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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Detaljplan för Kungsängen 1, Sågklingan 6 och 7, 
del av Ängsgärdet i Västerås (dp 1845)



Sammanfattning

Västerås stad planerar för en successiv omvandling av Ängsgärdet 
till huvud sakligen bostadsområden. En detaljplan har upprättats för 
en del av området kring Pilgatan. Planen omfattar uppförande av 
cirka 550 bostäder. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
upprättats eftersom genomförandet av planen har bedömts kunna 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. I miljö-
konsekvensbeskrivningen analyseras och redovisas de miljökonsekvenser 
som detaljplanen kan antas medföra. 

Planområdet utgörs idag av ett handels- och industriområde vars 
byggnader enligt planförslaget ska rivas och ersättas av högre bostadshus 
i stadskaraktär. Bottenvåningarna i tillkommande bebyggelse ska inrymma 
en förskola samt verksamheter för centrumändamål såsom butiker, service, 
kontor eller gym.

Miljökonsekvensbeskrivningen har i samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanlands län avgränsats till åtta miljöaspekter. Sammantaget bedöms 
planförlaget få små till måttliga positiva konsekvenser inom merparten av 
de undersökta miljöaspekterna, under förutsättning att rekommenderade 
åtgärder i genomförda utredningar tillämpas. Inom aspekterna luftkvalitet 
samt olycksrisker (från verksamheter och farligt gods-transporter) bedöms 
planförslaget innebära obefintliga konsekvenser. För miljöaspekterna 
buller och vibrationer, föroreningar i mark, grönstruktur samt sociala 
konsekvenser bedöms planen innebära små positiva konsekvenser. 
Måttliga positiva konsekvenser av planen bedöms för miljöaspekterna 
stadsbild och kulturmiljö samt dagvatten och klimatanpassning. 

Särskilt för aspekterna buller och vibrationer samt dagvatten kan 
negativa konsekvenser uppstå ifall föreslagna åtgärder uteblir. 

Negativa konsekvenser

Positiva konsekvenser

Luftkvalitet
Olycksrisker

Buller och vibrationer
Föroreningar i mark
Grönstruktur
Sociala konsekvenser

Stadsbild och kulturmiljö
Dagvatten och klimatanpassning

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Bedömda konsekvenser vid genomförandet av detaljplanen

Planförslagets inverkan på de nationella miljömålen är begränsad. 
Förslaget innebär en ökad andel grönstruktur, ett omhändertagande av 
befintliga markföroreningar och en lokal dagvattenhantering. Sammantaget 
bedöms därför planförslaget inverka positivt på miljömålen Ett rikt växt- 
och djurliv, Giftfri miljö och Ingen övergödning.
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SWECO ENVIRONMENT / Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 1845 -Västerås

INLEDNING

Området Ängsgärdet i Västerås är idag planlagt för verksamheter. Västerås 
stad planerar för en successiv omvandling av området till huvudsakligen 
bostadsområde. En detaljplan upprättas för en del av området kring Pil-
gatan. Planen omfattar uppförande av cirka 550 bostäder. Planens syfte är 
att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder, centrum- och skol-
ändamål samt att ge Pilgatan en ny utformning. Planen prövar bebyggelse 
upp till cirka 20 våningar.

Som ett första steg i omvandlingen av Ängsgärdet har Västerås stad tagit 
fram en utredning med förslag på hur området kring Pilgatan successivt 
kan börja förnyas i relation till stadsdelen (Västerås stad, 2014). I ett sena-
re skede kommer en fördjupad översiktsplan att tas fram, med riktlinjer för 
utveckling av stadsdelen som helhet. 

Genomförande av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och 
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § 
miljöbalken. Sweco har fått i uppdrag av byggherren, HSB Mälardalen, att 
ta fram en MKB inklusive underlagsutredningar för de aspekter som har 
bedömts vara betydande. Utredningar har under hösten 2015 och våren 
2016 tagits fram avseende buller, vibrationer, luftkvalitet, förorenad mark, 
dagvatten och risker.

Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser 
som ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra. Området och de 
befintliga förutsättningarna beskrivs ingående i förslaget till detaljplan. I 
denna MKB redovisas förutsättningarna endast i den mån de har betydelse 
för de specifika miljökonsekvenser som beskrivs.

OMRÅDESBESKRIVNING

Planområdet

Planområdet är beläget i stadsdelen Ängsgärdet som är ett handels- och 
industriområde öster om stadskärnan mellan E18, Malmabergsgatan, 
Björnö vägen och Mälarstrandsgatan, se karta i Figur 1.

Ängsgärdets industriområde skapades efter att äldre bostäder rivits och i 
samband med den nya trafiklösningen för E18. Detaljplanering för omvand-
ling från bostadsområde till industriområde skedde på 1960-talet. Dagens 
bebyggelse karakteriseras av mångfald vad gäller placering, stil och skala. 
Våningsantalet varierar mellan en och sex och byggnadshöjden är varieran-
de. Bebyggelsens användningssätt är enbart verksamheter med undantag 
för ett enda bostadshus. Exempel på verksamheter som drivs inom området 
är kontor, hotell, logistik, lager och verkstäder. Den mest påtagliga verk-
samheten i området är Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå. 

Gatorna inom Ängsgärdet är få till antalet och huvuddelen av dem är 
återvändsgator. Pilgatan är huvudgata i området. Den övergår i öster till 
bussgata i form av Pilgatsbron över motorvägen. Pilgatan är utformad med 
separat cykelbana, bredare trottoarer och allé. För allén gäller generellt bio-
topskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken och förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Övriga gator i området har karaktär av industrigator. 
Detaljplaneområdet ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 
och 4 kap. miljöbalken.

ÖVERSIKTSPLAN 2026:
”Ängsgärdet-Kungsängen 
är ett framtida centralt 
förnyelseområde som utvecklas 
till en stadsdel med bostäder, 
arbetsplatser, parker och 
mötesplatser.”
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Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 1845 -Västerås / SWECO ENVIRONMENT 

Gällande planer och utredningar

För detaljplaneområdet gäller Västerås översiktsplan 2026, antagen av 
kommunfullmäktige 2012-12-06. Ängsgärdet anges i översiktsplanen som 
ett framtida centralt förnyelseområde som ska utvecklas till en stadsdel 
med bostäder, arbetsplatser, parker och mötesplatser. Även utredningen 
som har gjorts för området kring Pilgatan, Ängsgärdet, godkänd av bygg-
nadsnämnden 2014, omfattar detaljplaneområdet. Enligt utredningen ska 
fastigheterna Kungsängen 1, Sågklingan 6 och Sågklingan 7 prövas för 
bostäder, centrum och skola. Möjlighet till verksamheter i bottenplan ska 
skapas mot Pilgatan. Pilgatans utformning ska särskilt utredas.

Enligt gällande detaljplaner  för fastigheterna i området anges handels- 
och industriändamål med högsta byggnadshöjd 10 meter. Gällande 
detaljplaner för vägarna inom planområdet anger ändamålet lokalgata för 
Pilgatan och Baldersgatan. Detaljplanernas genomförandetid har gått ut.

PLANOMRÅDETS LOKALISERING
öster om stadskärnan och söder om E18. 
Stadsdelen Ängsgärdet avgränsas av 
Mälarstrandsgatan i öster och Björnövägen 
i söder. Järnvägen passerar strax väster 
om planområdet.

