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Inledning 

Syfte 
Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett nytt polishus med tillhörande 
verksamheter, så som häkte. Syftet innefattar också att skapa en god trafikmiljö 
inom planområdet och att den nya bebyggelsen ska vara omsorgsfullt utformad 
och ha hög arkitektonisk kvalitet för sin tid.  
 

Ägoförhållanden 
Ångpannan 12 ägs av Slaggborn Västerås AB, som ägs till lika delar av SBB i 
Norden AB och K2A AB. Fastigheterna Ångpannan 9 och 10 samt Västerås 
1:202 ägs av Västerås Kommun. Fastigheten Ångpannan 14 ägs av Car Wash 
Center I Västerås AB.  

Huvuddrag 
Detaljplanen möjliggör uppförandet av ett nytt polishus med tillhörande 
verksamheter, så som häkte. Det rör sig om en huvudbyggnad på cirka 47 000 
kvm inklusive garage under mark. Planförslaget medger centrumverksamhet, 
vilket innefattar polishus med tillhörande verksamheter. Detaljplanen innefattar 
även att befintlig mottagningsstation för el står kvar inom planområdet och 
utrymme för drift och underhåll tas hänsyn till i förslaget.  

Politiska beslut 
Byggnadsnämnden beslutade § 65, 2020-03-26, att ge 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 
Detaljplanen var utsänd på samråd 11 januari – 8 februari år 2021. Därefter var 
detaljplanen utställd för granskning 30 juni – 4 augusti 2021. Detaljplanen 
antogs av byggnadsnämnden 16 december 2021.  

Planhandlingar 
• Plankarta med illustrationsplan och grundkarta 
• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

Utredningar 
• Dagvattenutredning, Sweco, 2020-10-15 rev. 2021-04-01   
• Skyddsanalys/Riskutredning, Brandskyddslaget, 2020-11-10 rev. 

2021-03-22 
• Trafikbullerutredning, Efterklang, 2020-12-09 rev. 2021-04-07 
• Luftutredning, Sweco, 2020-10-15 
• Geoteknisk undersökning, Loxia, 2020-09-14 
• Trafikutredning, Sweco, 2020-11-12 rev. 2021-04-13 
• Miljöutredning, Wescon, 2020-09-28 
• PM kulturmiljö, Sweco, 2020-09-18, rev. 2021-04-12 
• Flyghinderanalys, LFV, 2021-04-28 

Medverkande tjänstepersoner 
Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Ida Blank och Åsa Rudhage i 
samarbete med kompetenser från Västerås stad och fastighetsägare. 

Läge 
Planområdet är ungefär tre hektar stort och är centralt beläget i Västerås, ca 
700 meter från Västerås centralstation.  
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 Planförslag 
  Illustrationsplan som visar 

hur planområdet kan 
bebyggas i enlighet med 
plankartan. 

Förslaget ger möjlighet att 
skapa ett polishus på cirka 
47 000 kvm inklusive garage 
under mark. Förslaget 
innebär att befintlig 
mottagningsstation står kvar 
i befintligt läge och utrymme 
för drift och underhåll tas 
hänsyn till.  

Befintlig in och utfart mot 
Björnövägen och 
Kungsängsgatan kopplas 
samman till en ny lokalgata 
för att angöra området.    

Byggnaden längst norrut 
föreslås blir tre våningar 
hög. Detaljplanen tar dock 
höjd för sex våningar för 
denna byggnad, för att 
möjliggöra för en expansion 
om behovet skulle uppstå i 
framtiden. Båda alternativen 
redovisas i 
bullerutredningen medan 
visionsbilderna visar på det 
högsta antalet våningar för 
att berörda sakägare och 
andra lättare ska förstå de 
konsekvenser som 
detaljplanen kan innebära. 

Illustration: AG arkitekter 
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  Illustration bebyggelse 

De olika funktioner som ett 
polishus med häkte har behöver 
gestaltas väl för att vara en 
välfungerande verksamhet. 
Gestaltning av bebyggelsen är 
särskilt betydelsefull eftersom 
polishuset är en offentlig 
samhällsviktig funktion, har en stor 
volym och har ett centralt läge i det 
stora omvandlingsområdet 
Mälarporten.  

Illustrationen till höger visar 
exempel på hur bebyggelsen kan 
utformas i enlighet med 
plankartan.  

Illustration: AG arkitekter 
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Övergripande gestaltningsidé 
• Skapa möjlighet att etablera ett välgestaltat och välfungerande polishus 

med tillhörande verksamheter.  
• Utformning av ny bebyggelse ska utgöra ett positivt tillskott i den 

omgivande miljön och ha hög arkitektonisk kvalitet för sin tid.   
• Planen ska bidra till en bra trafikmiljö och möjliggöra för framtida 

förändringar i trafikstrukturen.  
• Befintlig mottagningsstation ska stå kvar och plats för drift och 

underhåll tas hänsyn till i planförslaget.  

Bebyggelse 

Bebyggelse 
Planförslaget innebär att centrumverksamhet, där polishus med tillhörande 
verksamheter ingår, tillåts inom planområdet (CP1). Planområdets centrala läge 
med närhet till kommunikationer och service gör att området lämpar sig för 
centrumverksamhet (CP1). Byggnaders omfattning begränsas för att passa en 
kvartersstruktur och placering styrs i planförslaget (egenskapsgräns och 
prickmark).  

Byggnadshöjderna för bebyggelsen föreslås vara mellan 5-29 m (nockhöjd) 
och mellan 1-8 våningar (I-VIII). För att bebyggelsen inte ska komma att 
påverka eventuell framtida bebyggelse i närområdet ska insynsskydd för 
häktesrastgård anordnas vid behov (f1).  

Följande text har tagits fram för att beskriva intentionerna med gestaltningen 
som ska vara omsorgsfullt gestaltad och utgöra ett positivt tillskott i 
omgivande miljö. Dock regleras inte utformningen exakt i plankartan, utan 
flexibilitet finns för att möjliggöra för eventuella framtida förändringar.  

De två husen får sin egen karaktär, men gestaltas så att de kompletterar 
varandra. 

Utgångspunkten är ett tema med variation. Grundprincipen är en 
modulindelning med tredimensionell djupverkan, som skapar skuggspel som 
förändras beroende på hur solen belyser fasaden. 

Indelningen är baserad på en grundmodul, men kan variera i storlek, från ett 
mer storskaligt tema i de nedre våningarna, till en tätare, mer småskalig 
indelning på det översta våningsplanet.  

Fasaderna har en stenkaraktär, av t ex beige shatterat tegel, betong eller ljus 
puts, eller en kombination av dessa, med inslag av varmare kulörer i detaljer, 
som skivor, raster och entrépartier. Glaspartiernas placering kan ibland vara 
utdragna mot fasadliv för att skapa variation och ljusblänk i det sneda 
perspektivet. 

Intentionerna med fasadgestaltningen är att den ska fungera väl i sin placering 
och framtida sammanhang. 

Illustrationerna som följer visar endast exempel och visioner för hur 
bebyggelsen och omgivande miljö kan gestaltas i enlighet med plankartan. 
Exakt utformning bestäms i bygglovsskedet.  
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Vy från Björnövägen mot huvudentrén till Polishuset. Illustration: AG arkitekter 

 

Fågelvy från sydväst. Illustration: AG arkitekter 

 

 

Fågelvy från öster. Illustration: AG arkitekter 

 

Vy från Kungsängsgatan. Illustration: AG arkitekter 
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Vy från Björnövägen, söder om planområdet. Navet syns till vänster i bild. Illustration: AG 
arkitekter 

 

Vy från Björnövägen, norr om planområdet. Illustration: AG arkitekter 
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Kulturmiljö 
Inom planområdet finns två byggnader, en mottagningsstation och en byggnad 
som nyttjas för flera verksamheter idag: Friskis & Svettis, Sportköket och MT 
Center Sjukgymnastik AB. Planförslaget innebär att mottagningsstationen ska 
stå kvar i befintligt läge, medan den andra byggnaden rivs för att skapa 
utrymme för att kunna etablera ett nytt polishus med tillhörande verksamheter 
på platsen.  

Byggnaden som föreslås rivas har pekats ut som särskilt värdefull i ett 
kulturmiljöunderlag som är framtaget gemensamt av länsstyrelsen, länsmuseet 
och Västerås stad. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1948-49 som lager och 
kontor för livmedelsdistributören AB Rudhe & Co. År 1962 såldes fastigheten 
till Arosbygdens Lantmän och samma år hade Arosbygdens Lantmän gjort en 
utbyggnad av silon i hamnen. Byggnaden innehöll lantmännens 
maskinförsäljning och en tillbyggnad med kontorsdel i en våning på 
lagerbyggnadens västra sida gjordes år 1976. Fastigheten och byggnaden 
tillhörde Arosbygden Lantmäns verksamheter under ett par årtionden, men år 
1993 såldes fastigheten och byggnaden gjordes om till Friskis & Svettis, vilket 
är den verksamhet som bedrivs i byggnaden idag.  

I samband med denna detaljplan har den kulturhistoriska bedömningen arbetats 
vidare med och Sweco har gjort en antikvarisk bedömning av bebyggelsen 
inom planområdet, vilket finns som bilaga till planhandlingarna. Den samlade 
bedömningen i denna utredning är att byggnaden inte på ett tydligt sätt 
uppfyller kriterierna för särskilt värdefull byggnad enligt tolkning av begreppet 
under 1:2213 Särskilt värdefull byggnad i Boverkets byggregler, BBR.  

Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljö U24 Västerås, det är 
strax över 100 meter mellan planområdet och riksintresset. I den övergripande 
motiveringen av riksintresset framgår att ett betydande uttryck är 
industrisamhällets stadsbyggande främst i form av industrimiljöer, 
bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal – 1940-tal. Planområdet 
är en del av denna historieskrivning men utan att ingå i riksintresseområdet.  

Kulturmiljöutredningen beskriver även att en rivning av Ångpannan 12 skulle 
medföra att ett bra exempel på 1940-talets byggnadsskick försvinner. Som en 
konsekvens av den generella utvecklingen renodlas berättelsen om stadens 
industri genom de stora företagens verksamhet samtidigt som spåren av de 
mindre successivt försvinner. 

