktvärdena enligt förordningen uppfylls, d.v.s. 
riktvärden för bullerdämpad sida samt vid uteplats i gårdsrummet. Eftersom detta 
utförande är en förutsättning för att klara gällande riktvärden anser Trafikverket att 
ett genomförande av inglasningen ska regleras med bestämmelser i plankartan. 
 

Kommentar: Efter samrådet har planförslaget bearbetats. En ny 
bullerutredning har tagits fram där även allmänna ytor ingår.  

 
Risker kopplade till transporter med farligt gods 
I samband med nybyggnation anser Trafikverket att ett minsta avstånd på 30 meter 
till järnväg ska hållas, mätt från spårmitt närmsta spår. Som planbeskrivningen 
nämner ger detta avstånd ett skydd vid urspårning. Här vill Trafikverket förtydliga 
att skyddsavståndet på 30 meter minskar risken för mekanisk påverkan vid en 
urspårning. Avståndet beaktar däremot inte utsläpp av farligt gods och de 
konsekvenser detta kan innebära, t.ex. brand, explosion, luftväga spridning av 
farliga ämnen. Det är därför viktigt att planera för lämpliga verksamheter direkt 
bortom 30 m från spår. Trafikverket anser att den bebyggelse som placeras 30 
meter från järnväg ska innehålla sådan verksamhet som innebär att ett fåtal vakna 
personer med möjlighet att själva sätta sig i säkerhet vistas i området, s.k. icke 
personintensiv verksamhet, vilket också stöds av rekommendationer framtagna av 
Länsstyrelser runt om i Sverige, bl.a. Södermanlands läns vägledning Farligt gods 
och Länsstyrelsen i Skåne läns Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen.  
 
I avsnittet Risker redogör planbeskrivningen för ett antal skyddsåtgärder som enligt 
riskutredningen bedöms minska konsekvenserna av en olycka där farligt gods är 
inblandat. Här nämns bl.a. att fasader och fönster mot järnvägen ska utföras i 
obrännbart material. Trafikverket tar inte ställning till om föreslagna 
skyddsåtgärder är tillräckliga för att uppnå en acceptabel risksituation. Trafikverket 
anser dock att om de riskreducerande åtgärder som föreslås i planbeskrivning och 
riskutredning är nödvändiga för att en acceptabel risksituation och en god 
boendemiljö ska uppnås, så ska ett genomförande av åtgärderna säkerställas med 
bestämmelser i plankartan.  
 
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets 
järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska därför beaktas enligt de rekommendationer 
Länsstyrelsen i Västmanland anger. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella 
riskreducerande skydd, som t.ex. urspårningsskydd, som sker till följd av 
kommunens planering inte ska placeras i Trafikverkets anläggning eller på 
Trafikverkets fastighet. Skyddet ska placeras så att det kan uppföras och 
underhållas utan att komma i konflikt med järnvägsanläggningen, bl.a. ska 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter beaktas. Utmed de delar av järnvägen där plattform 
finns i dagsläget kan denna anses utgöra ett urspårningsskydd. Plattformar som 
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kommer att byggas i samband med stationsområdets etappvisa utbyggnad, kan inte 
tillgodoräknas som ett skydd förrän de är på plats. Trafikverket vill också framhålla 
att det är svårt att konstruera byggnader (förstärkta fasader) så att de klarar att ta 
upp krafterna från ett urspårat tåg. Med hänvisning till styckena ovan vill 
Trafikverket uppmärksamma att ett urspårningsskydd inte skyddar mot brand, 
explosion, luftväga spridning av farliga ämnen etc., vilket tydligare bör framgå av 
planbeskrivningen. Trafikverket vill också framhålla att även ett persontåg kan 
spåra ur och medföra konsekvenser för omgivningen, även om det inte innebär 
utsläpp av farligt gods.   
 
Trafikverket vill understryka att de 30 meter som Trafikverket anser ska hållas 
mellan järnväg och nya byggnader, mäts från spårmitt närmsta spår. 
Planbeskrivningen är inte helt tydlig på den punkten.  
 
Sigurd 3 
Av säkerhetsskäl anser Trafikverket att all ny bebyggelse ska placeras minst 30 
meter från spårmitt, mätt från närmsta spår, se ovan. Om angivna skyddsavstånd 
kopplat till planerade verksamheter minskas, bör det rimligen innebära att 
skyddsåtgärder vidtas i lämplig omfattning för att kompensera det kortare 
avståndet till riskkällan. Trafikverket anser att nödvändiga skyddsåtgärder ska 
regleras i plankartan.   
 
Med hänsyn till den relativa närheten till järnvägen, som innebär en förhöjd 
risksituation samt svårigheter att få till en god ljudmiljö, ställer sig Trafikverket 
frågande till lämpligheten att placera en förskola i föreslaget läge. Eftersom det 
dessutom inte går att uppfylla riktlinjerna om friyta inom kvarteret bör kommunen 
istället studera en alternativ placering av förskolan, som på ett bättre sätt kan 
tillgodose en bra miljö för de barn som ska vistas där dagligen.  
 
Vasatornet  
Planbeskrivningen anger att det krävs minst 30 meters avstånd mellan bostäder och 
närmsta spårmitt, vilket inte överensstämmer med Trafikverkets uppfattning, se 
första stycket ovan. Trafikverket anser det inte vara lämpligt med bostäder 30 
meter från järnvägen, där boende medges på våningarna 7-18. Har de boende i 
byggnaden möjlighet att vakna och ta sig ut ur byggnaden i tid vid en eventuell 
olycka på järnvägen nattetid, med brand, explosion eller utsläpp av farliga ämnen 
som följd? Även här är det viktigt att säkerställa genomförandet av erforderliga 
skyddsåtgärder med bestämmelser i plankartan. 
 
Östermalmsterrassen  
Trafikverket anser att föreslagen lokalisering är olämpligt med hänsyn till 
risksituationen. Som nämnts tidigare i yttrandet anser Trafikverket generellt att 
inga nya byggnader ska uppföras inom 30 meter från spårmitt närmsta spår. 
Parkeringshus bedöms på samma sätt som andra byggnader och ska som sådan 
också hålla detta skyddsavstånd. Det är däremot acceptabelt att placera 
markförlagd p-yta 15 m från spår. 
 

Kommentar: Kommentar: Efter samrådet har planförslaget bearbetats. 
Östermalmsterrassen har utgått. En ny riskanalys har tagits fram. Ett PM har 
tagits fram efter samrådet för att undersöka om planförslaget påtagligt kan 
skada riksintresset för järnvägen genom planområdet samt hur oacceptabla 
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risker och störningar kan hanteras för att minimera påverkan. Se även svar till 
länsstyrelsen sidan 19.  
 
Sigurd 3 ligger 25 meter från spårområdet även i granskningsförslaget. Utöver 
framtaget PM har även planbeskrivningen kompletterats med stadens motiv 
att bygga närmare än 30 meter från spår. Däremot är förskolan borttagen i 
granskningsförslaget, se svar till länsstyrelsen sidan 27. Vasatornet har 
omarbetats och blivit till tre byggnader i Vasakvarteret. En byggnad är placerad 
27 meter från spår och har samhörighet med resecentrum. Övriga två 
byggnader har flyttats längre bort från spåren jämfört mot tidigare förslag 
(minst 37 meter). 

 
Klimatförändringar – vattenavrinning 
Trafikverket ser positivt på att det inom stationsområdet planeras för 
vattenmagasin, som kan ta hand stora vattenmängder vid t.ex. ett skyfall. 
Trafikverket önskar dock en närmare beskrivning av vad bestämmelsen E2 Teknisk 
anläggning, dagvattenmagasin innebär. Trafikverket vill uppmärksamma att det ska 
säkerställas att järnvägsanläggningen inte tar skada av vattenmagasinet som 
sådant, eller av de arbeten som anläggandet av magasinet innebär. Trafikverket 
önskar en dialog med kommunen så snart som möjligt, så att frågan är löst till 
granskningsskedet och så att förutsättningarna för ett genomförande av 
detaljplanen säkerställs.  
 
Av dagvattenutredningen framgår att själva spårområdet inte ingår i utredningen. 
Stationsområdet ligger lågt, vilket är ett problem i sammanhanget. Trafikverket vill 
upplysa om att spårprofilen är låst i förhållande till omgivande bebyggelse. Kan det 
garanteras att vattenavrinningen från stationsområdets alla hårdgjorda ytor inte 
berör spårområdet? I plankartan finns en bestämmelse som anger att fysiska 
barriärer ska kunna släppa igenom dagvattnet vid ett 100-årsregn. Här bör det 
uppmärksammas att det är skillnad på 100-årsflöden som beräknas utifrån 
historiska värden och beräkningar där hänsyn tas till klimatförändringar med skyfall 
och ökad nederbörd i stort. Har hänsyn tagits till klimatförändringar i beräkningarna 
och i samband med dimensionering av systemet för dagvattenhanteringen? 
 

Kommentar: Efter samrådet har planförslaget bearbetats och 
dagvattenutredningen har uppdaterats. Då dagvattnet idag inte tas omhand 
inom området bedöms situationen förbättras genom de lösningar som föreslås.    

 
 
Avtal – fördelning av ansvar och kostnader 
Avtal ska tecknas mellan Trafikverket och Västerås stad angående genomförande av 
Västerås resecentrum. Avtalet ska reglera fördelning av ansvar och kostnader. I 
likhet med vad som framgår av planbeskrivningen anser Trafikverket att avtalet ska 
tecknas innan detaljplanen antas. Kontakt tas gällande avtalet med ansvarig 
åtgärdsplanerare järnväg hos Trafikverket. 
 

Kommentar: Avtalsförklaring har tecknats mellan Västerås stad och Trafikverket 
som avser genomförandet av ombyggnad av bangård vid Västerås central samt 
ny plattformsförbindelse. Ytterligare avtal tillkommer. Därutöver finns en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Västmanland och Västerås stad 
gällande ombyggnation av bangården vid Västerås Västra, som i sin tur är 
nödvändig för att kunna möjliggöra ombyggnationen av Västerås C. 
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Övrigt  
Flyghinderanalys  
Trafikverket vill uppmärksamma att LFV alltid ska tillfrågas som sakägare för 
infrastrukturutrustning samt för utförande av flyghinderanalys vid planerade 
byggnadsverk högre än 20 meter.  
 

Kommentar: En flyghinderanalys har genomförts och finns som bilaga till 
planhandlingarna.  

 
Ledningar inom Trafikverkets fastighet 
Placering av ledningar inom Trafikverkets fastighet kräver avtal med Trafikverket. 
 
Planteringar  
Planteringar och vegetation vid järnvägar bidrar till en god miljö och en positiv 
upplevelse för resenärer och andra människor som vistas utmed järnvägen, men 
kan också påverka järnvägsanläggningen negativt. Växtlighet kan bl.a. orsaka 
konflikt med elsäkerhetsbestämmelser. I samband med nyplantering av parkträd 
och större buskar intill järnväg är det därför viktigt att ta hänsyn till växtens storlek 
och utbredning som fullt utvecklad individ för att undvika problem med störningar 
av järnvägstrafiken i framtiden. (1910) 
 

Kommentar: Synpunkten är noterad och tas med i kommande projektering. 
 
 

3. LUFTFARTSVERKET 
Luftfartsverket (LFV) har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra 
mot etableringen. Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, 
navigation och övervakning (Communication, Navigation, Surveillance).  
 
En flyghinderanalys måste göras i detta ärende då höga byggnader ingår i 
detaljplanen. Det åligger uppsättaren av de höga byggnaderna att beställa en 
flyghinderanalys.  
 
I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. 
Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 
20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna 
bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar 
inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som 
är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. (430) 
 

Kommentar: En flyghinderanalys har utförts för det planförslag som går ut på 
granskning. Analysen finns som bilaga till planhandlingarna. Under granskningen 
sänds planförslaget ut på remiss till flygplatsen i Västerås och Eskilstuna.  

 
 

4. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 
Lantmäterimyndigheten anser att genomförandebeskrivningen kan komma behöva 
fördjupas i senare skede av planarbetet då utbyggnaden av resecentrum tydligare 
kan beskrivas. (1980) 
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Kommentar: Genomförandebeskrivningen har fördjupats inför 
granskningsskedet.  

 
 

5. REGION VÄSTMANLAND, KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN 
Det är ett unikt tillfälle att arbeta med beteendeförändringar och erbjuda alternativ 
som är bättre än att ta egen bil. Redan när byggarbetena med resecentrum startas 
bör kollektivtrafiken förstärkas – här läggs grunden för ett förändrat beteende. 
 
För tågtrafiken bör det förtydligas hur man räknar antal tåg. 
 
Personbilar måste prioriteras ner på Södra Ringvägen, där bör endast bussar, taxi 
och nyttotrafik tillåtas. Detta är en förutsättning för en väl fungerande 
kollektivtrafik under byggtiden men vore även positivt i den permanenta lösningen. 
 
Det är viktigt att styra upp byggtrafiken så att konflikterna med busstrafiken 
minimeras. Samma gäller även för gång- och cykeltrafik så att konflikterna med 
framför allt busstrafiken minimeras.  
 
Omgivande gatunät och övrig trafikstruktur i Västerås påverkas även funktionen i 
bussterminalen. Om framkomligheten inte blir bättre för busstrafiken i övriga 
linjenätet kommer inte heller nya bussterminalen att fungera bra. 
 
Viktigt att styra upp byggtrafiken så att konflikterna med busstrafiken minimeras. 
 
Region Västmanland framför även yt- och innehållskrav för kollektivtrafikens behov. 
(1200, 2110)  

 
Kommentar: När det gäller tåg så räknas varje tåg som genomgående om 
uppehållstiden är under 60 min. Tåg som vänder räknas som två tåg.  
 
Förslaget har bearbetas efter samråd. Bussterminalen, gång- och cykelvägar, 
cykelparkeringar och Södra Ringvägens utformning och funktion har setts över. 
Vi har arbetat för minimera risken för konflikter. 
 
I den förprojektering som genomförts för etapp 1 av resecentrum redogörs för 
en stegvis ut- och ombyggnad av bussterminalen och hur trafiken är tänkt att 
fungera under byggtiden. 
 
Yt- och innehållskrav har diskuterats vidare med Region Västmanland i samband 
med genomförd förprojektering av resecentrum.  

 
 

6. VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM 
3 industribyggnader inom kvarteret Sigurd föreslås rivas för att skapa ett 
resecentrum integrerat med närliggande kvarter. Länsmuseet beklagar detta 
eftersom industribyggnaden visar på ett samhöre med Aseas övriga 
verkstadsbyggnader norr om spåren och österut vid Kungsängsgatan. Att det finns 
byggnader i närheten av platsen, kv Mimer och Ottar, som visar på platsens 
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industriella historia belyser inte den faktiska platsens betydelse för stadens 
utveckling och industriella kulturarv. 
 
Länsmuseet är positiva till moderna byggnader som bidrar till utvecklingen av 
staden. Vidare ser vi positivt på att stadens historia kan belysas som en del i 
anslutning till dessa byggnader genom offentlig konst, information, grönområden 
eller på andra sätt lyfta områdets kulturarv. 
 
Länsmuseet är positiva till den fortsatta utredningen kring Vasatornets påverkan på 
riksintresset. Därför håller vi inte med om att resecentrum inte bedöms påverka 
riksintresset negativt, utan detta bör utredas mer. (2020) 
 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligat motiven om varför befintlig 
bebyggelse på Sigurd 3 behöver rivas. För att kunna skapa ett resecentrum som 
överbygger barriärer, är mer tillgängligt och välintegrerat i staden, krävs det 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. 
 
Vasatornets påverkan på riksintresset har utretts efter samrådet. Stora 
omarbetningar har skett. Se även svar till Länsstyrelsen sidan 17. 

 
 
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

7. TEKNISKA NÄMNDEN (BILAGA BIFOGAS) 
Tekniska nämnden har synpunkter som berör bland annat parkering, 
leveranser och angöring, ökade driftskostnader för allmän platsmark, status 
på allén Södra Ringvägen, ökat slitage av Vasaparken, Vasatornets och 
cykelrampens påverkan på Vasaparken samt redaktionella ändringar och 
förtydligande i planbeskrivningen. (2690) 

 
Kommentar: Planen berör många komplexa trafikfrågor. Efter samrådet har 
stora bearbetningar skett. För att tydliggöra trafiklösningar har ett separat 
Trafik-PM tagits fram som finns som bilaga i planhandlingarna.  
 
Markvärme är inte en detaljplanefråga, detaljplanen kan enbart skapa 
möjligheter för framtida markvärme. 
 
Förskola inom planområdet är inte längre aktuellt. Tunneln under södra 
ringvägen är borttagen från förslaget. 
 
Staden växer och utvecklas vilket innebär att fler allmänna ytor tillkommer. Vi 
har arbetat för att hitta effektiva lösningar för att hålla driftskostnader nere 
samtidigt som kvaliteten hålls på en hög nivå. Funktionen resecentrum och 
passage över järnvägen samordnas vilket ger effektivitetsvinster jämfört med att 
bygga en separat gång- och cykelväg. Merparten av investeringen täcks av 
kommande exploateringsintäkter. 
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8. FASTIGHETSNÄMNDEN (BILAGA BIFOGAS) 
Detaljplanen för resecentrum innehåller bostäder och kontorsmiljöer i anslutning 
till resecentrum, något vi ser som mycket positivt. Då staden endast äger mindre 
andel av fastigheterna inom planområdet blir dialog och proaktivitet viktig i relation 
till fastighetsägare.  
 
Innan planen antas är det viktigt att exploateringsavtal är tecknade med 
intressenter. Det gäller såväl RAM-avtal som styr ersättning för anläggande av 
allmän platsmark som avtal för genomförande av resecentrums detaljplan.  
Anskaffande av mark för möjliggörande av planen, ex bussterminalen bör också ske 
inför antagande. Likaså bör avtal tecknas med berörd fastighetsägare om 
borttagande av skyddszon runt siloverksamheten innan detaljplan resecentrum 
antas.  
 

Cityringens framkomlighet får inte försämras med ett nytt resecentrum. Ringens 
framkomlighet skall vara 2+2 utöver bussterminalens behov av på- och 
avstigningsytor. (2670) 

Kommentar: RAM-avtal är för närvarande inte aktuellt för Mälarporten. 
Däremot kommer exploateringsavtal att tecknas med inblandade 
intressenter innan detaljplanen kan antas. 
 
Resecentrum är stadens knutpunkt för olika kollektivtrafikslag och många 
oskyddade trafikanter rör sig i området. Detaljplanen är flexibelt utformad 
och möjliggör antingen 1+1 körfält eller 2+2 körfält längs Södra Ringvägen. 
Vilket alternativ som väljs beslutas längre fram.  

 
 

9. MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
Buller  
Det är svårt att klara de riktvärden som finns för buller. Tekniska åtgärder föreslås i 
de utredningar som har gjorts. För båda bostadshusen krävs större skärmar som 
dämpar bullret för att riktvärdena ska klaras. Det är viktigt att detaljerade 
bullerutredningar görs i bygglovsskedet och att det görs en uppföljning av att 
riktvärdena klaras. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att större skärmar, 
som förutom att sänka bullernivåerna vid fasad också kan skapa tystare utemiljöer, 
bör väljas före mindre lokal skärmar vid balkonger och liknande.  
 
I plankartan bör de bestämmelser som rör buller flyttas till rubriken  
Skydd mot störningar.  
 
Det bör finnas en planbestämmelse som reglerar skärmning av gårdsrummet på 
Vasatornet då endast lösning med hel inglasning medger att riktvärdet för buller 
klaras.  
 
Förskola  
En förskola med fyra avdelningar planeras i kvarteret Sigurd 3. Planerad yta för 
skolgården är 1300 m2. Riktlinje för minsta yta är 3000 m2 och minst 40 m2 friyta 
per barn. Planerad yta är ett stort avsteg från riktlinjerna och miljö-och 
hälsoskyddsförvaltningens bedömning är att den plats som föreslås inte är en 
lämplig placering av förskola då riktlinjerna inte uppnås. Idag finns inga befintliga 
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grönområden i närheten där förskolan kan hänvisas till utevistelse vilket gör att 
placeringen är än mer olämplig. Med liten yta finns också risk för att material så 
som konstgräs och gummiasfalt väljs. Det medför att barnen får vistas i konstgjorda 
miljöer som inte heller är bra för miljön då det finns risk för utläckage av 
mikroplaster och andra skadliga ämnen från materialen.  
 
Det är bra att det finns planer på att utreda lämpliga placeringar av förskolor i ett 
större sammanhang för hela stadsdelen Kungsängen. Det kommer att vara 
nödvändigt för att skapa bra förskolemiljöer i området. (2120) 
 

Kommentar: Efter samrådet har förslaget omarbetats. Förskolan har tagits bort 
ur planområdet, se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Förskola i Sigurd 3.   
 
En uppdaterad trafikbullerutredning samt en externbullerutredning har tagits 
fram för det förslag som går ut på granskning. 

 
10. KULTURNÄMNDEN 

Den i planen illustrerade stationsbyggnaden med sin djärva takutformning fångar 
upp den tradition som finns i Västerås att emellanåt uppföra för tiden spektakulära 
byggnader. Vi ser att det nya resecentrum väl passar in denna tradition. Byggnaden 
kommer att vara ett arkitektoniskt tillskott som håller hög visuell kvalitet.   
 
I den västligaste delen av planområdet föreslås möjlighet att bygga ett hus, 
”Vasatornet”, som kan vara 99 meter högt och 28 våningar (inte 18 som det står i 
planillustrationen). Vasatornet ligger innanför gränsen för riksintresset Västerås 
stad och kan få en betydande påverkan på riksintresset. Vi ser att det är nödvändigt 
att utreda Vasatornet och de två andra höga byggnader som föreslås i planen med 
avseende på deras påverkan på riksintresset för kulturmiljövård, Västerås stad. 
Denna utredning bör innehålla delar som diskuterar höjder och volymer för de tre 
höga husen. Detta bör sättas i sammanhang med de värden som utpekats i 
riksintresseskrivningen.  
 
I Sigurdsområdet finns en byggnad som består av tre byggnadskroppar uppförda i 
omgångar sedan 1930-talet. De har utpekats som byggnader med ett värde för att 
förstå områdets industrihistoria. Vi menar dock att de övergripande värden, med 
möjlighet till en ny stationsbyggnad och en helhetsgestaltning av området, som den 
nya planen innebär gör att en rivning av dessa byggnader kan vara rimlig.  
 
Länsstyrelsen har angett villkor för hur de eventuella fornlämningar som kan finnas 
inom planområdet ska hanteras.   
 
På sidan 16 konstateras att ”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.” Den övriga texten i 
detta avsnitt bör ersättas med följande text - Ett konstprogram ska tas fram i dialog 
med projektets beställare. Konstprogrammet ska beskriva förutsättningar och 
möjligheter för offentlig konst i området, samt formulera en övergripande vision för 
den konstnärliga gestaltningen i Mälarporten.” (2820)  
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Kommentar: Efter samrådet har en stads- och kulturmiljöutredning tagits fram 
som analyserat samrådsförslaget. Utredningen har sedan utgjort underlag för 
revideringar av förslaget. Det höga huset på Östermalmsterrassen har utgått ur 
planområdet, Vasatornet har bearbetats liksom kvarteret Sigurd. En 
kompletterande stads- och kulturmiljöutredning har tagits fram för 
granskningsförslaget och finns som bilaga i planhandlingarna.  Se även svar till 
Länsstyrelsen sidan 17.  
 
Text om konst har uppdaterats i planbeskrivningen.  

 
 

11. INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN  
Detaljplanen innebär stora förändringar i områdets innehåll och struktur. Flera 
funktioner och verksamheter tillkommer som till exempel bostäder, förskola och 
arbetsplatser. Nämnden anser att dessa funktioner behöver integreras med 
varandra för att kunna uppnå en god social hållbarhet i området.  
Utformningen av resecentrum och dess utemiljöer ska bidra till en attraktiv och 
trygg mötesplats och miljö med god framkomlighet och tillgänglighet för nämndens 
målgrupper som kan ha både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. 
Allmänna ytor, stråk och passager ska vara tilltalande och präglas av en god 
överblickbarhet och orienterbarhet så att människor inte påverkas av att undvika 
vissa platser som exempelvis ödsliga ytor eller mörka skrymslen.  
Utöver det behöver även barnperspektivet lyftas fram och det ska finnas tryggt och 
lättillgängligt grönområde med kvaliteter och stimulans för barns lek.  
Nämnden ser även positivt på nytillskott av bostäder och ser gärna att det byggs 
effektiva och prisvärda lägenheter i varierande storlek som blir ett bra tillskott till 
bostadsmarknaden i Västerås men som även öppnar möjligheter för nämndens 
målgrupper. (2730) 
 

Kommentar: I detaljplanen strävar vi efter att blanda olika funktioner inom 
ramen för vad som är möjligt med hänseende till platsens förutsättningar, till 
exempel trafikbuller och farligt gods. 
 
Efter samrådet har ett gestaltningsprogram tagits fram som sammanfattar och 
ger vägledning i utformningsfrågor. Utformning av allmänna ytor är dock inte 
fullt ut en detaljplanefråga utan styrs till största del i senare skeden. I 
detaljplanen arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för att en god miljö 
när det gäller bland annat framkomlighet och tillgänglighet. 
 
Efter samrådet har en barnkonsekvensanalys tagits fram. Den finns som bilaga 
till planhandlingarna och har också inarbetats i förslaget. 

  
 

12. ÄLDRENÄMNDEN 
God tillgänglighet men även trygghet kan vara helt avgörande för att nämndens 
målgrupper ska kunna nyttja resecentrum. Frågorna behöver belysas och arbetas 
med mer i detalj. Det förutsätter förvaltningen kommer att ske i bygglovsprocessen. 
Tillgänglighetsanpassning för personer med kognitiv svikt (demenssjukdomar) 
saknas och bör läggas till. Förvaltningen förordar att man använder begreppet 
intellektuell funktionsnedsättning istället för förståndshandikappad. 
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Gällande bostäder så välkomnar förvaltningen detta nytillskott och ser gärna att det 
byggs yteffektiva, prisvärda lägenheter i varierande storlek som blir ett bra tillskott 
till bostadsmarknaden i Västerås men som även öppnar möjligheter för nämndens 
målgrupper. (2160, 2170) 
 

Kommentar: Planbeskrivningen har justerats. Frågorna studeras mer i detalj i 
bygglovskedet. Yteffektiva och prisvärda lägenheter är inget som kan styras i en 
detaljplan. 

 
13. NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Samma yttrande som från äldrenämnden, men med följande tillägg: 
  
”I efterföljande processer skulle förvaltningen även vilja att man involverade 
intresseorganisationer som representerar nämndens målgrupper. Förvaltningen 
förordar att man använder sig av universell design och särskilt beaktar enkelt 
avhjälpta hinder. Det är också viktigt att genom skyltning eller på annat sätt 
tydliggöra vart personer med funktionsnedsättningar kan vända sig för att komma i 
kontakt med ledsagare.” (2130)  
 

Kommentar: I framtagandet av förslaget till resecentrum har universell design 
funnits med från början, bland annat vid utvärdering av förslagen. Tanken är att 
man ska fortsätta arbeta vidare med universell design även efter 
detaljplaneskedet. 
 
Intresseorganisationer har involverats under processens gång. Som exempel kan 
nämnas att Synskadades riksförbund, Västmanlands län, har ordnat en 
”promenad i blindo” för projektdeltagare. Det har också informerats om 
projektet i gruppen ”Funktionsrätt Västerås”, som är ett partipolitiskt och 
religiöst obundet samarbetsorgan för föreningar för personer med 
funktionsnedsättningar inom Västerås Stad. Genom Funktionsrätt Västerås 
arbetar medlemsföreningarna tillsammans med Västerås Stad och övriga. 

 
14. MÄLARENERGI 

Samordningsansvaret av projektet inklusive eventuell ledningsomläggning bör ligga 
på Västerås Stad. Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatören. 
 
Viktiga fjärrvärmeledningar samt fjärrkylledningar finns i området och ska beaktas.  
 