UTREDNING 2014 inför fortsatt 
planering, framtagen av 
stadsbyggnadskontoret 2014.

E18

Mälarstrandsgatan

Detaljplan 1845

ÄNGSGÄRDET

Björnövägen

E18

Malmabergsgatan

JÄRNVÄGEN

Västerås Central

LILLÅUDDEN

ÖSTER MÄLARSTRAND

Bussdepå
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AVGRÄNSNING

Geografisk avgränsning

Planområdet omfattar cirka 2,1 hektar och omfattar fastigheterna Såg-
klingan 6, Sågklingan 7, Kungsängen 1 och del av Västerås 1:126 (delar av 
Pilgatan och Baldersgatan). Fastigheterna Sågklingan 6 och Kungsängen 1 
ägs av Fastighets AB Ängsgärdet, och Sågklingan 7 ägs av Pilhus AB. Fast-
igheten Västerås 1:126 (gatumarken) ägs av Västerås stad.

Miljöaspekter

Avgränsning av miljöaspekter har gjorts i samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanlands län vid möte den 25 september 2015. Planens genomförande 
bedömdes beröra en rad miljöaspekter. Ingen aspekt framhölls som mer 
betydelsefull i relation till övriga.  

FASTIGHETER OCH DETALJPLANER 
vid detaljplaneområdet. Planförslaget 
berör detaljplan 1042 J och SPL 853, 
samt fastigheterna Sågklingan 6, 7 
och Kungsängen 1. Även gatumark 
på fastigheten Västerås 1:126 ingår i 
planområdet.

Fastigheter som ägs av
FASTIGHETS AB ÄNGSGÄRDET

PILGATAN

ÄNGSGÄRDSGATAN

BALDERSGATAN

Sågklingan 7

Sågklingan 6

DP 1822 G

DP 1527 J
Kungsängen 9

SPL 853

Kungsängen 1

DP 1042 J

Detaljplanegränser

VÄSTERÅS
1:126

Fastighetsgränser

Fastighet som ägs av
PILHUS AB
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Sammanställning av miljöaspekter som anses relevanta i miljökonsekvens-
beskrivningen för detaljplan 1845;

 � Dagvatten och klimatanpassning
Planen skulle kunna påverka Mälarens vattenkvalitet 
(miljökvalitetsnorm). En dagvattenutredning har genomförts.

 � Buller och vibrationer
Ny bebyggelse kan komma att påverkas av buller från trafik på E18, 
omgivande vägar och järnvägen, samt från närliggande verksamheter. 
Buller- och vibrationsutredningar har genomförts.

 � Markmiljö och föroreningar
Marken i området kan vara förorenad från tidigare verksamheter. En 
översiktlig markteknisk miljöundersökning har genomförts.

 � Olycksrisker från farligt gods-transporter och verksamheter
Ny bebyggelse kan komma att påverkas av transporter med farligt gods 
på väg och järnväg. I närheten finns verksamheter som kan medföra 
påverkan ur ett riskperspektiv. En riskutredning har genomförts med 
avseende på transporter av farligt gods samt verksamheter. 

 � Luftkvalitet
Trafik och omgivande verksamheter kan komma att påverka 
luftkvaliteten i området. En utredning av eventuell påverkan på 
luftkvalitet har genomförts.

 � Stadsbild och kulturmiljö
Planen medför förändringar i stadsbilden då omvandling sker från 
verksamheter till bostäder, och områdets gestaltning ändras. Det finns 
inga kända fornlämningar eller arkeologiska värden inom området.

 � Grönstruktur
Andel hårdgjord yta och grönstruktur kommer att förändras genom 
planförslaget. Innergårdarna i bostadskvarteren kommer att utformas 
med grönska för att fungera i en lokal dagvattenhantering och för 
rekreativa värden. Den dubbelsidiga allén längs Pilgatan tas bort och 
ersätts med en ensidig trädplantering på den södra sidan. En större 
grön innergård planeras på Kungsängen 1 i anslutning till planerad 
förskola.

 � Sociala aspekter
Omvandlingen kommer att medföra ändrade förutsättningar ur ett 
socialt perspektiv, både under byggtiden och efter slutförandet. 
En socialkonsekvensbeskrivning har tagits fram som beskriver 
konsekvenser utifrån Västerås stads verktyg Hållbarhetsfyran.

Avgränsning av omfattning av respektive underlagsutredning har gjorts 
i samråd med granskande instans eller myndighet, däribland Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen, Tekniska kontoret, Mälarenergi och Mälardalens 
Brand- och Räddningsförbund.

Avgränsning i tid

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jäm-
förelseåret 2030, då detaljplanen bedöms vara genomförd. Vissa åtgärders 
miljöeffekter kan dock sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut.

I den mån det är möjligt, rimligt och relevant behandlar miljökonsekvens-
beskrivningen även dessa effekter.
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ALTERNATIV

Nollalternativet

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detalj-
planen inte genomförs. Detta ska inte förväxlas med nuläget, även om 
nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter. 

För detaljplanen Pilgatan antas att utvecklingen vid nollalternativet i 
stort sett kommer att likna dagsläget. Området är idag detaljplanerat för 
verksamhetsändamål. Vidare utveckling är möjlig inom ramen för gällande 
detaljplaner, med motsvarande markanvändning som idag.

Konsekvenser vid nollalternativet

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet i stort motsvara befintliga 
förhållanden och inte medföra några nämnvärda konsekvenser jämfört med 
nuläget. Det gäller för samtliga bedömda miljöaspekter.

Dagvatten och klimatanpassning
I det fall ingen utbyggnad eller förändring görs av markanvändningen 
så kommer andelen hårdgjord yta att vara densamma som i nuläget. 
Det kommer att innebära oförändrade förutsättningar för uppkomst och 
omhändertagande av dagvatten.

Buller och vibrationer
Det kommer inte att tillkomma några bostäder inom planområdet som kan 
påverkas av buller eller vibrationer.

Mark och föroreningar
Vid eventuell utbyggnad inom ramen för gällande detaljplaner kommer 
markundersökningar sannolikt att behöva genomföras. I det fall föro-
reningar påträffas kommer efterbehandling av marken att krävas för 
att avlägsna markföroreningar. I det fall ingen nybyggnation genomförs 
kommer markförhållanden att likna dagens situation vad det gäller 
spridning av föroreningar till mark och grundvatten.

Olycksrisker — farligt godstransporter och verksamheter
Vid oförändrad markanvändning och utan tillkommande bostäder inom 
området bedöms risksituationen vara oförändrad jämfört med nuläget. 

Luftkvalitet
Oförändrad markanvändning medför ingen påverkan på luftkvaliteten i 
planområdet.

Stadsbild och kulturmiljö
Nuvarande bebyggelsestruktur och användning kommer att bestå. I det 
fall ny bebyggelse uppförs inom ramen för befintliga detaljplaner bedöms 
det inte påverka stadsbilden. Inga fornlämningar eller arkeologiska värden 
påverkas.  