Sett ur ett större perspektiv så medför rivningen endast en marginell påverkan 
då omgivningen är brokig och den enda sammanhållande egenskapen är den 
historiska funktionen, enligt kulturmiljöutredningen. Området saknar rumsliga 
sammanhang samtidigt som ett flertal byggnader har ett lågt kulturhistoriskt 
värde. Den mest betydande byggnaden i området, Navet, påverkas inte alls då 
dess roll som solitär snarast förstärks. 

Ett bevarande av Ångpannan 12 skulle bidra till att vidmakthålla 
kulturhistoriska värden i området. Men om intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för stationsområdet fullföljs riskerar byggnaden ändå att mista 
sitt historiska sammanhang. Den skulle då bli en ursprungligen fristående 
byggnad i en ”tät och blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och i en 
varierad skala.” I ett sådant nytt sammanhang riskerar läsbarheten att bli 
begränsad och dess historia svårtolkad. 

För att ytterligare utreda hur stadsbilden påverkas av den nya bebyggelsen och 
hur riksintresset möjligen kan komma att påverkas har två illustrationer tagits 
fram.  
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Fågelvy från Mälaren. Illustration: AG arkitekter 

I ett större perspektiv, sett från Mälaren, bedöms den föreslagna bebyggelsen 
inte sticka ut volymmässigt eller höjdmässigt i stadsbilden. Den hänsyn som 
den nya bebyggelsen har tagit till det historiska industristråket längs med 
järnvägen handlar således om regleringar för den nya bebyggelsen gällande 
volym, höjd och utformning (nockhöjd, våningsantal, prickmark, generell 
bestämmelse om utformning och syfte med detaljplanen). Att platsen idag 
är storskalig med omgivande storskaliga gaturum och bebyggelse, gör att 
platsen också tål en stor volym, så som föreslagen bebyggelse.  

 

 

Vy från Pilgatan. Illustration: AG arkitekter  

Ytterligare ett perspektiv har tagits fram; en vy från Pilgatan där både den 
föreslagna bebyggelsen och bebyggelsen på fastigheten Verkstaden 8 som 
ingår i riksintresset för kulturmiljö syns. De drygt 100 meters avstånd som är 
mellan den föreslagna bebyggelsen och riksintresset för kulturmiljö innebär ett 
mellanrum och en distans som gör att riksintresset och föreslagen bebyggelse 
inte tolkas som sammanhängande bebyggelse. Då höjd, volym och utformning 
regleras i plankartan finns ingen möjlighet att föreslagen bebyggelse kommer 
att dominera över bebyggelsen eller miljöerna inom riksintresset för 
kulturmiljö.    

Planförslagets syfte handlar också om utformning: att den nya bebyggelsen ska 
vara omsorgsfullt utformad och ha hög arkitektonisk kvalitet för sin tid. Detta 
för att en samhällsviktig funktion, så som polishuset utgör, behöver ha en 
utformning som speglar dess tyngd. Precis som det befintliga polishuset som 
uppfördes på 60-talet och har en utformning som speglar sin tids ideal med 
tydliga modernistiska kvaliteter är syftet att detta nya polishus ska spegla 
denna tids arkitekturideal.  
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Stadens har vägt de kulturhistoriska värdena på platsen mot de aspekter som 
framgår i kulturmiljöutredningen, så som att:  

• Planområdet ingår inte inom riksintresset för kulturmiljö, och flera 
fastigheter finns mellan planområdet och riksintresset. 

• Befintlig bebyggelse inom planområdet bedöms inte uppfylla 
kriterierna för särskilt värdefulla byggnader. 

• Att riva byggnaden på Ångpannan 12 ger en marginell påverkan i ett 
större perspektiv. 

• Ett bevarande av Ångpannan 12 skulle ändå riskera mista sitt 
historiska sammanhang då intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen förverkligas.  

Ställningstagandet från staden är således att tillskapandet av denna 
samhällsviktiga funktion, ett polishus med tillhörande verksamheter, bedöms 
ha större värde än att bevara kulturmiljön på platsen, ur det allmänna intresset.  

Fornlämningar 
Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet 
omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Skyddsrum 
Inom planområdet fanns ett mindre skyddsrum (149433-8) i befintlig 
kontorsbyggnad, vilket numera är avvecklat. Utrymmet har tagits bort ur det 
nationella skyddsrumsregistret.  

Tillgänglighet och trygghet 
Idag finns en korsning i tunnel för gång- och cykelvägarna i korsningen 
Kungsängsgatan – Björnövägen. Tunneln innebär stora nivåskillnader, vilket 
inte är bekvämt för varken fotgängare eller cyklister som rör sig där. Även 
sikten är mycket begränsad i korsningen och nivåskillnaderna är inte 
tillgänglighetsanpassade enligt nu gällande riktlinjer. Slänterna till gång- och 
cykelvägarna kantas av buskage och mindre träd, vilket kan medföra skuggiga 
ytor som är svåra att få uppsikt över för passerande oskyddade trafikanter. 

Dessa förutsättningar innebär också otrygghet för många fotgängare och 
cyklister som rör sig där. Planförslaget innebär att tillräcklig yta finns för att 
möjliggöra omvandling av korsningen Kungsängsgatan/Björnövägen inklusive 
angränsande gång- och cykelstråk. Dock behöver flera frågor utredas vidare – 
exempelvis prioritering av olika rörelsestråk och hantering av befintliga 
ledningsstråk innan förändringar kan göras. Detta arbete pågår inom 
planprogrammet för Mälarporten. I denna detaljplan säkerställs ändå en 
flexibilitet för andra framtida lösningar för stråken och korsningarna för både 
gång, cykel och motortrafik genom att yta tas i anspråk för allmän platsmark 
(GATA). 

Tillgänglig angöring ska ordnas till polishusets entré enligt gällande riktlinjer, 
vilket säkerställs i bygglovskedet.  

I friidrottshallen som är direkt sydväst om planområdet har parasporten även 
sin friidrottsverksamhet. De har särskilda behov när det gäller angöring och 
tillgänglighet till arenan gällande transporter av idrottare, ledsagare och 
utrustning. Därför föreslås tillgänglig angöring även finnas längs lokalgatan för 
att kunna angöra till friidrottsanläggningen. Där finns även tillräckligt stora 
ytor för att ordna parkeringsplatser och angöringsplatser för fordon för 
rörelsehindrade, men detta säkerställs i bygglovskedet.  

 

Mark och vatten 

Naturmiljö 
Nästan hela planområdet utgörs idag av hårdgjord yta. Planförslaget innebär 
därför inte några större förändringar vad gäller befintliga grönområden. Längs 
Björnövägen, mellan gång- och cykelbanan och befintlig kontorsbyggnad står 
ett stort träd, som planeras sparas eftersom det inte finns så många stora träd i 
området idag (n1).  
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Befintligt träd som planeras sparas.  

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har gjorts av Loxia, vilket bland annat visar att 
grundläggning genom pålning av stål eller betong krävs för att möjliggöra 
föreslagen bebyggelse. Ytterligare geotekniska undersökningar, och utredning 
av eventuell tillfällig påverkan på grundvattennivåer, utförs på projekterat 
förslag i tekniskt samråd. 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 
En dagvattenutredning har gjorts av Sweco som syftar till att ge förutsättningar 
för hur dagvatten ska kunna hanteras och tas omhand inom det aktuella 
planområdet för att uppfylla stadens dagvattenpolicy och förhindra att skador 
uppstår på byggnader vid höga flöden. 

Enligt länsstyrelsens kartering av delavrinningsområden bedöms recipienten 
för ytavrinning från planområdet vara Mälaren - Västeråshamnområde 
(SE660825- 154247).  

Beräkningar av dagvattenflöden och föroreningsbelastning visar att dagvatten 
från planområdet behöver fördröjas och renas för att nå de krav som definierats 
ur dagvattensynpunkt. Åtgärderna behöver sträva efter att uppnå ett utflöde 
från planområdet som uppgår till maximalt 15 l/s*ha vid ett 10-årsregn. Den 
totala fördröjningsvolymen som behövs för att uppnå rekommendationerna är 
246 m3 för planområdet. 

För att föroreningskoncentrationerna för den antagna markanvändningen inte 
ska överskrida riktvärdena och riskera att MKN för recipienten överskrids 
krävs rening av dagvattnet. 
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Förslag på systemlösning för dagvattenhantering.  

 

För fördröjning och rening av dagvatten från området föreslås växtbäddar vid 
parkeringar och körbara ytor, rörmagasin, kassettmagasin, skålad gräsyta och 
gröna tak/biotoptak. På de ställen där det är möjligt föreslås utkastare för 
takvatten. 

Körbara ytor 
Fördröjningsbehovet för ytorna inom området då taken från polishuset är 
borträknat är 119 m3.  

Dagvatten från trafikerade ytor och parkeringar kommer bidra med den största 
delen av föroreningsmängderna i området. Rening av dagvatten behöver med 

anledning av detta ske vid dessa ytor. Genom att låta vattnet från parkeringar 
och körbara ytor rinna till växtbäddar eller svackade gräsytor erhålls en rening 
och fördröjning av vattnet. 

Vatten från markparkeringar föreslås renas och fördröjas i nedsänkta 
växtbäddar som anläggs i anslutning till parkeringarna. Ett komplement till 
växtbäddarna är att anlägga parkeringarna med genomsläpplig beläggning. 

Carportarna på parkeringen föreslås anläggas med gröna tak/biotoptak. 

För att fördröja och rena dagvattnet från ytorna vid entrén till polishuset 
föreslås växtbäddar. Används en reglerhöjd på 0,2 m krävs en 30 m2 stor 
växtbädd för att uppnå den erforderliga fördröjningsvolymen på 6 m3. 