Det finns vatten- och avloppsledningar som ligger i fastighetsmark. Det saknas text 
om omläggning av befintliga va-ledningar vid Vasatornet/Vasaterrassen.  
 
Flertal viktiga optostråk går från Kungsängsgatan under järnvägen till Gjutare 
Granströms gata. U-område önskas över Kungsledens parkering. Kabel till 
Stationshuset som matas från Sigurdsgatan vid Tingsrätten ligger i gångbro.  
 
Inom planområdet har Mälarenergi Elnät 12 kV mellanspänningskablar och 
nätstationer som måste beaktas. Kablarna får inte skadas vid genomförandet och 
ska vara tillgängliga för framtida underhåll. Eventuell flytt av kablar och nätstationer 
bekostas av den part som begär flytten. Flera av kablarna är viktiga för 
eldistributionen i centrala Västerås. Det kan vara problem att ta vissa kablar ur drift 
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då andra arbeten inom elnätet kan påverka driftomkopplingar. Samordning 
behöver ske tidigt med Mälarenergi elnät för att undvika driftstörningar.  
 
Ombyggnation av stationsområdet kräver nya kabelstråk och nya 
stationsplaceringar för nätstationer. Befintligt kabelstråk längs med järnvägen på 
Sigurdsområdet måste säkras så att reparation och förnyelse/förstärkning är 
möjligt. Befintlig nätstation som står på fastigheten SIGURD 3 där planerad 
Sigurdspassage är tilltänkt behöver flyttas. Nätstationen matar kunder på 
fastigheten SIGURD 3 och nuvarande stationsbyggnad längst Södra Ringvägen. Plats 
för nya nätstationer behöver ta hänsyn till att magnetfältsproblematik måste 
beaktas och säkerhetsavstånd måste hållas till kablar och nätstationer enligt 
elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.  
 
I planbeskrivningen står det att effektbehovet kring nya resecentrum kommer öka 
väsentligt. För att kunna dimensionera nya kablar och nätstationer behöver 
anslutningseffekten i respektive anslutningspunkt tas fram. (1760) 
 

Kommentar: I samband med att förprojekteringen för etapp 1 av resecentrum 
genomfördes utsåg Västerås stad en ledningssamordnare. Dialog har förts med 
Mälarenergi om innehåll och utformning av detaljplanen som nu går ut på 
granskning.  

 
15. MÄLARHAMNAR 

Det är av största vikt att planeringen av Västerås resecentrum och fortsatt 
utveckling av området runt resecentrum planeras ihop med utvecklingen av 
Västerås hamnområde då dessa stora utvecklingsområden är beroende av 
varandra. 
 
Ett fullt ut förverkligande av Västerås resecentrum innebär att såväl resecentrum 
som passagen från Vasaparken, över/ genom resecentrum och ner till vattnet får 
ett sammanhang. Detta innebär att ro-ro-kajen behöver avvecklas och de 
transportmöjligheterna flyttas ner till Västerås hamn. I Stadens handlingsplan till 
Program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods (HP PTIG) finns en plan 
för förverkligande av detta genom åtgärder på den delen av Kungsängsgatan som 
leder från nuvarande ro-ro och fram till Strandbron, utbyte av Strandbron, samt 
åtgärder på Sjöhagsvägen. Mälarhamnar AB vill påtala vikten av att dessa åtgärder 
sker i enlighet med tidplan i HP PTIG med anledning av den stora betydelsen för 
vårt unika lokala och regionala näringsliv med behov av att kunna ta ner transporter 
som är ovanligt breda, långa, höga och tunga ( dispenstransporter) ner till Västerås 
hamn. Att genomföra dessa åtgärder ger i sin tur möjligheter att avveckla ro-ro 
kajen i centrala Västerås och införliva denna del i resecentrum och dess 
kringliggande miljö så som den fördjupade översiktsplanen möjliggör. 
 
Detaljplanen omfattar inte men berör Kungsängsgatan då planen gränsar mot 
denna. Det är av oerhört stor vikt att framkomligheten för dispenstransporter inte 
påverkas negativ vare sig under tiden för byggnation eller efteråt. Tvärtom vill 
Mälarhamnar AB se ett påskyndande av möjligheten att ta ner dessa transporter till 
Västerås hamn (se ovan under ro-ro-kajen). (1420) 
 

Kommentar: Utredning om flytt av RoRo-läget har tagits fram, men politiskt 
beslut är ännu inte taget. När roro-läget är flyttat kan slutlig utveckling av 
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kajstråket ske. Frågan är inte avgörande för nytt resecentrum, utan för 
Mälarporten. Planförslaget är utformat så att breda, höga och tunga 
dispenstransporter fortsatt har framkomlighet på Kungsängsgatan.  

 
16. STYRELSEN FÖR VÄSTERÅS STADS STRATEGISKA FASTIGHETER 

”Då staden endast äger mindre andel av fastigheterna inom planområdet blir dialog 
och proaktivitet viktig i relation till fastighetsägare.  
Innan planen antas är det viktigt att exploateringsavtal är tecknade med 
intressenter. Det gäller såväl RAM-avtal som styr ersättning för anläggande av 
allmän platsmark som avtal för genomförande av resecentrums detaljplan.  
Anskaffande av mark för möjliggörande av planen, ex bussterminalen bör också ske 
inför antagande. Likaså bör avtal tecknas med berörd fastighetsägare om 
borttagande av skyddszon runt siloverksamheten innan detaljplan resecentrum 
antas.” (2680)  
 

Kommentar: RAM-avtal är för närvarande inte aktuellt för Mälarporten. 
Däremot kommer exploateringsavtal att tecknas med inblandade intressenter 
innan detaljplanen kan antas. 

 
17. VAFAB MILJÖ AB 

Vafab miljö medverkar gärna i en dialog kring hur avfallshanteringen ska skötas 
gällande insamlingssystem, placering och dimensionering etc. längre fram i 
projektet. (2040) 
 

Kommentar: Vafab miljö har deltagit i planarbetet för att diskutera möjliga 
lösningar, utrymmen och vändradier etc. De kommer ges möjlighet att 
medverka i kommande processer. 

 
 
Företag, intresseorganisationer, politiska partier och angränsande 
kommuner 
 

18. SJ 
Viktigt att resecentrum/närområdet planeras för väsentlig utökning av tågtrafiken 
och ökad volym av annan trafik. Utöver de allmänna synpunkterna har SJ 
synpunkter på specifika avsnitt, bland annat vikten av att säkra upp med tillräckligt 
många pendlarparkeringar i anslutning till resecentrum, utveckla text om framtida 
sträckan för Stockholm-Oslo samt om vikten av att nya uppställningsspår säkras 
innan uppställningsspåren vid resecentrum byggs bort. (1840) 
 

Kommentar: Efter samrådet har förslaget bearbetats, se inledning. Se även  
gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till 
inkomna synpunkter > Ingen förändring ” och ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter > Trafik (ej gång och cykel)”  
 
En avsiktsförklaring har tecknats i början av 2021 mellan Västerås stad, Region 
Västmanland och Trafikverket som handlar om att flytta funktionen med de 
uppställningsspår som idag finns på spår 6-9 på bangården vid centralen. 
Uppställningsspåren ska flyttas till Västerås västra. 
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19. VATTENFALL  
Vattenfall har elanläggningar i närheten av planområdet. En ev flytt/ombyggnad 
kan komma att kräva nytt tillstånd av Energimarknadsinspektionen vilket är 
kostsamt och tidskrävande. En eventuell flytt utförs av Vattenfall men bekostas av 
exploatören. (1820) 
 

Kommentar: Efter samråd har planförslaget omarbetats, se inledning. Ny 
ledningsdragning föreslås. Den bedöms i nuläget inte medföra behov av flytt av 
Vattenfalls ledningar. Inför projektering och genomförande kommer Västerås 
stad att inhämta anvisningar från Vattenfall. 

 
20. 3P ARKITEKTUR AB 

3P Arkitektur AB har inkommit med egna visionsskisser. Deras främsta synpunkter 
kring förslaget är vikten av att: 

• Stärk Västerås centrum och dess funktioner för bättre social hållbarhet  
• Stärka den fysiska kopplingen mellan city och sjön  
• Stärka attraktiviteten i våra stadsrum  
• Förstärk centrum och dess betydelse 
• Bygga bort barriärer och förena staden.  
• Lägga investeringarna där dem ger bäst nytta. (1870) 

 
Kommentar: Planförslaget har efter samrådet bearbetats när det gäller bland 
annat utformningen av de offentliga rummen och för att stärka kopplingen och 
minska barriären över järnvägen. Se även inledning av detta dokument. 

 
21. ADVOKATFIRMAN BESKOW AB 

Användning av kollektivtrafik (i detta fall tåg och bussar) kräver att det finns gott 
om plats för att praktiskt och säkert kunna med bil lämna och hämta människor 
som ska åka med tågen och bussarna. Framtidens bilar kommer inte att utgöra ett 
miljöproblem och privatbilismen kommer inte att minska, snarare öka. Tror man att 
människor kommer att åka buss eller cykel till stationen i stor omfattning tar man 
fel vilket skulle skapa stora problem i och kring stationsområdet. 
 
Vid stationen ligger tingsrätten. Dit kallas människor från inte bara Västerås utan 
även från andra orter. Det måste finnas tillräckligt med parkeringsplatser i nära 
anslutning till Tingsrätten för att deras verksamhet ska kunna fungera. 
 
Kring rusningstid är Ringvägen hårt belastad. Om planerna på Mälarporten kan 
medföra ökad trafik måste förutsättningarna för detta tillskapas.  
 
Detta får ses som en önskedröm - kan ni bygga ett nytt restriktionshäkte i 
omedelbar anslutning till Tingsrätten så vore det väldigt värdefullt. Detta bör 
samordnas med planerna på ett nytt polishus och om placering vid Tingsrätten är 
realistiskt eller inte är okänt för mig, men om det går så skulle det vara väldigt bra. 
(1370) 
 

Kommentar: I det pågående arbetet med planprogram för Mälarporten planeras 
de framtida trafikstrukturerna i området. Hållbar mobilitet är ett av verktygen 
för att minimera trafikproblem. Parkeringsplatser kommer att finnas.  
 
Nytt polishus planeras i hörnet Kungsängsgatan – Björnövägen.  
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22. VÄSTERÅS FRIIDROTSKLUBB 

Tycker att detaljplanen är välarbetad och spännande. Detaljplanen berör inte vår 
verksamhet men ligger i direkt anslutning. Viktigt att se över trafiksituationen längs 
och tvärs Kungsängsgatan för de oskyddade trafikanterna. Har redan idag en 
utmaning vid passagen över Kungsängsgatan och mot friidrottshallen samt för att 
gå och cykla mellan resecentrum och friidrottshallen. Fortsatt planering av området 
kring resecentrum och då specifikt det som berör friidrottshallen måste göras i ett 
sammanhang där en ny inomhusarena för friidrott står klar före verksamhet och 
markanvändning planeras och förverkligas för nuvarande arena.  (1400) 
 

Kommentar: I det pågående arbetet med planprogram för Mälarporten planeras 
de framtida trafikstrukturerna i området. Arbetet startade upp under 2020, dvs 
efter att detaljplanen var ute på samråd, och planprogrammet beräknas gå ut på 
samråd under 2022.   

 
23. VÄSTERÅS CITYSAMVERKAN 

Viktigt att besökare kan röra sig sömlöst till och från stadskärnan. Idag är vägarna 
på båda sidor stora barriärer. Det optimala hade varit att gräva ned järnvägen. Vi är 
oroliga för att utformningen av entrén från Södra Ringvägen ska kännas som en 
baksida mot centrum. Risk att befintlig stadskärna på sikt försvagas och istället 
växer mot öster och söder. En stärkt koppling mellan stationsområdet och 
stadskärnan, genom ett tydligt, gent och tryggt stråk genom Vasaparken 
tillsammans med ett stråk över/till Kopparbergsvägen är därför av stor vikt för att 
stadskärnan ska kunna fortsätta att blomstra och utvecklas. Södra Ringvägen utgör 
en stor barriär för gående och cyklister. Den bör byggas om till stadsgata med gång- 
och cykelstråk på båda sidor. En övergång i markplan är önskvärt (ev med tak), men 
ett alternativ kan också vara en gång- och cykelbro över vägen med en direkt 
koppling mellan stationens huvudentré och Vasaparken/Kopparbergsvägen.(2180, 
2700) 
 

Kommentar: Planförslaget har efter samrådet bearbetats när det gäller bland 
annat utformningen av de offentliga rummen och för att stärka kopplingen och 
minska barriären över järnvägen. Se även inledning av detta dokument. 
Detaljplanen är flexibel och möjliggör två alternativa utformningar av Södra 
Ringvägen, 1+1 körfält eller 2+2 körfält. 

 
24. VÄSTERÅS HANDEL 

Västerås Handel är mycket positiv till att Västerås Stad utvecklar stationsområdet. 
Stationsområdet är och ska vara stadens infrastrukturella knutpunkt och entrén till 
Västerås. En nedgrävd järnväg hade underlättat arbetet att bygga bort barriärerna 
mellan Västerås centrum och Mälaren.  
 
Stationsområdet ska vara en inbjudande entré till Västerås och som binder samman 
olika funktioner. I förslaget saknas en inbjudande koppling till Västerås City. 
Området slutar söder om Södra Ringvägen, som med andra ord är kvar som en 
barriär mot city. Vårt förslag är att bygga ett tak/ramp över korsningen 
Kopparbergsvägen/Södra Ringvägen med avslut/sluttning längs Kopparbergsvägen 
och ner i Vasaparken samt in till Mimer kvarteret. Taket ska utformas med samma 
mjuka linjer som passagen över spåren ner mot Kungsängsgatan och därmed utgöra 
en naturlig fortsättning på den passagen. Sedan måste Kopparbergsvägen upp till 
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Stora gatan också göras mer attraktiv och inbjudande. På så sätt skulle besökaren få 
en inbjudande entré till stadens ”vardagsrum” och kopplingen mellan olika 
funktioner skulle bli tydligare och betydligt säkrare för alla trafikslag. Som förslaget 
ser ut idag är besökaren hänvisad till några övergångställen på en gata som 
trafikeras av många bussar och andra fordon. Korsningen vid Kopparbergsvägen är 
en viktig infart till Västerås Citys största parkeringshus. Alternativt hänvisas gående 
och cyklister till en tunnel under Södra Ringvägen vid Vasatornet. En passage som 
slingrar sig runt Vasatornet och knappast heller skapar en inbjudande entré till 
Västerås city. 
 
Västerås Handel bedömer att antalet korttidsparkeringar på norra sidan om 
spårområdet behöver vara flera än de 25 som planen anger. Västerås Handel tror 
inte den nuvarande nivån på parkeringsplatser för pendlare räcker till i framtiden. 
Planera redan nu så att parkeringshuset för pendlare kan byggas ut. Risken är att 
pendlarna istället kommer att konkurrera om de parkeringar som är tänkte för 
besökare och verksamma i Västerås city, alternativt att man väljer bilen hela vägen 
istället för tåget. 
 
Västerås Handel ser möjligheten för ett antal café/restauranger och mindre butiker 
att etablera sin i resecentrumet. Västerås Handel ser fram emot en fortsatt dialog 
om utvecklingen av stationsområdet. (2010) 
 

Kommentar: Planförslaget har efter samrådet bearbetats när det gäller bland 
annat utformningen av de offentliga rummen och för att stärka kopplingen och 
minska barriären över järnvägen. Västerås får en tydligare och attraktivare 
entré. Se även inledning av detta dokument. Det pågår även ett flertal projekt i 
planområdets närhet, inne i centrum, som också kommer bidra till att öka 
stadens attraktivitet.  
 
Angöringsparkering kommer att finnas på norra sidan. Det är begränsat med yta 
och utrymme för gående och cyklister i anslutning till resecentrum behöver 
prioriteras före. Pendlarparkering kommer ordnas inom 500 meters avstånd och 
utreds parallellt i det pågående arbetet med planprogram för Mälarporten.  
 

25. SVENSKA TURISTFÖRENINGEN 
Förslaget är onödigt utspritt, viket kan skapa förvirring för besökaren. Bygg klart 
innan rivning av den befintliga stationen. Föreslaget tak bidrar inte till ett bättre 
Resecentrum, utan ökade kostnader för att bygga och underhålla. Risk att befintliga 
brister kommer upprepas om man inte väntar på spårens definitiva lägen. 
Föreslagen gc-bro för brant och för smal. Långa avstånd vid busstationen.  Gräv ner 
järnvägen det löser de flesta problem. (1800) 
 

Kommentar: Resecentrums utformning har bearbetats efter samråd. 
Utbyggnaden är nu indelad i två etapper, där byggnaden i etapp 1 får eget tak. 
Taket över bussterminalen kan inte byggas innan etapp 2 har byggts och har 
därför tagits bort. Resecentrum byggs med en vanlig takkonstruktion och 
grundläggning, vilket också innebär minskade investeringskostnader.  
 
Planförslaget har efter samrådet bearbetats när det gäller bland annat lutningen 
för cykelvägar. Radier har setts över och passager i markplan föreslås.  
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Möjligheten att bygga klart nytt resecentrum innan rivning av det befintliga har 
studerats men går inte att ordna, därför kommer en tillfällig lösning behöva 
ordnas. Det är både säkrare för resenärer men också effektivare vilket gör att 
byggtiden kan kortas.  
 
Se även inledning av detta dokument. 

 
26. NATURSKYDDSFÖRENINGEN (BILAGA BIFOGAS) 

Naturskyddsföreningen vill se att resecentrum möjliggör en kraftig ökning i 
transportmedel kollektivtrafik och cykel. GC kopplingarna till och från måste 
förbättras. De saknar en tydligare koppling till förväntad utveckling av klimatet 
avseende temperaturökning m. m. Med hänsyn till klimatförändringarna är det 
viktigt att alla perronger både för tåg och buss täcks helt av tak och förslagsvis även 
korsande gångvägar. Vilka möjligheter finns till utbyggnad om kapaciteten visar sig 
vara för liten för tåg samt buss om resecentrum omgärdas av bostadskvarter? 
  
Naturskyddsföreningen önskar att transportutvecklingen för alla trafikslag i 
Västerås redovisas bättre i detaljplanen.  (1880) 
 

Kommentar: 
Planförslaget har bearbetats efter samråd. I dagsläget finns inte kapacitetsbrist i 
spårområdet, men den kommer att uppstå längre fram i takt med att resandet 
ökar. Den framtida spårlösningen innebär sex genomgående spår och 12 
hållplatslägen, vilket är en fördubbling jämfört med sex hållplatslägen i 
nuvarande lösning.  Att bygga ännu mer bedöms inte vara realistiskt. I en 
framtid med tätare avgångar och längre tåg kommer kapaciteten i bangården 
vara tryggad. Det är också grundtanken i den etappvisa utbyggnad som föreslås 
– att planera för fördubblad kapacitet men genomföra när behov finns. 
 
Bussterminalen har fått fördubblad yta och kapacitet i förslaget. Viss busstrafik 
planeras också på Resenärsgatan. I det bearbetade förslaget har mer utrymme 
för gående och cyklister prioriterats jämfört med samrådsförslaget, se inledning.  
 
Bostadsbyggande i centrala och stationsnära lägen är en förutsättning för ett 
hållbart byggande. Regeringskansliet har fått i uppdrag att verka för ökat 
bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. De rekommenderar att staten ingår 
ett avtal med Västerås stad. Ett avtal med staten, ett så kallat ”Västeråspaket”, 
skulle innebära att staten tidigarelägger infrastrukturåtgärder i Västerås och att 
Västerås stad då tidigarelägger byggnationen av 10 000 stationsnära bostäder de 
kommande 20-30 åren. Aktuell detaljplan ligger i linje med detta. Bedömningen 
har gjorts att en större exploatering inom detaljplanen är möjlig då 
kollektivtrafiken ges möjlighet att fördubbla sin nuvarande kapacitet och en 
tydligare prioritering för gående, cyklister och kollektivtrafik föreslås.  
 
Fokus på klimatfrågan har ökat sedan samrådet genomfördes 2018. I arbetet 
med Västerås nya resecentrum har frågor kopplade till hållbarhet hela tiden 
funnits med som en naturlig förutsättning. I det vidareutvecklade förslaget har 
landskapet utvecklats ännu mer – ”golvet” binder ihop Vasaparken med 
Hamnparken över spåren. Mer grönska och biodiversitet tillförs inom 
planområdet. Gröna tak planeras på väderskydden på perrongerna samt på 
övriga byggnader i detaljplanens område, så som i det nya Vasakvarteret och i 
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kvarter Sigurd. Terrasserna och de gröna taken tar hand om regnvatten. I 
resecentrum arbetas med innovativa tekniska lösningar så som tempererade 
zoner, naturlig belysning, naturlig ventilation och solel som alla ger lägre 
driftkostnader för el, värme och kyla. Ökad nederbördsintensitet i framtiden 
finns med som en förutsättning vad gäller dagvattenberäkningar som exempel.  
 
I det bearbetade förslaget redovisas alla trafikslag i Västerås på ett tydligare sätt, 
bland annat har ett separat Trafik-PM tagits fram som finns som bilaga till 
planhandlingarna. 

 
27. CYKELFRÄMJANDET (BILAGA BIFOGAS) 

Viktigt att nytt resecentrum blir så bra nod som möjligt i det framtida effektiva 
snabbcykelvägnätet i Västerås.  Nuvarande förslag kommer upplevas som tekniskt 
svår och tung för vardagscyklisten och medför inga större förbättringar jämfört med 
nuläget. De hoppas på att pågående omtag skapar förbättringar för cyklister. Få 
svängar, tillräcklig bredd, god sikt, separation av fotgängare och cyklister, tydliga 
markeringar.  
 
Cykelfrämjandet anse att FÖP:en från 2013 över området efterföljs dåligt, i den 
föreslogs tre nya förbindelser förbi järnväg och väg; två under spår och en över, en 
lösning vi ans relevant och rimlig. Även egna policydokument efterföljs dåligt, enligt 
Västerås Trafikplan 2026 ska gående och cyklister prioriteras högst av färdsätten, 
men förlaget skapar inte förutsättningar för ökad cykling. 
 
Passagerna över järnvägen borde ha hög kapacitet då de skall stå för en viktig länk i 
stadens cykelvägnät för en lång tid framöver och att öka kapaciteten i efterhand 
kostar väldigt mycket. Det byggs och kommer att byggas mycket bostäder söder om 
järnvägen vilket borde innebära mer cykeltrafik. Cykelfrämjandet anser att 
nuvarande utformning inte svarar mot en hög kapacitet för cykeltrafik. GC-banan 
runt Vasatornet har tre på varandra följande 90 graders svängar inom en sträcka på 
ca 50m samtidigt med ramp och skymda hörn vilket ger att cyklisten måste hålla en 
mycket låg hastighet på dessa ställen. (480, 1790) 
 

Kommentar: Lutningarna på cykelvägarna har bearbetats efter samråd. 
Området runt Vasatornet har omarbetats. Planområdet har utökats för att ge 
plats för tillgängliga lösningar för gång och cykel. Gång och cykeltrafik ges 
separerade flöden. En tredje passage över eller under järnvägen utreds öster om 
planområdet. Se även gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Gång- och cykel. 

 
28. KOMMUNAL BERGSLAGEN SEKTION VÄSTMANLAND  

Involvera kommunal. Beakta behov av toaletter, ev personalutrymme, tillräckligt 
långa hållplatslägen, tydlig utmärkning för tågersättningsbussar, köer som uppstår 
skall ges plats som inte är för nära passerande trafik, uppställningsplats för bussar 
om bussdepån flyttas. Säkerställ att layouten ger tillräckligt med sveputrymme. 
Analysera trafikantströmmar, behov av ”kiss-and-ride”. Kan långväga trafiken ges 
plats på ”andra sidan spåren”. Involvera trafikutövare som Netbus, Björks buss, och 
Flixbus. (2240) 
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Kommentar: Detaljplanen reglerar inte funktioner inomhus. I förprojekteringen 
av resecentrum har däremot detta beaktats, se projektbok Västerås 
resecentrum.  
 
Efter samråd har planförslaget bearbetats, bland annat har bussterminalens 
utformning setts över och justerats. Ersättningstrafik och kommersiell busstrafik 
föreslås placeras på andra sidan spåren, i direkt anslutning till plattform. Se även 
inledning. 

 
29. HAMMARBY STADSDELSFÖRENING 

Byggnaden har enorma dimensioner och blir bara ytterligare en barriär mellan 
centrum och Mälaren.  Ett enormt tak med fullständigt idiotisk konstruktion.  
Vasatornet är en skrytbyggnad som slår ihjäl all arkitektur omkring sig. Den stora 
cykelparkering som finns där idag är bortrationaliserad, vart ska alla cyklar ta 
vägen? (1610, 2060)  
 

Kommentar: Efter samrådet har förslaget bearbetats, se inledning. Antal 
allmänna cykelparkeringar utökas jämfört med nuläge och blir cirka 3000 
stycken, fördelat över hela resecentrum. Utöver det tillkommer cirka 2000 
cykelparkeringsplatser på privat mark inom planområdet. 

 
30. YIMBY 

Förstår att en nedgrävning av spåren i dagsläget inte är ekonomiskt försvarbart. 
Däremot är det ekonomiskt försvarbart att i närtid återuppta planerna från den 
fördjupade översiktsplanen med två ljusa och väl gestaltade gång- och 
cykelpassager under spåren närmst Resecentrum samt vid Södra Ringvägen. 
 
Väderskyddade perronger är ett måste, problematiskt om det inte finns någon 
byggrätt för utkragande tak eller enskilda byggnadsverk.  
 
Det bör redovisas utförligare hur verksamheter ska utformas framför allt mot Södra 
Ringvägen och Kungsängsgatan. Det är även lite oklart på flera ställen om 
planbestämmelser gäller både marknivå eller ovan mark. 
 
Gestaltningsidén för resecentrum är fantastisk, väldigt ovanlig för Västerås. 
 
Det vore bra med en redogörelse vad för slags funktion som ryms under ramperna. 
så blåsfria som möjligt. Gärna plattformsdörrar i glas mot spåren. Dubbla 
rulltrappor i respektive riktning.  
 
Ser ej ut som att ramperna klarar BBR:s krav på lutning. Olyckligt att cykelpassagen i 
planområdets östra gräns vid Södra Ringvägen är borttagen. Passagerna vid Pilgatan 
och Hamngatan kommer vara underdimensionerade för GC-trafik när Öster 
Mälarstrand, Ängsgärdet och Kopparlunden står färdigutvecklade.   
 
Det bör redogöras en utförligare koppling till övriga infrastrukturprojekt. Om 
planerna för Stockholm-Oslo realiseras tidigast 2040 är det tänkt enligt dokumentet 
”Framtidens Kollektivtrafik Västerås” - att spåren ska gå under jord via Ängsgärdet. 
Det saknas, trots en kort beskrivning på sidan om Stockholm-Oslo på sidan 33, hur 
Resecentrumet är anpassat för spår under jord efter 2040 och hur det eventuellt 
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påverkar Mälarbanan. Oavsett hur lång tid det tar innan Stockholm-Oslo är taget, 
bör anpassningen inför detta vara med i planeringen. 
 
GC-vägen genom kvarteret Sigurd 3 bör läggas i Kungsängsgatan och inte genom 
kvarteret. 
 
Vasatornet: Taket borde ha en särskild form eller identitet och utgöra signum för 
Västerås gestaltningsidentitet. Byggnadens gestaltning bör regleras mer i 
plankartan. Det är viktigt att den är väl gestaltad från alla väderstreck.  
 
Östermalmspassagen: Bör har gestaltningsbestämmelser som reglerar 
utformningen. Gestaltning bör prövas med utformning i detaljplanen, inte enbart i 
bygglovsskedet. 
 