ALTERNATIV
... utveckling om 
detaljplanen inte genomförs

...utveckling om
detaljplanen
genomförs

I denna MKB beskrivs 
kon sekvenserna av ett 
nollalternativ och ett 
planförslag.
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Grönstruktur
Området har idag ingen nämnvärd grönstruktur, förutom allén längs en del 
av Pilgatan, vilken är i dåligt skick. Vid nollalternativet kan antas att ingen 
förändring sker, förutom att allén kan komma att successivt försämras över 
tiden på grund av dåliga livsbetingelser och sjukdom.

Sociala konsekvenser
Som helhet bedöms Ängsgärdet bibehålla sin karaktär till dess en mer om-
fattande planeringsinsats gör. Därmed bedöms de sociala konsekvenserna 
fram till ca 2030 bli oförändrade jämfört med dagsläget.

Planförslaget

Genomförande av planförslaget innebär att cirka 550 nya lägenheter an-
läggs inom planområdet. Befintliga byggnader inom planområdet rivs för att 
ge plats för den nya bostadsbebyggelsen.

Verksamheter för centrum ändamål kommer att till viss del kunna inrym-
mas i bottenvåningarna av de nya husen längs Pilgatan. Centrumändamål 
omfattar exempelvis butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teatrar, 
bank, religiösa byggnader, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger 
hotell med mera.

PILGATAN

ÄNGSGÄRDSGATAN

BALDERSGATAN

Scandic

PLANFÖRSLAGET (ILLUSTRATION)
Planalternativet innebär en omvandling 
från verksamhetsområde till 
bostadskvarter med cirka 550 nya 
lägenheter. Våningshöjd framgår av 
romerska siffror. Omarbetad från Tovatt 
Arkitekter.

SÅGKLINGAN
1

SÅGKLINGAN
7

SÅGKLINGAN
10

SÅGKLINGAN
8

SÅGKLINGAN
6

SÅGEN 1

KUNGSÄNGEN
12

KUNGSÄNGEN
1KUNGSÄNGEN

14

KUNGSÄNGEN
13 KUNGSÄNGEN

9

SÅGKLINGAN
11

VÄSTERÅS
1:126

Fastigheter som ägs av
FASTIGHETS AB ÄNGSGÄRDET

Fastighetsgränser

Fastighet som ägs av
PILHUS AB
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METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och 
 redovisas i text. Beskrivningarna grundar sig till stor del på de underlags-
utredningar som har tagits fram under planprocessen. Till grund för 
bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljökvalitetsmål, 
riktvärden och miljökvalitetsnormer. Definitioner och preciseringar av de 
nationella miljökvalitetsmålen finns på Miljömålsportalen (miljomal.se). 
Följande miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget; 

 � Begränsad klimatpåverkan
 � Frisk luft
 � Bara naturlig försurning
 � Giftfri miljö
 � Ingen övergödning
 � Grundvatten av god kvalitet
 � God bebyggd miljö
 � Ett rikt växt- och djurliv

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konse-
kvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfatt-
ningen av bedömd miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl positiva som 
negativa konsekvenser. 

 � Mycket stora konsekvenser - konsekvenser på riksintressen 
eller andra intressen som gäller på EU-nivå till exempel Natura 
2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer.

 � Stora konsekvenser - konsekvenser på riksintressen eller värden av 
regional eller kommunal betydelse.

 � Måttliga konsekvenser - Konsekvenser på områden eller värden av 
kommunal betydelse.

 � Små konsekvenser - konsekvenser på områden eller värden av 
mindre eller lokal betydelse.

En samlad bedömning av konsekvenserna görs i kapitlet Samlad bedöm-
ning och måluppfyllelse.

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Däref-
ter vägs omfattning av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig 
bedömning av konsekvenser. Att exempelvis ett riksintresse påverkas i det 
första steget ger en indikation på att det bör hamna högt på skalan (mycket 
stora eller stora konsekvenser). Däremot kan omfattningen av den påverkan 
som ett planförslag leder till betyda att den slutliga bedömningen av kon-
sekvenser skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte 
per automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekven-
ser. Påverkan kan till exempel vara av mycket begränsad omfattning eller 
endast beröra en mindre del av intresseområdet. Omvänt betyder det också 
att påverkan på aspekter av lokal karaktär - till exempel buller - även kan 
bedömas få stora konsekvenser. 

Gällande översiktsplan och utredningen för Pilgatan, Ängsgärdet (2014) 
fastställer mål och ställningstaganden som utgör viktiga bedömnings-
grunder för planförslaget. Mål och ställningstaganden beskrivs i kapitlet 
Områdesbeskrivning.

Mycket
stora

Stora

Måttliga

Små

Måttliga Mycket 
stora

Stora

NEGATIVA KONSEKVENSER

POSITIVA KONSEKVENSER
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MILJÖKONSEKVENSER

Dagvatten och klimatanpassning
NULÄGE

Marken bedöms i dagens situation generellt slutta i sydvästlig riktning, det 
vill säga i riktning från fastigheterna Sågklingan 6 och 7 och mot Kungs-
ängen 1. Andelen hårdgjord yta bedöms som stor och befintliga spill- och 
dagvattenledningar löper parallellt längs Pilgatan samt längs planområdets 
västra och östra gräns.

Enligt en översvämningskartering genomförd av SMHI, kommer en stor 
flödesväg att uppstå inom området vid händelse av ett 100-års regn. Om-
rådets befintliga höjdsättning indikerar också risk för stående vatten på ett 
antal vägsträckor vid kraftiga regn. Infiltrationskapaciteten bedöms som 
begränsad, dels på grund av en hög andel hårdgjord yta, dels av att områ-
det enligt jordartskarta domineras av lera (Sweco, 2016a).

Miljökvalitetsnormer för vatten
Recipienten för dagvattnet från detaljplaneområdet betecknas som 
Mälaren-Västerås Hamnområde där miljöproblem utgörs av övergödning, 
syrefattiga förhållanden samt miljögifter. Vattenförekomsten har klassats 
enligt måttlig ekologisk status med målsättning att uppnå god ekologisk 
potential år 2021. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status i da-
gens situation. Tidsgränsen för att uppnå god kemisk status är satt till 2015 
med undantag för PAH där tidsgränsen sträcker sig till 2021. 

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

Sweco har på uppdrag av HSB Mälardalen genomfört en dagvattenutredning 
för det aktuella detaljplaneområdet. Avsnittet som berör konsekvenser 
av detaljplanen avseende dagvatten baseras på denna utredning (Sweco, 
2016a). Genomförda beräkningar av dagvattenflöden visar på att för-
dröjning av dagvatten är nödvändigt för att inte överstiga ett utflöde från 
planområdet motsvarande naturmark. Detta bedöms gälla oavsett i vilken 
grad dagvatten kan fördröjas på fastigheternas innergårdar. Bedömningen 
är ändå att dagvatten ska kunna infiltrera i tillräckligt hög grad eftersom 
det framtida detaljplaneområdets tillgängliga infiltrationsyta är stor i 
förhållande till den ytan som översiktligt krävs för att infiltrera beräknade 
dagvattenflöden. 

En översvämningskartering som utförts av SMHI på uppdrag av Läns-
styrelsen visar att en stor flödesväg kommer rinna igenom området vid 
händelse av ett 100-årsflöde. Om denna flödesväg blockeras, föreligger stor 
risk för översvämning för planområdet.