Byggnader 
Vattnet från polishusets tak föreslås fördröjas i rörmagasin, på gräsyta och i 
kassettmagasin. Totalt sett behövs en fördröjningsvolym på 127 m3 för att 
hantera dagvatten från taken. Vattnet samlas upp runt huset och leds till 
magasinen på innergården samt vid etrétorget. Vattnet från taket i norr föreslås 
ledas ut på den större grönytan (ca 500 m2). Om grönytan sänks ned eller 
skålas en aning kan en större volym hanteras. 

På de låga delarna av polishusets tak föreslås gröna tak/biotoptak för 
fördröjning och en bidragande del till gestaltningen. Med gröna tak/biotopta på 
de låga taken minskas fördröjningsbehovet till 114 m3. 

Rörmagasinen på innergården går självfallet att byta ut mot exempelvis 
dagvattenkassetter men då fördröjningsvolymen är relativt stor kan rörmagasin 
vara lämpligt då dessa ofta blir billigare om utrymme finns. 
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För att begränsa föroreningsmängderna som lämnar området föreslås att 
garaget byggs utan brunnar. Vattnet som rinner av bilarna dunstar, och garaget 
får vid behov sopas. 

Uppfyllande av fördröjning och rening i föreslagna anläggningar 
Med hjälp av föreslagna anläggningar kan fördröjnings och reningsbehovet 
inom området uppfyllas. Med förutsättning att anläggningarna utformas och 
underhålls som de bör. 

De föreslagna åtgärderna reducerar föroreningar i dagvatten. Rening sker 
främst genom sedimentation i växtbäddarna, samt genom fastläggning av 
föroreningar i växtligheten. Utifrån ovanstående bedöms föroreningsutsläpp 
ifrån planområdet efter exploatering kunna hållas på en lägre nivå än före 
exploatering om de föreslagna åtgärderna implementeras och underhålls 
regelbundet för att upprätthålla deras funktion. Vattnet från planområdet 
kommer att renas innan det släpps från området samt föroreningarna från 
området är en mycket liten del av den totala mängden från recipientens hela 
avrinningsområde. Det bedöms därför att MKN inte kommer försämras efter 
planerad exploatering. Förutom fördelarna inom avrinningshantering (såsom 
rening) kan de föreslagna lösningarna bidra med en positiv inverkan på 
områdets utseende och även biodiversitet. 

Principiell höjdsättning och skyfallskartering (100-årsregn) 
Vid skyfall (100-årsregn) ska vattnet från utredningsområdet kunna ledas via 
sekundära avledningsvägar så att byggnader inte skadas. Inom planområdet 
behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid extremregn leds bort från 
byggnaderna. För att vatten inte ska orsaka skada på byggnaderna behöver 
dessa anläggas minst 0,2 meter högre än angränsande gata (generell 
bestämmelse under byggnadsteknik). Vilket i detta fall blir Kungsängsgatan. 
Vid nedfarter till garage under marknivå är höjdsättningen av särskild 
betydelse för att undvika att dagvattnet rinner ner och orsakar översvämning. 

I figuren som följer visas översiktligt förslag till sekundär avrinning inom 
planområdet vid extrema regn (100-årsregn) då dagvattensystemen är fulla.  

 

Förslag på sekundära avrinningsvägar vid skyfall (100-årsregn) då det allmänna dagvattennätet 
är fullt.  

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och 
ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa 
status. Detta förutsätter att rekommenderade åtgärder i dagvattenutredningen 
för rening av vägdagvatten genomförs. Bedömningen att 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kommer att kunna följas 
baseras på att:  

• Inga verksamheter som kan påverka yt- och grundvattnen negativt 
planeras inom området. 
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• Dagvattenmängden bedöms i och med planens genomförande öka men 
då hållbara åtgärder vidtas i överensstämmelse med Västerås stads 
policy och handlingsplan för dagvatten för att minimera ökade flöden 
bedöms dagvattenmängden från området minska betydligt. 

• Det finns möjlighet att skapa anläggningar med tillräcklig kapacitet för 
rening och fördröjning av dagvatten från tillkommande bebyggelse. 

Infrastruktur 

Gångtrafik 
Planförslaget innebär möjlighet att skapa separerad gångbana för fotgängare 
längs med den nya lokalgatan, vilket ger bättre förutsättningar för god 
trafiksäkerhet i området. Det innebär även att en förlängning söderut av 
befintlig gång- och cykelbana som finns norr om planområdet, längs 
järnvägen, kan skapas.  

I planförslaget finns även utrymme för framtida förändringar för sektionen och 
gaturummet för Kungsängsgatan, vilket inkluderar plats för övergångsställen 
över Kungsängsgatan och syns i bilden som följer. Hela stråken och 
gatusektionerna längs Kungsängsgatan och Björnövägen och korsningen ingår 
i arbetet som pågår i planprogrammet för Mälarporten, men detaljplanen 
skapar utrymme för handlingsfrihet för eventuella framtida förändringar.  

 

Förslag till stråk för gående är markerade i blått.  

Exakt utformning av allmänna platser inklusive markbeläggning, 
gatusektioner, möblering, belysning etc.  kommer att utredas vidare vid 
projektering och fastställs inte i detaljplanen. Det är även viktigt att 
projekteringen beaktar lämpliga ledstråk, kontrastmarkering och hur området 
kan få en god orienterbarhet. 

Cykeltrafik 
För cyklister innebär planförslaget ungefär samma struktur som för gående.  
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Förslag till stråk för cyklister markerade i blått.  

Motorfordonstrafik 
En ny lokalgata föreslås genom planområdet, vilket möjliggör för en framtida 
kvartersstruktur och angöring till och från området. Lokalgatan 
sammankopplar befintlig in- och utfart vid Björnövägen och Kungsängsgatan. 
Lokalgatan föreslås vara dubbelriktad och ha separat gångbana. Lokalgatan ska 
gestaltas och utformas på ett sätt som inte inbjuder till genomfartstrafik. 
Föreslagen lokalgata har tagits hänsyn till i plankartan genom att mark har 
planlagts som gata (GATA).  

Vid båda in- och utfarterna till lokalgatan kan ett övergångsställe placeras så 
att ett väntande fordon får plats mellan övergångsställe och väjningslinje. 

I planförslaget finns utrymme för framtida förändringar för sektionen och 
gaturummet för Kungsängsgatan, enligt de sektioner som finns med i 
gestaltningsprogrammet som tillhör FÖP 64.   

 

Sektion för lokalgatan i sydväst. Illustration: AG arkitekter.  
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Sektion för lokalgatan i norr. Illustration: AG arkitekter.  

 

Utryckningsvägar 
För att möjliggöra för att ett polishus med tillhörande verksamheter lokaliseras 
på platsen behöver det finnas möjlighet att skapa lämpliga utryckningsvägar 
för polisens verksamhet. I trafikutredningen som gjorts av Sweco beskrivs 
vilka åtgärder som bedöms behövas och hur det kan fungera. Följande text som 
är kursiv är direkt hämtad från den utredningen.  

Lokaliseringen av polishuset till Ångpannan 10 och 12 innebär att polisens 
utryckningsvägar kommer vara relativt gena i samtliga riktningar. Den 
primära utryckningsvägen från polishuset är genom utfart till Björnövägen, 
men en sekundär utryckningsväg kommer även vara möjlig genom utfart till 
Kungsängsgatan, se figur nedan. 

 

Utryckningsvägar från polishuset. Planområdet är markerat i blått. Bild: Sweco 

Via Björnövägen finns två sätt att nå E18; via Malmabergsvägen för att nå 
Korsängsmotet och via Mälarstrandsgatan för att nå Folkparksmotet. Vid 
båda trafikplatserna går det att nå påfarter som leder både öster- och västerut 
längs E18. Via E18 nås även riksvägarna 56 och 66 på ett enkelt sätt. 

Utryckningar inom Västerås kan ske via E18, men det finns även möjlighet att 
ta sig mot centrum via Pilgatan, till sjukhusområdet via Pilgatan och 
bussgatan över E18 eller via Mälarstrandsgatan, till stadens sydöstra delar via 
fortsättningen på Björnövägen samt till stadens sydvästra delar, söder om 
järnvägen, via Kungsängsgatan.  



  

 
18 (44) 

I utredningen beskrivs även att åtgärder föreslås för att säkerställa god 
framkomlighet för utryckningstrafiken. Åtgärder som föreslås för korsningen 
vid den primära utryckningsvägen mot Björnövägen är:  

• Vänstersvängar in och ut från lokalgatan förbjuds genom att 
heldragen linje målas genom korsningen. Detta innebär att även 
vänstersvängar in till Värjgatan på andra sidan Björnövägen förbjuds. 
Värjgatan nås dock enkelt från Pilgatan och Baldersgatan istället.  

• Lokalgatan anslutning till Björnövägen smalnas av för att anpassas till 
gatubredden längre in i området. Det innebär att övergångsställe och 
cykelpassage blir kortare och ytan där utryckningstrafik och 
oskyddade trafikanter behöver samspela blir mindre.  

• Området i korsningen spärrmålas för att köande trafik inte ska 
blockera korsningen.  

• Utryckningssignaler placeras vid korsningen för att stoppa passerande 
trafik i samband med utryckning. Signalen aktiveras vid utryckning 
och ger ett rött blinkande ljus från två lyktor. Signalen kompletteras 
med varningsmärke med tilläggstavla som varnar för 
utryckningstrafik. Utryckningssignalen synkas med 
signalanläggningen vid Pilgatan så att Björnövägens tillfarter snabbt 
kan tömmas ut i samband med utryckning. 

 

 

 

 

 

 

 

Skiss på åtgärderna:  

 

Utformningsförslag för trafikåtgärder vid korsningen lokalgatan och Björnövägen. Bild: Sweco 

Med de föreslagna åtgärderna bedöms framkomligheten för 
utryckningstrafiken kunna säkerställas i polishusets närhet, även under 
rusningstrafik då Björnövägen i dagsläget hårt belastad av köer enligt 
trafikutredningen. Dessa åtgärder har arbetats in i planförslaget genom att mark 
har reserverats för de ytor som behöver tas i anspråk för trafiklösningarna 
(GATA).  