Sigurd 3: Lämpligt om kvarteret delas upp i två separata kvarter. Och så mycket 
som möjligt av nuvarande Sigurds 3s kulturhistorisk autenticitet bevaras på 
innergården, delar kan bestå av komplementbyggnader på innergården. Mera 
industrihistoriskt Västerås snarare än Dubai. Sigurds höga huskropp skulle kunna 
placeras i ett hörn, snarare än på innergården. Gärna tegel som planbestämmelse i 
sockelvåning/nedre våning. Bevara innegården så långt det går. CG-väg bör 
anläggas längs Kungsgatan.  Skalan på byggnaderna är väldigt bra och korrelerar fint 
med stadsbilden på både sidor av spåren. (1710) 
 

Kommentar: Efter samrådet har planförslaget omarbetats. Östermalmsterrassen 
har utgått helt. Vasatornet har omarbetats, se gemensamt svar under rubriken 
”Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter” > Vasatornet. 
Även Sigurdkvarteret har omarbetats i stor omfattning sedan samrådet. Vid 
nybyggnation av perronger är väderskydd ett krav enligt Trafikverkets 
nuvarande riktlinjer.  
 
En tydligare stadsbyggnadsidé har formulerats efter samrådet och 
gestaltningsidéerna för resecentrum, Vasakvarteret och Sigurdkvarteret har 
vidareutvecklats. Utformning och gestaltning regleras i större utsträckning än 
tidigare, se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer 
till inkomna synpunkter” > Utformning, gestaltning, byggnadshöjder och 
exploateringsgrad.  
 
Lutningarna på cykelvägarna har bearbetats efter samråd. En tredje passage 
över eller under järnvägen utreds öster om planområdet. Se gemensamt svar 
under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter” > 
Gång- och cykel. 
 
I gällande översiktsplan för Västerås beskrivs en tänkbar sträckning för 
Stockholm – Oslo som påverkar aktuellt planområde. Hänsyn tas inte till denna 
planeringsförutsättning i detaljplanen, eftersom kommunfullmäktige senare har 
beslutat att ta bort denna planeringsförutsättning (2020-11-05). Beslutet togs 
efter mer detaljerade undersökningar av konsekvenserna för den framtida 
järnvägssträckningen. 
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31. TIM-PENDLARE (BILAGA BIFOGAS) 
Planera för flexibilitet att snabbt kunna utöka kapaciteten när behovet visar sig för 
utökat resande. Lägg mycket kraft på att minska störningar under byggtiden. 
Pendlarparkering till rimlig kostnad måste finnas nära resecentrum för alla pendlare 
samt flexibilitet för att utöka antalet parkeringar vid behov. Utrymmen för väntan 
och behov. Utrymmen med sittplatser som medger läs- och datorarbete väl 
tempererat både sommar och vinter. Biljettförsäljning, fräscha toaletter, restaurang 
samt en matbutik vore önskvärt. Gräva ned spåren ger inga fördelar för 
tågtransporten, enbart nackdelar. (1750) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Under byggtiden.  
 
Se även gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till 
inkomna synpunkter” > Trafik (ej gång och cykel). 
 
Se även gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till 
inkomna synpunkter” > Innehåll. 

 
32. HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN 

Vi ställer oss positiva till utvecklingen av ett bättre resecentrum i Västerås. Vi 
efterlyser också en fortsatt dialog och förankring med näringslivet under processen. 
(1930) 
  

Kommentar: Vi tar med oss önskemålen om fortsatt dialog i det fortsatta 
arbetet. 

 
33. GAMLA GARDET 

Förslaget innebär dyrare barriärer i form av jättetak som inte fyller någon funktion 
och får stora framtida underhållskostnader. Gång och cykelbroar blir så branta att 
de måste byggas i zig-zag. Cykelfrämjandet föredrar nedgrävd järnväg. Det behövs 
en ordentlig stationsbyggnad som i exempelvis Helsingborg och Stockholm. Ett 
resecentrum med butiker, restauranger, caféer, möteslokaler m m. Med 
väderskyddade trappor/ rulltrappor till plattformar. En i varje hörn av det stora 
taket. Det kommer kosta för mycket. Risk för framtida översvämningar. Tåg med 
farligt gods passerar och det skall inte passera tätbebyggda områden. (2200, 1770) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna. Efter samråd 
har förslaget bearbetats, se inledning av detta dokument.  

 
34. VÄSTERÅS CENTRALA S-FÖRENING 

Södra City-ringen och Kungsängsgatan är redan idag hårt belastade och omges av 
områden som inte är flexibla att enkelt åtgärda. Byggnader runt och omkring måste 
anpassas efter de landmärken de kommer bli.  Det får inte bli ett hinder att ta sig till 
och från Mälaren. Får inte bli ett hinder för funktionsnedsatta. Måste byggas så alla 
upplever trygghet i form av ljus och att passager inte är mörka och trånga eller 
upplevas ödsliga. Byggnationen i anslutning till resecentrum får inte skymma/ta död 
på befintliga parker, t ex Vasaparken. (2190) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna. Efter samråd 
har förslaget bearbetats, se inledning.  
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35. MODERATERNA 

Måste erbjuda resande en god funktion och trivsam miljö. Förslaget får inte 
innebära att trafiken på Södra Ringvägen stoppas.  Dimensionen 230 000 är för 
liten, måste tas höjd för befolknings- och pendlarökning ur ett 50-årigt perspektiv. 
Måste finnas bra med parkeringar. Viktigt att det i planen finns plats för en förskola. 
Taket är för dyrt och inget väderskydd, behövs även en passage från 
Kopparbergsvägen över Södra Ringvägen. Projektet fördyras med att bygga ett 
provisoriskt resecentrum, använd befintligt tills det nya kan tas i bruk. (1390) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna. Efter samråd 
har förslaget bearbetats, se inledning.  

 
36. KRISTDEMOKRATERNA VÄSTERÅS 

Viktigt är tillgänglighet för människor med olika funktionsnedsättningar, 
dimensionering av cykeluppställningsplatser och cykelgarage, trygghetsaspekten. 
Möjlighet till spontana möten och temporära arbetsplatser. Ekonomisk hållbarhet i 
projektet med miljö- och klimatanpassade åtgärder från början. Belys frågan om 
nedgrävning igen. (1890) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna. Efter samråd 
har förslaget bearbetats, se inledning.  

 
37. VÄNSTERPARTIET VÄSTERÅS 

Förslag bra som helhet. För ekonomisk hållbarhet ta fram ett lågbudget- och ett 
mellanbudgetförslag att jämföra liggande förslag med. Social hållbarhet: Planera för 
en mötesplats för kulturella aktiviteter. Ekologisk hållbarhet: Bygg bostäder 
energineutrala samt ett kollektivboende. Solceller på stationstaket och 
byggmaterial med liten miljöbelastning. (1950) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna. Efter samråd 
har förslaget bearbetats, se inledning.  

 
38. ARBOGA KOMMUN 

Arboga kommun ser positivt på planförslaget. En väl fungerande infrastruktur är av 
hög prioritet och Arboga kommun instämmer i vikten av att aktivt verka för att 
skapa bra förutsättningar för detta. Av de befolkningsprognoser och mål som är 
satta, går det att utläsa att befolkningen i Västerås och i länet kommer att öka i 
framtiden. 
Det ökade behovet kommer ställa högre krav på kollektivtrafiken i regionen och 
planförslaget ligger i linje med att möta detta.  
Detaljplanen är välarbetad och väl underbyggd med de utredningar som erfordras 
vid projekt av detta slag.  (1730) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna.  
 

39. HALLSTAHAMMARS KOMMUN 
Hallstahammars kommuns invånare pendlar i stor utsträckning till och från 
Västerås och är beroende av goda pendlingsmöjligheter. Därför är det glädjande 
att Västerås tagit höjd för en utökad busstrafik i kommande resecentrum. 
(1520)  
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Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna.  

 
40. KUNGSÖRS KOMMUN 

Kungsörs kommun är positiv till att resecentrum utvecklas och anpassas för 
resenärernas behov och framtidens trafik. Ett modernt och väl fungerande 
resecentrum i Västerås är viktigt för hela regionens utveckling. I övrigt har 
Kungsörs kommun inga synpunkter. (520) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna.  
 

41. KÖPINGS KOMMUN 
Stadsarkitektkontoret har inte fördjupat sig i planförslaget men vill framhålla 
Västerås resecentrums roll som regional nod och vikten av att ha utrymme för 
framtida kapacitetshöjningar för ökat regionalt resande. (1350) 
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna.  
 
 
Fastighetsägare 
 

42. SVEFA (PÅ UPPDRAG AV ABB) 
Varför är fastighet Västerås 1:194 med i planområdet. Inte haft möjlighet att 
bedöma begränsningar och kostnader förslaget medför samt vilken påverkan en 
ny infart på ABB:s parkeringsplats får. (1500) 
 

Kommentar: Västerås 1:194 ingår inte längre i planområdet. 
 
 

43. LANTMÄNNEN FASTIGHETER (BILAGA BIFOGAS) 
Lantmännen avstyrker planförslaget. Om kommunen beslutar att anta detaljplanen 
i enlighet med samrådsunderlaget avser Lantmännen att överklaga beslutet. 
 
I samrådshandlingarna görs inga intresseavvägningar. Som kommunen riktigt 
konstaterat kan bostadsutveckling svårligen ske i anslutning till siloanläggningen 
och planförslaget förutsätter därför istället en avveckling av lantmännens 
siloanläggning. Detta framgår tydligt av bland annat planbeskrivningen. 
 
Om genomförandet av en detaljplan riskerar att omöjliggöras eller försvåras på 
grund av befintliga verksamheter i närområdet ska detaljplanen inte antas. 
Detsamma gäller om en detaljplan inte kan genomföras utan ett oproportionerligt 
åsidosättande av ett enskilt intresse. Kommunen är därför skyldig att i erforderlig 
utsträckning anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden. Detta gäller även 
förhållanden utanför det område som omfattas av detaljplanen, men som ändå 
påverkas av eller påverkar genomförandet av detaljplanen. 
 
Några planer på att avveckla anläggningen finns inte. I avsaknad av konkreta 
överenskomna lösningar för fortsatt silodrift utan tillkommande kostnader för 
Lantmännen är inte planförslaget genomförbart, alternativt endast genomförbart 
vid ett oproportionerligt åsidosättande av Lantmännens intresse av fortsatt 
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silodrift. Planförslaget, måste för att kunna antas och genomföras först anpassas till 
pågående verksamheter utanför planområdet. 
 
Luft- och bullerpåverkan 
Stora delar av det område som planeras för bostäder i planförslaget, främst 
fastigheten Sigurd 3, ligger inom skyddszonen om 200 meter från siloanläggningen. 
Om bostadsbebyggelse ändå skulle genomföras så nära Lantmännens 
siloanläggning måste bebyggelsen utformas med sådant bullerskydd att samtliga 
bostäder klarar de ljudkrav som ställs. För att undvika olägenheter med damning 
och annan luftpåverkan från silon måste samtliga lägenheter inglasas. Lantmännen 
ifrågasätter dock om det trots sådana åtgärder är realistiskt, eller ens möjligt, att 
uppfylla gällande krav vid bostadsutveckling så nära siloanläggningen. 
 
Det finns indikationer att boende i området redan idag påverkas av buller från 
siloanläggningen, trots skyddszonen. Detta framstår varken som ändamålsenligt 
eller realistiskt, särskilt när inga konkreta lösningsförslag presenteras i 
samrådshandlingarna. 
 
Kommunens förslag att detaljplanera för bostadsbebyggelse inom 
siloanläggningens skyddszon står i strid med 2 kap. 2 § PBL. Om kommunen trots 
detta antar planförslaget ska Lantmännen inte belastas av några kostnader 
avseende åtgärder för minskad buller- och luftpåverkan. Alla sådana kostnader ska 
belasta kommunen och/eller eventuella exploatörer. Detta måste fastställas i avtal 
innan detaljplanen kan antas.  
 
Trafik 
Den omfattande trafiken med tunga fordon vid siloanläggningen riskerar att orsaka 
logistiska problem vid genomförandet av detaljplanen när trafiknätet även ska 
belastas av transporter till och från byggarbetsplatser och framkomligheten minskar 
på grund av avstängningar och vägarbeten m.m. Det är dessutom olämpligt med 
omfattande lastbilstrafik i anslutning till ett bostadsområde. Därutöver kommer 
förmodligen det nya resecentrum medföra ytterligare ökning av trafiken i området 
kring siloanläggningen, vilket kommer att vara problematiskt för både silodriften 
och övrig transport i området. 
 
Även om kommunens planförslag bygger på antagande att siloanläggningen läggs 
ner innan nya bostäder i planområdet tas i bruk kvarstår frågan hur 
trafiksituationen ska lösas under själva genomförandet av detaljplanen. 
Lantmännen har som nämnts inte heller några planer på att avveckla 
siloanläggningen. 
 
Kommunen har inte visat att planförslaget uppfyller kraven i 2 kap. 6 § pbl, 
planförslaget måste åtminstone kompletteras med tillräcklig utredning kring och 
redogörelse för hur trafiksituationen i området ska hanteras, även fortsatt 
verksamhet vid Lantmännens siloanläggning. 
 
Kommunen saknar rättsligt stöd för att föreskriva villkor för utfärdande av 
slutbesked i detaljplanen, lov eller startbesked får dock villkoras. 
 
Det framstår även som mer ändamålsenligt att inte tillåta att bostadsutvecklingen 
påbörjas innan det har säkerställts att de blivande bostäderna faktiskt kommer att 
kunna användas. Att genomföra storskalig bostadsutveckling med förhoppningen 
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att sådana förutsättningar ska föreligga inom överskådlig framtid framstår som ett 
omotiverat risktagande. (1590) 
 

Kommentar: Detaljplanen ingår i Mälarporten, ett centralt område i Västerås 
under utveckling. På sikt ska hela stadsdelen omvandlas från ett industri- och 
verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse. Flera tusen bostäder och 
arbetsplatser tillförs i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. En fördjupad 
översiktsplan togs fram för Stationsområdet 2013 vilken har varit vägledande i 
arbetet med att ta fram detaljplanen för resecentrum. 
 
Efter samrådet har en luftkvalitetsutredning samt bullerutredningar tagits fram. 
Både trafikbuller samt verksamhetsbuller har utretts. Utredningen för 
verksamhetsbuller visar att riktvärden för verksamhetsbuller beräknas 
överskridas. För att kunna bygga bostäder måste bullernivåerna sänkas, vilket 
antingen kan ske genom att vidta bullerdämpande åtgärder på Lantmännens 
anläggning eller genom att verksamheten flyttar. Planbestämmelsen har 
justerats. Istället för villkor är en planbestämmelse formulerat kring buller.  
 
Utsläppen av partiklar från silon bedöms inte bidra med haltnivåer som riskerar 
att överskrida mål eller gränsvärden för inandningsbara partiklar (PM10) i 
omgivningsluft vid planområdet. Störst risk för olägenhet bedöms vara i form av 
nedsmutning som dock endast bedöms ske i undantagsfall. Inga hinder finns för 
bostadsbebyggelse. 
 
Lastbilstrafiken är som mest omfattande under skördeperioden augusti - 
oktober. Trafikbullerutredningen har i sina beräkningar räknat med 6 % andel 
tung trafik för Kungsängsgatan. Trafiksituationen under byggtid har studerats i 
samband med den förprojektering som har genomförts, men kommer att 
studeras ytterligare i detalj i nästa skede. 

 
44. KLÖVERN AB 

3-dimensionell fastighetsbildning kräver långtgående projektering i mycket tidigt 
skede före fastighetsbildning. Inte minst förutsättningarna för takkonstruktionens 
formella/tekniska lösning är viktig för att möjliggöra önskad ägarlösning och 
klarlägga funktions- och förvaltningsansvaret. Det är också viktigt att 
exploateringsavtalen arbetas fram parallellt med det slutliga planförslaget för 
klarläggande av alla genomförandefrågor.  
 
Ansvar för riskförebyggande åtgärder enligt redovisad riskutredning behöver 
klarläggas. Som underlag för exploateringsavtalen måste en redovisning av 
föreslagna allmänna platser med kostnadsberäkning och föreslagen finansiering 
åtfölja planen. 
 
Projektets komplexitet och beroende av andra aktörers agerande motiverar en 
genomförandetid på 15 år inom hela planområdet. 
 
Klövern önskar att störningsfrågan kring silon hanteras mer likt man gjort i Uppsala. 
Om det är möjligt att hantera frågan på liknande sätt är vi beredda att göra 
eventuella störningsmätningar och vidta åtgärder för att minska störningarna. 
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Lantmännen är angelägna cm att kunna bedriva verksamheten tills 
förutsättningarna for en flytt till Västra hamnen at uppfyllda. En förutsättning för 
uppförande av ny silo är att kapital kan frigöras genom exploatering av nuvarande 
silotomten for bostäder. Detta kan inte ske förrän riskzonen kring 
avloppsreningsverket är avvecklad genom antingen flytt av denna verksamhet eller 
inbyggnad. Detta bedöms idag kunna vara genomfört någon gång 2030. 
Alternativet till en sådan lösning är att staden förvärvar siloanläggningen, tar risken 
för framtida exploatering på silotomten och möjliggör därigenom byggande av ny 
silo och flytt av verksamheten. Detta skulle kunna vara genomfört under 2025. Vid 
en byggstart av resecentrum år 2020 som anges i planförslaget bedömer Klövern att 
bostäderna skulle kunna vara inflyttningsklara åren 2023-2025. 
 
För att möjliggöra detta krävs ett klarläggande om förutsättningarna för 
siloverksamheten senast i samband med exploateringsavtalet och detaljplanens 
antagande. Detta för att genomförandet av bostadsdelen I Sigurd 3 måste ske 
samtidigt med den kommersiella delen, P-hus (i etapper), vägar och anläggningar 
samt att kunna färdigställa Sigurdsterrassen och ett fungerande resecenter inom 
rimlig tid. Ett klarläggande av siloverksamhetens förutsättningar och inverkan på 
möjligheten till försäljning av bostäder i Sigurd 3 är ett avgörande villkor för 
Klöverns engagemang i resecentrum och accepterande av detaljplaneförslaget. 
(1630) 
 

Kommentar: En förprojektering har genomförts 2020-2021 som också ligger till 
grund för detaljplanen. Exploateringsavtal har diskuterats parallellt under 
processens gång, avtal ska vara underskrivet innan detaljplanen slutligen kan 
antas. Genomförandetiden har ändrats till 15 år för hela planområdet. 
Bullerutredning samt luftkvalitetsutredning har tagits fram för silon, 
planbeskrivning och planbestämmelse har justerats.  

 
45. JERNHUSEN AB 

Prioritera resenären – Förslaget innehåller ett flertal mindre väntsalar för 
resenärer. Jernhusens erfarenhet är att det är svårt att åstadkomma en attraktiv 
och trygg miljö med sådana lösningar. 
 
Resenärsservice inom resecentrum behöver därför samlas vid en huvudentré med 
liknande öppettider som för väntsalen. Ur butikernas perspektiv skulle det bli 
kostsamt att ha flera etableringar med de långa öppettider som ett resecentrum 
har idag. Detta medför att det skulle bli svårt att skapa lönsamhet för butikerna och 
därmed kunna erbjuda det serviceutbudet som efterfrågas av resenärerna. 
 

Kommentar: Efter samrådet har en förprojektering genomförts. 
Takkonstruktionen har förändrats och kräver inga pelare inomhus vilket istället 
skapar en stor, öppen yta som är lätt att överblicka och inreda på olika sätt. 
Möjligheten till flexibilitet gör att funktioner och ytor inom huset kan byggas om 
för att möta framtidens behov.  

 
Bytespunkter för multimodalt resande – Bygg effektiva och säkra 
omstigningsmöjligheter mellan de olika trafikslagen. Busshållplatserna vid 
resecentrum bör planeras yteffektivt för att inte skapa en barriär inom 
resecentrum. Jernhusen anser att en mer optimerad busshållplatsfunktion bör 



VÄSTERÅS STAD 60 (79) 

vidareutvecklas, till exempel genom att arbeta med s.k. ”slottider” istället för fasta 
hållplatser för lågfrekventa busslinjer.  
 

Kommentar: Bussterminalen har efter samrådet bearbetats. Frågan om fasta 
eller icke-fasta busshållplatser är inte en detaljplanefråga. 

 
Ge fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken tydlig prioritet. Jernhusen anser att 
en mera optimerad trafiklösning av Södra Ringvägen måste till för att integrera 
Västerås nya resecentrum i framtida Västerås stad. 
 

Kommentar: Planförslaget har bearbetats efter samråd. Södra Ringvägens 
utformning har setts över och detaljplanen möjliggör även ett smalare 
alternativ; 1+1 körfält, vilket ger ett mindre gaturum och bättre kopplingar för 
oskyddade trafikanter. Tunneln under Södra Ringvägen mot Vasaparken föreslås 
fyllas igen, passage sker i markplan. 

 
Pendlarparkering - För en effektiv bytespunkt är en väl utbyggd pendlarparkering 
viktig för många kollektivtrafikresenärer. Om fler bilister ska välja kollektivt resande 
måste det finnas pendlarparkering i en väl avvägd mängd, och med mycket god 
tillgänglighet till resecentrum. 
 

Kommentar: Pendlarparkeringar kommer att förläggas utanför 
detaljplaneområdet, men med god anslutning till resecentrum. Utifrån tidigare 
utredningar och jämförelser med andra städer har Västerås stad gjort 
bedömningen att 340 pendlarparkeringsplatser behöver upplåtas inom maximalt 
500 meter från resecentrumet. Var och hur dessa platser kommer att upplåtas 
utreds vidare inom ramen för det planprogram som för nuvarande tas fram för 
hela Mälarportsområdet. 

 
Skapa urbana mötesplatser för den stationsnära staden – Arbetsplatser nära ett 
resecentrum är attraktiva och bidrar till att öka kollektivtrafikresandet. Norr om 
spåren bör därför byggrätter skapas för ny kontorsbebyggelse för att ta tillvara den 
potential ett resecentrum har. Genom att skapa arbetsplatser i direkt anslutning till 
huvudentré skapar projektet kommersiellt underlag för verksamheterna, vilket 
kommer att bidraga till ökad upplevd trygghet. 
 

Kommentar: Ytan som går att bebygga är begränsad. Utrymme behöver 
prioriteras för flöden av människor som rör sig genom området eller till/från 
resecentrum. Efter samrådet har planområdet utökats ner mot Hamngatan, 
Vasatornet har istället blivit tre byggnader i Vasakvarteret. På båda sidor om 
spåren finns arbetsplatser och mötesplatser. 

 
Stationsutformning - Jernhusen anser att stationsutformningen är mycket svår ur 
ett kommersiellt perspektiv då andelen LOA/BTA är väldigt låg, vilket bidrar till låga 
intäktsmöjligheter. Fasta kommersiella enheter måste utgöra basen i 
resenärsservicen. Tillfälliga försäljningsenheter kan vara ett spännande tillägg.  
 
De tillkommande kommersiella lokalerna (där cykelförrådet låg i tidigare) har lågt 
kommersiellt värde. Jernhusen anser att verksamheter som har nytta av 
kollektivtrafik nära läge bör finnas stationsnära tex en gymnasieskola inom 200 m 
radie.  
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Kommentar: Efter samrådet har en förprojektering genomförts. Utformning av 
interiör eller intäktsmöjligheter är inte en detaljplanefråga utan hanteras i 
andra sammanhang. I detaljplanen möjliggörs vuxenutbildning. 

 
Resecentrums gestaltning – Jernhusen anser att gestaltningen med det storskaliga 
taket lägger ett tak över den mest attraktiva marken i Västerås utan att tillföra 
några större kvaliteter för resenären. Taket medför begränsningar för framtida 
utveckling och förändring av resecentrum. Jernhusen bedömer att takets 
utformning och därmed konstruktion är extra kostnadsdrivande utan att skapa 
några motsvarande intäkter. 
 

Kommentar: En förprojektering av resecentrums första etapp har genomförts. 
Gestaltningen av taket har bearbetats efter samrådet och konstruktionen har 
ändrats. Det möjliggör en större flexibilitet och förenklar genomförandet.  

 
Spåröverbyggnad - Resecentrum spåröverbyggnad innebär att verksamheter 
skulle/kan bli utsatta för elektromagnetisk strålning. Om inte serviceutbud kan 
anordnas på spåröverbyggnaden blir det svårt att skapa en levande miljö på 
överbyggnaderna. Detta kombinerat med riskavstånd till spår medför en svårighet 
att skapa uthyrningsbar yta inom resecentrum som bidrar till att finansiera 
uppförandet. 
Verksamheterna för resenärsservice får en tudelning på var sida om spåren, vilket 
är negativt för att kunna erbjuda en bra resenärsservice med bra öppettider. 
Näringsidkarna inom stationsområdet förväntas att ha Västerås bästa och längsta 
öppettider alla dagar om året, vilket är kostsamt. 
 

Kommentar: Med hänsyn till risk placeras endast väntutrymmen och 
resandefunktioner på övergångarna, för att inte locka dit andra människor än 
resenärer. Dessa funktioner behöver också vara spårnära för att underlätta 
resandet. Kommersiella verksamheter på överbyggnaden begränsas till 
resandefunktioner (biljettförsäljning, mindre kiosker, caféer utan egna 
sittplatser etc.) Restauranger och andra lokaler för stadigvarande vistelse 
placeras i stationsbyggnadens ytterkanter, bort från spårområdet. 

 
Genomförande – Osäkerheten rörande Trafikverkets möjligheter att under kort och 
överblickbar tid genomföra bangårds-ombyggnaden innebär att de provisoriska 
plattformsförbindelserna m.m. kommer att finnas kvar under många år. Det är av 
yttersta vikt att ombyggnationen av plattformarna är säkrade inom Trafikverkets 
Nationell Plan för att investeringen i nytt resecentrum ska ge full effekt till Västerås 
invånare genom en utökad trafikering till Västerås.  
 
Jernhusen som delägare i VCAB anser att VCAB inte bör vara huvudman för 
genomförande av nytt resecentrum. Föreliggande plan innebär att stationen 1 rivs. 
Detta innebär att ett genomförande av detaljplanen förutsätter att en 
överenskommelse kan träffas som reglerar genomförande, fastighetsöverlåtelser, 
värdeminskning med flera frågor. (1900) 
 

Kommentar: Befintligt spårområde kommer att byggas om till sex 
genomgående spår och innebär en utökning från 6 till 12 hållplatslägen. 
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 
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genomföras. Planen går ut på remiss i slutet av november 2021 och fastställs 
under våren 2022. 
 
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att ett genomförandeavtal 
tecknas mellan Västerås stad och Västerås Central AB. Avtalet ska reglera 
ansvar vid genomförandet av resecentrum, fastighetsbildning samt utbyggnad 
och finansiering av allmän platsmark.   

 
46. KUNGSLEDEN AB 

Det är positivt att marken inom fastigheten Västerås 5:9 föreslås nyttjas till 
kontor, centrumändmål med koppling till resecentrum och parkering. Positivt att 
medverka till utbyggnaden av busstationen i markplan och skapa förutsättning för 
en ny cykelväg från Kopparlunden över Östermalmsterassen till 
Kungsängsterrassen. Beträffande angöring med bil/lastbil till fastigheten Västerås 
5:9 så behöver detta klargöras. En del i denna utredning är att studera Södra 
Ringvägens framtida funktion och behovet av dagens fyra körfält, som i praktiken är 
tre. (1920) 
 

Kommentar: Planförslaget har bearbetats efter samrådet och innehåller inte 
längre byggnation med kontor och bilparkering. Alternativa utformningar av 
Södra Ringvägen möjliggörs i detaljplanen.  

 
 
Enskilda personer 
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) redovisas inkomna synpunkter 
från privatpersoner utan namn eller andra personuppgifter. Synpunkten har fått en 
tre- eller fyrsiffrig kod, vilket är det nummer varje yttrande fick när den diariefördes 
i Stadsbyggnadsförvaltningens diarieföringssystem. Numreringens enda syfte är att 
koppla synpunkten till rätt ärende i systemet. 
 