En god höjdsättning av bebyggelse är viktigt för att undvika skador och 
möjliggöra att vatten kan rinna undan vid kraftiga flöden. Dagvattenutred-
ningen föreslår bland annat därför att upphöjningar i vägen bör anläggas 
vid nedfarter till parkeringsgarage för att reducera risken för översvämning. 
Utredningen visar också att det är viktigt att säkerställa att öppningar till 
planområdets innergårdar inte blockeras, så att vatten kan rinna undan vid 
kraftiga regn.

Det har inom ramen för dagvattenutredningen genomförts beräkningar av 
planområdets föroreningsbelastning. Beräkningarna indikerar att förore-
ningsbelastningen är begränsad men identifierar ändå vägdagvatten som 

HANDLINGSPLAN FÖR 
DAGVATTEN antagen 2014 
ska medverka till att uppnå de 
övergripande målen i Västerås 
dagvattenpolicy.

DAGVATTENUTREDNING för 
planområdet, Sweco 2016a.

SKELETTJORDAR och 
genomsläpplig ytbeläggning 
längs områdets vägar är 
lämpliga åtgärder för att fördröja 
och i viss mån rena dagvatten 
från bilvägar och trottoarer.
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den största källan till föroreningar. Rekommendationerna i dagvattenut-
redningen är att svackdiken anläggs längs Pilgatan och övriga vägsträckor 
inom området för att fördröja vatten, dikena kan även fungera som renings-
anläggning. Under förutsättning att åtgärder genomförs för att omhänderta 
vägdagvatten bedöms inte planen medföra att gällande miljökvalitetsnorm 
för Mälaren Västerås hamnområde påverkas negativt. En minskning av 
föroreningsbelastningen från området kan till och med ha positiva konse-
kvenser med avseende på miljökvalitetsnormen.

Under förutsättning att åtgärderna, avseende omhändertagande av 
vägdagvatten och översvämning, som föreslås i dagvattenutredningen 
genomförs finns det möjligheter för planförslaget att medföra måttliga po-
sitiva konsekvenser. Att använda lokala dagvattenlösningar där dagvatten 
utgör en del av områdets gestaltning och att samtidigt undvika skador på 
bebyggelse bedöms även kunna bidra till att uppnå de mål som eftersträvas 
i Västerås dagvattenpolicy.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � Åtgärder som syftar till att omhänderta vägdagvattnet bör prioriteras. 
Detta gäller i synnerhet för Pilgatan som i nuläget har, och i framtiden 
kommer att ha en högre trafikintensitet än övriga gator inom 
planområdet.  

 � De åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen inom kvartersmark 
är torra dammar, växtbäddar samt diken. Särskilt diken och skelettjordar 
längs områdets vägar bedöms vara lämpliga åtgärder att anlägga för att 
fördröja och i viss mån rena dagvattnet från bilvägar, cykelvägar och 
trottoarer.

FLÖDESANALYS inom planområdet, 
modifierad från dagvattenutredning 
(Sweco, 2016a). Två områden med risk för 
stående vatten vid kraftig nederbörd har 
identifierats. Förslag på placeringar av 
torra dagvattendammar presenteras.

PILGATAN

ÄNGSGÄRDSGATAN

Torr damm

Risk för 

stående vatten

DAGVATTENDAMMAR
Förslag på placering 
av torra dammar

ÖVERSVÄMNING
Risk för stående 
vatten vid nederbörd

FLÖDEN
Beräknade flödesvägar

SVACKDIKE
Exempel på utformning av 
svackdike för rening och 
fördröjning av dagvatten.
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Buller och vibrationer
NULÄGE

Planområdet omges av en väl utvecklad infrastruktur bestående av järnväg 
väster om planområdet, den tungt trafikerade E18 öster om planområdet 
och större gator som Pilgatan som löper genom planområdet. Vägtrafiken 
genom planområdet, samt buller från E18 och järnvägen utgör de främsta 
bullerkällorna inom området. 

Järnvägen används för både persontransporter och av godståg som håller 
en genomsnittlig hastighet på 70 km/h, men kan i vissa fall även hålla 
hastigheter uppemot 100 km/h. Antalet transporter uppgår till drygt 80 st 
per dygn varav cirka 23 % utgörs av godståg (tunga transporter). 

Buller från vägtrafik beror främst på parametrarna trafikmängd, hastig-
het, andel tung trafik, vägens profillutning och vägens beläggning. Fordons-
trafiken på E18 utgörs idag av drygt 39 000 fordon per årsmedeldygn varav 
cirka 10 % utgörs av tung trafik (andelen tung trafik ökar dock nattetid). 

Fordonstrafiken inom planområdet är störst på Pilgatan inom avsnittet 
mellan Björnövägen – Baldersvägen. En betydande andel av de tunga trans-
porterna på denna sträcka utgörs av busstrafik till och från Västmanlands 
Lokaltrafiks (VL) bussdepå söder om planområdet. Antalet transportrörelser 
till och från bussdepån uppgår till cirka 150 transporter per dygn i vardera 
riktningen. Merparten av dessa transporter äger rum under kvälls- och 
nattetid (cirka kl. 18.00 – 03:30). Förutsättningarna inverkar till stor del på 
bullersituationen i området. På längre sikt planeras depåverksamheten att 
avvecklas och flyttas till annan plats. VL:s hyreskontrakt utgår år 2014 och 
enligt översiktsplanen kommer marken därefter att användas till bostäder.

Enligt genomförd trafikbullerberäkning ligger den ekvivalenta ljudnivån 
i området idag generellt sett på över 55 dB(A). Vid platser närmare vägar 
ligger bullernivåer på mellan 60-70 dB(A). 

De geotekniska förutsättningarna inom området bedöms ge marken en 
måttlig till stor förmåga att transportera markvibrationer (Sweco, 2016). 
Inom avstånd upp till 300 m från spår förekommer generellt viss risk för 
starka vibrationer i marken. I dagsläget finns dock inga tillgängliga uppgif-
ter om genomförda vibrationsmätningar inom området. Enligt uppgifter från 
Tekniska kontoret Västerås stad, finns det dock inga registrerade störn-
ingsärenden gällande vibrationer. 

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

En buller- och vibrationsutredning har tagits fram för planområdet med 
beräkningar för nuläget samt för år 2030 med planförslaget. Utredningen 
baseras på ett alternativ där den nya detaljplanen integreras i befintlig 
bebyggelse. Vid beräkningen av vägtrafikmängder för prognosår 2030 har 
en ökning av trafiken med 2 % per år använts som utgångspunkt. Detta 
anses vara fallet både vid planförslag och nollalternativ. Vid bedömningen 
har riktvärden i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216) använts som utgångspunkt. 

Genomförandet av planförslaget bedöms inte påverka transportflödena 
inom området i nämnvärd bemärkelse. Bebyggelsen i planområdet omvand-
las däremot från dagens mindre bullerkänsliga industriområde, till bostäder 
för vilka det ställs betydligt högre krav avseende buller. Särskilt bullerkäns-
liga är högt belägna våningar.

BULLER- OCH 
VIBRATIONSUTREDNING för 
planområdet, Sweco 2016b.