Parkering och angöring 
För att bedöma efterfrågan på antalet parkeringsplatser för både bil och cykel 
så har en särskild parkeringsutredning gjorts för planområdet. Valet att göra en 
särskild utredning har tagits då polis och kriminalvård är verksamheter med 
speciella ytbehov, vilket gör att en beräkning enligt parkeringstal med 
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utgångspunkt i BTA för kontor inte anses vara rimlig för att uppskatta antalet 
parkeringsplatser. Den särskilda parkeringsutredningen – som presenteras i 
detta avsnitt – har utgått ifrån färdmedelsfördelning och uppgifter om antal 
anställda samt besökande. 

Det nya polishuset planeras för ca 650 anställda. Av dessa arbetar ca 550 
dagtid. Ett antagande har gjorts av om att 80 procent av de anställda är 
samtidigt närvarande på plats i polishuset, vilket innebär 440 anställda. 
Antaganden har också gjorts för hur många personer som besöker 
verksamheten under dagtid och hur många anställda kriminalvården har dagtid. 
Dessa antaganden har legat till grund för beräkningarna av antalet 
parkeringsplatser för cykel och bil, se tabeller nedan. 

Färdmedelsfördelningen som har använts i beräkning av antalet 
parkeringsplatser har hämtats från förarbetet till Västerås stads 
parkeringsriktlinjer. I dokumentet framgår att i zon 2 (dit planområdet ingår 
enligt parkeringsriktlinjerna) var andelen anställda som reste med bil till 
arbetsplatsen 46 procent. Detta kan jämföras med 31 procent bilresor i zon 1, 
33 procent i zon 3 (utpekade stadsdelscentrum), 47 procent i zon 4 och 73 
procent i zon 5. I samma förarbete anges att andelen anställda som reser med 
cykel till arbetsplatsen ska beräknas vara 40 procent, vilket är en uppräkning i 
linje med mål om ett ökat cyklande.  

Färdmedelsfördelningen skiljer sig mellan arbetsresor (anställda) och 
service/inköpsresor (besökande). Detta har beräkningen av antalet 
parkeringsplatser för både bil och cykel tagit hänsyn till. 

Cykelparkering 
Det är viktigt med bra cykelparkeringar för både besökare och personal till 
planområdet. Det planeras för både enklare cykelställ samt takförsedda 
cykelparkeringar, i vissa fall i två plan. Cykelparkering avsedd för polisens 
personal kan komma att inhägnas för att minimera risk för skadegörelse. Det är 
också viktigt med möjlighet att kunna byta om och duscha i direkt anslutning 
till parkeringen för att underlätta (långväga) cykelpendling. Antalet 

cykelparkeringsplatser har dimensionerats för att 40 procent av de anställda 
och personal ska cykla till planområdet.  

Sammanställning av 
behov av 

cykelparkeringsplatser 

Antal personer 
samtidigt dagtid 

Antal parkeringsplatser 
- cykel 

Anställda polis 440 176 
Anställda kriminalvård 97 39 

Besök 55 12 
SUMMA 592 227 

 

Bilparkering  
Utifrån uppgifter om antal anställda och färdmedelsfördelning blir antalet 
bilparkeringsplatser för verksamheterna polis och kriminalvård följande: 

Sammanställning av 
bilparkerings-behov 

Antal personer 
samtidigt dagtid  

Antal parkeringsplatser  
Zon 2 (46% bilandel) 

Anställda polis  440  202  
Anställda kriminalvård  97  45  
Besök  55  26 
SUMMA  592 273 

 

Den beräknade efterfrågan enligt färdmedelsfördelningen för zon 2 uppgår till 
273 bilparkeringsplatser för anställda och besökande. Detta antal kan komma 
att reduceras om det redovisas en grön resplan med syfte att öka andelen 
hållbara resor för de anställda till och från planområdet.  

Om en minskning av andelen bilresor ska kunna anses vara realistisk behöver 
verksamheten arbeta aktivt med mobilitetsåtgärder (exempelvis attraktiva 
cykelparkeringar och testa-på-kampanjer, med mera) som kan antas bidra till 
ett minskat bilanvändande till och från arbetsplatsen. En grön resplan är under 
framtagande av en konsult och planeras kunna tas i beaktning vid 
bygglovshanteringen.  



  

 
20 (44) 

Bilparkeringsplatser för anställda kommer att ordnas utanför planområdet. 
Avtal om parkeringsköp ska tecknas innan bygglov. Parkeringsköpet kommer 
att gälla för ospecificerade parkeringsplatser inom Mälarportsområdet som 
kommer att samnyttjas med andra funktioner. Det kommer att hänvisas till 
olika typer av parkeringslösningar i takt med att Mälarporten byggs ut.  

Möjlighet till besöksparkering samt parkering för rörelsehindrade finns inom 
planområdet. Utrymme för parkering för tjänstefordon finns i garage under 
polishuset, i markplan i polishuset samt viss parkering i markplan utanför 
polishuset.  

Friidrottshallen ligger utanför detaljplaneområdet, men dess besökande har 
idag tillgång till parkering inom fastigheten Ångpannan 10 som ligger inom 
planområdet. I och med byggnationen av polishuset kommer således denna 
parkeringsyta att försvinna. Bilparkering till friidrottshallen kommer att kunna 
ske på ospecificerade parkeringsplatser i närområdet. Antalet 
bilparkeringsplatser beräknas i dagsläget vara 40 st, vilket är samma antal som 
förväntas kunna ordnas i närområdet för friidrottsklubben. Angöringsytor för 
buss och personbil finns i direkt anslutning till anläggningen.  

Angöring 
Angöring till och från det planerade polishuset, befintlig friidrottshall och 
mottagningsstation sker via lokalgatan. Vid friidrottshallen föreslås utrymme 
finnas för korttidsparkering och angöring för besökare och bussar. De tillfällen 
som det är större arrangemang i friidrottshallen kommer bussar kunna stanna 
för att släppa av passagerare och utrustning, men parkering av bussarna 
behöver göras utanför området, på samma sätt som det fungerar idag. 
Föreslagen angöring har tagits hänsyn till i plankartan genom att mark har 
planlagts som gata (GATA).  

Kollektivtrafik 
Planförslaget medför inga förändringar för kollektivtrafiken, men i 
trafikutredningen beskrivs om mindre justeringar på Björnövägen som kan 

skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafikens tillgänglighet och 
framkomlighet längs gatan. Dessa justeringar är:  

• Att Björnövägen breddas i södergående riktning mellan korsningarna 
vid Pilgatan och Kungsängsgatan så att tre körfält får plats.  

• Två nya förslag på placeringar av hållplatslägen.  

Dessa åtgärder är inte något som är planerat att genomföras i dagsläget, men 
detaljplanens flexibilitet tar höjd för dessa justeringar i plankartan om det 
skulle behöva genomföras i framtiden (GATA). 

Järnväg 
Planområdet är lokaliserat nära järnvägen, som närmast är det ca 30 meter från 
spåren. I pågående detaljplan för resecentrum (dp 1811) föreslås 
centralstationen utformas med sex genomgående spår, för att öka kapaciteten 
för framtida behov. Detta förslag bedöms inte direkt påverka aktuellt 
planområde.  

Avfallshantering och leveranser 
Leveranser och avfallshämtning till polishuset sker via lokalgatan. Leveranser 
till polishuset behöver köra in via Kungsängsgatan för att kunna angöra 
lastplatserna till höger om körbanan. 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen 
ska även följa Västerås stads ”Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och 
transportvägar”. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter 
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.  

Avfallshanteringen ska följa kommunens riktlinjer om källsortering och 
sorteras inom fastigheten i miljöbod, underjordsbehållare eller liknande. Det är 
bra att planera miljöboden så att den utöver mat och restavfall även inrymmer 
utsortering av förpackningsmaterial, glas och tidningar.  
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Byggaktören ska kontakta kommunens avfallsorganisation under 
projekteringsfasen för att få input avseende avfallsutrymmen. 

Teknisk försörjning 
Inom planområdet finns en befintlig mottagningsstation som planeras stå kvar 
och utrymme för drift och underhåll tas hänsyn till i planförslaget. Flera 
ledningar går genom planområdet, bland annat flera elledningar som måste 
flyttas där ny bebyggelse föreslås placeras. Inga nya byggnader får placeras 
över ledningar. För att säkerställa att ledningarna ska vara tillgängliga finns u-
områden markerade i plankartan (u-område).   

För att säkerställa att den dag befintlig mottagningsstation (om cirka 20-30 år 
enligt Mälarnergi Elnät) är uttjänt finns en ny lämplig plats för denna har nu ett 
utredningsarbete gjorts. Denna utredning görs inom ramen för planprogrammet 
för Mälarporten och förutsättningarna för markreservatet säkerställs i 
planprogramsarbetet.  

Risker och störningar 

Trafikbuller 
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omkringliggande vägar samt 
Mälarbanan. Häktet som föreslås inom detaljplanen ses som en tillfällig 
bostad, men de riktlinjer som finns för buller vid fasad är inte relevanta 
eftersom häktet inte har öppningsbara fönster. Men riktvärden inomhus och 
riktvärden för uteplatsvärden behöver uppnås.  

Därför har en utredning gjorts av Efterklang som visar att riktvärden för buller 
inomhus kan klaras med lämplig fasadisolering. Följande bilder visar 
ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå vid fasad. Mest utsatta fasader får 
uppemot 68 dBA ekvivalent och 89 dBA maximal ljudnivå. I skydd mellan de 
högre byggnaderna fås lägre ljudnivåer, delar av fasaderna får under 50 dBA 
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Merparten av byggnaderna får lägre 
ljudnivåer vid fasader mot järnvägen. En möjlig framtida påbyggnad som 
redovisas i alternativ 2 visar att påbyggnaden ger cirka 5-10 dB lägre ljudnivå 

vid bakomliggande fasad i huvudbyggnaden. Det finns inga krav för högsta 
ljudnivå utomhus vid fasad för häkten. 

 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 1. Bild: Efterklang.  
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 2. Bild: Efterklang.  

 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 1. Bild: Efterklang. 

  

Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 2. Bild: Efterklang.  