Inkomna synpunkter har samlats i gemensamma kategorier. Cirkeldiagrammet visar 
fördelningen av synpunkterna. Privatpersoner kan ha lämnat synpunkter som berör 
fler än en kategori.  
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UTFORMNING 
Nytt resecentrum behövs men fel design och utformning. (1080)  
Varför denna byggnad, Västerås förblir en tråkig stad med denna byggnad. (610)  
Reagerar negativt på föreslagen utformning. (780) 
 
Passar ej vår industristad (1670) 
 
Resecentrum blir för dominant i området. Borde harmonisera med omgivande 
byggnader och parken. Riv ej befintliga byggnader utan blanda upp gammalt och 
nytt. (490) 
 
Det ska vara större. (910) 
Den ska vara big (1020) 
 
Positivt: föreslagna byggnader inte är kuber och rätt uppstående rektanglar i 
betong. Negativt: arkitektur som inte synkar med omgivningen. Ser ut som om de 
som skapat detta är förtjust i ”stjärnornas krig”.  Hela komplexet ser kallt, 
stereotypt och ogästvänligt ut. (660)  
 
Vackert ”tak” på resecentrum (990)  
Större tak (2750)  
Taket känns inte så viktigt (1360) 
 
Otryggt samt svårt att sköta en stor fastighet. Taket fint med extra plus för solceller 
men enklare konstruktion vore att föredra så att andra åtgärder får kosta. (1270)  
Taket ger ej väderskydd (2030) 
Överdrivet, taket skulle passa i en miljonstad, ej Västerås (2790)  
Ge taket en annan utformning (2270)  
Taket skyddar ej mot nederbörd och blåst. (2230)  
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Minska ned höjden och de spetsiga hörnen samt lägre höghus (2590)  
Taket passar ej i Västerås (2510) 
Taket fyller ingen vettig funktion (730) 
 
Perrongtak borde ha takbeläggning av växtmaterial. (1540)  
 
Stänger mot Mälaren, tunnelförslaget skulle öppna upp. De spetsiga vinklarna för 
tankarna till ett UFO och är alldeles för stort (2500). 
 
Utforma Sigurdspassagen med en enklare övergång för gående. (2220) 
Två passager är smart men man skulle vilja kunna gå mellan passagerna. (2410) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Utformning, gestaltning, 
byggnadshöjder och exploateringsgrad.  

 
Planförslaget har bearbetats efter samråd. Det kommer finnas möjlighet att i 
markplan röra sig mellan de båda passagerna, både söder och norr om spåren. 

 
 
GESTALTNING  
Arkitekturen ska passa ihop med de stadsdelar som redan finns. Inget spejsat som i 
nuvarande förslag. (2140)  
Något för extremt! Bra med större resecentrum (1070). 
För tankarna till ett UFO och är för stort. (2500) 
Varför så spektakulärt? (750)   
Bygget ser ut som månbas Alfa!! Passar inte alls in i stadsbilden, ej passande 
byggnad bredvid gamla ASEA och Vasaparken mm. (820)  
Resecentrum ser ut som ett rymdskepp (2630) 
Alltför futuristiskt och storslaget (2590)  
Överarbetat och onödigt modernistiskt (2560) 
Finns inget bra med förslaget, ta inspiration från gammal arkitektur (2490) 
Skrytbygge (1170). 
Ful och för hög och breder ut sig för mycket. Den passar inte in i miljön runt 
Vasaparken med tidigare konstmuseum, konserthuset och Aseas gamla 
huvudkontor. Det går säkert att bygga ett mer diskret resecentrum som fungerar väl 
för pendlare. (2220) 
Byggnaden är själlös, dyr och icke representativ. Bygg mer klassiskt och bejaka att 
Västerås är en industristad (1970)  
Att bygga nytt resecentrum känns som ett skrytbygge eller monument. (500) 
Nytt resecentrum behövs men fel design och utformning. (1080).  
 
Otroligt fult och passar inte alls in i miljön med dessa vita sockerbitar till byggnader, 
skapa ett ytmaterial som harmoniserar med omgivningen och inte sticker ut. (720) 
 
Dagslända, monument som kostar extremt mycket pengar (1640)  
Tänk logistik först och ej att det ska se snyggt ut. (510)  
 
Endast tak över perrongerna med möjlighet att gå över järnvägen från 
centrum till Mälaren. Ingen ”Berlinmur” mot centrum och mer utarmning där. 
(2780)   
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Bygg ej det spektakulära taket eller punkthuset (2650)  
Taket passar inte in på platsen och spiller fulhet över omgivningen. Bättre om 
nya hus hade smält in bättre. Övriga nya hus vid Mälarsidan och efter södra 
ringvägen har jag inget emot. (2760)  
Taket smälter ej in, tar uppmärksamhet från allt annat (1700)  
Stoppa taket som är en futuristisk rymdskapelse som ej ger väderskydd och 
bevara det gamla stationshuset som en historisk del i stadens utveckling. 
(1660)  
För mycket Star Trek, varning för kubism. Taket funkar ej, bryter av för mycket. 
(1100)  
Rymdstation”, taket usch! (970) 
Futuristiskt, passar inte in (1450) Bevara det lilla som finns kvar av det 
genuina Västerås och inte fler ”glashus” och själslösa byggnader. (1490)  
Taket är ett icke estetiskt tilltalande schabrak. Hela projektet futuristiskt och 
äventyrligt (730).  
Stort avskiljande tak som skapar en ICKE önskad separation. (1330) 
Det skarpa och spetsiga taket ger både kalt, kallt och vasst intryck som saknar 
värme och charm. Taket förstör hela intrycket och svårt att förstå det 
metalliknande materialet. Samtidigt saknas ett tak, en perrong för olika typer 
av kollektiva färdmedel, tåg, buss, taxi även privata. I övrigt är Västerås stad 
värd en bättre station och ett resecentrum med olika typer av service. (890) 
 
För stor kontrast, monument och en skiljevägg (1430) 
Det nya resecentrumet är stort, klumpigt, fult och dyrt! (580). 
 
Illustrationsplan visar stationsbyggnaden speglas i vattnet, vilket? Beskrivs 
som landmärke, syns knappt från Mälaren. (1940) 
 
Det tar bort mycket av solljuset nära södra Ringvägen och innehåller alldeles 
för många och stora byggnader. (1480)  
 
Jag tycker inte att man ska ha så mycket glasväggar, borde ha ljust innertak 
och mörkare färgnyans på yttertak. (1440) 
 
Bra att få bort industriområdet, minska på det flashiga intrycket (2600) 
 
Kommer materialen som resecentrum byggs i åldras vackert? Är materialen 
renoveringsbara? Finns det risk att fåglar flyger in i de glasade partierna? 
 
Trevligt ur ett estetiskt perspektiv men funktionalitet vid snö och blåst måste 
ses över. (540)  
 

Kommentar: Efter samrådet har stora bearbetningar gjorts av förslaget. Se 
gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till 
inkomna synpunkter” > Utformning, gestaltning, byggnadshöjder och 
exploateringsgrad.  
 
Ett samrådsförslag är inte ett färdigt förslag, alla frågor är inte 
färdigstuderade. Därför illustrerades byggnadsvolymerna som vita 
sockerbitar då det ännu inte var helt klart med fasadmaterial för alla delar 
av förslaget. Till granskningen är förslaget mer genomarbetat och tänkta 
fasadmaterial illustreras i större utsträckning. 
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Förslaget har studerats utifrån olika väderförhållanden, bland annat har en 
vindstudie tagits fram. 
 
BRA FÖRSLAG 
Bra förslag (920) (940) (1030) (1060) (2370) (2450) (2460) (2470) (2530) (2570) 
(2610) (2770) 
Fint förslag men barriär (2380). 
Väldigt väluttänkt. (1180).  
Mycket bra att Västerås satsar på ett nytt Resecentrum (1150) 
Spännande och ett lyft för Västerås (1530)  
Bra förslag, unikt för Västerås att identifieras med (1720) 
Förslaget är jättebra. (1160) 
Det ser fantastiskt ut (1050) 
Spännande, bra arkitektur (2300) 
Äntligen en modern och inspirerande lösning (2350) 
Det är perfekt, bygg snabbare (2310)  
Jag stödjer en progressiv utveckling av området och tycker att förslaget ser bra ut. 
(860)  
Kul och bra att det byggs ut och om (1110)  
Låter bra, lite komplicerat dock, funkar ju bra som det är (2320)  
Förutom lite funderingar kring parkering en modern och fin plan (2620)  
Djärvt förslag som ger ett spännande möte med ABB och resecentrum. Ett lyft för 
Västerås. Många positiva delar som solceller och fler ingångar. (2840)  
 
Mycket finare och bättre ordning på bussplatserna (950)  
 
Längtat efter ett nytt resecentrum, bra med mer centrala lägenheter. (1000)  
Bra med lägenheter (2390) 
Förslag med bostäder och kontorsbyggnader är bra (2440) 
Bra och roligt med storleken. Bra att det byggs bostäder (1100)  
 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för synpunkterna. 
 
INGA FÖRÄNDRINGAR 
Behåll nuvarande lösning eller gör om förslaget rejält. Det tar bort mycket av 
solljuset och innehåller alldeles för många och stora byggnader. Öppnar inte upp 
mot Mälaren (1480).  
 
Lägg pengarna på annat istället. (2810) (610) Bygg ett billigare resecentrum så 
räcker pengarna till annat. (670)  
 
Bättre om planen inte innebär rivning av nuvarande station utan utforma som en 
blandning mellan gammalt och nytt. (490)  
Förklara varför nya resecentrum byggs och vad som blir bättre. Flytta ej stationen 
likt vissa föreslår. (1810) 
Låter bra, lite komplicerat dock, funkar ju bra som det är. (2320)  
 
Det räcker med ett fungerande resecentrum som håller över flera decennier. 
Utvecklar det befintliga centrum i stället med stora torget och bondtorget och gör 
det till en upplevelse för stadens medborgare att trivas. (610)  
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Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Ingen förändring.  
 
Detaljplaneförslaget har bearbetats ytterligare efter samråd, i dessa 
bearbetningar har bland annat solljusförhållanden studerats. 

 
ANDRA LÖSNINGAR/FLYTTA STATIONEN 
Spårvagnar i hela Västerås (2480). Spårvagn på Kungsängsgatan och behåll alla 
spåren (2750). 
 
Västerås hade reserverat ett område för gasledning norr om staden, där hade man 
kunnat byggt ett helt nytt resecentrum med förbifart. Alternativt använt det under 
byggnation av det nedgrävda alternativet. Om man hade varit alert hade man 
kunnat reserverat Kopparlunden i tidigt skede som alternativt resecentrum. 
Liggande förslag är spretigt, för många uppfattningar, bordlägg ärendet istället för 
att åstadkomma ännu en skvader. Fixa centrala bytesnoder som man kan nå via fria 
RULL-banor. Kanske behövs där en nedgrävd central T-bana i ringlinje med bussarna 
som matarsystem (2050). 
 
Bygg matartåg (linktrain) som går på pelare i luften till en plats där taxi, 
långfärdsbussar och hyrbilar mm finns. Då behöver inte resecentrum vara en 
samlingsplats för fordon utan kan fokusera på att vara en tågstation. Logistiken 
först istället för att allt ska se snyggt ut. (510)  
 
Efterlyser underlag och kostnadsanalyser för alternativet nedgrävning av järnväg. 
Markförhållanden? Bättre flytta stationen till annan plats? Då behövs inte 
nedgrävning lika lång sträcka. Inkludera positiva effekter på stadens attraktivitet 
samt vad den mark som frigörs är värd för t.ex. bostadsbyggande. (1580)  

Lägg nya stationen vid Tillberga, dra både järnväg och E18 norr om Västerås, flytta 
Brommas flyg till Västerås flygplats, kapa järnvägen centralt i Västerås, gör 
huvudstråk för spårvagn på nuvarande E18 genom stan, och en tågförbindelse 
mellan Uppsala och Enköping. (1680) 
 
Gräv ned järnvägen eller bygg nytt resecentrum utanför centrum. (1490) 
 
Flytta hela centralstationen Norr om staden (Tillberga, Hökåsen eller Skälby) för att 
järnvägen inte ska såga av staden. (690)  
 
Det optimala vore att ändra sträckningen helt så all genomgående trafik läggs 
norrut. Måhända centralstation i trakterna av nuvarande Gryta avfallsstation. I 
anslutning behövs den nya motorvägsförbifarten i Västerås (liknande Uppsala). 
Givet krävs en ny struktur på lokaltrafiken i Västerås för att möjliggöra snabb access 
till och från tågstationen. (2000) Flytta stationen norr om Västerås eller om det är 
på befintlig plats så ska det finnas tak över spårområdet. (2640) 
 
Flytta resecentret till Kopparlunden, perrongerna blir då dubbelt så långa. Går att 
expandera både norr- och söderut. Södra ringvägen och Kungsgatan läggs i en 
tunnel. Två viadukter för höga busar och lastbilar på 4,5 meter. Lämna kvar ett spår 
på nuvarande bangård, under det byggs en tunnel för gångare och cyklister. Gräva 
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vallgravar med vatten så folk inte kommer in på järnvägsspåret. Sikten från 
Vasaparken ut över Mälaren blir fri. Ett annat alternativ är att flytta resecentrumet 
till Finnslätten och bygga en ny förbifart för E18 norr om staden. (1740)  
 
Bygg även en tågstation Västerås Norra och kanske Västerås Västra (likt Örebro). 
(440) 
 
Titta på förslaget i VLT 20/10, som experter jobbat med.  (750)  
 
Förbered för anslutning av upplyft dubbelspårig magnetbana, likt Asien. 
Samlokalisering med motorvägskorridor. (880) 
 
Minska barriärerna och lyfta upp järnvägsstationen på pelare likt, Kyoto. Öppnar 
förbindelser mellan cityringen och hamnområdet, större ytor till bussterminalen. 
(1280)  
Bygg ett torg över hela eller delar av stationsområdet. Det blir kort väg över spåren 
samt väderskydd i ett integrerat resecentrum 1720) 
Bygg in de röda tegelbyggnaderna i stationskomplexet (2660). 
En liten tillbyggnad av befintliga stationen och bygg en eller två passager under 
spåren (likt centralpassagen i Uppsala). (1470)  
 
Planera in en 3:e övergång lite mera norr om stationen, övergångsställe där 
övergångarna kommer fram och man behöver korsa bilvägarna. Förläng bron så att 
man kommer direkt över till bostäderna vid Mälaren. Planera för affärer längs med 
gångstråken på motsvarande sett som tex Stockholms central. (810)  
 
Diskutera påbyggnad/eller förlängning (väster om nuvarande) resecentrum i 
samma byggnadsstil som det nuvarande (2720).  
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Förslag på andra lösningar. 
 
En tredje passage förbi spåren norr om detaljplanens område utreds för 
närvarande i det pågående arbetet med planprogram för Mälarporten.  
 
Frågan om spårvagnar avgörs inte i den här detaljplanen. Bussterminalen är 
planerad för att kunna fungera för eventuella spårvagnar i framtiden (genom en 
planbestämmelse om fri höjd vid in/utfart till bussterminal). Det är endast 
uppställningsspåren som ska flyttas. De ersätts av en till perrong så att det i 
framtiden blir sex perronger mot dagens fem. 

 
GRÄV NED JÄRNVÄGEN 
Gräv ned järnvägen (1660, 1430, 1340, 930, 530, 570, 590, 600, 610, 620, 740, 840, 
1450, 1830, 1960, 2000, 2140, 2260, 2340, 2430, 2600, 2640)  
Gräv ned hela bangården från Norra station till Skälby (2550) 
Gräv ned resecentrum (650) 
Gräv ned så Västerås får kontakt med Mälaren (2560).  
Bättre att bygga så mycket som möjligt under jord. (680) Gräv ned järnvägen eller 
bygg nytt resecentrum utanför centrum. (1490)  
 
Gräv ned och gör park över (2520). Gräv ned så man kan passera i markhöjd (2440).  
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Gräv ner spåren istället och låt gående och cyklister slippa backar (1380). 
Gräv ned och nyttja marken ovan vettigare. Ni kan lika gärna gräva ner spåren, titta 
på Helsingborg. (1320) Ned med Centrumet under marken. Gör som i Helsingborg 
(2360). 
Gör som Sundbyberg - Lägg spåren under jord och bygg över så det blir plats för 
bussar, bilar och näringsverksamhet (1330).  
Gräv ner järnvägen och sälj marken ovanför, så projektet till stor del bekostar sig 
själv. Det frigör stora ytor man kan använda till bostäder/ grönytor och får en friare 
passage mellan staden och vattnet. Det blir bättre ur bullerhänsyn och för 
cyklisterna. (580)  
 
Jättekul att det ska byggas nytt resecentrum, det är på tiden. Gräv ned spåren. 
Jättemånga fördelar med det. Ingen barriär som delar upp staden. Jättemycket 
mark som blir tillgängligt för exempelvis bostäder då spåren försvinner. (770) 
 
Fint förslag men en barriär. Bygg ny järnväg norr om Västerås på sträckan 
Stockholm-Oslo och gräv ned spåren vid stationen (2380).   
 
Gräv ned spåren och buller från tåg och bussar försvinner (590)  
 
Bordlägg beslut om nytt resecentrum. Anlita sakkunniga på området som har 
erfarenhet att gräva ned spår vid stationsområden (tex. De som arbetade fram 
förslaget om spårlösning vid Sundbybergs station). Utred möjligheten till statlig 
delfinansiering. Låt sen invånarna ta ställning till de två förslagen i en lokal 
folkomröstning. (1780) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Förslag på andra lösningar. 

 
GRÄV INTE NED JÄRNVÄGEN 
Gräv ej ned med tanke på översvämningar/vatten (1170). Gräv ej ned järnvägen 
(1460, 1560). Ovan jord så att det syns för resenären. (2290) 
 

Kommentar: Detaljplanen möjliggör ingen nedgrävning av järnvägen.  
 
TILLGÄNGLIGHET 
Viktigt att undvika flängande upp och ned för trapporna när man ska med tåget 
(2800).  
Funktionalitet viktigt, praktiskt att flytta sig (1440) 
 
Bygg lättillgängligt och praktiskt (2650) 
 
Oklart hur tillgänglig den nordöstra entrén blir. (1140)  
Tänk igenom hur alla ytor ska fungera med årets alla väder och för alla med någon 
form av funktionshinder. Kan man gräva ner järnvägen halvt så gc-broarna inte blir 
så branta? (2080)  
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Trygghet och tillgänglighet 
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Vid nybyggnation av perronger är väderskydd ett krav enligt Trafikverkets 
nuvarande riktlinjer. 
 
 
TRYGGHET 
Med säkra bommar och grindar kunna nå spåren på marknivå. Inga genomgående 
persontåg passerar här. Godståg går bortom perronger. Inga problem med säkerhet 
alltså. (2800) 
 
Inga otrygga broar och skrymslen. (530)  
Säkrare busshållplatser (1050)  
 
Vakter för att undvika bråk och skadegörelses. (1070)  
Skulle önska bättre säkerhet, vakter (1160)  
 
Bygg inga ”skumma platser” (tunnlar) som underlättar kriminalitet (1700) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Trygghet och tillgänglighet 

 
TRAFIK 
Mer trafikproblem och avgaser. (2580)  
 
Bredda vägen mot sjön, annars blir det trafikstockningar (2330) 
 
Övergångar/passager får en så liten lutning som möjligt från Södra Ringvägen till 
Kungsängsgatan, samt att konstruktionen dimensioner för utryckningsfordon. I 
planeringen bör man lägga till en bro över järnvägen från Kungsängsgatan till 
hörnet Södra Ringvägen/Östra Ringvägen vilket skulle underlätta för bil och 
busstrafik med tanke på alla nya bostäder som på södra sidan. (2290) 
 
Inför lokalpendeltåg eller rälsbussar till våra Serviceorter.   
 
Under ombyggnaden måste tågen rulla för pendlare. (1810) 
 
Bygg övergång från Vasaparken till Stationen för gående, idag springer många trots 
röd gubbe. (1860)  
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Trafik (ej gång och cykel) 

 
GÅNG- OCH CYKEL 
Utformning för cyklister bör ses över (1940) 
Bättre för cykelparkering med lås hämta nyckeln på tågstationen (2480).  
Planera för mycket cykelparkeringar, finns det planer på cykelgarage där även 
verksamhet med cykeluthyrning kan få plats? (2080) 
Det behövs cykelvägar från alla väderstreck, rymlig cykelparkering där det går att 
låsa fast cykeln i cykelställen. Led ej cykelbanor över en parkering. (550) 
Viktigt med cykelparkering (1120) 
Förslag att ha hyrcyklar/skotrar, bra cykelställ. (1130) 
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Gör cykelparkeringen säker med t ex övervakning, avgift, larm m m (2250) Titta på 
system för säker cykelparkering/förvaring (2540) 
Fler parkeringar och laddstolpar (1810) 
 
Rymlig och säker cykelväg genom stationsområdet. (1170) 
Se till att cyklister/gående och familjer med barnvagnar kan mötas lätt och säkert. 
(1310) 
Alla som cyklar i närheten av resecentrum ska inte till tåg eller buss utan kanske 
behöver passera området. Cykelpassager i alla riktningar (2100) 
 
Låt gående och cyklister slippa backar. Komplicerade tak och våningar för gående 
och cyklister. (1380)  
Bygg utan nivåskillnader för cyklister. (1270) 
Inga cyklister kommer att vilja cykla upp för en sådan brant bro. Gräv ned 
järnvägen, det blir bättre ur bullerhänsyn och för cyklisterna. (580). 
Om gång- och cykelöverfarter är för branta eller krångliga kommer de ej att 
användas (2430) 
Cykel- och gångpassage för högt upp (2260) 
Cykelvägen är en serpentinväg (skrivbordsprodukt), förläng befintlig cykeltunnel. 
(1640) 
Cykelvägarna (serpentinvägar) lockar till åkande med rullbrädor och skateboards 
Bra att kunna pollettera cyklar (730) 
Gräv ner spåren istället och låt gående och cyklister slippa backar. (1380) 
Utformning för cyklister bör ses över (1940) 
Bra att det blir lättare för gångtrafikanter och cyklister att passera över 
stationsområdet. (2760) 
Enligt förslaget kan det vara svårt att ta sig över järnvägen för många personer som 
har svårt att gå på grund av den stora höjdskillnaden, ca 7 meter. (2030) 
 
Kan man ha gång- och cykelbana eller något annat under markplan/tågspår?. 
(1600) 
Det är inte rimligt att som cyklist behöva passera i tunnel under ringvägen och sen 
behöva cykla en superlång & superbrant uppförsbacke bara för att kunna passera 
järnvägsspåren. (1620) 
Usel lösning för cyklister och blandad gång- och cykeltrafik en risk (900)  
 
Uppvärmning av perronger och gång- och cykelöverfarter. (2840) 
Om inte övergångar är möjligt att bygga tillgängliga behövs passager under 
järnvägen byggas. (1940) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Gång och cykel 

 
BUSSTERMINAL 
Tack för att det finns hållplatser för ersättningstrafik med i detaljplanen och tänk på 
att ersättningsbussar är 4.0 m höga. (470)  
 
Möjlighet att kunna gå mellan tåg och buss utan att behöva passera någon 
körbana. (2760) 
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Flytta distansbussar söder om terminalen. Förarlös skytteltransport mellan 
distansbussterminal och lokal. (440)  
 
Bussar till Lillåudden (2140)  
Hoppas på bra läge för VL (1070)  
 
Vi kommer med Flygbuss ibland. Med 2 resväskor + 1 handbagage är det lämpligt 
att det finns bagagevagnar för att transportera dessa till bil som möter oss. Bör 
också planeras så att dessa bussar stannar i närhet av stationsbyggnad. Drop and 
pickupparkering för bussresenärer (långvägsbussar) (710)  
 
Större ytor till bussterminalen (1280)  
Räcker busshållplatsen till i takt med att Västerås växer, kommer det fungera 
optimalt? Tänk på säkerheten, idag inte bra vid busslinjestråken. (1530)  
 
Bussterminalen kan med fördel delas på två med VL, UL och Arlandabussar norra 
sidan Ringvägen och charterbussar på södra sidan. (2840) 
 

Kommentar: I det bearbetade förslaget flyttas kommersiell busstrafik och tågens 
ersättningstrafik till Resenärsgatan, söder om spåren, i direkt anslutning till 
plattformen. Lokal och regional busstrafik samlas i anslutning till Södra 
Ringvägen. Bussterminalen får en fördubblad kapacitet jämfört med nuläget. På 
båda sidor av spåren kommer tåg och buss dela samma plattform.  
 
Bagagehantering regleras inte i en detaljplan, men önskemålen tas med i den 
fortsatta processen. 

 
BILPARKERING 
Billigare parkeringsmöjligheter i parkeringshuset för dem som åker kommunalt 
(420)  
 
Hur kompenserar man för de parkeringsplatser som tas bort då Sigurd 3 byggs? 
Tingsrättens, hotellets och Skatteverkets besökare, vart ska de parkera? Samt alla 
som ska åka med tåg/buss via resecentrumet? (560)  
 
Mer plats för korttidsparkering (1060)  
Behövs fler parkeringar, korttids, upphämtning och avlämning i närheten. (2620) 
Bygg för fler parkeringsplatser (1110)  
Fler parkeringar och laddstolpar (1810) 
Lämpliga angöringsplatser och erforderliga parkeringsplatser (2270)  
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Trafik (Ej gång och cykel)  

 
MILJÖ 
Bygg resecentrum med hänsyn till miljön (1660)  
Reagerar negativt på föreslagen utformning. Undrar hur miljövänligt det är att 
bygga två rekordstora höghus i betong. Bygg en miljövänlig station, ger förslag på 
lösningar på befintlig plats. (780)  
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Plantera träd men ej Lind, de får bladlöss, skräpar ned och lämnar en kladdig hinna. 
(550)  
 
Växtmaterial på tak kräver bedömning av Trafikverket. (1540)  
Bra att ni satsar på gröna tak. (2080)  
 
Mycket solceller på resecentrum (2250)  
 
Skyddsavstånd till Västerås avloppsverk (2230) 
 
Man bör inte bygga eller lägga järnväg, vägar och parkering under marknivå pga 
ökade vattennivåer i Mälaren i framtiden. Konstigt att stadsplanerarna inte verkar 
känna till den globala uppvärmningen. (2780)  
 
Varför används inte det stora taket till att placera solceller och solpaneler?  Hur tar 
man hand om snö- och regnmassorna från taket? (2070) 
 
 

Kommentar: I det bearbetade förslaget har fokuset på hållbarhet varit stort. Se 
svar till Naturskyddsföreningen sidan 50. 
 
Ett litet hörn av planområdet tangerar avloppsreningsverket skyddszon. Det rör 
Lillågatan och torgytan på Kungsängsterrassen. Ingen bostadsbebyggelse berörs. 
 
Trädslag regleras inte i detaljplanen.  
 
Nya resecentrum byggs på befintlig plats, intill befintligt spårområde. Skyfalls- 
och dagvattenfrågan har utretts i detaljplanen, utredningen har uppdaterats 
efter samrådet. Idag samlas så gott som all nederbörd som faller inom 
planområdet på hårdgjorda ytor och leds orenat till Mälaren. I 
granskningsförslaget regleras höjdsättning i området som syftar till att leda 
vatten bort från bebyggelse mot ytor där vatten kan omhändertas. Förutom 
utrymme för dagvattenmagasin regleras även andel hårdgjord yta för Vasa- 
respektive Sigurdskvarteret. Inom hela området planteras nya träd.  
 
Taket på resecentrum är möjligt att nyttja för solceller. Frågan om hur snö- och 
regnmassor från taket tas omhand har utretts i förprojektering av etapp 1 av 
resecentrum. 