BULLER MOT FASAD är beroende 
av många faktorer som till viss 
del går att styra; vinklar och 
höjd på hus och balkonger, 
vägtrafikens volym och 
hastighet samt materialval i 
både hus och vägbeläggning.
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NULÄGE: ekvivalent ljudnivå 2 meter över 
marken.

PILGATAN

ÄNGSGÄRDSGATAN

40
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60
65
70
75

LJUDNIVÅ I dB(A)
Ekvivalent 2 m över mark

PLANFÖRSLAGET (SCENARIO): 
Bullerberäkningar för ett scenario år 2030 
när trafiken ökat med 2% från dagens 
förhållande. Innergårdarna i kvarteren har 
generellt ljudnivåer under 50 dB(A).

Resultaten från buller- och vibrationsutredningen visar att större delen av 
fasader som  ligger längs större vägar (främst Pilgatan) får ekvivalenta ljud-
nivåer över 65 dB(A). Fasader mot mindre kvartersgator får i regel ljudnivåer 
mellan 60-65 dB(A). Fasader mot slutna innergårdar (Kungsängen 1 och 
Sågklingan 6) beräknas få ljudnivåer under 55 dB(A) förutom vid våningar-
na högst upp på de utstickande delarna samt fasader på höghusdelarna. 
De två halvslutna innergårdarna (Sågklingan 7) får ljudnivåer över 55 dB(A) 
vid fasad för övre våningar och där bulleråtgärder inte skyddar, exempelvis 
delar av innergårdarna. 

Enligt riktvärdena bör varje lägenhet ha tillgång till en ljuddämpad sida 
med ekvivalent ljudnivå på 55 dB(A) och maximal ljudnivå på 70 dB(A) 
nattetid, för minst hälften av bostadsrummen. Detta uppfylls för de flesta 
lägenheterna med fasad mot slutna innergårdar (Kungsängen 1 och Såg-
klingan 6) om minst hälften av bostadsrummen ligger mot en sådan fasad. 
Uppstickande, högt belägna våningar eller våningar i höghusdelarna får 
inte tillgång till ljuddämpade fasader såvida de inte planeras med balkong-
er med bullerskydd.

På fasader mot trafikerade vägar i området förekommer maximala ljudni-
våer över 70 dB(A) i de övre våningarna, till 86 dB(A) i de lägre våningarna. 
För att kravet för maximal ljudnivå inomhus för bostäder och arbetsplatser 
ska uppfyllas behöver fasader, inklusive fönster och eventuella fasadven-
tiler, reducera buller från vägtrafik med minst 30 till 42 dB(A) beroende 
på vilken fasad det är. Därmed är det av stor vikt att hänsyn tas till buller-
aspekten vid utformandet av byggnaderna.
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Enligt en praxisbildande dom av Miljööverdomstolen fastställdes att åtgär-
der ska vidtas om den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dB(A) någon-
stans på skolgård/lekyta. Beräkningar som gjorts för ljudnivåer inom ytan 
som planeras för lekplats visar att kravet innehålls för merparten av ytan 
ifall ett bullerplank med 4 meters höjd sätts upp. Detta förutsätter att verk-
samheten på VL:s bussdepå avvecklas innan förskoleverksamheten startar.

Långsiktigt sett planeras området runtomkring fastigheterna i detaljplanen 
också att byggas om till slutna bostadskvarter, vilket skulle innebära att 
bullerpåverkan från E18 och järnvägen skulle minska inom planområdet. 
I nuläget är det dock ovisst när och på vilket sätt kringliggande områden 
kommer att utvecklas varvid denna faktor inte tagits med i bedömningen. 

Risken för att vibrationsstörningar i marken från tågtrafiken uppstår 
bedöms enligt genomförda vibrationsbedömning som hög och vanligt före-
kommande inom planområdet. Avstånd till närmaste nybyggnation är cirka 
150 meter vilket medför en måttlig vibrationsöverföring. Förutsättningar 
saknas i dagsläget för att göra en mer ingående bedömning av konsekven-
ser avseende vibrationer inom planområdet.

Genom att bebyggelse för stadigvarande vistelse tillkommer inom planom-
rådet och betydligt fler människor kommer att bo och verka i området vid 
genomförandet av planen riskerar fler människor att påverkas negativt av 
buller och vibrationer som förekommer inom området.

Förutsatt att byggnaderna planeras med stor hänsyn till bullersituationen 
i området, och att föreslagna bullerdämpande åtgärder genomförs, bedöms 
planförslaget inte medföra negativa konsekvenser med avseende på buller 
inom området. Vidtas inte tillräckliga bulleråtgärder kommer flera av de 
tillkommande lägenheterna inte uppfylla rådande riktlinjer för buller. 

Den planerade bebyggelsen i form av halvslutna kvarter medför att om-
råden (innergårdar) med betydligt lägre bullernivåer jämfört med nuläget 
tillskapas, vilket medför lokala positiva konsekvenser med avseende på 
buller. Viss risk finns för vibrationer över riktvärden i planområdets västra 
del. Dock saknas tillräckliga underlag för att närmare bedöma planförsla-
gets konsekvenser med avseende på vibrationer. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Nedan följer ett utdrag av rekommenderade åtgärder enligt genomförd 
buller- och vibrationsutredning (Sweco, 2016b):

 � Minska trafikmängden vid Pilgatan där de största ljudnivåerna vid 
fasad uppstår genom att dra om eller ta bort vägar. En omledning av tung 
trafik som planeras gå via Pilgatan skulle också minska bullernivåerna.

 � Vid anläggningen bör en lämplig vägbeläggning användas. Tyst asfalt 
eller asfalt med mindre stenstorlek än 16 mm ger lägre bullernivåer, men 
bedöms endast medföra begränsad förbättring då ljudet från motorn 
överstiger buller från kontakten mellan däck och vägbana vid de låga 
hastigheterna som är aktuella inom planområdet. Beläggning som ger 
förhöjda ljudnivåer, såsom natursten och cementblock bör undvikas.

 � För att bullernivåerna inomhus ska hållas inom riktvärden bör 
fasader inklusive fönster och eventuella fasadventiler utformas så att 
tillräcklig ljudisolering erhålls (se Buller- och vibrationsutredning för mer 
detaljerad vägledning). Material som ger begränsad ljudisolering, såsom 
lättbetong och cellplast, bör undvikas i fasader.  Betong, puts och tjocka 
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regelväggar, gärna med gips, tegel och puts som ytskikt, är exempel 
på material som ger en bra ljudisolering. En noggrann dimensionering, 
baserad på en detaljerad redovisning av ljudnivåer för respektive fasad, 
utförs när respektive byggnadsutformning är fastställd.

 � Högt belägna våningar som inte omges av annan bullerdämpande 
bebyggelse bör utformas med balkonger med bullerskydd för att få en 
ljuddämpad sida.

 � Då det inte går att garantera att alla lägenheter får tillgång till en 
egen uteplats, t.ex. balkong, med ljudnivåer under 50 dB(A) så planeras 
gemensamma uteplatser i kvarterens innergårdar.

 � En mätning av vibrationer i mark och befintlig bebyggelse liksom en 
geoteknisk undersökning bör genomföras i syfte att fastställa nuvarande 
förutsättningar och vidta lämpliga åtgärder för vibrationer.