 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 1. Bild: Efterklang 
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 2. Bild: Efterklang 

 

 

Maximal ljudnivå vid fasad. Alternativ 1. Bild: Efterklang.  

 

Maximal ljudnivå vid fasad. Alternativ 2. Bild: Efterklang. 
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Maximal ljudnivå vid fasad. Alternativ 1. Bild: Efterklang.  

 

Maximal ljudnivå vid fasad. Alternativ 2. Bild: Efterklang. 

 

Maximal ljudnivå vid fasad. Alternativ 1. Bild: Efterklang. 

 

Maximal ljudnivå vid fasad. Alternativ 2. Bild: Efterklang. 
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På markplan är ekvivalent ljudnivå mellan 50-55 dBA och maximal ljudnivå 
70-75 dBA på stora delar av innegården. För att få tillgång till en 
bullerskyddad uteplats krävs en lokal bullerskyddsskärm vid uteplats. Med en 
2 m hög bullerskyddsskärm vid uteplats fås cirka 10 dBA bullerdämpning och 
en uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan 
anordnas, se figurer nedan. Dock finns inga krav på att ordna uteplats vid 
denna typ av byggnad. Tillgång till rastplats/utegård som klarar högst 50 dBA 
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå finns på taket. 

 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bild: Efterklang. 

 

Maximal ljudnivå vid fasad. Bild: Efterklang. 

Farligt gods och skyddszoner 
Öster om planområdet går Björnövägen som utgör en rekommenderad 
sekundär transportled för farligt gods. Väster om planområdet går Mälarbanan. 
Närheten till Björnövägen och Mälarbanan ställer krav på att olycksrisker 
förknippade med trafiken av farligt gods på vägen/järnvägen beaktas vid 
exploatering med ny bebyggelse. 

Avståndet från planområdet till Mälarbanan är cirka 40 meter och till 
Björnövägen är det 18 meter. Till de planerade byggnaderna är det 65 meter 
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från Mälarbanan och 30 meter från Björnövägen. Med anledning av närheten 
till järnvägen och Björnövägen har en skyddsanalys/riskutredning tagits fram. 

Utredningen beskriver att avståndet till Mälarbanan bedöms som ett relativt 
långt avstånd, och det handlar om ett begränsat antal olyckor med farligt gods 
som medför konsekvenser. De olyckor som kan innebära konsekvenser inom 
planområdet är utsläpp av giftiga eller brännbara gaser samt större explosioner. 

Utifrån riskutredningen/skyddsanalysen är det transporter av brandfarlig vätska 
och gaser som är aktuella att beakta från Björnövägen. På 30 meters avstånd är 
det endast ett fåtal bränder som medför konsekvenser på byggnader eller 
människor och på det avståndet har även mindre utsläpp av gas ofta hunnit 
spädas ut till lägre koncentrationer. 

Utredningen kommer fram till att flera säkerhetshöjande åtgärder behöver 
vidtas i syfte att reducera ”nettotillskottet” av oönskade händelser som avsteget 
från rekommenderade skyddsavstånd medför. Därför föreslås byggnader 
utformas med följande skyddsbestämmelser (mx): 

• Byggnadernas friskluftsintag placeras på tak. 
• Byggnaders ventilationssystem utförs med central 

nödavstängningsfunktion (manuell). Möjlighet att aktivera funktionen 
bör finnas i reception eller annan bemannad plats. 

• Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker plats vid 
olycka på både Mälarbanan och Björnövägen, d.v.s. bort från 
riskkällorna. 

• Fasad som vetter mot Björnövägen utförs i obrännbart material som 
skydd mot värmestrålning inom 40 meter från vägen. 

Utöver skyddsanalys/riskutredning har en flyghinderanalys tagits fram av LFV, 
vilket finns som bilaga till planhandlingarna. Detta eftersom planförslaget 
innebär bebyggelse som är högre än 20 meter, vilket kan komma att påverka 
luftfarten. Analysen visar att föreslagen bebyggelse inte påverkar flygtrafiken. 

Luftföroreningar 
Sweco har gjort en luftutredning för planområdet, med syftet att visa på 
fördelningen av luftföroreningarna inom det aktuella området samt att jämföra 
uppmätta och beräknade halter mot föreskrivna miljökvalitetsnormer och det 
nationella miljökvalitetsmålet, Frisk luft. Beräkningar utfördes dels för den 
nuvarande situationen, dels för 2030 med antagna trafikmängder enligt stadens 
prognos. Observera att luftutredningen är gjord enligt det utformningsförslag 
som presenterads i samrådsskedet, men utredningens resultat och konsekvenser 
bedöms inte påverkas av det ändrade utformningsförslaget. Därför har inte 
luftutredningen uppdaterats efter det nya utformningsförslaget. Följande kursiv 
text är direkt utdrag från luftutredningen.  

Resultatet från spridningsberäkningarna visar att detaljplanen inte försvårar 
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid klaras inom planområdet och för 
samtliga scenarion. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde klaras för 
nulägesscenariot och klaras med god marginal för 2030-scenariot. 
Miljökvalitetsmålet för timmedelvärde klaras för planområdena i nuläget och 
klaras med god marginal för 2030-scenariot. Halterna av kvävedioxid 
beräknas minska fram till 2030 i jämförelse med nuvarande situation. 
Anledningen till minskningen är en kombination av att bakgrundhalterna, 
enligt SMHI:s beräkningar, förväntas minska, att hårdare krav på 
utsläppsmängder och en förändrad fordonsflotta mot fossilfritt kommer att 
driva på teknikutvecklingen, vilket förväntas leda till lägre halter av 
framförallt kvävedioxider. 

Partikelhalternas års- och dygnsmedelvärde förändras inte nämnvärt mellan 
de olika scenariona. Anledningen till att partikelhalterna mer eller mindre 
hålls konstanta är att den antagna minskningen i andelen fordon med 
dubbdäck till viss del motverkas av den framtida trafikökningen. 
Miljökvalitetsnormerna klaras dock för samtliga scenarion och antas inte vara 
begränsande i framtiden. Miljökvalitetsmålet Frisk lufts årsmedelvärde för 
partiklar, PM10 (15 μg/m3) klaras i nuläget, men för 2030 scenariot tangeras 
riktvärdet, vilket innebär att målet riskerar att överskridas. Det är de södra 
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delarna mot Kungsängsgatan som överskrider målet. Miljökvalitetsmålet och 
Västerås lokala miljömål för dygnmedelvärde, som ligger på 30 μg/m3 klaras 
inom hela planområdet i nuläges-scenariot. För 2030 är scenariot nära att 
tangera miljökvalitetsmålet, men antas klara miljökvalitetsmålet. 

När det gäller utsläpp från vägtrafiken antogs ett scenario med 480 
tillkommande bilparkeringsplatser inom planområdet i utredningen för att inte 
riskera att underskatta halterna. Som planförslaget ser ut nu finns inte avsikt att 
skapa så många parkeringsplatser inom planområdet (se mer under avsnitt 
infrastruktur - parkering). Men då resultatet av föroreningsberäkningarna ändå 
visar på godtagbara nivåer görs bedömningen att beräkningarna inte behöver 
räknas om.  

Placering av ventilation styrs för bebyggelsen att skapa bättre förutsättningar 
för luftmiljö (m1).  

Skred och ras 
Vid projektering av ytor nära, eller i direkt anslutning till gång- och 
cykeltunneln vid korsningen Björnövägen – Kungsängsgatan krävs bedömning 
om slänter behöver förstärkas.  

Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts av Wescon och finns 
som bilaga till planhandlingarna. Resultatet från undersökningen indikerar att 
fastigheterna är lätt förorenade. Den samlade bedömningen av 
föroreningssituationen på fastigheterna är dock att den inte är av den grad att 
den utgör ett hinder för den planerade nybyggnationen. 

En utförlig undersökning med syfte att behandlingsklassa överskottsmassor ska 
därför göras innan massor körs till godkänd avfallsmottagare. Innan arbetena 
får påbörjas ska även en anmälan om efterbehandling lämnas till 
tillsynsmyndigheten. I samband med rivning av byggnad och 
behandlingsklassning bör även massorna under befintliga byggnader och 
konstruktioner undersökas då dessa inte ingick i aktuellt undersökningsområde. 

På grund av föroreningssituationen i planområdet regleras startbesked i 
förhållande till markföroreningar i plankartan (administrativ bestämmelse).  

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

Strålning 
För ställverket inom planområdet har Mälarenergi upprättat de 
skyddsavstånd/säkerhetsavstånd som gäller för det aktuella ställverket för att 
konsekvenser mot omgivningen inte ska uppstå. Avståndet 15 meter ska hållas 
till annan byggnad, vilket planförslaget förhåller sig till.  

Olycksrisker 
I och runt detaljplaneområdet finns ett antal risker som behandlats i en 
skyddsanalys/riskutredning och biläggs planförslaget.  

Förutsättningar för räddningsingripanden 
• Framkörningstider: 

o Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ett nytt 
polishus med häkte. Byggnaden har upp till nio våningar. 
Räddningsstyrkans framkörningstid får, enligt aktuellt 
kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst, inte 
överskrida 8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. 

• Brandvattenförsörjning: 
o Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram 

brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 
1200 l/min enligt rekommenderade avstånd nedan. 

Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna uppställningsplats för 
räddningsfordon till brandpost är 75 meter, vilket medför ett maximalt 
inbördes avstånd mellan brandposter på 150 meter. Därefter skall avstånd från 
uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid byggnad enligt Boverkets 
byggregler inte överstiga 50 meter. 
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Brandposter finns runt detaljplaneområdet. Brandposterna på Kungsängsvägen 
har tillräcklig kapacitet. MBR har dock ingen uppgift på kapaciteten på 
brandposten som ligger på andra sidan Björnövägen. 
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Genomförandebeskrivning 
Organisationsfrågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

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

Huvudmannaskap 
Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området. 

Ansvarsfördelning för genomförande 
Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark. 
Ansvaret för anpassning till gator och ledningsnät åvilar fastighetsägaren 
precis som ansvar för alla åtgärder på kvartersmark. 