 
VASATORNET 
Vasatornet känns onödigt (1080)  
 
Förstör harmonin och kastar en mörk skugga över parken. (2580)  
Vasatornet påverkar sin omgivning negativt. Huset blir en hög mur, tar bort ljus och 
luftighet som finns runt parken. (2760) 
Kommer ha negativ påverkan på parken, kommer hindra solen att lysa i stor del av 
parken (1220) 
Medför att stora delar av Vasaparken helt eller delvis hamnar i skugga (1640) 
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Om Vasatornet ska bli högst i stan är det viktigt att det även blir vackrast annars 
kan man bygga lägre. Hur kommer vyn från Apotekarbron med stadshuset i 
bakgrunden te sig? Kommer Vasatornet "förstöra" denna klassiska vy? (2080) 
Hus vid/i Vasaparken skymmer sikten till stadshuset och konserthuset. (2780) 
Vasatornet skymmer delvis resecentrums spännande arkitektur sett från sydväst 
(990)  
Stänger in istället för att öppna upp (2630) 
För högt kommer dominera stadsbilden från sjösidan. (2230) 
Bygg inget högt hus i Vasaparken (1660) 
Borde ej stå där det är planerat (2510)  
Bortom sunt förnuft, markförhållandena ej bra för ett höghus (730)  
Vasatornet samspelar inte med Ottartornet och stadshuset. Den överhängande 
formen ger en känsla av att ”tippa över” (2070) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Vasatornet  

 
SIGURDSKVARTERET 
Sigurd 3 är bra. (1080) Kul med butiker i Sigurd 3 (1040)  
 
Hoppas på rimliga hyror. Hyresrätter. (1040) 
Vem har råd att bo där, får äldre- och gruppboende samt skola och förskola plats 
där? (1170) 
 
Integration i nya stadsdelen viktig. (1450) 
 
Bygg ej betongkomplex eller lådhus, förbjud platt tak, ha solpaneler. (2250). 
 

Kommentar: Efter samrådet har Sigurdkvarterets utformning och gestaltning 
bearbetats. Möjlighet till förskola är borttagen, se gemensamt svar under 
rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter” > 
Förskola i Sigurd 3. Äldre- och gruppboende möjliggörs inte heller i detaljplanen.  
 
Pris och upplåtelseform är inget som styrs i en detaljplan.  

 
ÖSTERMALMSTERRASEN 
För högt kommer dominera stadsbilden från sjösidan. (2230) 
 

Kommentar: Det höga huset vid östermalmsterrassen är borttaget efter samråd 
och plangränsen har justerats. Se även avsnitt ”Huvudsakliga förändringar som 
gjorts efter samrådet”.  

 
BARRIÄRER 
Fint förslag men en barriär (2380)  
Ni bygger en ny barriär (2260) 
Höga hus och byggen på vattennära ytor blir barriärer (1660) 
Minska barriärerna och lyfta upp järnvägsstationen på pelare, likt Kyoto. Öppnar 
förbindelser mellan cityringen och hamnområdet, större ytor till bussterminalen  
(1280).  
Ingen "berlinmur" mot centrum och mer utarmning där. (2780) 
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Förslaget med höga bro-passager över spårområdet innebär att orimliga barriärer 
kvarstår och cementeras i ytterligare 50 år! (1620)  
Barriären lever kvar (1960) 
Blir en "järnridå", behövs fler passager. (580) 
 
Snyggt men avskärmar Mälaren (2430)  
Ytterligare en barriär mot Mälaren (2220)  
Nya resecentrumet ser väldigt fint och modernt ut, men det kommer stänga av 
Mälaren mer.(680)  
Skärmar av centrum från Mälaren, centrum borde istället öppnas mot Mälaren. 
(1490) 
Öppnar inte upp mot Mälaren. (1480)  
Kontakten med Mälaren ej bättre (1430)  
Förslaget knyter inte staden till vattnet (2140) 
Spåren skär av vattenkontakten med Mälaren (1340) 
Spåren kommer avskärma hamnen och Östermälarstrand. (1380)  
Ny station norr om centrum så öppnar upp mot Mälaren. Flytta E18 och börja med 
spårvagnar (1680) 
Gör inte om misstaget genom att bygga bort Mälarkontakten, bygg en tunnel. (960) 
Minska barriärerna och lyfta upp järnvägsstationen på pelare likt, Kyoto. Öppnar 
förbindelser mellan cityringen och hamnområdet. (1280) 
 
Gräv ned, ingen barriär som delar upp staden (770) 
Gräv ned spåren och dagens barriär försvinner (590)  
Barriär i form av räls och tåg består (2000) 
Då dagens spårområde behålls blir det en fortsatt barriär, förslag på utformningen 
av området förstärker känsla av barriär. (1720) 
 
Taket bli en barriär (930)  
 
Ny station utanför centrum öppnar upp mot Mälaren (1680)   
 

Kommentar: Planförslaget har omarbetats efter samråd, se gemensamt svar 
under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter” > 
Förslag på andra lösningar.  
 
Lutningarna på gång- och cykelvägen på Vasaterrassen, över spårområdet och 
ner till Sigurdsterrassen har omarbetats och är inte lika branta som i 
samrådsförslaget. Sigurdskvarteret har omarbetats efter samrådet och även 
Vasatornet, som har blivit tre byggnader i Vasakvarteret. Detaljplanen ger 
möjlighet till minskat gaturum på Södra Ringvägen (1+1 körfält) vilket leder till 
minskad barriäreffekt.  

 
INTERIÖR 
Matställen med riktigt mat (2750) 
Möjlighet att kunna sitta och jobba (2400) Laddningsstationer och arbetsytor för 
pendlare (1130)  
Det behövs större ytor, fler sittplatser inomhus, biljett- och kundservice, fler hissar. 
(2760) 
Om det sker en ombyggnation så dimensionera trappor och rulltrappor efter en 
betydligt större mängd människor. (1810) 
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Funktioner så som biljettförsäljning, biluthyrning, pollettera bagage samt kunna äta 
är viktigt. Stationshuset behöver bli rymligare inomhus (1170). 
 
Det enda synpunkten jag skulle vilja framföra, som antagligen inte har direkt med 
detaljplanen att göra, är att jag hoppas att det blir mycket butiker, kaféer och 
restauranger i området. (860)  
 
En fin fontän kan bli en naturlig samlingsplats. (2080)  
Vill kunna handla mat när jag kommer med tåget. Behövs bra med sittplatser. 
(1360) 
 
Det behövs fler rulltrappor och bredare/fler utgångar vid plattformarna (830).  
Fler upp- och nedgångar till perrongerna. (1110) 
Större eller fler hissar (1700).  
Stora upp och nedgångar mot tågen (1120)  
Hoppas verkligen att den mäktiga staden Västerås kan förse sina medborgare med 
rimliga faciliteter. (870)  
Förbättra upp- och nedgångar samt trappor till perrongerna. (2140)  
 
Ska finnas bekväma sittplatser, behaglig temperatur, tillgängliga toaletter, 
förvaringsskåp, kafeer och vara tydligt skyltat och enkelt att hitta. Gärna också 
någon plats med t ex tidmingar och sällskapsspel där man kan fördriva tiden och 
även ladda sina mobiler i väntan på försenade tåg osv. Anställda värdar som kan 
hjälpa resenärer. (1570) 
 
Lokal till ordningsvakter och kanske även polis. Ett amningsrum vid damtoaletterna. 
Informationstavlor både för järnväg och bussar. Laddningsstationer för mobiler och 
fritt wifi. (2840) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Innehåll 

 
MÄLARPORTEN 
Utveckla viken vid silon till småbåtshamn. Friskis & Svettis och Friidrottshallen får en 
gemensam parkering. Bbiltvätten flyttas till Hälla (2660). 
 

Kommentar: Just nu pågår arbete med att ta fram ett planprogram för 
Mälarporten där utvecklingen av stadsdelen studeras närmre. Planprogrammet 
beräknas gå på samråd under 2022. 

 
SILON 
Bra att flytta silon (2590)  
Skyddsavstånd till silon samt Västerås avloppsreningsverk. (2230)  
Slöseri med resurser och en miljöpåverkan att riva silon (730) 
 

Kommentar: En förutsättning för att kunna bygga bostäder inom 
Sigurdskvarteret är att riktvärden för buller klaras. 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 
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verksamhet till Västerås hamn. Utredning pågår även kring 
avloppsreningsverkets framtid. 

 
EKONOMI 
Lägg pengarna på busslinje till Gäddeholm istället. (680)  
Att bygga ett resecentrum för flera miljarder är ett helt befängt förslag. Min fru 
pendlar mellan Västerås och Stockholm, om tåget kommer i tid så blir både hon och 
jag förvånade. Först och främst ska man se till att tågen håller tidtabellen. Varför 
lägger man inte skattepengar på att bygga en cykelväg från Tortuna eller rusta upp 
vägarna runt om i Västerås utkant. Det ser ut som ett lapptäcke överallt.  Jag 
hoppas verkligen att detta inte blir av. Satsa pengarna på viktigare saker som är 
eftersatt. (500) 
Som pendlare ser jag inga förbättringar utan det är dyrt för ett par övergångar över 
spåren (1810)  
Renovering behövs men överdriv inte. (1090)  
Enklare, billigare alternativ, onödigt dyrt (1650)  
Ta fram billigare alternativ (1670)  
Verkar dyrt för att bygga ett par övergångar över spåren. (1810) 
För dyrt, ingår plankostnaderna i detta? (2220)  
Hur kan det var dyrare att gräva ned spåren här i Västerås än i Helsingborg och 
Sundbyberg? (2030)  
 
Skynda långsamt och invänta förslag gällande tågförbindelsen Stockholm – Oslo 
(2710)  
Nedkortade tider och attraktiva priser, får ner antalet bilister på E18 kraftigt. (880)  
 
17 fastighetsägare + kommun som skall dra nytta av detta så delar de också på 
kostnaderna eller hur? De synpunkter som redovisas mot nergrävning liknar 
efterhandskonstruktion. Har vi i Västerås varit ledande på att bygga 
kärnkraftverken i Sverige och i Finland totalt 11 st, med alla de tekniska krav som 
ställts inte minst vad gäller kostnadseffektivt så är en redovisad lösning inte 
acceptabel. (640).  
 
Varför ska Västerås ha ett resecentrum för 1 miljard? Blir vi lyckligare då? Svar: NEJ, 
det är ett hån mot oss skattebetalare (670).  
 
Kommer det verkligen räcka med sex spår om Västerås ska växa, vart ska ev 
ytterligare spår placeras? Varför så kostsamt för stadens invånare? (750)  
 
Öppet dygnet runt (2400) Ta lärdom av vad som fungerat bra och mindre bra när 
Uppsala byggde sitt resecentrum. Bygg för framtiden och undvik merkostnader när 
det gäller underhåll och påverkan på kringliggande infrastruktur (1700).  
Efterlyser underlag och kostnadsanalyser för alternativet nedgrävning av järnväg. 
Markförhållanden? Bättre flytta stationen till annan plats? Då behövs inte 
nedgrävning lika lång sträcka. Inkludera positiva effekter på stadens attraktivitet 
samt vad den mark som frigörs är värd för t.ex. bostadsbyggande. (1580)  
 
Dela upp projektet i hanterbara delprojekt, ta kreditupplysning och kolla i 
brottsregistret på alla inblandade. (2270)  
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Hur många kan åka tåg om man stänger möjligheterna till expansion av järnvägen, 
stoppas framtida tågtrafik år 2100? (2420) 
 

Kommentar: Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och 
kommentarer till inkomna synpunkter” > Ekonomi.  
 
Se gemensamt svar under rubriken ”Sammanfattning och kommentarer till 
inkomna synpunkter” > Förslag på andra lösningar. 

 
 
ÖVRIGT 
Planera för ett eventuellt terroristhot. Överskatta ej befolkningstillväxten, planera 
rimligt. (2230) 
 
Att ni väntar med tågen tills alla har kommit på tåget. (980)  
 
Saknar tydlig länk mellan City och Mälaren, en övergång på stationen räcker ej 
(2520).  
 
Min bedömning är att ett större perspektiv måste redovisas med rörelser, vyer och 
känslomässiga barriärer i staden från Slottsparken till Björnövägen. Gående, 
cyklister, bilister, taxi, buss, yrkestrafik, det rörliga friluftslivet osv.(1960)  
 
”Att det ska finnas 1000000 bus med fortnite” (1010) 
 

Kommentar:  Förslaget har bearbetas efter samråd, se inledning av detta 
dokument.  

 
 

Samlad bedömning 
Inkomna synpunkter rör flera olika frågor som kulturmiljö, utformning/gestaltning, 
andra lösningar för järnvägen, trafiklösningar, förskola, trygghet, buller och risk. 
Efter samrådstiden har resecentrum delats in i två utbyggnadsetapper och en 
förprojektering av den första etappen har genomförts.  
 
Planförslaget har till granskningsskedet reviderats utifrån inkomna synpunkter och 
genomförd förprojektering. Ett helhetsgrepp har tagits för utformning och 
gestaltning av området. Vasakvarteret och Sigurdkvarteret har fått en samhörighet 
med resecentrums gestaltning och närliggande omgivning. Nya attraktiva platser, 
stråk och funktioner tillförs som gör att stationen upplevs närmare och tryggare. 
Vasaparkens gröna stadsrum förlängs och leder gång- och cykelstråk upp och över 
spåren och förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget bidra till att främja ett ökat kollektivt resande. 
Byten mellan olika trafikslag underlättas. Oskyddade trafikanter får en förbättrad 
framkomlighet och tillgänglighet. Central, ineffektiv utnyttjad mark kan användas 
till bostäder, kontor och andra verksamheter. Planförslaget bedöms medföra 
positiva sociala konsekvenser och tar en större hänsyn till kulturmiljön jämfört med 
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planförslaget som fanns i samrådet. Planförslaget bedöms ha tagit hänsyn till såväl 
allmänna som enskilda intressen. 
 

Kvarstående synpunkter 
Detaljplanen lämnas till granskning med kvarstående synpunkter.  
 

Kopia till  
Se Remisslista 
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AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planering och boende
Madeleine Sjöblom 
Telefon 010-2249415 
Madeleine.sjoblom@lansstyrelsen.se

Västerås kommun
Byggnadsnämnden
byggnadsnamnd@vasteras.se

Samrådsyttrande över detaljplan för Västerås nya 
Resecentrum m.m., Sigurd 3, Västerås 5:9 m.fl., 
Kungsängen, Västerås kommun

Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 11 § 
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett cirka 12 hektar stort 
område i centrala 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. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett 
nytt resecentrum med lokal-, regional- och nationell kollektivtrafik samlat i en 
punkt. Det ska även vara enkelt att gå och cykla till och genom området. Ytan för 
befintligt resecentrum utökas och nyttjas effektivare än tidigare. Detaljplanen 
syftar också till att möjliggöra för verksamheter, service och bostäder i direkt 
anslutning till resecentrum. Funktionsblandade kvarter eftersträvas i största 
möjligaste mån. Detaljplanen möjliggör funktioner som handel, parkering, 
centrumändamål, parkering, kontor, hotell, teknisk anläggning, förskola, 
gymnasieskola samt bostäder.

Överensstämmelse med översiktsplan
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen 
avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen. Länsstyrelsen anser att detaljplanen inte överensstämmer fullkomligt 
med den gällande översiktsplanen. Exempelvis har höjd på bebyggelse förändrats 
från tidigare skeden i processen. 

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen att:

Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken

Riksintresseområde för kulturmiljövård
Länsstyrelsen anser att frågan om hur riksintresset påverkas av planförslaget inte 
är tillräckligt utredd. Planområdet omfattas till en liten del av riksintresseområde 
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för kulturmiljövård, Västerås stad (U24). Andra delar av planområdet ligger i nära 
anslutning till riksintresseområdet och kan därför också komma att påverka 
riksintressets värden. De delar av riksintresset som framförallt påverkas av 
planförslaget är:

 Verkstads- och kontorsbyggnader inom kvarteren Ottar och Mimer. 
ASEA:s huvudkontor i nationalromantisk tegelarkitektur och höga 
klocktorn som utgör ett landmärke för staden. 

 Hamnområdet med magasin, tre tullhus samt industribyggnader i tegel och 
puts från 1800- och 1900-tal, vid Färjkajen och i kvarteren Sigvald och 
Samuel tillsammans med området längs Svartån.

 Västerås slott med f.d. stallbyggnad och uthus samt omgivande 
parkområde. 

 Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn.

Framförallt kan Vasatornet och det 19 våningar höga kontorshuset på grund av 
deras höga byggnadshöjd komma att ge negativ inverkan på riksintresset. Då 
Vasatornet föreslås bli den högsta byggnaden i hela Västerås skulle den ge stor 
påverkan på hela stadssilhuetten och därmed även inverka på delar av 
riksintresseområdet som ligger på längre avstånd från planområdet, exempelvis 
Västerås domkyrka. I nuläget bedömer Länsstyrelsen att det finns risk för att 
planförslaget ger negativ inverkan på riksintresset. Fler studier bör göras av hur 
siktlinjer och stadssilhuetten påverkas utifrån riksintressets kulturvärden. Detta 
bör kopplas till en antikvarisk analys kring planförslagets konsekvenser för 
riksintressets värden.

Även kumulativa effekter på riksintresset bör analyseras vidare, exempelvis 
gällande nya höga byggnader som planeras uppföras under en kort tidsperiod 
inom och i nära anslutning till riksintresseområdet. Som nämns i planförslaget 
finns flera höga byggnader i Västerås stad som fungerar som landmärken och är 
kännetecknande för staden. Dessa har dock tillkommit med många års mellanrum 
och manifesterar verksamheter som under lång tid haft stor betydelse för staden; 
exempelvis domkyrkan, stadshuset och Asea. Om bostadshus börjar byggas som 
landmärken på samma sätt kan detta medföra att Västerås stadsbild kommer att 
förändras väsentligt på kort tid, vilket medför påverkan på riksintresseområdet.

Riksintresse för kommunikation – järnväg
Länsstyrelsen saknar en bedömning från kommunen hur den tänkta utformningen 
av planområdet påverkar riksintresset för järnväg, bl.a. genom eventuella 
begränsningar för framtida utbyggnadsbehov av kapacitet på järnvägen. Den 
föreslagna bebyggelsens avstånd till spår behöver studeras vidare utifrån detta 
perspektiv för att inte riskera att medföra negativ påverkan på riksintresset för 
järnväg.
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Riksintresse för kommunikation – sjöfart
Riksintresse för Sjöfart, befintlig farled, har influensområde inom delar av 
planområdet. Det saknas information i planhandlingarna om detta.

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen är kritisk till att kopparnickelmetall är ett alternativ som takmaterial 
då det är en föroreningsbelastning, vilket understryks i dagvattenhanteringen 
(2015) som Sweco tagit fram för Västerås Resecentrum (s.16). I 
planbeskrivningen ger kommunen förslag till att det planerade taket över 
resecentrum ska få en lätt gyllene färg, antigen genom coating på aluminium eller 
i kopparnickelmetall. 

I planbeskrivningen beskriver kommunen ytterligare att takmaterial inte regleras i 
detaljplan utan utreds vidare i projekteringsskedet där miljöpåverkan är en viktig 
parameter. Länsstyrelsen anser att kommunen ska visa på att ingen försämring av 
status kan anses föreligga eller att läckaget kan försvåra att haltnormerna kan 
följas. Detaljplanen behöver säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
försämras och kan inte förskjutas till ett annat skede. 

Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken
Kommunen åberopar särskilt skäl 1 och 5 för att upphäva strandskyddet i den 
aktuella planen. Länsstyrelsen anser inte att särskilt skäl 1 är tillämpbart för att 
upphäva strandskyddet i den här planen eftersom området inte är ianspråktaget på 
ett sådant sätt som avses i strandskyddslagstiftningen, eftersom allmänheten i 
dagsläget har tillgång till platsen. Särskilt skäl 5 däremot kan vara tillämpbart men 
då behöver kommunen specificera varför behovet av bostäder inte kan tillgodoses 
på någon annan plats i kommunen än inom strandskyddat område. 

Länsstyrelsen ser däremot att särskilt skäl 2, att området är väl avskilt från 
stranden genom en väg, i detta fall Kungsängsgatan, kan vara tillämpbart. Om 
kommunen vill tillämpa särskilt skäl 2 ska detta tydligt motiveras i 
planbeskrivningen.

Hälsa och säkerhet
Farligt gods
Länsstyrelsen konstaterar att underlag saknas för att kunna göra rättssäkra 
bedömningar gällande avstånd av ny bebyggelse till led för farligt gods. Tydliga 
motiv och åtgärder för att tillåta vissa verksamheter inom en riskzon saknas också 
i planhandlingarna. Länsstyrelsen vill påpeka att Länsstyrelsen inte ställt sig 
bakom de riktlinjer gällande avstånd till farligt gods som kommunen hänvisar till i 
planhandlingarna. Se vidare kommentarer under rubriken ”Samhällsskydd och 
beredskap”.

Buller
Länsstyrelsen anser att det krävs förtydliganden kring hur kommunen planerar att 
säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden följs för buller gällande uteplatser och 
eventuell skolgård i kvarteret Sigurd 3. Länsstyrelsen anser även att samma 
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prognosår/trafikflöden som används i bullerutredningen för Sigurd 3 bör användas 
i bullerutredningen för Vasatornet. Se vidare kommentarer under rubriken 
”Buller”.

Översvämningsrisk 
Länsstyrelsen vill erinra om att lägsta grundläggningsnivå och golvnivå inte är 
detsamma. I planhandlingarna hänvisar kommunen till överenskommelsen mellan 
Länsstyrelserna Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny 
bebyggelse vid Mälaren
– med hänsyn till risken för översvämning (2015) gällande lägsta 
grundläggningsnivåer kring Mälaren som anger 2,7 m. Länsstyrelsen saknar motiv 
och åtgärder till bestämmelsen i plankartan om att en lägsta golvnivå om 2,7 m 
ska godtas. Länsstyrelsen vill vidare uppmärksamma kommunen om att Boverket 
tagit fram en tillsynsvägledning, Tillsynsvägledning avseende 
översvämningsrisker (2018), med rekommendationer gällande översvämningar.

Råd enligt 2 kap. PBL

Natur

Rekreation
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att ha i åtanke vilka konsekvenser 
genomförandet av planen kan ge på Vasaparken. I kommunens Grönstrukturplan 
(2004) pekas Vasaparken ut som ”överordnade natur- och rekreationsområde” 
samt som mycket värdefulla områden. Parken är idag redan hårt belastad och 
trycket bedöms öka med i och med genomförande av detaljplanen. Ytterligare 
påverkan på Vasaparken tillkommer via skuggning från Vasatornet, vilket 
kommunen nämner i planbeskrivningen.

Fridlysta mistlar
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att i den konsekvensbeskrivning som 
finns i planbeskrivningens åttonde del, saknas en konsekvensanalys med avseende 
på att ett stort antal fridlysta mistlar avlägsnas från platsen. Det framgår att 
åtgärden är viktig i flera avseenden men inte vad den kan ha för konsekvenser för 
beståendet av den fridlysta arten, vilket Länsstyrelsen anser är ett viktigt 
perspektiv att väga in i en konsekvensanalys. 

Skyddsvärda träd 
Länsstyrelsen har tidigare påpekat att det finns två skyddsvärda träd, en ask och 
en kastanj, i området som benämns Vasatornet. 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). Eftersom särskilt skyddsvärda träd innehar höga 
naturvärden anser Länsstyrelsen att dessa träd bör uppmärksammas i 
planbeskrivningen och inkluderas i dess konsekvensanalys. 
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Kulturmiljö

Konsekvenser för kulturhistoriska värden
Innehållet i planförslaget har delvis en ändrad inriktning än vad som presenterades 
och analyserades i Fördjupad översiktsplan för stationsområdet, FÖP 64. Bland 
annat fanns inte Vasatornet presenterat i sin nuvarande omfattning i FÖP:en. Det 
är därför viktigt att en ny bedömning av planförslagets konsekvenser görs i detta 
skede. Till det aktuella planförslaget har det inte gjorts någon ytterligare MKB, 
men konsekvenser av planförslaget presenteras i samrådshandlingarna. 
Länsstyrelsen bedömer att det bör redovisas tydligare hur planförslagets 
ställningstaganden kommer att påverka kulturhistoriska värden. Detta gäller både 
direkta konsekvenser inom planområdet samt detaljplanens påverkan på 
omgivande stadsbild. Bland annat kan Vasaparken påverkas samt den harmoni 
som finns i stadsbilden mellan domkyrkan, stadshuset och skrapan. 

I den samlade konsekvensbedömningen i planbeskrivningen har kommunen inte 
heller nämnt det 19 våningar höga parkeringshuset påverkan på kulturmiljö samt 
stadsbild. 

Bland de mål planförslaget nämner för Mälarporten anges att arvet från tidigare 
industriella verksamheter ska bevaras för att ge karaktär och identitet. 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte har utformats med hänsyn till detta. 
Om målet inte kan uppnås för denna detaljplan då andra frågor ges företräde 
istället bör detta redovisas i planförslaget.

Konsekvenser av planens genomförande 
Kommunen frångår även framtagna riktlinjer i Gestaltningsprogram (2014) och 
FÖP 64 för Stationsområdet gällande bl.a. våningsantal, vilket är högre i planen 
än i de antagna styrdokumenten. Det planerade parkerings- och/eller kontorshuset 
i fastighet Västerås 5:9 kommer att innebära en stor förändring med dess höga 
byggnadshöjder. 

Detta bidrar till att MKB:n som är framtagen för FÖP 64 inte har utgått från de 
förutsättningar som planförslaget visar idag och bidrar till att konsekvenserna av 
planens genomförande inte är möjliga att bedöma i nuläget. 

Gestaltning
Länsstyrelsen ser positivt på planförslagets ambitioner kring hög arkitektonisk 
kvalitet på ny bebyggelse då det kan tillföra nya kvaliteter och bebyggelse som 
gestaltningsmässigt blir hållbar över tid.

Länsstyrelsen är däremot kritisk till att en större del av gestaltningen, så som t.ex. 
materialval i tillkommande bebyggelse eller utformning, inte regleras i plankartan. 

Länsstyrelsen ställer sig kritisk till den flexibla planläggningen för det 19 
våningar höga parkeringshuset på fastigheten och att kommunen inte har valt att 
resonera gällande utformning- eller gestaltningsfrågor i detta skede. Det leder till 
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svårigheter att avgöra vilka konsekvenser planens genomförande i området kan 
innebära.

Varken i FÖP 64 eller i Gestaltningsprogrammet har kommunen planerat för eller 
hänvisat till gestaltnings- eller utformningsintentioner för det 19 våningar höga 
kontors- och/eller parkeringshuset vilket bidrar till bristfälligt underlag inför 
kommande bygglovshantering. Detta möjliggör att kommunens ambitioner kan 
frångås i kommande skeden.

Samhällsskydd och beredskap

Farligt gods
Länsstyrelsen anser att det saknas underlag för att kunna göra en rättssäker 
bedömning av planförslaget då analyser är beräknade efter en annan utformning 
än den som presenteras i förslaget. 

Länsstyrelsen anser, precis som Trafikverket, att ny bebyggelse eller 
byggnadsverk inte bör tillåtas inom 30 meter från närmsta spårmitt. Av 
planhandlingarna framgår att ny bebyggelse kan komma att hamna så nära som 16 
m, vilket Länsstyrelsen motsätter sig. Avståndet 30 m är grundat i mekanisk 
åverkan vid eventuell urspårning. 

Länsstyrelsen anser vidare att det i utredningar kopplade till planen bör användas 
samma referensår och siffror i förväntade trafikrörelser i hela planområdet för att 
kunna göra en fullständig bedömning. Exempel på en förvirring som kan uppstå är 
att det österut kan gå 25 transporter med godstrafik per dygn (referensår 2040) 
och västerut 16 (referensår 2030). Detta indikerar att godståg skulle stanna och 
vända på stationsområdet, vilket får konsekvenser som behöver utredas vidare för 
att kunna säkerställa vilka åtgärder och avstånd som krävs för att tillåta vissa 
verksamheter inom planområdet.