Luftkvalitet
NULÄGE

Fordonstrafiken utgör den största och mest betydande utsläppskällan av 
luftföroreningar, som har en negativ inverkan på luftkvaliteten i området. 
I nuläget passerar E18 öster om planområdet och har högst trafikflöde av 
de intilliggande vägarna. Nordväst om planområdet passerar Malmabergs-
gatan och sydväst Björnövägen, som båda har måttliga trafikflöden. Dessa 
möts på mitten vid Pilgatan, som sedan fortsätter rakt igenom planområdet. 
I Västerås har vägtrafiken identifierats som den huvudsakliga källan till 
kvävedioxid och partiklar (PM10), och högst halter uppkommer i närheten 
till stora trafikleder och gaturum. Övriga källor är industriella verksamhe-
ter men också långväga transporter från mer avlägsna källor, både inom 
Sverige och utanför landets gränser. För ytterligare beskrivning av trafik, se 
avsnitt ”Buller och vibrationer”.

En utredning avseende luftkvalitet (kvävedioxid och partiklar) har ge-
nomförts (Sweco, 2015a) och utredningen belyser två olika scenarier, ett 
nulägesscenario och ett framtidsscenario år 2030. Miljökvalitetsnormerna 
för kvävedioxid och partiklar klaras för nulägesscenariot. Miljökvalitets-
målet Frisk Luft har ett årsmedelvärde för partiklar (PM10) ligger på 
15 µg m³, nulägesscenariot tangerar detta gränsvärde.

Söder om planområdet, cirka 450 meter, ligger avloppsreningsverket vid 
Kungsängen. Anläggningen är idag endast delvis övertäckt.

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

Resultatet från luftutredningen visar på att kvävedioxid förekommer i mått-
liga till låga halter och att miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal 
inom hela planområdet för samtliga scenarion. Även miljökvalitetsmålet för 
års- och timmedelvärde klaras också för samtliga scenarion. Halterna av 
kvävedioxid beräknas minska fram till 2030 på grund av att bakgrundshal-
terna förväntas minska och att en fortsatt teknikutveckling av bilar sker. 

För partiklar (PM10) klaras miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde för 
2030, medan dygnsmedelvärdet överskrids. Planområdet kommer dock att 
med största sannolikhet ha bättre ventilationsförhållande i jämförelse med 
typiska gaturum. Detta eftersom byggnadshus med variabel höjd ger bättre 
ventilationsförhållande, vilket kan leda till minskade föroreningshalter. 
Partikelhalterna minskar inte i samma utsträckning som kvävedioxidhal-

LUKTUTREDNING för Kungsängens 
avlopps reningsverk, ÅF 2013.

LUFTUTREDNING för 
planområdet, Sweco 2015a.



19

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 1845 -Västerås / SWECO ENVIRONMENT 

PILGATAN

ÄNGSGÄRDSGATAN

De beräknade årsmedelhalterna av 
kvävedioxid (NO2) innanför planområdet 
ligger på omkring 16 µg/m³. Medelvärdet 
kan jämföras med miljökvalitets-
normens gränsvärde på 40 µg/m³ samt 
miljökvalitetsmålet för kvävedioxid som 
är 20 µg/m³.

Mindre än 10 µg/m3

10 µg/m3

12 µg/m3

14 µg/m3

16 µg/m3

18 µg/m3

20 µg/m3

22 µg/m3

KVÄVEDIOXIDHALTER
Årsmedelvärde (µg/m³)

terna vilket beror på att den antagna minskningen av andelen fordon med 
dubbdäck till viss del motverkas av den framtida trafikökningen. 

Beräkningarna i luftutredningen tar inte hänsyn till varken enskilda 
byggnader och bullerskärmar, vilka antas ha en viss minskande effekt på 
kvävedioxid- och partikelhalterna (PM10) på innegårdarna bakom bygg-
naderna. Den sammanfattande bedömningen från luftutredningen är att 
miljökvalitetsnormerna med största sannolikt kommer att klaras och inte 
utgöra några problem för planområdet.

På uppdrag av Mälarenergi genomförde ÅF år 2013 en luktutredning vid 
reningsverket (ÅF, 2013) som bland annat innehåller förslag på åtgärder för 
att minska luktolägenheter. Resultatet från utredningen visade på att lukt 
kan förnimmas vid planområdet, dock endast vid värsta tänkbara scenariot. 
I Swecos luftutredning (Sweco, 2015) bedöms luktolägenheter inte utgöra 
något betydande problem för planområdet delvis på grund av att avståndet 
är >450 meter från avloppsreningsanläggningen. Bedömningen gjordes 
under förutsättning att de åtgärder som föreslås i luktutredningen vidtas. 
Planförslaget kommer medföra att flera människor utsätts för exponering 
av luftföroreningar jämfört med nuläget.

Mot bakgrund av att miljökvalitetsnormerna kommer klaras vid genom-
förandet av planen samt att luktproblem från avloppsreningsverket inte 
bedöms vara betydande görs den samlade bedömningen att planförslaget 
kommer att medföra obetydliga konsekvenser med avseende på luftkvali-
tet. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Nedan ges förslag till åtgärder (Sweco, 2015a) för att minska negativ 
påverkan:

 � Plantera träd som kan fånga in och hindra luftföroreningar, placera 
entréer bort från de sidor av byggnaderna som vetter mot Pilgatan.

 � Ta tilluften för ventilation från taknivå eller från andra sidan av 
byggnaden och inte från fasader mot Pilgatan
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Föroreningar i mark
NULÄGE

På eller i närheten av planområdet har tidigare verksamheter av olika typ 
och omfattning bedrivits. Under 1960-talet gjordes det aktuella området 
om från bostadsområde till industriområde. Pilgatans sträckning har haft 
samma läge under lång tid. Ingen verksamhet misstänks ha bedrivits på 
gatans mark. Det har funnits en bensinstation på Kungsängen 1. Marken 
är industrimark och till största delen hårdgjord, endast en mindre del på 
fastigheten Kungsängen 1 och parkeringen vid Sågklingan 6 är grusad. 
Fastigheterna utgörs idag av lokaler för olika typer av verksamheter och en 
parkeringsyta för ett 70-tal bilar. Verksamheterna utgörs främst av kontor 
och lager och ett fåtal verksamheter inriktas mot bilvård och restaurang. 
På omgivande fastigheter bedrivs verksamheter som dagligvaruhandel, 
hotell, transportdepå, verkstäder och kontor. Ett bostadshus finns på direkt 
anslutande fastighet (väster om Sågklingan 7). 

En översiktlig markundersökning har genomförts i syfte att identifiera 
eventuella föroreningar i jord och grundvatten (Sweco, 2015b). Resultatet 
från markundersökningen visar att utifrån resultat av 22 stycken ana-
lyserade jordprov med avseende på metaller har halter över KM (känslig 
markanvändning) påvisats i 7 jordprover, där två av halterna endast tang-
erar uppsatt riktvärde för KM. I två jordprov har blyhalter över MKM (mindre 
känslig markanvändning) påträffats. De förhöjda metallhalterna finns 
spridna över området och har påvisats i fyllnings-materialet på aktuella 
fastigheter. Organiska ämnen som alifater, aromater och PAH har påträffats 
över KM och MKM i naturliga jordlager på 1,5-2 meters djup på Sågkling-
an 7 och Kungsängen 1. Starka lukter av diesel och olja observerades vid 
jordprovtagning på dessa platser. Föroreningen har inte kunnat avgränsas 
i djupled. Analyserat asfaltsmaterial har inte påvisats innehålla tjärhaltig 
asfalt.