Staden ansvarar för anläggande av allmän platsmark. 

Avtal 
Den aktuella detaljplanen utgör en del av stadsutvecklingsprojektet 
Mälarporten. Detaljplanen är således en del av en etappvis utbyggnad av hela 
projektområdet som innefattar både Kungsängen och Ängsgärdet. 
Detaljplanens kopplingar till omgivande planer är av stor vikt för helheten 
inom Mälarporten. Utbyggnaden av allmän plats inom det område som ingår i 
planprogram för Mälarporten ska utföras av staden men till viss del finansieras 
av fastighetsägarna inom hela området, utifrån samma princip om 
exploateringsbidrag. Principen för exploateringsbidrag är att fastighetsägarna 
inom området bidrar till stadens budgeterade kostnader för sanering, 

nybyggnation, ombyggnation och standardhöjande åtgärder för allmän plats 
utifrån respektive fastighetsägares nytta av detaljplanen. Ett exploateringsavtal 
tecknas mellan staden och exploatören för detaljplan 1924 för att reglera 
exploatörens andel av exploateringsbidrag. Även övriga genomförandefrågor 
regleras i samma avtal. Exploateringsavtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen ska kunna antas av behörig instans inom Västerås stad och vinna 
laga kraft. 

Staden och exploatören tecknar också ett köpeavtal för att reglera försäljning 
av del av Ångpannan 10 till exploatören.  

Befintligt arrendeavtal för markområde för mottagningsstationen har sagts upp 
för upphörande till avtalstidens slut. Nytt arrendeavtal ska tecknas med 
Mälarenergi för upplåtelse av det markområde som planläggs för stationen. 
Alternativt ska ett köpeavtal tecknas för försäljning av aktuellt markområde 
från staden till Mälarenergi.  

Namnfrågor 
Den nya lokalgatan föreslås få namnet Sabelgatan.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen medger att fastigheter för parkering, centrumändamål samt för 
tekniska anläggningar om- och nybildas. Delar av tidigare kvartersmark kan 
ombildas till allmän platsmark för att få till en ändamålsenlig trafikstruktur. 
Ansökan om fastighetsbildning görs av fastighetsägare hos 
Lantmäterimyndigheten. 

Ledningsrätter 
Flertalet allmänna ledningar planeras att läggas i allmänna platser. Några 
befintliga ledningar planeras att finnas kvar i befintliga lägen på kvartersmark, 
vilket detaljplanen tar hänsyn till då de områden markerats som u-områden. 
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Vid läggning av allmänna ledningar i kvartersmark ansöker ledningsägaren om 
ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten. 

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 
Gemensamhetsanläggningar kan vid behov inrättas inom kvartersmark inom 
planområde. Ansökan sker till Lantmäterimyndigheten. 

I det fall kvartersmark indelas i flera fastigheter kan det bli aktuellt att inrätta 
gemensamhetsanläggning för att tillgodose fastigheternas gemensamma behov. 
Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning sker till 
Lantmäterimyndigheten av fastighetsägare. 

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda 
Fastighet Konsekvens 
Ångpannan 12 Erhåller kvartersmark (från Ångpannan 10), ändrad byggrätt  

Ångpannan 10 Fastighetsregleras, avstår mark (till Ångpannan 12, teknisk 
anläggning och allmän plats). Ändrad byggrätt och 
användning.  

Del av Ångpannan 9 Avstår mark till allmän plats 
Del av Ångpannan 14 Avstår mark till allmän plats  

Del av Västerås 5:1 Ändrad användning 

Del av Västerås 1:202 Ändrad användning 

 

Det finns inga inskrivna rättigheter inom detaljplaneområdet.  

Under byggnationstiden är det viktigt att se till att ordna tillfälliga lösningar  
för till exempel angöring och parkering så att verksamheter runt omkring och 
inom planområdet kan fortsätta bedrivas utan större påverkan. Detta avses 
göras civilrättsligt genom avtal. För friidrottshallen är det viktigt att ordna 
tillgänglighetsmässigt eftersom parasporten ska kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet där. Exakt hur det kommer lösas ordnas i genomförandeskedet. En 
genomförandegrupp håller på att startas upp inför detta skede (december 
2021).  

Tekniska frågor 

Teknisk försörjning 
Inom planområdet finns en mottagningsstation och består av ett ställverk för 
inkommande ledningar, en transformator och ett ställverk för utgående 
ledningar. Mottagningsstationen har en viktig funktion för stadens 
elförsörjning. Som skyddsavstånd till brännbar byggnadsdel ska avståndet vara 
minst 15 meter, vilket detaljplanen uppnår med marginal (användnings- och 
egenskapsgräns). Även stängsel planeras att sättas upp runt om 
mottagningsstationen på ett avstånd av 10 meter som skyddsåtgärd.   

På sikt kommer befintlig station behöva utökas. På grund av stationens 
utformning går detta inte att genomföra som utbyggnad av befintlig huskropp. 
Ny huskropp av motsvarande storlek och samma krav på säkerhetsavstånd 
behöver då uppföras i närområdet från nuvarande stationsbyggnad. Denna 
utökning planeras för i det pågående arbetet med planprogrammet för 
Mälarporten och behandlas därför inte i denna detaljplan. En utredning för att 
säkerställa lämpligheten för en sådan plats är genomförd och platsen reserveras 
för ändamålet i planprogrammet.  

I Sabelgatan kommer flera ledningar behöva ligga under marken. Både 
befintliga ledningar, framtida ledningar som behövs för den framtida 
mottagningsstationen och ledningar som flyttas i och med exploateringen. 
Därför har sektioner tagits fram (av WSP) som visar på hur dessa kan ordnas i 
marken. Det visas i sektion D-D (utsnitt vid norra delen av Sabelgatan) och 
sektion E-E (utsnitt vid Friidrottshallen) som följer. Enligt sektionerna kommer 
dagvattenledningen och föreslagen omdragen vattenledning i Sabelgatans norra 
del hamna utanför området för denna detaljplan. Det är ett relativt litet intrång i 
ett område som kommer behöva en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation 
av en ny mottagningsstation, vilket i sin tur är en förutsättning för att antalet 
kablar ska bli så som i sektionerna. Detta kommer därför bli en förutsättning i 
kommande detaljplan norr om planområdet och tas med som en förutsättning 
redan nu i planprogramsarbetet med Mälarporten. Sektion E-E ryms inom det 
område som föreslås planläggas som allmän platsmark och u-område. 
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Inom planområdet finns ett antal ledningar som till följd av den planerade 
exploateringen måste flyttas. Flera elledningar som ansluter till 
mottagningsstationen behöver flyttas. När det gäller vattenledningar finns det 
en ledning i nordöstra delen av planen nära gång- och cykelvägen väster om 
Björnövägen som behöver flyttas för att möjliggöra föreslagen exploatering. 
Även Fibra har ledningar som idag finns samförlagda med elkablar på 
Ångpannan 10 som behöver flyttas. Även ledningar för fjärrvärme behöver 
justeras för att möjliggöra föreslagen bebyggelse.  

All flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatören. Ingen bebyggelse får 
placeras ovanpå ledningar.  

Under byggnadstiden är det viktigt att mottagningsstationen kan hållas i drift 
och är åtkomlig under hela tiden byggnation pågår, och detsamma gäller de 
kabelstråk som går ut från stationen. 

 

Anmälan och tillstånd 

Vattenverksamhet  
Fyllning och byggande i vatten, eller tillfällig sänkning av grundvattnet kan 
kräva tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (MB). Under byggskedet, i samband 
med grundläggningsarbete, kan grundvattnet behöva sänkas tillfälligt. Tillfällig 
sänkning kan även bli aktuellt vid schaktsanering av förorenad mark. 
Åtgärderna kan innebära negativa konsekvenser vilket utreds mer i processen 
med tillståndsansökan. Tillstånd prövas av mark- och miljödomstolen.  

Fornlämningar 
Exploatören ansvarar för anmälan till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen om fornlämningen berörs av exploaterings- eller markarbeten. 

Förorenad mark 
Om markföroreningar hittas ska Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 
Västerås stad kontaktas. 

Dagvatten 
Anmälan till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad behövs för 
dagvattenanläggning.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Kostnader för exploatering, nödvändiga utredningar, lantmäteriförrättning, 
kostnad för flytt av ledningar, samt eventuell utbyggnad av brandpostnät 
bekostas av exploatör. Kostnader för allmän plats finansieras genom 
skattemedel samt exploateringsersättning enligt exploateringsavtal. 

Avgifter 
Planavgift tas ut enligt planavtal. 
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Konsekvenser 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Planens 
genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477); vattenförekomster (SFS 
2004:660); kemiska föreningar i fisk och musselvatten (SFS 2001:554); eller 
omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

Hållbarhetsbedömning 

Ekologisk hållbarhet 
Påverkan: 

• Planförslaget innebär komplettering med ny bebyggelse på redan i 
anspråkstagen mark, främst mark som idag är bilparkering, vilket 
innebär att ingen brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark tas i 
anspråk. Inga områden markerade som värdefulla grönområden tas i 
anspråk. Planförslaget kan nyttja redan utbyggd infrastruktur vilket 
sparar resurser. 

• Planen innebär att ett större träd sparas, och eftersom grönstruktur, och 
särskilt större träd är en bristvara i området är det värdefullt.  

• Dagvatten hanteras inom planområdet och vattenkvaliteten bedöms 
inte försämras vid genomförande av detaljplanen. 

• Området ligger centralt i Västerås med bra kollektivtrafikförsörjning 
och utbyggt gång- och cykelvägnät vilket ger goda förutsättningar att 
välja hållbara transportmedel. 

• Det centrala läget innebär även att barn och unga har god tillgänglighet 
att kunna ta sig till och från platsen, då många barn och unga 
transporterar sig genom gång, cykel eller kollektivtrafik.  

Social hållbarhet 
Påverkan: 

• Polishuset och dess verksamheter som utgör en samhällsviktig 
funktion får i och med planförslaget en större byggrätt och kan 
utvecklas.  