Av de utredningar som Länsstyrelsen tagit del av gällande kvarteret Sigurd 3 
skulle närmsta bostadsbebyggelse infinnas 56 meter från spår. Enligt plankartan 
tillåts bostadsbebyggelse i samma kvarter 23 meter från spår. Det finns flera 
rekommendationer och vägledningar gällande avstånd till spår (för transport av 
farligt gods) för olika typer av verksamheter och markanvändning som 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör beakta närmare. Rekommendationerna tar i 
beaktande människors vistelse och aktivitet i området, där vissa verksamheter kan 
tillåtas inom det närmsta avståndet till spår. Verksamheter närmast spår bör ej 
vara annan än sådan som endast tillåter att människor vistas i vaket tillstånd och 
således möjliga att kunna sätta sig själva i säkerhet. Normalt sett bör inte 
bostadsbebyggelse i mindre koncentrationer tillåtas närmare än ca 70 m till 
spårområde. Skola, större koncentrationer av bostäder och andra verksamheter 
som uppmanar många människor att uppehålla sig även i sovande tillstånd 
rekommenderas vanligtvis ca 150 m avstånd från spår (se exempelvis 
Länsstyrelsen Södermanland (2015) Vägledning om farligt gods eller Sveriges 



YTTRANDE 7 (13) 
Datum Diarienummer

2019-01-11 402-5179-18

kommuner och landsting (2012) Transporter av farligt gods – handbok för 
kommunernas planering). Länsstyrelsen vill därför framföra att viss föreslagen 
bebyggelse, bostadsbebyggelse samt skolverksamhet kan vara direkt olämplig i 
planförslaget i dess nuvarande utformning.

I planhandlingarna saknas det tillräckliga utredningar med krav på åtgärder som i 
plankartan villkoras för att tillåta bebyggelse med viss föreslagen användning på 
ett mindre avstånd än de normalt rekommenderade. Länsstyrelsen uppmuntrar till 
fortsatt dialog i frågan gällande transporter av farligt gods och avstånd till ny 
bebyggelse.

Skyddsrum
För att få göra ändringar i befintliga eller nytillkomna skyddsrum behöver 
godkännande inhämtas av ansvarig för skyddsrum hos MSB. 

För mer information om skyddsrum, se MSB:s hemsida: 
http://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor-- 
kriser/Skyddsrum/Skyddsrumsregler/

Miljö

Dagvatten
Bussterminal
Länsstyrelsen saknar i planbeskrivningen kommunens kommentarer kring 
dagvattensituationen för bussterminalen. Då andelen hårdgjord yta kommer att 
vara mycket hög, måste alla delar för planområdet beaktas för att få ett 
helhetsgrepp om dagvattensituationen. Länsstyrelsen önskar ett tydliggörande 
angående dagvattenutredningen för Västerås resecentrum om bussterminalen 
inkluderas i kapitlet ”6.2 Södra Ringvägen med busshållplatser och gång och 
cykelvägar” då det endast nämns busshållplatser.

Sigurd 3
I planbeskrivningen anger kommunen att riktvärden för föroreningar kommer att 
underskridas vilket är bra, men det saknas förslag på hur dagvattensituationen ska 
lösas inom kvarteret. 

Övrigt
De dagvattenlösningar som föreslås måste kunna underhållas, och i 
förekommande fall rensas för att kunna upprätthålla avsedd funktion. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör redovisa om detta kan uppfyllas. 

I planbeskrivningen under avsnitt 6.4. Dagvatten (s.64) anges det som förslag till 
dagvattenhantering att skelettjord ska anläggas under befintliga träd under Södra 
Ringvägen. Denna lösning kan med fördel regleras i plankartan.

http://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--
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Buller
Uteplatser för kvarteret Sigurd 3
I planbeskrivningen (s.36) skriver kommunen att det finns områden på 
innergården där riktvärdena enligt förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader uppfylls för gemensam uteplats. Väljer man annan placering av 
uteplats på innergården krävs bullerskyddsskärmar för att uppfylla riktvärdena, 
vilka således bör regleras via planbestämmelse. Länsstyrelsen uppfattar av denna 
text att de enskilda lägenheternas balkonger/uteplatser endast i enstaka fall 
kommer att uppfylla förordningens riktvärden för uteplats. Planförfattaren 
kommer därför att anordna gemensamma uteplatser på innergården. Länsstyrelsen 
anser att det är svårt att utläsa av planbeskrivningen och bullerutredningen var på 
innergården som det går att anordna uteplatser som uppfyller riktvärdena. 
Länsstyrelsen anser att detta bör förtydligas och att det även bör redovisas vilken 
ljudnivå som fås på de gemensamma uteplatserna. För att kunna bedöma om 
uteplatserna har rimlig storlek i förhållande till antalet användare, bör kommunen 
även redovisa uteplatsernas totala yta samt yta utslagen per lägenhet. 

Skolgården inom kvarteret Sigurd 3
I planbeskrivningen (s. 36) redovisas ljudnivåer på förskolans skolgård. Det skrivs 
att enligt Naturvårdsverkets riktvärden gäller ekvivalent ljudnivå om 50 dBA på 
den del av skolgården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. För den övriga delen av skolgården skrivs att målsättningen är att ha 
högst 55 dBA, vilket Naturvårdsverkets riktvärden också anger. Med lokala 
bullerskyddsskärmar kan 50 dBA uppnås på hela skolgården. Länsstyrelsen anser 
att Naturvårdsverket riktvärden minst bör uppfyllas på skolgården. Ifall 
planförfattaren genom bullerskyddsskärmar kan nå 50 dBA på hela skolgården är 
det bra. I detaljplanen bör det säkerställas att gällande riktvärden för eventuell 
skolgård följs.

Kvarterets innergård kommer, utöver förskolgård, även att användas för de 
gemensamma uteplatser som ska uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden. I 
planbeskrivningen (s.37) skriver kommunen att det kommer att anläggas en 
allmän gång- och cykelväg över innergården för att möjliggöra att gående och 
cyklister kan röra sig mellan Sigurdsterassen och Kungsängsterassen. 
Länsstyrelsen anser att den allmänna gång- och cykelvägen bör placeras och 
utformas så att ljudnivån på förskolgården och de gemensamma uteplatserna 
påverkas så lite som möjligt.

Vasatornet
Enligt trafikbullerutredningen har bullerberäkningar baserats på trafikuppgifter 
från 2030 (vägtrafik) respektive 2011 (spårtrafik). Förordningen om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader anger att man vid beräkning av trafikbuller bör ta hänsyn 
till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Enligt Boverket bör 
framåtblicken vara minst cirka 15 år. Då bullerutredningen för Sigurd 3 utgår från 
trafikflöden år 2040, både för vägtrafik och spårtrafik, anser Länsstyrelsen att 
samma trafikflöden bör användas i bullerutredningen för Vasatornet.
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Övrigt
Utifrån bullersituationen anser Länsstyrelsen om det för t.ex. bostadsbebyggelse 
krävs bullerdämpande åtgärder bör det villkoras i plankartan. Detta för att 
säkerställa att bullernivå för fasad och uteplats följer gällande riktlinjer.

I planbeskrivningen (s.36) redovisas fyra skisser med ekvivalent och maximal 
ljudnivå för planerade bostadsbyggnader. Länsstyrelsen anser att informationen är 
ofullständig då vissa fasader inte finns med, då vy från söder och väster saknas. 
Detta bör kompletteras. 

Storlek på förskolans friyta
I planbeskrivningen (s.39) står det att kommunens riktlinjer anger att friytan vid 
skolor och förskolor bör vara 40 m2 per barn och att skolgården totalt bör vara 
minst 3 000 m2 ifall förskolan har fyra eller fler avdelningar. Enligt riktlinjerna 
kan avsteg göras, men det bör endast ske i extremfall och först när andra 
lokaliseringsalternativ har prövats. Länsstyrelsen konstaterar att riktlinjerna 
stämmer väl överens med den rekommendation som ges på Boverkets hemsida, se 
www.boverket.se. Boverket skriver där att man vid bedömning av om friytan är 
tillräckligt stor bör hänsyn tas både till storleken på friytan per barn och till den 
totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i 
förskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 
3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt 
att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.

Vid etablering av förskola bör ett barnperspektiv särskilt beaktas. Placering och 
förhållanden på den tillkomna förskolan och skolgård ska ta hänsyn till faktorer så 
som t.ex. bullerutsatta miljöer, tillräckligt med sol och skuggförhållanden m.m.

Enligt planbeskrivningen kommer kommunens riktlinjer för friyta inte att kunna 
uppfyllas i planområdet. Inom kvarteret Sigurd 3 finns bara möjlighet att avsätta 
1 300 m2 som förskolgård. Istället kommer antalet avdelningar att anpassas till 
tillgängliga ytor. Enligt kommunens riktlinjer kan avsteg göras i extremfall, men 
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till ifall byggande av ett helt nytt bostadsområde 
kan ses som ett sådant extremfall. Länsstyrelsen anser mot bakgrund av Boverkets 
rekommendation ovan att 1 300 m2 är otillräckligt som friyta. Då antalet barn per 
avdelning kan variera anser Länsstyrelsen även att detaljplanen bör klargöra hur 
stor friytan blir per barn. 

Störningsrisker från närliggande verksamheter
I planbeskrivningen, avsnitt 5.4, redovisas skyddsavstånd för närliggande 
miljöfarliga verksamheter - Lantmännens silo med tillhörande kaj samt Västerås 
kommuns avloppsreningsverk. Silokajen utnyttjas, utöver spannmålstransporter, 
även för ro-rotransporter av extremt tungt gods. Enligt planbeskrivningen är flytt 
av siloverksamheten en förutsättning för att bostäder och förskola ska kunna 
byggas i planområdet, och detta kommer att regleras i planbestämmelserna. Det 

http://www.boverket.se/
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bör förtydligas på detaljplanekartan att det är siloverksamheten som avses vara 
nedlagd.

Enligt planbeskrivningen finns det en skyddszon om 200 meter från 
avloppsreningsverket för att undvika störande lukt vid bostäder. Planförfattaren 
konstaterar att skyddszonen endast berör en liten del av planområdet, vilken 
kommer att planläggas för gata och torg. Detta innebär att skyddszonen inte 
påverkar den föreslagna bebyggelsen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma 
kommunen på att skyddszonen är beräknad med vissa givna förutsättningar. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör säkerställa att den nu planerade 
bebyggelsen inryms i de använda beräkningsförutsättningarna för skyddszonen. 
Kommunen bör också beakta att beräkningen baserades på nuvarande 
dimensionering (130 000 personekvivalenter) och utformning av 
avloppsreningsverket, medan kommunen nu ansöker om tillstånd för utökad 
verksamhet (220 000 personekvivalenter).

För ro-rokajen vid silon skrivs att förberedande arbete pågår för att flytta ro-
roläget till Västerås hamn. Då kommunen vill omvandla kajstråket vid silon till ett 
promenadstråk är målbilden att ro-roläget ska vara flyttat vid tidpunkten då 
Lantmännens silo flyttas. Länsstyrelsen anser att flytten av ro-rokajen bör regleras 
i planbestämmelserna på samma sätt som flytten av siloverksamheten.

Planbeskrivningen och bullerutredningen fokuserar på trafikbuller från 
Kungsängsgatan och Mälarbanan. Länsstyrelsen anser att detaljplanen även bör 
precisera vilka riktvärden som kommer att gälla för buller från verksamheter inom 
och i anslutning till planområdet. Det gäller t.ex. buller från fläktar och 
kylaggregat vid lokaler för kontor, handel och centrumändamål m.fl.

Solelsproduktion
Länsstyrelsen ser positivt till kommunens ambitioner kring solelsproduktion i 
planområdet och att fastighetsbildning för detta prövas genom planbestämmelser. 

Planering och boende

Trafik
Kapacitet
Länsstyrelsen saknar tydliga siffror i planhandlingarna gällande spårområdets 
faktiska kapacitet efter färdigutbyggd plan och hur de siffrorna ställer sig i 
relation till beräknat behov av kapacitet. Detsamma gäller för bussterminalen. I 
och med att tidshorisonten för hela områdets genomförande sträcker sig till år 
2040 anser Länsstyrelsen att det vore lämpligt att kommunen visar en prognos om 
hur stora behoven kan vara på längre sikt för att inte planera lösningar som efter 
genomförandet visar sig vara för snara.  

Gång och cykelvägar
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Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition om att lösa smidiga 
cykelförbindelser mellan centrum och delar av Västerås söder om spårområdet. 
Länsstyrelsen är vidare positiv till att frågan kring GC-vägar kommer att utredas 
vidare då det i nuvarande förslag finns vissa utmaningar för att få till önskvärd 
effekt av cykelöverfarter över spårområdet.

Utformning av trafiklösningar
I korsningen Södra Ringvägen – Kopparbergsvägen planerar kommunen att 
utforma en fyrvägskorsning där vägen till resecentrum kommer att utformas till en 
dubbelriktad in- och utfart för kollektivtrafik. Kommunen kan med fördel 
tydliggöra hur trafikflöden planeras att fungera för bussterminalen för att 
säkerställa trafiksäkerhet. Kommunen kan ytterligare utveckla hur framtida 
trafikflöden kommer att se ut på Södra Ringvägen.

Länsstyrelsen anser att det är svårigheter i att utläsa trafiklösningen för infarter, 
bl.a. till det höga kontors/parkeringshuset i den nordöstra delen av planen. 

Busstrafik
Länsstyrelsen anser, som Trafikverket, att avsnittet som beskriver förslaget för 
utveckling av bussterminalen i planbeskrivningen (s.26) behöver tydliggöras 
gällande hur kommunen beaktar den långväga busstrafiken, t.ex. bussar till 
Arlanda och Uppsala. 

Parkering
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att kommunen hänvisar till parkeringslösningar 
för bil- och cykelparkering, för bland annat Vasatornet, till detaljplan/er som inte 
är antagna. I planbeskrivningen beskrivs inte heller beräknad kapacitet för 
framtida parkeringshus, dock förutsätter Länsstyrelsen att kommunens gällande 
parkeringsnorm följs. Länsstyrelsen anser att det är lämpligare att 
parkeringslösningar löses inom planområdet alternativt samtidigt som 
detaljplanen för resecentrum tas fram. 

Tillgänglighet
Universell design
Länsstyrelsen ser positivt på att universell design har lyfts fram under avsnittet 4.4 
Övergripande planeringsriktlinjer och det kommer att fortsatt vara ett viktigt 
begrepp vid framtida utformning. Det innebär inte bara fysisk tillgänglighet, som 
kan uppfattas att vara mer självklara åtgärder, utan även åtgärder som t.ex. 
markeringar i marken m.m. Det är viktigt att stationen utformas så att 
framkomlighet och tillgänglighet underlättas för alla grupper.

Länsstyrelsen vill rekommendera vägledningen Bostadsområdet – en 
hälsofrämjande arena (2010) samt Riktlinjer för tillgänglighet – riv hindren 
(2015), se bilagor.

Ramper
Kommunen beskriver i avsnitt 5.7. Tillgänglighet i planbeskrivningen att de gång- 
och cykelramper som planeras för att kunna ta sig över spåren inte kan 
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tillgodoräknas som tillgängliga pga. antalet ramper i följd. Länsstyrelsen ser 
positivt på att det har lyfts fram som en av de aspekterna att studera vidare. 

Trygghet
Länsstyrelsen ser positivt till att kommunen beaktar trygghetsaspekter att ha med 
sig i fortsatt arbete, som lyfts under rubrik 5.8. Trygghet. Ur ett 
trygghetsperspektiv är det positivt att kommunen upprättar flera entréer till 
resecentrum och flera alternativa passager över spåren.

Trygghet behöver i den mån det går att säkerställas dygnet runt. Vad händer på 
stationsområdet under sen kvällstid/nattetid när alla butiker och restauranger har 
stängt? 

Platser som gångtunnlar och parkmiljöer kan upplevas som otrygga platser. 
Känslan och upplevelsen av otrygghet bidrar till att trafiksäkra trafiklösningar inte 
används, vilket kommunen själva lyfter. Passager så som tunneln från Vasaparken 
till resecentrum under Södra Ringvägen kommer att nyttjas i större utsträckning, 
varav perspektivet är viktigt att ha med sig.  

På myndigheten Brottsförebyggande rådets, Brå, hemsida finns en beskrivning 
över fem strategier som används inom arbetet med situationell prevention som 
kommunen kan ha med sig i fortsatt arbete, se https://bra.se/forebygga-
brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html. 

Annan lagstiftning

Biotopskyddsförordningen och Artskyddsförordningen
I planbeskrivningen behöver det i flera avsnitt förtydligas att vissa delar av 
planens genomförande är förbjudna enligt biotopskyddslagstiftningen och 
artskyddslagstiftningen och att planens verkställighet är beroende av en 
biotopskydds- och artskyddsdispens. Så som texten är skriven idag kan det tolkas 
som att om en dispens söks så är det sedan fritt fram att genomföra planen, oavsett 
om resultatet av dispensansökan är ett avslag eller inte vilket inte är korrekt. 
  
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen om att mer specifika 
särskilda skäl än de som anges i planbeskrivningen kommer att vara nödvändiga i 
en framtida dispensansökan, men det hanteras i en separat process. 
I en framtida dispensansökan bör kommunen även visa på att mark för de 
planerade kompensationsåtgärderna finns tillgänglig inom planområdet.

Kulturmiljölagen (Fornlämningar)
Länsstyrelsen är enig med kommunen om att en arkeologisk 
utredning/undersökning bör utföras i samband med markarbeten söder om 
järnvägsspåren (kvarteret Sigurd 3). I närheten har två-tre båtvrak påträffats. 
Länsstyrelsen instämmer i att syftet med undersökningen är att klargöra 
förhållandena för strandzon och sjöbotten, om det finns spår av fler båtvrak, en 

https://bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html
https://bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html
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spärranordning eller annan anläggning. Länsstyrelsen välkomnar en fortsatt dialog 
i frågan.

Övrigt

Utredningar
Länsstyrelsen anser att samtliga utredningar för hela planområdet bör 
använda/utgå från samma prognosår samt grunddata.

Plankarta
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att dela upp plankartan i nivåer 
gällande markanvändning, liknande Västerås kommuns dp 1855, 
detaljplaneförslag för Lothar 5 (2018). Detta för att tydliggöra utformning av 
bussterminalen, kontors/parkeringshuset i nordost, infarter m.m. 

Fortsatt arbete
Länsstyrelsen välkomnar en fortsatt dialog med kommunen kring frågor som 
behöver lösas framöver till granskningsskedet.

I detta ärende där avdelningschef Mats Eriksson beslutat har planhandläggare 
Madeleine Sjöblom varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har även 
bebyggelseantikvarie Kicki Söderback, arkeolog Ulla Bergquist, 
naturvårdshandläggare Marie Bengtsson, naturvårdshandläggare Kristina Hanson, 
miljöskyddshandläggare Mikael Wulff, miljöskyddshandläggare Carolina Lind 
och funktionsledare för planering och boende Victor Zakrisson deltagit.

Bilagor
Bilaga 1. Statens folkhälsoinstitut (2010) Bostadsområdet – en hälsofrämjande 
arena. 

Bilaga 2. Myndigheten för delaktighet (2015) Riktlinjer för tillgänglighet – riv 
hindren.
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stad 
 
Trafikverket ser positivt på planens ambitioner att öka tillgängligheten i staden i allmänhet och till 
stationsområdet i synnerhet. Här finns förutsättningar för smidiga byten mellan trafikslag liksom för 
gående och cyklister att ta sig till resecentret från båda sidor av järnvägen. Trafikverket tog under åren 
2012‐13 fram en Åtgärdsvalsstudie för Västerås Resecentrum. Utifrån denna studie arbetades sedan en 
gemensam målbild fram för området. Trafikverket har i samband med framtagandet av planförslaget 
varit en av flera dialogpartners. I sammanhanget har Trafikverkets roll varit att bevaka verkets intressen 
kopplade till den statliga infrastrukturen. Ansvaret för utformningen av detaljplanen som helhet ligger 
genom planmonopolet hos kommunen. Trafikverket vill förtydliga att verket inte har ingått i den 
projektgrupp som arbetat fram det slutliga planförslaget (jmfr sid 3, Projektgrupp) och att Trafikverket 
inte ställer sig bakom alla delar i planen. 
 
Trafikverket har i egenskap av anläggningsägare och infrastrukturförvaltare av Mälarbanan och Sala‐
Oxelösundsbanan tagit del av planförslaget och vill lyfta nedanstående.  
 
Järnväg av riksintresse 
Mälarbanan och Sala‐Oxelösundsbanan utgör riksintressen för kommunikation och ska som sådana 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Med det 
avses att funktionen hos riksintresset ska säkerställas. Ny bebyggelse får inte negativt påverka nuvarande 
eller framtida användning av anläggningarna. Exploatering nära järnvägen får heller inte påverka 
möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av densamma. 
 
Brister med dagens resecentrum 
Avsnittet på sid. 19 beskriver att nuvarande dörröppningar vid plattformarna är för smala och att 
trängsel ofta uppstår när resande till och från stationen möts i skjutdörrarna, vilket stämmer. Det 
stämmer också att spårkapaciteten i Västerås är tillräcklig för en längre tid framöver. Trafikverket vill 
däremot förtydliga att det inte finns några brister vad gäller plattformarna, de är alltså inte för smala. 
Trafikverket vill också tydliggöra att verket inte gör bedömningar ifall stationsbyggnader är för små eller 
inte, utan det är funktionen att ta sig till och från tågen som Trafikverket bevakar. Texten bör korrigeras 
utifrån ovanstående. Även inledningen i avsnitt Spårområdet sid. 30 bör justeras med hänsyn till detta. 
Här vill Trafikverket också klargöra att det inte finns några dispenser för smala plattformar. Däremot är 
hastigheten på spår fyra förbi trapphuset nedsatt, eftersom avståndet mellan plattformskant och 
trapphusets vägg är mindre än 3 meter.  
 
Utformning och gestaltning 



Trafikverket förutsätter att gällande krav angående bl.a. säkerhetsbestämmelser efterlevs i samband 
med utformning och gestaltning av stationsområdets alla delar. Exempel på detta är höjd på räcken på 
terrasserna liksom frihöjd under taket som kommer att skjuta ut över allmänna ytor. Kopplat till 
järnvägsanläggningen ska bl.a. Elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter beaktas.  
 
I avsnittet på sid. 32 beskrivs att detaljplanen möjliggör att del av spårområdet byggs över och att 
säkerhetsfrågan kommer att studeras i projekteringsfasen. Trafikverket ställer sig undrande till om detta 
inte behöver lösas innan detaljplanen antas, så att nödvändiga åtgärder för att uppnå fullgod säkerhet 
kan säkerställas med bestämmelser i plankartan? I sammanhanget vill Trafikverket tipsa om 
Stationshandboken, som kan fungera som ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av stationer. 
Se Trafikverket hemsida, www.trafikverket.se (sök på Stationshandbok) 
 
På sid. 32, mittspalten, är tredje stycket rörigt formulerat och kan med fördel tydliggöras. Möjligen 
räcker det att beskriva att etappindelningen är under utredning, vilket framgår av styckets första mening.  
 
Trafikverket vill också trycka på vikten av att temporära lösningar inte får bli permanenta och innebära 
påverkan på järnvägen, eller försvåra i samband med kommande utbyggnad av järnvägsanläggningen. 
 
Bussterminal – hållplatser 
Trafikverket anser att det i avsnittet på sid. 26 behöver tydliggöras hur kommunen har beaktat den 
långväga busstrafiken, t.ex. bussar till Arlanda och Uppsala.  
 
Mälarbanan 
När tågtrafiken utmed Mälarbanan i framtiden börjar nå sådan mängd att kapacitetsbrist uppstår, kan 
det bli aktuellt att bygga ut till fyra spår. Trafikverket har dock i dagsläget inga konkreta planer på 
utbyggnad till fyra spår, varken i närtid eller på sikt (jmfr sid. 30, 4.7.2.1 första stycket).  
 
Trafikmängder och prognoser 
I avsnittet på sid. 30 anges att det under 2018 är ca 61 000 på‐ och avstigande resenärer på Västerås C 
per normal vecka. Här vill Trafikverket förtydliga att resandestatistik anger antingen avstigande eller 
påstigande resenärer, d.v.s. man räknar antal resenärer, där en person åker fram och tillbaka. Den siffra 
som nu anges är alltså antalet resor och inte resenärer. Statistik finns heller inte framtagen för 
innevarande år. Trafikverket har tidigare lämnat underlag med resandestatistik (för 2016‐17) från SJ till 
Västerås stad. Avsnittet bör ses över med anledning av detta.  
 
Trafikverket önskar också justera trafikeringssiffrorna i texten. Under 2017 passerade ca 95 persontåg 
och ca 11 godståg förbi det aktuella området varje dygn. Skillnaderna mellan trafiksiffrorna skulle kunna 
förklaras av att kommunens underlag är hämtat från tågplanen, medan siffrorna ovan är den 
genomförda trafiken. Ofta planeras det för mer trafik än vad som sedan genomförs.  
 
Beträffande trafikprognosen stämmer det att trafiken ökar till ca 150 persontåg per dygn, medan 
godstågen ökar till ca 20 tåg per dygn (jmfr sid 31). De bullerutredningar och riskanalyser som utgör 
underlag till planförslaget bör rimligen utgå från samma trafikuppgifter.  
 
Stockholm – Oslo  
Västerås stad har tillsammans med Region Västmanland tagit fram en möjlighetsstudie för stråket 
Stockholm – Oslo, delen genom Västerås, vilken föreslår en spårsträckning genom Västerås station. För 
hela sträckan Stockholm – Oslo har Trafikverket genomfört en Åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien är 



på en mer övergripande nivå och den föreslagna åtgärden finns inte med i denna studie. Trafikverket vill 
därför förtydliga att verket inte står bakom den spårsträckning som illustreras på sid. 31. Trafikverket har 
tvärtom svårt att se hur spårsträckningen ska kunna förverkligas utformningsmässigt. 
 
Östermalmsterrassen 
Det avstånd på 30 meter till järnväg som Trafikverket anser ska beaktas i samband med nybyggnation, 
innebär förutom ett visst skydd i samband med en eventuell tågurspårning även möjlighet till viss 
utveckling av järnvägsanläggningen liksom av trafikeringen på järnvägen. Planförslaget medger nu 
byggnation av kontor och parkeringshus 15 meter från spår (efter ombyggnad av spår). Trafikverket 
ställer sig frågande till hur riksintresset järnväg tillgodoses med denna lokalisering? 
 
På sid 49 beskrivs att Trafikverket inte har något intresse av att äga mark som inte tillhör bangården och 
att kommunen har option på att köpa marken. Trafikverket vill här förtydliga att vi inte vill äga mark som 
inte behövs för våra anläggningar. Trafikverket vill emellertid inte heller sälja mark vars användning 
sedan innebär begränsningar för vår anläggning, t.ex. uppförande av byggnader för nära spår, se även 
stycket Risker kopplade till transporter med farligt gods nedan.  
 
Trafikverket motsätter sig med anledning av ovanstående byggnation av kontor och parkeringshus inom 
området Östermalmsterrassen, så som planen föreslår. Trafikverket ser däremot att det är acceptabelt 
att placera markförlagd p‐yta 15 m från spår. 
 
Trafikbuller 
I samband med nybyggnation av bl.a. bostäder och skola/förskola anser Trafikverket att gällande 
riktvärden enligt förordningen SFS 2015:216 ska efterlevas. God ljudnivå bör i första hand uppnås genom 
samhällsplanering och inte genom skyddsåtgärder. Vid planläggning av bullerutsatta områden är det 
viktigt att detaljplanen reglerar byggnationen i den utsträckning som är nödvändig för att klara 
riktvärdena, så att en god boende‐ respektive skolmiljö kan erhållas.  
 