I en provruta på Sågklingan 7 finns PCB över riktvärdet för KM med trolig 
koppling till förhöjda alifater och aromater i samma provpunkt. Inga halter 
av klorerade alifater och övriga analyserade parametrar har påträffats i 
analyserade jord- och grundvattenprov. Samtliga vattenprov innehöll halter 
som klassas som ”måttliga- till påtaglig påverkan” enligt SGU:s tillstånds-
klasser. Grundvattenröret på Kungsängen 1 har uppvisat arsenikhalter över 
SGU:s generella riktvärde.

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

Planens syfte är att pröva möjligheten att bebygga området med bostäder, 
centrum och skola. Det innebär att området delvis får en förändrad mar-
kanvändning och förändrade markförhållanden och omvandlas från ett 
industriområde till bostadsbebyggelse.

Markundersökningen (Sweco, 2015b) konstaterar att det finns förore-
ningar i mark men att ytterligare markundersökningar behövs för att utreda 
behovet av ett eventuellt omhändertagande av förorenade massor inför 
omvandlingen av området. I rapporten från markundersökningen bedöms 
spridningsförutsättningarna för föroreningar i grundvattnet mot Mälaren 
som relativt små. 

PROVTAGNINGSPUNKTER i genomförd 
översiktlig markundersökning.

MARKUNDERSÖKNING för 
planområdet, Sweco 2015b.
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Under förutsättning att föroreningssituationen utreds och nödvändiga 
efterbehandlingsåtgärder vidtas för att återställa marken till nivåer under 
gällande riktvärden, bedöms små positiva konsekvenser uppstå till följd av 
exploateringen. Genom att utreda och efterbehandla befintliga föroreningar 
finns förutsättningar för att föroreningshalterna inom området minskar.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Nedan ges förslag till åtgärder för att minska negativ påverkan:

 � En fördjupad markundersökning bör genomföras i syfte att avgränsa 
påträffad förorening i djup och sidled samt undersöka marken under 
byggnaderna i syfte att klassificera massorna.

 � Vidta försiktighetsåtgärder för personalen vid schaktarbeten, såsom 
användning av skyddshandskar och heltäckande klädsel, kontrollera 
massornas föroreningshalter och hantera dessa på ett miljöriktigt sätt.

 � Meddela tillsynsmyndigheten om föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa och/eller miljö.

Olycksrisker — farligt godstransporter och 
verksamheter

NULÄGE

Planområdet omges, som ovan nämnt, av en välutvecklad infrastruktur 
med både vägar, byggnader och verksamheter av olika slag. På E18, cirka 
170 meter öster om plan-området, och på Björnövägen/Malmabergsgatan, 
cirka 100 meter väster om planområdet, förekommer transporter med farligt 
gods. E18 är primär väg och Björnövägen/Malmabergsgatan är sekundär 
väg. Söder om planområdet har Västmanlands Länstrafik (VL) en bussdepå 
där det förekommer cirka 300 fordonsrörelser per dygn och även upp-
ställning och tankning av fordon. Fordonen tankas med både biogas och 
diesel. Gaslagret och huvuddelen av biogasanläggningen ligger i sydöstra 
delen av depåområdet. En gasledning till området ligger söder om depån 
och kommer in söderifrån till biogasanläggningen. Gasledningar leder från 
biogasanläggningen västerut i södra delen av området till fyra uppställ-
ningsplatser för bussar. Verksamheten planeras att flyttas på sikt, troligen 
efter år 2026.

En bedömning har genomförts avseende risker för människor som vistas i 
och i närheten av planområdet med avseende på farligt godstransporter på 
E18 och Björnövägen/Malmabergsgatan samt verksamhet på VL:s buss-
depå har genomförts. Bedömningen är kvalitativ vilket innebär att inga 
beräkningar av sannolikheter för eller konsekvenser av olyckor som påver-
kar området har genomförts. Bedömningen baseras på expertbedömningar, 
erfarenhet från tidigare projekt, föreskrifter gällande brandfarlig gas och 
vätska samt skyddsavstånd från farligt godsleder till bebyggelse. 

För detaljerad beskrivning av risker se Kvalitativ riskutredning för detalj-
plan 1845 (Sweco, 2016c).

RISKUTREDNING för detaljplan 
1845, Sweco 2016c.
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KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

Planförslaget innebär att betydligt fler människor kommer att vistas i 
 området jämfört med idag. Tillkomsten av en förskola innebär också att 
barn kommer att röra sig till, från och inom området. Därmed kommer fler 
att utsättas för de eventuella risker som de större vägarna och järnvägen 
utgör i form av farligt gods-transporter.

E18 har en betydande trafik med relativt mycket tung trafik och en för-
hållandevis hög hastighet, 80 km/h. Avståndet från E18 till fastighetsgräns 
på Ängsgärdet är dock som närmast 170 meter, vilket innebär att det är få 
typer av farligt godsolyckor som kan få allvarliga konsekvenser för området. 
Även om det finns farligt gods som skulle kunna orsaka dödsfall på detta 
avstånd är sannolikheten för dessa händelser mycket låga. Därmed bedöms 
inte några skyddsåtgärder vara nödvändiga.

Björnövägen/Malmabergsgatan som passerar väster om detaljplane-
området ligger som närmast 100 meter bort från planerad bebyggelse. 
Skyddsavstånd till denna typ av vägar är 100 meter och därmed bedöms 
risknivån enligt genomförd utredning vara acceptabel och inga åtgärder 
vara nödvändiga.

OMRÅDE FÖR GODS
med passerande bussar

SVETSGAS
i byggnad

Biogasanläggning

UPPSTÄLLNINGSPLATSER
med depåtankning för bussar

Dieseltankar

IDENTIFIERADE RISKOBJEKT inom VL:s bussdepå direkt 
söder om planområdet.

Snabbtankningsstation

LNG-cistern

UPPSTÄLLNINGSPLATS
med depåtankning för bussar

Planerad förskola



23

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 1845 -Västerås / SWECO ENVIRONMENT 

Den södra delen av det planerade detaljplaneområdet i Ängsgärdet, Kungs-
ängen 1, delar fastighetsgräns med VL:s bussdepå. I direkt anslutning till 
bussdepån planeras bostäder i som mest 5 våningar och en förskola med 
lekplats. Förskolan är villkorad att uppföras under förutsättning att VL:s 
bussdepå har flyttats eftersom riktvärden för buller på förskolegård inte 
kan klaras annars samt med hänsyn till säkerhetsrisker. Mellan fastigheten 
och bussdepån planeras ett 4 meter högt plank för att skydda bebyggelsen 
främst mot buller från bussdepån.

I verksamheten på bussdepån hanteras både brandfarlig gas (biogas 
och naturgas under tryck samt svetsgas) samt brandfarlig vätska klass 3 
(diesel). Säkerhetsavstånd enligt TSA 2010 samt SÄIFS 2000:2 till tillkom-
mande bebyggelse innehålls både för gas- och dieselförvaringen. Risken 
för olyckor avseende denna förvaring bedöms sammantaget inte påverka 
detaljplaneområdet på ett betydande sätt.