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

• Närhet till kollektivtrafik, gångstråk och huvudcykelstråk, vilket ger 
goda förutsättningar att röra sig till och från området genom hållbara 
transportmedel. Då verksamheten är en samhällsviktig funktion av 
stort allmänt intresse är det positivt med ett centralt läge för att så 
många som möjligt av kommunens invånare lätt kan ta sig till och från 
verksamheten. Detta gynnar särskilt barn och unga som ofta 
transporterar sig till fots, cyklar eller åker kollektivt.  

• I aktuellt område planeras hela området Mälarporten omvandlas och 
polishuset med dess verksamheter utgör en viktig pusselbit i området. 
Det kommer ge området en tydligare identitet, bli mer tätbebyggt och 
kommer därför också upplevas mer stadslik.  

• De kulturmiljövärden som finns på platsen har utretts, men 
tillskapandet av denna samhällsviktiga funktion bedöms ha större 
värde.  

Ekonomisk hållbarhet 
Påverkan: 

• Planförslaget kan nyttja redan utbyggd infrastruktur vilket sparar 
resurser. 

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

• Planen möjliggör för centrumverksamhet, vilket även tar höjd för 
eventuella förändringar av efterfrågan i framtiden.  

• Detaljplanen medför att det finns en flexibilitet i hur trafikstrukturen 
utformas runt om. 

• Planförslaget kan innebära att en ny lokalisering för en ny 
mottagningsstation behöver vara längre från befintlig 
mottagningsstation än vad som varit möjligt om inte ett polishus med 
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tillhörande verksamheter planerades på platsen. Det kan innebära stora 
kostnader för bland annat längre omdragningar av ledningar.  

Konsekvenser för barn och unga 
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom 
Barnrättslagen (SFS 2018:1197). Det innebär bland annat att barnets bästa ska 
beaktas vid alla beslut som rör barn.  

Idag rör sig barn och unga framför allt till och från friidrottshallen som ligger i 
direkt anslutning till planområdet. I friidrottsklubben får barn från sju år och 
uppåt vara med. Om och i så fall hur länge friidrottsverksamheten kommer 
finnas kvar i denna lokal i framtiden är inte fastställt. Det finns inga förskolor 
eller skolor i direkt anslutning till planområdet. I övrigt är det inte några 
målpunkter i närområdet som är mer riktade mot barn och unga.  

Att anlägga ett polishus med tillhörande verksamheter på platsen tillför 
ytterligare en målpunkt i området för alla människor.  

För att tydliggöra konsekvenser för barn och unga tillämpas fem huvudbegrepp 
från Göteborgs stads processverktyg för barnkonsekvensanalyser som är ett 
flexibelt verktyg som kan anpassas till olika typer av uppdrag och i olika 
skeden. Dessa utgör rubriker nedan. 

Sammanhållen stad  
Barriärer kan vara både fysiska och mentala och skilja sig mellan barn och 
vuxna. Idag kan Kungsängsgatan upplevas både som en fysisk och mental 
barriär i och med att det är ett brett gaturum där mycket motortrafik rör sig i 
relativt hög hasighet och gatan är därför svår att korsa som fotgängare eller 
cyklist. Idag finns heller ingen trottoar längs med Kungsängsgatans norra sida. 
Den gång- och cykeltunnel som går under Kungsängsgatan i korsningen  med 
Björnövägen upplevs ofta som otrygg då den bland annat har dålig sikt.  

Detaljplanen möjliggör för gång- och cykelstråk längs med Kungsängsgatans 
norra sida, vilket kan bidra till att barriäreffekten längs Kungsängsgatan 

minskar. Eftersom detaljplanen är flexibel finns även möjligheter för flera 
åtgärder, exempelvis annan typ av korsningsutformning i korsningen 
Kungsängsgatan - Björnövägen för att minska barriäreffekterna och stärka 
kopplingar mellan olika målpunkter i området.  

Samspel 
Friidrottsklubben är en viktig målpunkt för många barn och unga och finns 
direkt utanför planområdet. Men barn och unga behöver också platser för 
möten och samspel där det inte förutsätts att de kan betala eller att de är i en 
vuxens sällskap. Denna detaljplan har begränsade möjligheter 
utrymmesmässigt att ordna platser för detta, och då det finns järnväg och flera 
högtrafikerade vägar i närheten bedöms planområdet inte vara lämpligt för det. 
Men eftersom det planläggs för allmän platsmark i detaljplanen säkerställs att 
viktiga stråk där barn och unga kan röra sig förblir allmänt tillgängliga.  

Vardagsliv 
Barn och unga behöver närhet och tillgång till service och platser för lek och 
rekreation i vardagen. Möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt till de 
funktioner som behövs i vardagen är viktigt. Inom, och i närheten av, 
planområdet finns busshållplatser och detaljplanen ger möjlighet att utöka och 
skapa ett mer finmaskigt nätverk av gång- och cykelvägar i staden. Målpunkter 
för service och platser för lek tas hänsyn till i en större skala utanför 
planområdet, i planprogrammet för Mälarporten. Eftersom både Björnövägen 
och Kungsängsgatan är väl trafikerade gator finns det andra platser som är 
bättre lämpade för barn och ungas vistelse inom Mälarporten.  

Identitet 
Begreppet identitet kan ha flera betydelser, exempelvis handla om en plats 
karaktär, den tillhörighet man känner till platsen, om det går att läsa av platsens 
historia eller något annat. Denna detaljplan möjliggör för ett polishus med 
tillhörande verksamheter, och det säkerställs i detaljplanen att utformningen 
ska vara omsorgsfullt gestaltad och ha hög arkitektonisk kvalitet för sin tid. 
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Hela planområdet kommer därför präglas av bebyggelsens omsorsfulla 
gestaltning och bli en tydlig målpunkt i staden.  

Hälsa och säkerhet 
Barn är mer känsliga för buller och luftföroreningar. För att barns närmiljö ska 
vara säker har separering från biltrafik och hastighetssäkring av korsningar 
med bilnätet stor betydelse. Eftersom Kungsängsgatan och Björnövägen är 
högtrafikerade och närmiljön är bullerutsatt är det därför inte lämpligt att ordna 
vistelsevänliga miljöer för barn om inte karaktären för gatorna förändras. Att 
skapa tydliga stråk för oskyddade trafikanter, så som detaljplanen möjliggör 
för, ger barn och unga goda möjligheter att röra sig inom området och vidare 
till andra målpunkter och innebär en förbättring av miljön jämfört med 
befintlig situation. Exempel på åtgärder presenteras i trafikutredningen som 
finns som bilaga till planförslaget, vilka möjliggörs för i detaljplanen.  
Luftutredningen som gjorts för planförslaget visar på godtagbara nivåer.  
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Förutsättningar 
Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 
Detaljplanen angränsar till järnvägen som utgör riksintresse för 
kommunikation enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB).  

Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård Västerås stad U24. 

Översiktliga planer 
Detaljplanen stämmer överens med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering 
antagen 2017). I översiktsplanen beskrivs om en tänkbar sträckning för en 
framtida förbättrad järnvägstrafik på sträckan Stockholm – Oslo, vilket ska 
utgöra en planeringsförutsättning för kommande detaljplaner. Denna 
sträckning går rakt genom aktuellt planområde. Dock tas inte hänsyn till denna 
planeringsförutsättning i detaljplanen, eftersom kommunfullmäktige senare 
beslutat att ta bort denna planeringsförutsättning (§ 338, 2020-11-05, Dnr KS 
2019/00633-1.5.2). Detta beslut har tagits efter att mer detaljerade 
undersökningar av konsekvenserna för den framtida järnvägssträckningen 
gjorts.  

Planområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 
64, som antogs år 2013. Den anger stadsbebyggelse, funktionsblandad 
markanvändning samt lokalgata inom planområdet. Denna detaljplan stämmer 
överens med denna markanvändning. Väster om planområdet föreslås ett stråk 
för fotgängare och cyklister, vilket denna detaljplan inte påverkar 
förutsättningarna för, mer än att det inom detaljplanen föreslås en lokalgata 
som kan kopplas samman med detta framtida stråk för fotgängare och 
cyklister.  

 

Markanvändningskarta från ÖP 64.  

Just nu pågår ett arbete med ett nytt planprogram för hela Mälarporten. Arbetet 
pågår parallellt med denna planprocess.  



  

 
37 (44) 

 

Avgränsning av planprogrammet för Mälarporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser 
Detaljplan 1404 gäller inom planområdet. 

 

Plankarta för befintlig detaljplan.  

Bedömning av miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har i beslut (2020-03-26 §65) tagit ställning till att 
detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3§ 
miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 
34 § plan- och bygglagen. Samråd om behovsbedömning har skett med 
Länsstyrelsen som inte delade kommunens bedömning. Länsstyrelsen 
hänvisade till Miljöbedömningsförordning (2017:966) § 5 pkt 7, vilket handlar 
om risker för människors hälsa och miljö. Staden har därefter bearbetat 
planhandlingarna och i samråd med exploatör tagit fram en 
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riskutredning/skyddsanalys vilket bedöms besvara frågorna om risk för 
människors hälsa och miljö. Separat dialog mellan Västerås stad och 
Länsstyrelsen har också genomförts gällande risk för människors hälsa och 
miljö. 

Platsanalys 
Planområdet har ungefär sett ut på samma sätt sedan 1948-49, då byggnaden 
på Ångpannan 12 uppfördes. Innan det var platsen och omgivande miljö 
väldigt annorlunda jämfört med idag, både gällande bebyggelse och 
trafikstruktur runt om. 

 

Ortofoto från 1946 

Idag består planområdet av stora hårdgjorda ytor som används för bilparkering, 
två byggnader och några små buskage och gräsytor. Området präglas av 
storskalighet och industrikaraktären är påtaglig.  

 

Ortofoto från 2019 

Bebyggelse 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns idag två befintliga byggnader. Den större byggnaden 
innehåller idag Friskis & Svettis, Sportköket och MT Center Sjukgymnastik 
AB. Den mindre byggnaden är en mottagningsstation för Mälarenergis elnät. 