Planerade byggnader ligger nära järnvägen, på båda sidor om stationsområdet. Trafikverket önskar en 
beskrivning av hur trafiken har fördelats på spåren vid framtagandet av redovisade ljudnivåer. Har 
beräkningarna utgått enbart från närmaste spår, från stationsområdets mitt, från något av 
genomgående spår eller är trafiken fördelad lika på alla spår? Enligt bullerberäkningarna klaras gällande 
riktvärden precis vid fasad. Kan andra ljud som t.ex. inbromsningar och gnissel påverka detta? Har 
hänsyn tagits till hårdgjorda ytor inom stationsområdet och den reflektion som dess ytor innebär? 
Trafikverket önskar också se en beskrivningen av bullerspridningen över stationsområdet som helhet. 
Vilka ljudnivåer uppnås där resande ska stå och vänta? Finns möjlighet att mjukgöra ytterligare ytor för 
att få en mer dämpande effekt?  
På sid. 75 beskrivs att det är viktigt med en bra ljudmiljö vid en stor allmän yta som ett resecentrum, och 
att detta är något som ska studeras senare i processen. Trafikverket anser att ljudmiljön även för de 
allmänna ytorna ska studeras till granskningsskedet. På så sätt kan genomförandet av eventuella 
nödvändiga åtgärder för att skapa en god ljudmiljö för resenärer och andra som vistas i området 
säkerställas med bestämmelser i plankartan.  
 
Plankartan anger en generell bestämmelse om lägenhetsutformning, där minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida i de fall riktvärdet för buller 
överskrids, alternativt tillgodoses riktvärdet genom enkelsidiga lägenheter på mindre än 35 kvm. 
Trafikverket anser att det av plankartan ska framgå var denna bestämmelse tillämpas, d.v.s. de 
byggnader som är utsatta för ljudnivåer över gällande riktvärden och därmed faller in under 



bestämmelsen om lägenhetsutformning ska kopplas till bestämmelsen. Detaljplaner i bullerutsatta lägen 
kan inte vara mer flexibla än vad bullret tillåter. Trafikverket anser därför att utformningsfrågan ska vara 
löst innan detaljplanen antas. Trafikverket anser vidare att planbeskrivningen ska redogöra för lämpliga 
planlösningar som påvisar hur riktvärdena kan efterlevas.  
 
Beträffande trafikprognoser anser Trafikverket att prognosår 2040 ska beaktas i båda 
bullerutredningarna och att trafikeringsuppgifterna ska överensstämma med det underlag som används i 
riskanalysen. Bullerberäkningarna bör ses över med hänsyn till detta.  
 
Sigurd 3 
Enligt planbeskrivningen kan gällande riktvärden enligt förordningen efterlevas. Här framgår också att 
lokala ljuddämpande skärmar behöver sättas upp för att nå bullerriktvärdena på förskolegården. 
Trafikverket anser att om skärmarna är en förutsättning för att nå gällande riktvärden, ska detaljplanen 
förses med bestämmelser som säkerställer ett genomförande av skärmarna. Trafikverket ställer sig 
emellertid tveksam till att lokalisera en förskola i detta läge, se avsnittet om Risker nedan. Trafikverket 
anser vidare att bostadsbyggnader som utsätts för ljudnivåer över gällande riktvärden, ska förses med en 
bestämmelse om lägenhetsutformning enligt ovan.  
 
Vasatornet  
Av planbeskrivningen framgår att gällande bullerriktvärden för bostäder kan innehållas för våningsplan 
16‐18. Däremot överskrids riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad på våningarna 7‐14 samt delvis 
för våningsplan 15. Här framgår också att bestämmelse om lägenhetsutformning ska tillämpas för de 
våningsplan som inte uppfyller riktvärdena. På samma sätts om ovan anser Trafikverket att 
bestämmelsen om lägenhetsutformning ska tydliggöras inom kvarteret genom att regleras i plankartan.  
 
Detaljplanen beskriver att tre olika principlösningar vad gäller skärmning av gårdsrummet har studerats i 
bullerutredningen. Här framgår att endast den lösning med hel inglasning innebär att bullerriktvärdena 
enligt förordningen uppfylls, d.v.s. riktvärden för bullerdämpad sida samt vid uteplats i gårdsrummet. 
Eftersom detta utförande är en förutsättning för att klara gällande riktvärden anser Trafikverket att ett 
genomförande av inglasningen ska regleras med bestämmelser i plankartan 
 
Risker kopplade till transporter med farligt gods 
I samband med nybyggnation anser Trafikverket att ett minsta avstånd på 30 meter till järnväg ska hållas, 
mätt från spårmitt närmsta spår. Som planbeskrivningen nämner ger detta avstånd ett skydd vid 
urspårning. Här vill Trafikverket förtydliga att skyddsavståndet på 30 meter minskar risken för mekanisk 
påverkan vid en urspårning. Avståndet beaktar däremot inte utsläpp av farligt gods och de konsekvenser 
detta kan innebära, t.ex. brand, explosion, luftväga spridning av farliga ämnen. Det är därför viktigt att 
planera för lämpliga verksamheter direkt bortom 30 m från spår. Trafikverket anser att den bebyggelse 
som placeras 30 meter från järnväg ska innehålla sådan verksamhet som innebär att ett fåtal vakna 
personer med möjlighet att själva sätta sig i säkerhet vistas i området, s.k. icke personintensiv 
verksamhet, vilket också stöds av rekommendationer framtagna av Länsstyrelser runt om i Sverige, bl.a. 
Södermanlands läns vägledning Farligt gods och Länsstyrelsen i Skåne läns Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen. Kontor och centrumverksamheter bör enligt rekommendationerna placeras minst 
70 meter från järnväg och flerbostadshus 150 meter från järnväg, om inga skyddsåtgärder vidtas som 
kompenserar det krympta avståndet.  
 
I avsnittet Risker redogör planbeskrivningen för ett antal skyddsåtgärder som enligt riskutredningen 
bedöms minska konsekvenserna av en olycka där farligt gods är inblandat. Här nämns bl.a. att fasader 



och fönster mot järnvägen ska utföras i obrännbart material. Trafikverket tar inte ställning till om 
föreslagna skyddsåtgärder är tillräckliga för att uppnå en acceptabel risksituation. Trafikverket anser 
dock att om de riskreducerande åtgärder som föreslås i planbeskrivning och riskutredning är nödvändiga 
för att en acceptabel risksituation och en god boendemiljö ska uppnås, så ska ett genomförande av 
åtgärderna säkerställas med bestämmelser i plankartan.  
I planbeskrivningen anges att bestämmelsen b1 lyder Ventilationsintag ska ej placeras mot järnvägen. 
Centralt avstängningsbar ventilation ska finnas. Plankartan har dock tappat den sista meningen av 
bestämmelsen, vilket bör justeras.  
 
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets järnvägar. Hänsyn till 
farligt gods ska därför beaktas enligt de rekommendationer Länsstyrelsen i Västmanland anger. 
Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella riskreducerande skydd, som t.ex. urspårningsskydd, som 
sker till följd av kommunens planering inte ska placeras i Trafikverkets anläggning eller på Trafikverkets 
fastighet. Skyddet ska placeras så att det kan uppföras och underhållas utan att komma i konflikt med 
järnvägsanläggningen, bl.a. ska Elsäkerhetsverkets föreskrifter beaktas. Utmed de delar av järnvägen där 
plattform finns i dagsläget kan denna anses utgöra ett urspårningsskydd. Plattformar som kommer att 
byggas i samband med stationsområdets etappvisa utbyggnad, kan inte tillgodoräknas som ett skydd 
förrän de är på plats. Trafikverket vill också framhålla att det är svårt att konstruera byggnader 
(förstärkta fasader) så att de klarar att ta upp krafterna från ett urspårat tåg. Med hänvisning till 
styckena ovan vill Trafikverket uppmärksamma att ett urspårningsskydd inte skyddar mot brand, 
explosion, luftväga spridning av farliga ämnen etc., vilket tydligare bör framgå av planbeskrivningen. 
Trafikverket vill också framhålla att även ett persontåg kan spåra ur och medföra konsekvenser för 
omgivningen, även om det inte innebär utsläpp av farligt gods.   
 
Trafikverket vill understryka att de 30 meter som Trafikverket anser ska hållas mellan järnväg och nya 
byggnader, mäts från spårmitt närmsta spår. Planbeskrivningen är inte helt tydlig på den punkten.  
 
Sigurd 3 
Av säkerhetsskäl anser Trafikverket att all ny bebyggelse ska placeras minst 30 meter från spårmitt, mätt 
från närmsta spår, se ovan. Om angivna skyddsavstånd kopplat till planerade verksamheter minskas, bör 
det rimligen innebära att skyddsåtgärder vidtas i lämplig omfattning för att kompensera det kortare 
avståndet till riskkällan. Trafikverket anser att nödvändiga skyddsåtgärder ska regleras i plankartan.   
 
Med hänsyn till den relativa närheten till järnvägen, som innebär en förhöjd risksituation samt 
svårigheter att få till en god ljudmiljö, ställer sig Trafikverket frågande till lämpligheten att placera en 
förskola i föreslaget läge. Eftersom det dessutom inte går att uppfylla riktlinjerna om friyta inom 
kvarteret bör kommunen istället studera en alternativ placering av förskolan, som på ett bättre sätt kan 
tillgodose en bra miljö för de barn som ska vistas där dagligen.  
 
Vasatornet  
Planbeskrivningen anger att det krävs minst 30 meters avstånd mellan bostäder och närmsta spårmitt, 
vilket inte överensstämmer med Trafikverkets uppfattning, se första stycket ovan. Trafikverket anser det 
inte vara lämpligt med bostäder 30 meter från järnvägen, där boende medges på våningarna 7‐18. Har 
de boende i byggnaden möjlighet att vakna och ta sig ut ur byggnaden i tid vid en eventuell olycka på 
järnvägen nattetid, med brand, explosion eller utsläpp av farliga ämnen som följd? Även här är det viktigt 
att säkerställa genomförandet av erforderliga skyddsåtgärder med bestämmelser i plankartan. 
 
Östermalmsterrassen  



Trafikverket anser att föreslagen lokalisering är olämpligt med hänsyn till risksituationen. Som nämnts 
tidigare i yttrandet anser Trafikverket generellt att inga nya byggnader ska uppföras inom 30 meter från 
spårmitt närmsta spår. Parkeringshus bedöms på samma sätt som andra byggnader och ska som sådan 
också hålla detta skyddsavstånd. Det är däremot acceptabelt att placera markförlagd p‐yta 15 m från 
spår. 
 
Klimatförändringar – vattenavrinning 
Trafikverket ser positivt på att det inom stationsområdet planeras för vattenmagasin, som kan ta hand 
stora vattenmängder vid t.ex. ett skyfall. Trafikverket önskar dock en närmare beskrivning av vad 
bestämmelsen E2 Teknisk anläggning, dagvattenmagasin innebär. Trafikverket vill uppmärksamma att 
det ska säkerställas att järnvägsanläggningen inte tar skada av vattenmagasinet som sådant, eller av de 
arbeten som anläggandet av magasinet innebär. Trafikverket önskar en dialog med kommunen så snart 
som möjligt, så att frågan är löst till granskningsskedet och så att förutsättningarna för ett genomförande 
av detaljplanen säkerställs.  
 
Av dagvattenutredningen framgår att själva spårområdet inte ingår i utredningen. Stationsområdet ligger 
lågt, vilket är ett problem i sammanhanget. Trafikverket vill upplysa om att spårprofilen är låst i 
förhållande till omgivande bebyggelse. Kan det garanteras att vattenavrinningen från stationsområdets 
alla hårdgjorda ytor inte berör spårområdet? I plankartan finns en bestämmelse som anger att fysiska 
barriärer ska kunna släppa igenom dagvattnet vid ett 100‐årsregn. Här bör det uppmärksammas att det 
är skillnad på 100‐årsflöden som beräknas utifrån historiska värden och beräkningar där hänsyn tas till 
klimatförändringar med skyfall och ökad nederbörd i stort. Har hänsyn tagits till klimatförändringar i 
beräkningarna och i samband med dimensionering av systemet för dagvattenhanteringen? 
 
Avtal – fördelning av ansvar och kostnader 
Avtal ska tecknas mellan Trafikverket och Västerås stad angående genomförande av Västerås 
resecentrum. Avtalet ska reglera fördelning av ansvar och kostnader. I likhet med vad som framgår av 
planbeskrivningen anser Trafikverket att avtalet ska tecknas innan detaljplanen antas. Kontakt tas 
gällande avtalet med ansvarig åtgärdsplanerare järnväg hos Trafikverket, tel: 0771‐921 921 (Trafikverkets 
kontaktcenter).  
 
Övrigt  
Flyghinderanalys  
Trafikverket vill uppmärksamma att LFV alltid ska tillfrågas som sakägare för infrastrukturutrustning samt 
för utförande av flyghinderanalys vid planerade byggnadsverk högre än 20 meter. Se LFVs yttrande i 
ärendet. Mer information finns också på LFVs hemsida www.lfv.se.  
 
Ledningar inom Trafikverkets fastighet 
Placering av ledningar inom Trafikverkets fastighet kräver avtal med Trafikverket, se Trafikverkets 
hemsida: www.trafikverket.se (sök på Ledningsärenden) 
 
Planteringar  
Planteringar och vegetation vid järnvägar bidrar till en god miljö och en positiv upplevelse för resenärer 
och andra människor som vistas utmed järnvägen, men kan också påverka järnvägsanläggningen 
negativt. Växtlighet kan bl.a. orsaka konflikt med elsäkerhetsbestämmelser. I samband med nyplantering 
av parkträd och större buskar intill järnväg är det därför viktigt att ta hänsyn till växtens storlek och 
utbredning som fullt utvecklad individ för att undvika problem med störningar av järnvägstrafiken i 



framtiden. Mer information om avstånd mellan järnväg och vegetation finns på Trafikverkets hemsida: 
www.trafikverket.se (sök på Vegetation).  
 
Fortsatt arbete 
Trafikverket ser fram mot det fortsatta arbetet med detaljplanen och välkomnar en dialog kring de 
punkter ovan som behöver lösas till granskningsskedet. Kontakt kan i sammanhanget tas med 
Trafikverkets samhällsplanerare Linda Berntsen, linda.berntsen@trafikverket.se, eller samhällsplanerare 
Catrin Englund, se kontaktuppgifter nedan.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Catrin Englund 
Samhällsplanerare 
  
catrin.englund@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 57 88 
  
Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: Tullgatan 8 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se  
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Kopia till 

byggnadsnamnd@vasteras.se              
 

Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Yttrande Samrådsremiss för Västerås 
resecentrum, Dp 1811 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.       

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett cirka 12 hektar stort 
område i centrala Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Framtida 
resecentrumska 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. 

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal-, 
regional- och nationell kollektivtrafik samlat i en punkt. Det ska även vara 
enkelt att gå och cykla till och genom området. Ytan för befintligt 
resecentrum utökas och nyttjas effektivare än tidigare. 

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för verksamheter, service och 
bostäder i direkt anslutning till resecentrum. Funktionsblandade kvarter 
eftersträvas i största möjligaste mån. Detaljplanen möjliggör funktioner som 
handel, parkering, centrumändamål, parkering, kontor, hotell, teknisk 
anläggning, förskola, gymnasieskola samt bostäder. 

      

Tjänstemannayttrande 

 Västerås stads parkeringsriktlinjer ska följas.  För resecentrum finns 
inget färdigt parkeringstal så behovet måste beräknas genom en 
särskild parkeringsutredning. Det finns ett par utredningar men dessa 
har några år på nacken och behöver därför säkerligen uppdateras efter 
dagens förutsättningar.  

       Det är viktigt att man inte bara tittar på parkeringsbehov och 
parkeringslösningar inom denna detaljplan för sig själv. Viktigt att 
tidigt peka ut parkeringshus/mobilitetshus i anslutande planer så att 
det blir en bra lösning för hela Mälarporten. 

        Vinterdriften nämner ett minimum av 2,5 meter breda gångbanor och 
gång- och cykelvägar för att kunna snöröja. Helst 3 meter eller gärna 
markvärme. 

        Markvärme i området behöver plats för en markvärmecentral. 
        Markvärmd bussterminal borde vara självklart. 
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        Markvärme är överlag en kostsammare lösning än konventionell 
vinterväghållning men på publika platser med stort flöde av 
människor samt en framsida för Västerås som helhet så är markvärme 
bästa alternativet. Markvärme ger också stora samhällsekonomiska 
förbättringar i och med reducering av halkolyckor med höga 
vårdkostnader och sjukskrivningar från arbete. Beslut om markvärme 
innebär dock ökade kostnader för tekniska nämnden. 

        All tillkommande allmän plats innebär utökade kostnader för 
tekniska nämnden. 

        Saknas tydlig visning av gatusektioner och dess bredder. Detta för att 
vi ska kunna granska att bredderna gator och gång- och cykelvägar 
inom området är acceptabla. 

        Saknas bild över trafikrörelserna – på liknande vis som 
cykelrörelserna, även antal filer in o ut från busstation. 

        Planbeskrivning, kortversion sidan 23. Man bör kanske inte redovisa 
privata och allmänna cykelparkeringar i samma bild. Vasatornets 
cykel-p redovisas till exempel inte. 

        Planbeskrivning, kortversion sidan 29. Hela bussterminalens nya 
utbredning vore önskvärt att den syns i bilderna. 

        Planbeskrivningen . Sid 89 kap 7.5.1 stycke 6, nämna att RoRo 
eventuellt kan komma att flytta till västra hamnen. 

        Planbeskrivningen. Komplettera med uppgifter om vart leveranser 
och annan angöring bör genomföras. 

        Planbeskrivningen. Dagvattenhanteringen bör redovisas tydligare hur 
den bör hanteras. 

        Planbeskrivningen. Behövs komplettering med vart en eventuell 
förskolan på Sigurd 3 planerar att ha sina parkeringar? Dessa ska ju 
finnas på kvartersmark enligt plan- och bygglagen så vi saknar 
redovisning för detta. 

       Allén på Södra Ringvägen behöver ses över. Hur träden mår behöver 
kontrolleras, allén behöver troligen förnyas och träden behöver bättre 
förutsättningar med bra trädgropar. 

        Ruderatmarken kring spåren är värdefull ut natursynpunkt, viktiga 
spridningsvägar med hög biologisk mångfald. 

       Eventuell anslutning av cykelramp till Vasaparken. Om man börjar 
gräva mycket i parken så ändras grundvattennivåer, vilket främst 
påverkar träden i parken negativt. Parkens yta bör inte minskas av 
eventuell anslutning. Föreslår att man tittar på en anslutning där det 
idag är en tunnel under ringvägen. 

        Vasatornet. Skuggningen från Vasatornet kan komma att försämra 
förutsättningarna i Vasaparken. Gräsytornas kvalitet kan komma att 
påverkas om det blir skuggigt. Eftersom det både blir mörkare och 
blötare kan gräset få svårare att klara slitage vilket ger leriga ytor. 

       Vasatornet. När förutsättningarna ändras för träden i parken, med mer 
skugga än de varit vana vid hela sitt liv, kan det påverka träden 
negativt. Flera av träden är hundratals år gamla och anpassade efter 
de ljusförhållanden som de har idag. 

       Vasatornet. Vasatornet kommer att dominera stora delar av parken 
visuellt. 
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       Vasatornet. Parken blir ännu mer värdefull nu när det blir fler som 
bor och rör sig i området, som tillsammans med barn från förskolor 
kommer att öka trycket på parken. Därför behöver kvaliteten och 
förutsättningarna för parken förbättras vilket innebär utökad drift och 
därmed även utökade kostnader för tekniska nämnden. 

 

 

 

Hans Näslund  Linnea Viklund 

Direktör   Enhetschef 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Sanna Edling 
Epost: sanna.edling@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2018-11-27 
Diarienr 

FN 2018/00474- 1.7.1  
  

 

Kopia till 

Byggnadsnämnden              
 

Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Samrådsremiss, Detaljplan för Västerås 
resecentrum, Dp 1811 

Förslag till beslut 

1. Planförslaget tillstryks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet. 

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

3. Fastighetsnämnden uppmärksammar byggnadsnämnden på vikten av att 
detaljplanen inte antas innan exploateringsavtal/RAM-avtal samt 
genomförandeavtal resecentrum är tecknade för säkerställande av stadens 
intressen i genomförandefasen.  

4. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att bevaka 
att erforderliga exploateringsavtal/RAM-avtal tecknas med intressenter till 
detaljplanen för säkerställande av projektets genomförande.               

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar för 
detaljplan gällande Västerås nya resecentrum daterad 2018-09-27. Planens 
syfte är att möjliggöra utveckling av Västerås resecentrum med intilliggande 
bostads- och kontorsfastigheter. Planen skapar förutsättning för bostäder, 
kontor, platser för allmänhet samt nytt resecentrum med integrerad tåg- och 
bussterminal.  
 
Denna detaljplan är en del av projekt Mälarporten där angränsande 
detaljplanering kommer att ske kommande år. Kopplingar till omgivande 
planer är mycket viktiga för helhetstänk och stadens framtida utveckling.   
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 27 november 
2018 yttrat sig i ärendet.      

Beslutsmotivering 

Exploaterings-/RAM-avtal bör tecknas innan antagande av detaljplan för att 
säkra allmänhetens intressen i planen.   
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§ 249 Dnr FN 2018/00474-1.7.1 

Samrådsremiss - Detaljplan för Västerås resecentrum, Dp 1811 

Beslut 

1. Planförslaget tillstryks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet. 

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden, med 
tillägget att yttrandet kompletteras med betydelsen av att cityringens 
framkomlighet inte får försämras med ett nytt resecentrum. Ringens 
framkomlighet skall vara 2+2 utöver bussterminalens behov av på- och 
avstigningsytor.  

3. Fastighetsnämnden uppmärksammar byggnadsnämnden på vikten av att 
detaljplanen inte antas innan exploateringsavtal/RAM-avtal samt 
genomförandeavtal resecentrum är tecknade för säkerställande av stadens 
intressen i genomförandefasen.  

4. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att bevaka 
att erforderliga exploateringsavtal/RAM-avtal tecknas med intressenter till 
detaljplanen för säkerställande av projektets genomförande 

 

Eleonore Lundkvist och Anders Ohlsson, båda (M), och Magnus Agestav, 
(KD) deltar inte i beslutet.  

Särskilt yttrande 

Eleonore Lundkvist och Anders Ohlsson, båda (M), inkommer med ett 
särskilt yttrande:  

”Moderaterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till partiets remissvar på 
detaljplanen.” 

Magnus Agestav (KD) inkommer med ett särskilt yttrande:  

”Kristdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till partiets remissvar 
på detaljplanen.” 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar för 
detaljplan gällande Västerås nya resecentrum daterad 2018-09-27. Planens 
syfte är att möjliggöra utveckling av Västerås resecentrum med intilliggande 
bostads- och kontorsfastigheter. Planen skapar förutsättning för bostäder, 
kontor, platser för allmänhet samt nytt resecentrum med integrerad tåg- och 
bussterminal.  

Denna detaljplan är en del av projekt Mälarporten där angränsande 
detaljplanering kommer att ske kommande år. Kopplingar till omgivande 
planer är mycket viktiga för helhetstänk och stadens framtida utveckling.   

Följebrev och planbeskrivningen har bifogats ärendet. Samtliga handlingar 
finns på https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-
utvecklas/malarporten/resecentrum.html.  
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 27 november 
2018 yttrat sig i ärendet.      

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  

1. Planförslaget tillstryks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet. 

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

3. Fastighetsnämnden uppmärksammar byggnadsnämnden på vikten av att 
detaljplanen inte antas innan exploateringsavtal/RAM-avtal samt 
genomförandeavtal resecentrum är tecknade för säkerställande av stadens 
intressen i genomförandefasen.  

4. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att bevaka 
att erforderliga exploateringsavtal/RAM-avtal tecknas med intressenter till 
detaljplanen för säkerställande av projektets genomförande.  

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) yrkar att yttrandet kompletteras med betydelsen av att 
cityringens framkomlighet inte får försämras med ett nytt resecentrum. 
Ringens framkomlighet skall vara 2+2 utöver bussterminalens behov av På- 
och Avstigningsytor.  

Proposition 

Ordföranden frågar nämnden om förvaltningens förslag till beslut med 
tillägg av Staffan Janssons tilläggsyrkande och finner att nämnden 
godkänner desamma.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

 

 



 
 

1  
Remiss Dp1811 Resecentrum samråd_s1BJ_2018-12-18  

 
 

 
Västerås 2018-12-18 

 

 

Västerås stad 

Byggnadsnämnden   

Stadshuset 

72187 VÄSTERÅS  

E-post: byggnadsnamnd@vasteras.se   

 

 

Remissvar: Samråd Dp 1811 Västerås resecentrum 

 

Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsunderlaget.  

 

Naturskyddsföreningen vill se ett resecentrum som möjliggör en kraftig ökning i 

transportmedel kollektivtrafik och cykel. Det skall också vara lätt att göra rätt dvs 

resecentrum liksom till-och frånresa till detta skall göras så enkel och inbjudande som möjligt. 

Vi tror detta är uppfyllt med föreslagen lösning. Dock måste gång- och cykelkopplingarna till/ 

från planområdet förbättras, vilket också skrivs i kap. 4.4.4.  

 

Vi saknar en tydligare koppling till förväntad utveckling av klimatet avseende 

temperaturökning, ökning av nederbörd och extrema väderhändelser t.ex. fler kraftiga regn 

under ett år. Med tanke på att resecentrum som anläggning betraktat har en förväntad 

livslängd minst till slutet av 2000-talet är det viktigt att det redan nu byggs för att klara 

klimatet vid 2080 – 2100. I t.ex. länsstyrelsens rapport Klimatstrategi för Västmanlands län 

finner man att årsmedelnederbörden vid seklets slut beräknas öka med 20%. Störst ökning 

under vinterhalvåret och då i form av regn. Även nederbördsmönstret ändras, både 1-

dygnsnederbörd och 7-dygnsnederbörd kommer att öka. Framtida extremer som skyfall 

kommer att utvecklas mot högre intensitet och tätare frekvens. Beträffande temperaturen i 

Västmanland så kommer årsmedeltemperaturen att öka med c:a 3 grader där störst ökning 

sker på vintern med närmare 6 grader. Detta innebär t.ex. att fler dagar och perioden med sol 

och hög temperatur under sommaren. Dessa värden gäller under förutsättning att globala 

medeltemperaturhöjningen begränsas till högst 2 grader. Världen är nu på väg mot 3 graders 

höjning.   

 

Med hänvisning till klimatförändringen är det viktigt att samtliga perronger täcks helt av tak 

för skydd mot både regn och sol. En komfortfaktor som inbjuder till kollektivt resande.  

På samma sätt bör samtliga perronger för bussar var helt täckta av tak. Förslagsvis så skall 

korsande gångvägar i bussterminalen också ha tak. Filtreringsmagasinen skall byggas för att 

klara vattenmängden liksom för 100-årsregn. 

Naturskyddsföreningen tar upp detta eftersom det inte går att utläsa av handlingarna.  

 

S4. Sammanfattning.  

Ombyggnad spårområdet tidigare bedömts av Trafikverket till år 2025 – 2027. Ny bedömning 

är att det kan dröja till 2040. Är det Trafikverket som bedömer att kapacitetsbrist uppstår först 

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se
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då? Vad är Västerås stads bedömning beträffande kapacitet och hur står den i relation till 

ambitionen att staden skall vuxit till 250 000 invånare år 2050? Vad är stadens mål för antal 

som reser med buss och tåg år 2040 respektive 2050. Vilken ambition har Västerås stad för att 

få fler att åka kollektivt? Hur stämmer denna sena utbyggnad av kapacitet överens med 

klimatprogrammet och att invånarna i Västerås skall vara nere på utsläpp c:a 1,5 ton CO2 år 

2040 inklusive konsumtionen? Nu är ju utsläppen i Sverige c:a 10 ton CO2 per invånare och 

minskar inte utan har i princip legat still där sedan 2008.   

Det absolut viktigaste med ett nytt resecentrum är att det aktivt bidrar till att vi når 

klimatmålen. Naturskyddsföreningen önskar att transportutvecklingen för Västerås, alla 

trafikslag redovisas bättre i detaljplanen. Vi efterlyser diagram som synliggör historiska läget 

och hur de olika transportslagen måste utvecklas för att nå klimatmålen.  

Sverige har som mål fossilfritt transportsystem år 2030. Den stora omställningen av 

transportslag och drivmedel sker ju nu fram till 2030. Kapaciteten på resecentrum får inte vara 

en bromskloss i detta arbete.  