Direkt sydväst om planområdet finns friidrottsanläggningen och norr om 
planområdet finns Car Wash Center. I friidrottshallen bedrivs storbarns- och 
ungdomsverksamhet för föreningar och skolor. Det bedrivs även idrott för 
vuxna, både elit och breddidrott.  
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Översiktlig bild som visar verksamheter i närområdet.  

Kulturmiljö 
Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård Västerås stad U24. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i 
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan 
göras till länsstyrelsen. 

Skyddsrum 
Inom planområdet fanns ett mindre skyddsrum (149433-8) i befintlig 
kontorsbyggnad, vilket numera är avvecklat. Utrymmet har tagits bort ur det 
nationella skyddsrumsregistret.  

Mark och vatten 

Naturmiljö 
I princip hela planområdet utgörs idag av hårdgjord yta. 

Park och lek 
Inom planområdet finns det ingen större sammanhängande grönstruktur. De 
grönytor som finns i området består av lägre vegetation så som små buskage 
och ett större träd. 

Västerås stads nya grönstrukturplan som varit på samråd visar att det inte finns 
värdefull grönstruktur inom eller i direkt anslutning till planområdet.  

 

Urklipp från grönstrukturplanen som är under arbete just nu.  
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Tillgänglighet och trygghet 
Idag finns en korsning i tunnel för gång- och cykelvägarna i korsningen 
Kungsängsgatan – Björnövägen. Tunneln innebär stora nivåskillnader, vilket 
inte är bekvämt för varken fotgängare eller cyklister som rör sig där. Även 
sikten är mycket begränsad i korsningen och nivåskillnaderna är inte 
tillgänglighetsanpassade enligt nu gällande riktlinjer. Dessa förutsättningar 
innebär också otrygghet för många fotgängare och cyklister som rör sig där.  

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta utgörs jorden 
inom området av post-glacial lera. 

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

 

Infrastruktur 
En trafikutredning har gjorts av Sweco och i den beskrivs bland annat nuläget 
för trafiken i området. Kursiv text i nedanstående beskrivningar är direkt 
utdrag från utredningen och flera bilder har också hämtats från utredningen.  

Gångtrafik  
Längs med Björnvägen finns en friliggande gång- och cykelbana på gatans 
västra sida och en smal gångbana på gatans östra sida. Längs med 
Kungsängsgatan finns en gång- och cykelbana på gatans södra sida medan 
norra sidan helt saknar yta för gående. Lokalgatan saknar gångbana. 

 

Gångnätet i området. Bild: Sweco 

Gångtrafiken är starkt påverkad av de många barriärerna som finns i området. 
På de större gatorna är möjligheterna till hastighetssäkra passager över 
körbanorna begränsade. Inom planområdet och dess närhet finns enbart 
möjlighet till passage över de större gatorna i anslutning till korsningen 
mellan Björnövägen och Kungsängsgatan. En annan stor barriär i området är 
järnvägsspåren. Storskaligheten i sig med den stora kvarterstrukturen, stora 
byggnader med relativt få entréer och stora avstånd mellan byggnaderna 
bidrar till att miljön kan upplevas som anonym och inte inbjudande för gående. 
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Gående och cyklister passerar korsningen Björnövägen och Kungsängsgatan 
planskilt i tunnlar under körbanorna. Tunnlarna är smala och slutar i en trång 
korsningspunkt med både gående och cyklister som kommer med skymd sikt 
från fyra håll, se figur nedan. I tunnlarna och i anslutning till tunnlarna är 
gång- och cykelbanorna utformade med ”gångbanor” avskilt med kantsten 
utan att gående och cyklister regleras med egna körbanor enligt skyltning. I 
korsningspunkten saknas avfasning på kantstenarna och det är inte tydligt vart 
man som gående ska ta vägen. Denna utformning bidrar till en osäkerhet för 
både gående och cyklister om hur korsningen är tänkt att fungera. 

 

Gång- och cykelbanor som korsas i korsningen Kungsängsgatan-Björnövägen. Bild: Sweco 

Närmsta möjlighet att passera Björnövägen finns i form av en den 
signalreglerade korsningen med Pilgatan 200 meter norrut. Det finns också 
möjlighet att använda en gångpassage i anslutning till korsningen med 
Mälarstrandsgatan och Kraftverksgatan cirka 270 meter söderut men den 
leder över 2+2 körfält och saknar hastighetssäkring. 

Närmsta möjlighet att passera Kungsängsgatan finns vid ett övergångställe 
utan hastighetsdämpning cirka 550 meter västerut. Det innebär att gående från 
Verksgatan och området Lillåudden behöver gå ett par hundra meter längs 
med Kungsängsgatan innan en möjlighet att passera körbanan finns. 

Cykeltrafik 
Cykelinfrastrukturen i området följer i stort de större gatorna, men är 
generellt mindre finmaskigt än trafiknätet för bilar. Samtliga stråk för cyklister 
är utformade som gemensamma gång- och cykelbanor. Stråket längs med 
Björnövägen och vidare in mot centrum via Pilgatan är utpekat huvudstråk för 
cyklister, se följande bild. 

 

Cykelnätet i området. De tjockare markeringarna är huvudstråk för cykel. Bild: Sweco 
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Cykeltrafiken är likt gångtrafiken starkt påverkat av de många barriärerna i 
området. Infrastrukturen är mer anpassad för att passera området än att nå 
målpunkter inom området med cykel. Ett exempel på det är svårigheten att nå 
målpunkter på norra sidan Kungsängsgatan såsom exempelvis friidrottshallen.  

Den planskilda korsningspunkten i korsningen Björnövägen-Kungsängsgatan 
har beskrivits i avsnittet om gångtrafik ovan. För cykeltrafiken kan tilläggas 
att cykeltrafik från Kungsängsgatan och från öster har väjningsplikt mot 
cykeltrafik längs med Björnövägen. Väjningspliktsskyltarna sitter däremot en 
bit före själva korsningspunkten och innan det går att se om det kommer någon 
från andra hållet. Det otydliga väjningsförhållandet innebär en risk för 
incidenter och olyckor. 

Motorfordonstrafik 
Trafikmiljön i området i närheten av planområdet domineras av biltrafik. 
Gatorna har ofta flera körfält i varje riktning, korsningstätheten är relativt låg 
och korsningarna är storskaliga. Området har en viktig funktion att knyta ihop 
trafiknätet från centrum till stadens östra och sydöstra delar. Närheten till E18 
har också påverkan på trafiken i området då mycket av trafiken i området är 
på väg till eller från antingen Korsängsmotet eller Folkparksmotet.  

Trafikflödet i fordon/dygn visas i Figur 13 baserat på kommunala 
trafikmätningar från år 2017 och 2019. Mätningarna visar på att flera av 
gatorna i området har relativt höga trafikflöden. Andel tung trafik varierar för 
de olika gatorna och riktningarna. Pilgatan har högst andel tung trafik, mellan 
9–13%, i och med att det går mycket bussar på Pilgatan. Malmabergsgatan 
och Björnövägen har mellan 5–7% tung trafik och Kungsängsgatan mellan 2–
6%. 

 

Trafikflöden i planområdets närhet. Bild: Sweco 

Parkering och angöring 
Idag finns parkeringsytor och angöringsytor för motorfordon på större delen av 
området. Det är både asfalterade och gruslagda ytor som används av de 
verksamheter som finns inom befintlig byggnad på Ångpannan 12, Ångpannan 
9,  m fl.    
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Röd färg i bilden markerar parkeringsytor som finns på platsen idag.  

Cyklar parkeras även på dessa ytor, ofta i nära anslutning till entréer och det 
finns inte så många ordnade parkeringsytor för cyklar.  

Kollektivtrafik 
Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Området ligger enbart cirka 800 
meter från södra stationsentrén på Västerås resecentrum, vilket planeras bli 
ännu kortare när det nya resecentrumet står klart med en östlig entré. 
Närområdet trafikeras också av flertalet busslinjer som trafikerar mellan 
centrum och hela delen av Västerås som ligger öster om järnvägsspåren. På 

Björnövägen kommer det i högtrafik gå 24 bussar per timme och riktning. Det 
innebär att korsningen Björnövägen-Pilgatan hanterar 88 bussrörelser under en 
timme i högtrafik (observera att denna siffra har justerats sedan 
trafikutredningen gjorts, vilket anger 66 bussrörelser i högtrafik).  

 

Busslinjerna kring planområdet. 

Trots den höga trafikeringen av bussar på gatorna finns det inga separata 
busskörfält. Placeringen av hållplatser är i vissa fall ogynnsamma för 
bussarnas framkomlighet. Ett sådant exempel är på Björnövägen innan 
korsningen med Pilgatan i riktning mot centrum. Där ligger hållplatsen längst 
till höger i körbanan vilket gör att bussen, som ska svänga vänster i 
korsningen, har cirka 40–50 meter på sig att passera två körfält. Här kan 
också bussens framkomlighet begränsas av köande bilar vid signalkorsningen. 
Hållplatserna är i flera fall placerade i fickor längs med körbanan vilket ger 
en ogynnsam in- och utkörning från hållplatsläget. 
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Järnväg 
Planområdet är lokaliserat nära järnvägen, som närmast är det ca 30 meter från 
spåren. 

Teknisk försörjning 
Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns 
framdraget till planområdet. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 
Trafik längs omkringliggande bilvägar medför att en trafikbullerutredning 
måste göras på planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken 
Planförslag > Risker och störningar > Trafikbuller. 

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

Luftföroreningar 
Trafikens påverkan på luftkvalitet har utretts i planförslaget. Läs 
sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag > Risker och 
störningar > Luftföroreningar. 

Skred och ras 
Enligt SGU finns förutsättningar för skred längs slänterna mot korsningen 
Björnövägen - Kungsängsgatan. 

Förorenad mark 
Förutsättningar för detta beskrivs Planförslag > Risker och störningar > 
Förorenad mark 

Radon 
Området bedöms inte vara inom radonriskområde. 

Strålning 
Mottagningsstation medför magnetfältstrålning där behörigt avstånd måste 
säkerställas. 
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