 

4.3 Planförslag.  

Naturskyddsföreningen önskar en redovisning av risken att avsatt yta för Resecentrum visar 

sig vara otillräcklig år 2040 – 2050 eller senare. Vilka möjligheter finns till utbyggnad av 

kapacitet för buss och tåg om kvarteret Sigurd och Vasatornet byggs enligt planen? Västerås 

stad klarar av att öka bostadsbyggandet på annat sätt än att nu börja bygga kvarteret Sigurd 

eller Vasatornet. Blir inte möjligheten att öka kapaciteten på kollektivt resande, om man redan 

nu omgärdar resecentrum med bostadskvarter tätt inpå, mycket svårare och kanske omöjligt? 

Hur stor reservyta för utbyggnad av tåg och buss finns det i planförslaget?  

 

4.4.4. Prioritering av trafikslag.  

Naturskyddsföreningen håller fullt ut med om att en förbättring av gång- och 

cykelkopplingarna till planförslaget måste göras.  

 

4.6 Bussterminal 

Enligt 4.6.2.2. har bussresandet i Västerås fördubblats under en 10-årsperiod och även 

regionala bussresandet har ökat. Planförslaget innehåller ingen prognos / målsättning för tiden 

fram till 2030 och 2040 utan bara ett förslag till omformning och utökning av terminalen. 

Naturskyddsföreningen menar att prognoser och ambition att öka kollektivt resande skall 

redovisas såsom efterfrågats ovan. I 4.6.3.4 refereras till analys av Sweco som visar att 

beläggning av bussterminalen är 60 – 70 % och optimalt är 75 – 80%. Är det 2017 år 

resandesiffror som ger 60 – 70 % beläggning? Hur ser det ut om antalet resor med buss ökar 

med 5 miljoner per 10-årsperiod fram till 2050, dvs från 11,7 miljoner resor till 25 miljoner 

resor?  

 

4.7 Spårområdet.  

Här anges en volymökning om c:a 40 fler tåg för Stockholm – Västerås – Stockholm per dygn 

relativt dagens 58 tåg. Den främsta ökningen sker i lågtrafik enligt Trafikverket. Det framgår 

inte hur stor ökning av resande som förväntas i arbetspendling dvs i högtrafik. Vad är stadens 

ambition här om antal invånare skall öka till 250 000 år 2050 och klimatmålen skall nås?  

 

 

4.8 Sigurd 3 och 4.9 Vasatornet.  

Naturskyddsföreningen anser att dessa delar av Dp skall läggas på framtiden så att de inte blir 

en begränsning i utbyggnad av kollektivtrafiken bortom år 2040.  
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Före år 2040 kommer självkörande bilar att påverka resandet till och från resecentrum. Det 

bör också utredas vilket behov som finns för att resande med t.ex. tåg kommer med bil till 

stationen för att bli avsläppt och sedan rullar bilen bort igen för nytt uppdrag/ bokning. Räcker 

de nu planerade ”kiss and ride” ytorna till för detta?  

 

 

För Naturskyddsföreningen i Västerås  

Med vänlig hälsning  

Bengt Jönsson, (ordf.)  

070–2904020  

Bengt.eb.jonsson@gmail.com  
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Remissvar på Detaljplan för Västerås Resecentrum 

Mälarporten som cykelnätsförbindelse 

Nya resecentrum utgör förutom en viktig målpunkt för resande även en av de absolut viktigaste 
noderna i Västerås framtida cykelvägnät. Som sådan bör den erbjuda effektiva lösningar för 
cyklister som korsar både vägar och järnväg. Bästa vägen kommer enligt detaljplaneförslaget 
utgöras av en tunnel under Ringvägen samt en bro i sydväst (Sigurdspassagen).  

Många fallhöjdsmetrar och branta ramper 

Låt oss följa en cyklist som ska korsa resecentrum från Vasaparken mot Öster Mälarstrand. 
Enligt detaljplanen ska cyklisten cykla från Vasaparken genom tunnel under Ringvägen med ca 
4m fallhöjd. Söder om Ringvägen löper rampen upp runt Vasatornet vilket medför tre skarpa 
svängar med dold sikt runt tornets hörn. Sedan följer Sigurdspassagen på ca 11m höjd. 
Ramperna lutar 6% och innehåller svängar. Som jämförelse så är IGORs parkering på plan fyra 
11m hög. Enligt uppgift från projektledare Sanna Edling så kommer höjden på Sigurdspassagen 
vara 7,5m. Det skulle kunna minska rampens lutning till 3,8% vilket fortfarande är väldigt brant. 
Som jämförelse så lutar Pilgatsbacken förbi Scandic 3% med en stighöjd på 10m, och redan där 
kliver många av cykeln och går upp. Om vi tänker att cyklingen ska öka, kommer i praktiken 
bilar bytas ut mot vanliga cyklar, elcyklar och lastcyklar. För lastcyklisternas skull är det extra 
viktigt att minimera stighöjder och lutningar. 
 
Lutningarna på de ramper som föreslås är alldeles för branta för att cykla uppför. Härmed 
minskar passagens attraktivitet och därmed nytta som länk förbi stationsområdet kraftigt. 

Dåligt efterföljande av 2013 års FÖP för resecentrum 

I 2013 års fördjupade översiktsplan för området föreslås tre nya förbindelser förbi järnväg och 
väg; två passager under spåren för cyklister och gående samt en passage över spåren för 
enbart gående. I den fördjupade översiktsplanen visas Uppsala resecentrum som ett gott 
exempel. Det är en bred passage under spåren, separerad för cyklister och gående. Passager 
under hinder för GC-bana är stadens cyklister vana vid, och de är vanliga vid järnvägsstationer. 
Cykelfrämjandet menar att lösningen som presenterades i den fördjupade översiktsplanen var 



 

relevant och rimlig. Lösningen speglar väl stadens ambitioner och policys. Referens: 
https://www.vasteras.se/download/18.3c98327214c332c6cc37315/1427374644919/F%C3%B6r
djupad%20%C3%B6versiktsplan%20f%C3%B6p%2064%20planhandling%20godk%C3%A4nd.
pdf 

Dåligt efterlevande av egna policydokument 

Cykelfrämjandet anser att detaljplanens förslag är undermålig ur ett cykelperspektiv pga branta 
lutningar, onödig stighöjd, skarpa svängar med dold sikt samt att det saknar aspekten av att 
länka samman ett effektivt cykelvägnät i Västerås. Förslaget utgör som nod i Västerås framtida 
cykelbanenät i princip ingen förbättring mot dagens situation, skapar inte förutsättning för ökad 
cykling, och speglar därmed inte stadens ambition inom cykling; Enligt Västerås Trafikplan 2026 
ska gående och cyklister prioriteras högst av färdsätten. Referens: 
https://www.vasteras.se/download/18.2a23ba8615090ceccb616/1445581497375/Trafikplan.pdf 

Passagernas trafikkapacitet 

Passagerna över järnvägen borde ha hög kapacitet då de skall stå för en viktig länk i stadens 
cykelvägnät för en lång tid framöver och att öka kapaciteten i efterhand kostar väldigt mycket. 
Det byggs och kommer att byggas mycket bostäder söder om järnvägen vilket borde innebära 
mer cykeltrafik. Området för GC-banans bredd är mellan ca 4 och 6,5m brett för bägge 
passagerna över spåren. I tabellen syns svenska rekommendationer enligt VGU och 
GCM-handboken som ger ett ganska snålt utrymme jämfört med Nederländerna och Danmark. 
Danmark och Nederländernas bredder exkluderar gående. GC-banan runt Vasatornet har tre på 
varandra följande 90 graders svängar inom en sträcka på ca 50m samtidigt med ramp och 
skymda hörn vilket ger att cyklisten måste hålla en mycket låg hastighet på dessa ställen. 
 
Med dessa siffror anser Cykelfrämjandet Västerås nuvarande utformning inte svarar mot en hög 
kapacitet för cykeltrafik. 



 

 
Källa: https://stud.epsilon.slu.se/8427/11/blomstrand_e_150826.pdf 

 
Strava heatmap för cyklister (bilden visar endast Stravas öppna data). Vi har grönmarkerat 
intensiva cykelrörelser, många cyklar idag runt stationsområdet, vad innebär ett nytt stråk, hur 
många kommer korsa resecentrum istället? Är kapaciteten tillräcklig? Jämför bredder på 
gång/cykelbana från Danmark och Nederländerna med stora flöden. 

https://stud.epsilon.slu.se/8427/11/blomstrand_e_150826.pdf


 

GC-banors anslutning till Kungsängsgatan 

Båda GC-banors anslutningar till Kungsängsgatan slutar tvärt vid Kungsängsgatan. detta ställer 
stora krav på utformning i detaljplaner som omfattar Kungsängsgatan. För att utformningen i 
denna detaljplan inte skall leda till en framtid dålig lösning med tvärt avslut efter brant backe ner 
i en väg bör nya detaljplanen för nya resecentrum ta höjd för att framtida lösningar i 
angränsande inte blir av för att undvika tvärt avslut. Ett förslag är att göra det möjligt att svänga 
ramperna så de ansluter längs med Kungsängsgatan med stora kurvradier åt bägge håll på 
båda passagerna. 

 
I bilden ovan visas detaljplan med ifyllda cykelbanor i blått, torgytor ej medräknade (endast för 
flanörcyklister). Passager över bilfiler markerade med rött, ett streck per fil. Befintlig cykelbana i 
ljusblått. OBS enligt detaljplanen görs ingen cykelbana längs norra sidan av Kungsängsgatan, 
inte heller några passager eller överfarter. Man leds ner rakt ut i gatan. Den gc-bana eller 
trottoar som finns idag är mycket smal. 
Bilden illustrerar också de många tvära kurvor som finns enligt detaljplanförslaget. 
Sigurdspassagen får fem tvära kurvor. Kungsängspassagen har en tvär kurva (åt varje håll) mot 
Kungsängsgatan, uppe på passagerna är det bra radier. 



 

Alternativ till liggande förslag 
Vill man på allvar knyta samma de centrala delarna av Västerås och de östra så krävs det en 
bättre lösning än det liggande förslaget. Här presenterar vi två olika exempel på vad vi anser är 
bättre lösningar. 
Med tillägget att minimera stighöjd gäller för cykelbana samma principer som för bilväg för att 
uppnår effektivitet och attraktivitet; tillräcklig bredd, minimera antal svängar, få bort hinder och 
korsningar. 

Anslutande broar 

För att undvika de många stigmetrarna och de tvära kurvorna kring tornet så föreslår vi ett antal 
anslutande broar till passagerna. Främst då den västra passagen. Vi tänker oss att en bro från 
passagens högsta punkt går över cityringen och ansluter antingen till Kopparbergsvägen eller 
någonstans i Vasaparken. Motsvarande åt andra hållet så går en bro från den högsta punkten 
på passagen och landar någonstans på andra sidan Kungsängsgatan. För att underlätta för 
godstrafiken längs Kungsängsgatan så kan en fällbar bro vara lämplig. Dessa lösningar kan 
jämna ut antal höjdmeter över längre sträcka för att minska branta ramper, samt göra planskilda 
korsningar. 
Denna lösning skulle skapa ett snabbt och bra stråk mellan stadens östra delar och de centrala. 
Vi vill även nämna att för varje cm som järnvägen kan hållas lägre så besparas cyklisterna 
(teoretiskt) motsvarande stighöjd över passagerna. 

Passage under spåren 

En passage under spåren (likt Uppsala station) vore en effektivare lösning än passager ovan 
spåren. Vi tänker oss en passage som går ner under marken någonstans på östra sidan och 
knyter an mot Vasaparken eller Kopparbergsvägen. Vid varje plattform så finns det rulltrappor 
och hissar upp till perrongerna för snabb åtkomst. Man kan även cykla direkt in i de 
underjordiska cykelgarage som anläggs. Med rätt utformning så kan även en nedgrävd passage 
upplevas trygg och säker (återigen, se på Uppsala station) 
Den här lösningen skulle skapa ett väl fungerande cykelbanevägnät och binda ihop stadens 
östra och centrala delar väldigt väl.  
På motsvarande sätt som för passage över spåren besparar varje cm man kan höja järnvägen 
teoretiskt motsvarande stighöjd för cyklisterna. 



 

Sammanfattning 

Det liggande förslaget för projekt Mälarporten som det ser ut idag är inte en bra lösning för 
cykeltrafiken i och runt området. Byggs det liggande förslaget helt utan större ändringar så 
kommer det att bli en dålig lösning. Det är ett förslag med många höjdmeter, tvära kurvor och 
dåligt dimensionerad för den framtida befolkningstillväxten. 
 
 
Cykelfrämjandet Västerås 
genom 
Per Wetterling 
Peppe Hämeenniemi 
Niklas Kihlén 
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2018-12-17    Till   Västerås stad 

            Byggnadsnämnden 

            72187 VÄSTERÅS 

 

Samråd för Västerås nya resecentrum 

Föreningen TIM-pendlare organiserar c:a 850 arbets- och studiependlare i Mälardalen, 

huvudsakligen ‒ men inte enbart ‒ tågresenärer i länsöverskridande trafik. Uppskattningsvis 

c:a en tredjedel av våra medlemmar berörs idag på något sätt av Västerås resecentrum. Vi 

har ständig kontakt med medlemmarna framför allt via flöden på epost- och Facebook-

konton. Även om vi direkt har kontakt med endast en mindre del av samtliga resenärer, så 

anser vi oss ändå ha en god bild av krav, förväntningar och problem relaterade till tågtrafi-

kens användare/kunder.  

Tågresandet på Mälarbanan och anslutande linjer har ökat starkt under de senaste 20 åren. 

Det resecentrum som byggdes i slutet på 1990-talet kom redan efter några år att upplevas 

som underdimensionerat. Det är vår erfarenhet ‒ inte bara från Mälardalen utan även från 

andra håll i Sverige ‒ att resandet utvecklas snabbare än vad prognoserna visat. Den 

officiella prognosmetodiken ‒ som Trafikverket ansvarar för ‒ är enligt trafikforskare på KTH 

inte ägnad att kunna prognosticera stora genomgripande förändringar i transportsystemet 

eller i samhället i övrigt. Detta är en uppfattning som föreningen delar. 

Föreningen vill här lämna ett antal synpunkter på Västerås nya planerade resecentrum.  

 

1.  Planera för flexibilitet att snabbt kunna utöka kapaciteten när behovet visar sig!    

Som vi sagt i inledningen, så underskattar de officiella prognoserna oftast kraften i större system-

förändringar. Det finns flera skäl för detta; detaljer som dock vi inte går in på här.  

Det finns åtminstone fem anledningar som sammantaget talar för ett starkt ökat tågresande i 

Mälardalen. Mälardalstrafik och SJ planerar för (1) snabbare och tätare tågförbindelser med (2) 

moderna tåg, även om det kommer att dröja några år innan full effekt nås. Bara detta väntas ge en 

resandeökning med 40‒50 %. Om man dessutom lyckas med järnvägssektorns föresats att (3) 

minska trafikstörningarna till hälften inom några år (programmet ”Tillsammans för tåg i tid”), och 

sedan gå vidare mot högre mål, så finns en stor outnyttjad potential för ytterligare ökad pendling. 

Hittills har många som tröttnat på ständiga förseningar, inställda tåg och dålig information, efter en 

tid slutat att pendla.  

Skulle dessutom regionen välja att (4) sänka månadskostnaden för pendling till liknande nivå som 

andra stora regioner har (Öresundsregionen och Västra Götaland har 30‒50 % lägre pris på månads-

biljetter), så ökar trafiken ytterligare i och med att även många låginkomsttagare då får råd att 

pendla över längre sträckor. Slutligen räknar man med (5) en betydande folkökning i Mälarregionen 

under de närmaste 20 till 30 åren, vilket ger en ytterligare ”naturlig” trafikökning.  

Med ganska enkla men erfarenhetsmässigt verifierade metoder kommer vi fram till att man mycket 

väl kan få en resandevolym år 2035 á 2040 som är 3 till 4 gånger större än idag. Ännu mera kan det 

bli fram till 2050. Ingen kan med säkerhet säga att det blir så ‒ eller rättare sagt exakt när det blir så 

‒ men beredskap bör finnas att snabbt anpassa kapaciteten till behovet. Vi vill inte uppleva en 

ständig kapacitetsbrist. 
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Det duger inte att det tar minst 10 år innan om- eller utbyggnad kan ske efter behovsanalys, en 

långsam detaljplaneprocess, byggnadskonstruktion, upphandling och byggnation! Det bör enligt vår 

uppfattning finnas långt gångna planer som snabbt kan aktualiseras och sättas i verket. 

 

2.  Lägg mycket kraft på att minska störningarna under byggtiden! 

Vi inser att det är en mycket komplex och kvalificerad uppgift att göra en stor ombyggnad av 

resecentrum under pågående full trafik. Detta i synnerhet som spårområdet, plattformarna och 

trapphusen ska utvidgas och därmed ändras i sitt läge. Vi riskerar att få ”kaos” under lång tid! Detta 

utöver de störningar på Mälarbanan som blir följden av (det nödvändiga) fyrspårsbygget Kalhäll‒

Tomteboda, nedgrävningen av järnvägen i Sundbyberg och byte av broar. 

Enligt samrådshandlingen så har man hittills planerat att bygga den s.k. Sigurdspassagen först. Det är 

i ungefär samma läge som nuvarande stationsbyggnad med bro över spåren. Men redan innan 

nuvarande station och bro rivs så ska en provisorisk passage byggas över spårområdet vid nuvarande 

bussterminals östra del, inkluderande tillfälliga trapphus med hissar och rulltrappor. En tillfällig 

terminalbyggnad planeras i den tillfälliga passagens södra ände inom Sigurd 3. Därefter rivs 

nuvarande stationsbyggnad och bropassage, varefter Sigurdspassagen kan påbörjas. 

Det är inte känt för föreningen hur detta i detalj är tänkt att ske, inte heller hur tidsplanen och 

kostnadsbilden ser ut. Om en ny Sigurdspassage ska byggas, så måste rimligen även de nya spår- och 

plattformslägena komma på plats samtidigt. Vi förutser att detta kommer att bli en komplicerad 

process under pågående full trafik. Hur lång tid kommer detta att ta? Hur länge måste vi leva med 

provisorier? Vi säger inte att det måste bli stora problem, bara att vi inte vet och att frågorna är 

komplexa. Enligt vår uppfattning måste mycket omsorg ägnas åt att minimera störningarna. 

En idé kan vara att först bygga Kungsängspassagen i slutligt utförande och läge. Samtidigt ändras 

även spår- och plattformslägena i denna ände av bangården. Därefter rivs nuvarande station och 

bro. Vi har en känsla av att störningarna då skulle bli väsentligt mindre med denna lösning. Man 

skulle också slippa att bygga en provisorisk passage och terminalbyggnad. Vi vet inte om detta av 

olika skäl är lämpligt, men tycker att frågan borde prövas om inte detta redan har gjorts. 

Det har i vissa sammanhang sagts att Trafikverket inte avser att göra en bangårdsombyggnad 

förrän framåt 2040. Vi anser inte detta vara acceptabelt. Det skulle leda till provisorier under 

mycket lång tid, och idéen med resecentrum skulle förfelas. På något sätt måste denna problematik 

lösas, eventuellt och om nödvändigt genom förskottering av medel till Trafikverket. 

3. Pendlarparkeringar till rimlig kostnad måste finnas 

Det finns planer för ganska omfattande cykelparkeringar, även under tak. Det är bra. Det finns även 

planer på särskilda bilparkeringar för pendlare, enligt preliminära uppgifter med c:a 350 P-platser. En 

parkeringsutredning har gjorts.  

De flesta önskar att biltrafiken av flera skäl så långt möjligt bör begränsas. Att använda cykel är för 

många ett bra alternativ. Vi instämmer helt i detta. Det är dock ett faktum att en stor del av Västerås 

befolkning (c:a 20 %) bor i perifera lägen, antingen ute på landet eller i något av det tiotal samhällen 

som finns 6‒16 km utanför Västerås tätort (Gäddeholm, Irsta, Tillberga, Skultuna, Barkarö, med 

flera). Västerås stad har planerat för och stött en sådan extern etablering. Ytterligare invånare bor i 

perifera lägen inom tätorten på mer än 5 km avstånd från resecentrum samt i angränsande 

kommuner. Det är svårt att försörja många av dessa invånare med tät och snabb kollektivtrafik till 

och från resecentrum, som passar tidsmässigt med tågens eller bussarnas avgång och ankomst.  

Det är av stor vikt att det dagliga resandet kan ske på kortast möjliga tid. En pendlare som arbetar 

heltid i exempelvis Stockholm, Eskilstuna eller Örebro tillbringar idag typiskt 11 timmar utanför 
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hemmet, ibland upp till 12 timmar. Varje extra halvtimmes bortavaro från hemmet upplevs som en 

extra påfrestelse. Om pendlare i de ovan nämna perifera lägena måste anlita kollektivtrafik (även en 

delvis förbättrad sådan) så räknar vi med att tiden utanför hemmet i många fall ökar med 30‒60 

minuter per dag. Häri är inräknat gångtid till och från busshållplatsen.  

Därför anser vi att även bilen måste komma in i planeringen, vilket även har skett. Morgondagens 

bilism kommer troligen inte att se ut exakt som dagens. Bland annat förutses elektrifiering av stora 

delar av fordonsflottan, vilket ger tystare och utsläppsfria bilar. Men bilar kommer tyvärr även 

fortsättningsvis att ta betydande utrymmen i anspråk för vägar, gator och parkering. 

Vi anser att Västerås stad och/eller Region Västmanland bör ta ett särskilt ansvar för att till-

handahålla parkeringsmöjligheter för pendlare i närheten av resecentrum och tågen. Detta måste 

ges till ett rimligt pris som är möjligt för de flesta att betala som tillägg till den redan betydande 

kostnaden för pendlarbiljetterna. I biljettsystemet Movingo, som introducerades i Mälardalen hösten 

2017, ingår även resor med kollektivtrafiken i respektive län. På något sätt borde även pendlarparke-

ringar kunna ingå, eventuellt mot en viss meravgift. Den som kör bil till resecentrum utnyttjar ju 

normalt inte den kollektivtrafik som ingår i Movingos erbjudande.  

Eventuellt kan företräde till de bästa P-platserna ges till elbilar, beroende på hur snabbt utvecklingen 

av användbara elbilar går. Laddningsmöjlighet bör finnas. 

Sammanfattningsvis gäller det att underlätta för pendlare som bosatt sig i Västerås. Pendlarna har 

nästan alltid ett arbete och utgör därmed en betydande skattebas för staden och regionen. Väl 

fungerande arbetspendling till rimliga kostnader är ett incitament för att bosätta sig i Västerås. 

Det är idag svårt att förutse det framtida långsiktiga behovet av pendlarparkering. Vi har dock en 

känsla av att 350 platser på sikt inte är tillräckligt. Det gäller därför att skapa flexibilitet för att kunna 

utöka antalet pendlarparkeringar vid behov. 

En ytterligare aspekt är att förhindra stockningar vid P-husens infarter i rusningstid inför högt 

utnyttjade tågavgångar. Ett sätt att förhindra detta är att fördela kapaciteten på flera måttligt stora 

pendlarparkeringar (förslagsvis 3 till 4 stycken) i närheten av olika ingångar till resecentrum. 

Avslutningsvis vill vi också lyfta perspektivet att det är långt ifrån säkert att cyklar kommer vara den 

enda typen av fordon som används för kortare sträckor. Det sker idag en snabb utveckling av andra 

typer av lätta fordon. Man behöver därför planera för möjligheten att cykelparkeringar kan behöva 

kompletteras med parkeringar även för andra slags lätta fordon. 

4. Utrymmen för väntan och andra behov 

Det uppstår alltid tillfällen då resenärerna måste vänta på tåg eller bussar, inte minst då dessa är 

försenade. Då måste enligt vår uppfattning finnas utrymmen med sittplatser som medger läs- och 

datorarbete, i tillräckligt antal även om ett par tåg är försenade. I vissa utrymmen där sittplats inte 

passar kan ståbord vara ett alternativ för att ge arbetsmöjlighet. Dessa utrymmen ska vara väl 

tempererade både sommar och vinter. Den föreslagna arkitekturen uppvisar stora glasytor, vilket 

skulle kunna ge problem med temperering och solskydd under sommartid, om byggnaderna inte 

utformas och utrustas på ett adekvat sätt. 

Det vore en fördel om ovanstående väntutrymmen kunde finnas både i själva stationsbyggnaden och 

ute på plattformarna. 

Det finns även andra angelägna behov för t.ex. information, biljettförsäljning och ‒ inte minst ‒ rena 

fräscha toaletter. En viss service, t.ex. restauranger och en matbutik, är också önskvärd. 

Vi är medvetna om att byggnadernas inredning och utrustning egentligen inte ingår i detaljplanen. 

Dock måste byggnadernas yttre utformning anpassas och dimensioneras till vad de ska innehålla. 

Och vissa delar måste troligen från början dimensioneras för det framtida förväntade behovet. 
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5. Att gräva ner spåren ger inga fördelar för tågtransporterna, utan bara nackdelar 

I den offentliga debatten har framförts förslag om att spårområdet borde förläggas under jord. Detta 

skulle då öppna staden mot bebyggelsen nära Mälaren och ‒ enligt debattörerna ‒ kunna medge 

byggande även över spårområdet. Detta alternativ väntas dock leda till starkt ökade kostnader och 

troligen även hinder för framförande av godståg med så kallat farligt gods. Exakt hur kostnaderna 

utfaller har vi ingen välgrundad uppfattning om, men allt från 2 till 10 miljarder kronor i merkostnad 

har nämnts. Och det är svårt att se hur man skulle kunna förbjuda vissa godstransporter genom 

Västerås.  

De argument som använts av debattörerna är av känslomässig art, vilket i och för sig kan vara 

legitimt. Men på liknande sätt skulle vi resenärer med samma rätt och med samma slags argument 

kunna hävda att vi vill kunna se och uppleva Västerås stad ovan jord när vi reser med tåg. Dessa 

känsloargument ‒ varken åt ena eller andra hållet ‒ bör dock vara avgörande för valet av lösning, 

utan aspekter som kostnader, förlängd byggtid och tågtrafikens funktion bör avgöra frågan. För 

övrigt är det sedan länge en del av Västerås identitet att järnvägen ligger mellan Vasaparken och 

bebyggelsen vid Östra hamnen. Och det föreslagna resecentret ger i vilket fall en betydligt förbättrad 

kontakt mellan stadsdelarna norr och söder om järnvägen. 

Vi har svårt att se några fördelar för resenärerna och tågtrafiken med att gräva ner spårområdet. 

Tvärtom kommer bygget att ytterligare kompliceras, vilket sannolikt leder till ökade störningar. Det 

fördröjer den besvärliga övergångstiden mellan det nuvarande och det nya resecentrat. 

Det har också i debatten framförts förslag om att en mindre centralt belägen station skulle kunna 

betjäna det lokala resandet, medan en externt belägen station skulle kunna betjäna fjärrtrafiken. En 

liten centralt belägen station skulle då bli lättare och billigare att förlägga under jord. Enligt dessa 

förslagsställare skulle buss eller spårvagn kunna förbinda de två stationerna. Vi anser dock att all 

tågtrafik, liksom anslutande busstrafik, måste ses som ett integrerat kollektivtrafiksystem, med 

snabba och bekväma övergångar mellan olika trafikslag och tåg. Vi vill på det bestämdaste avråda 

från lösningar som splittrar upp systemet och försvårar kollektivresandet i regionen. 

 

Föreningen TIM-pendlare vill med detta framföra för tågresenärerna centrala och viktiga synpunkter. 

Vi hoppas de tas till vara i den fortsatta processen. 

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och står naturligtvis till förfogande för ytterligare 

diskussioner. 

 

Västerås 2018-12-17 

Per-Anders Staav  

Per-Anders Staav  Evert Andersson 

Ordförande   Vice ordförande och kontaktperson 

   evertan@telia.com 
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