En annan säkerhetsaspekt som har bedömts är risken för bussbrand. Om 
en brand skulle uppstå i en buss som står uppställd i depåområdet är en 
möjlig konsekvens att närliggande byggnader antänds och/eller personer 
skadas. Ett säkerhetsavstånd på 8 meter mellan långvarig bussuppställ-
ning och planerade byggnader bedöms ge en acceptabel risknivå med 
hänsyn till den relativt låga sannolikheten för bussbrand.

I dagsläget används inte den del av bussdepån som ligger närmast de-
taljplaneområdet till uppställning av bussar. Depåns utformning möjliggör 
dock för detta, varvid det finns en risk att närliggande planerad byggnad 
skulle kunna antändas i fall av brand. Med dagens utformning kan inte möj-
ligheten att ställa upp bussar i nära anslutning till Kungsängen 1 uteslutas, 
varvid det bedöms finnas risk för måttliga negativa konsekvenser med av-
seende på säkerhet. Om bussar ställs upp långvarigt och regelbundet i nära 
anslutning till Kungsängen 1 är det olämpligt att tillåta en känslig verksam-
het som bostäder eller förskola i byggnaden närmast bussdepån.

Resultatet från bedömningen visar att den föreslagna detaljplanen är 
möjlig att genomföra ur riskhänsyn under förutsättning att de åtgärder som 
föreslås i utredningen genomförs eller att depåverksamheten avvecklas 
innan byggnader uppförs i den södra delen av Kungsängen 1. Om depå-
verksamheten avvecklas på sikt kan genomförda säkerhetsåtgärder tas 
bort förutsatt att verksamheten ersätts av exempelvis bostads- och eller 
centrumbebyggelse.

I utredningen har inte den framtida trafiksäkerheten inom området under-
sökts. En aspekt som därför inte berörs är risker kopplade till att trafiken 
i området utgörs av en relativt stor andel tunga fordon. Trafiksäkerhets-
åtgärder blir därmed viktiga att ta hänsyn till i samband med utformandet 
av förskolan och kringliggande utemiljöer.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � Något av de två åtgärdsalternativ som föreslås i riskutredningen för 
Ängsgärdet bör genomföras för att säkerställa en acceptabel risknivå för 
verksamhet på Kungsängen 1. 

 � I samband med Pilgatans utformning bör trafiksäkerhetsåtgärder, i 
form av exempelvis väghinder, skyltning, hastighetsbegränsningar etc. 
planeras med hänsyn till att barn kommer att vistas i området i samband 
med förskoleverksamheten.

ÅTGÄRDSALTERNATIV 1

 � Avtal med VL-buss upprättas 
där det klargörs att långvarig 
bussuppställning inte ska ske i 
området mellan Kungsängen 1 och 
verkstadsbyggnaderna.

 � Det bör även med skyltning, eller på 
annat sätt, tydliggöras att parkering 
endast får sker kortvarigt i området.

 � Trafikhinder, t.ex. betongsuggor, 
placeras i de två filerna närmast 
Kungsängen 1, med början ca 8 meter 
öster om Kungsängen 1 och längs 
hela fastigheten. Detta så att bussar 
förhindras att parkera på området 
närmast Kungsängen 1. 

 � Friskluftsintagen i byggnad (närmast 
bussdepån) på Kungsängen 1 ska 
placeras på den fasad som vetter bort 
från bussdepån. Syftet med åtgärden 
är att minska den mängd brandfarlig 
och giftig gas samt rökgaser som kan 
komma in i byggnaden vid en olycka på 
bussdepån.

 � I byggnaden närmast depån ska det 
finnas möjlighet att utrymma byggnaden 
på sida som vetter bort från bussdepån.

Följande åtgärder kan även vara rimliga 
att genomföra om åtgärdsalternativ 1 
genomförs:

 � Fasad på byggnad som är riktad mot 
bussdepån och närmst denna bör utföras 
i svårantändligt material.

 � Det bullerplank på 4 meter som 
ska uppföras mellan VL-buss och 
Kungsängen 1 kan vara lämpligt att 
uppföra i svårantändligt och tätslutande 
material.

ÅTGÄRDSALTERNATIV 2

 � Om det inte kan säkerställas att 
bussar inte parkeras i det aktuella 
området, genom avtal eller annan 
överenskommelse och genom placering 
av betongsuggor i minst de två filerna 
närmast Kungsängen 1, ska en fördjupad 
utredning avseende bussbränder 
genomföras. I en sådan utredning ska 
eventuella åtgärder fastställas.
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Stadsbild och kulturmiljö
NULÄGE

Planområdet utgör idag ett verksamhetsområde i utkanten av stadens 
centrumkärna. Marken är i huvudsak hårdgjord av vägar, parkeringsytor och 
ytor för verksamheter. Grönområden utgörs av en äldre allé i tveksamt skick 
längs Pilgatan.

Inom området förekommer verksamheter av olika slag såsom kontor, res-
taurang, lagerlokaler och bilverkstad. Området karakteriseras av byggnader 
som är anpassade för verksamheter och den större Pilgatan som löper 
genom planområdet från centrum-kärnan i väster i riktning mot E18 i öster. 
Bebyggelsen längs Pilgatan inom planområdet utgörs av lägre byggnader 
med mellan ett och tre våningsplan.

Idag mäter Pilgatan från fasad till fasad mer än 50 meter där den är som 
bredast och 30 meter där den är som smalast. I sin helhet är Pilgatan en 
starkt överdimensionerad gata gjord i första hand för biltrafik. Effekten blir 
ett odefinierat gaturum som saknar stadsmässighet. Pilgatan är även ett 
vältrafikerat cykelstråk.

Under tidigt 1900-tal började Ängsgärdet utvecklas som bostadsområde 
och hyste på 1940-talet omkring 1800 boende. Därefter minskade området 

PROGRAM MED RIKTLINJER 
BOSTADSFÖRSÖRJNING
För att svara upp mot 
målsättningarna i Översikts-
planen 2026 har staden tagit 
fastställt mål och riktlinjer 
för bostadsförsörjningen. 
Ett av kommunens mål är att 
bostadsförsörjningen ska 
stärka den sociala hållbarheten, 
avseende social, ekonomisk, 
etniskt och åldersmässigt 
blandad befolkning. I målet 
ingår att ”värna god arkitektur 
och gestaltning, samt öka 
möjligheten till positiva och 
generationsöverskridande 
möten”.

PILGATAN

MALMABERGSGATANBJÖRNÖVÄGEN

KUNGSÄNGSGATAN

JÄRNVÄGEN

VÄSTERÅS 
CENTRAL

DOMKYRKAN
NORRA RINGVÄGEN

”SKRAPAN”

Detaljplaneområdet

LANTMÄNNENS SILO

PILGATAN MOT CENTRUM
Foto i riktning mot väster från detaljplanområdet. Byggnader som utgör klara landmärken är 
bland annat Lantmännens silo, Hotel Plaza (”Skrapan”) vid Stora gatan, Domkyrkan och högre 
flerbostadshus längs Norra Ringvägen. Resecentrum vid Västerås Central med både tåg- och 
bussförbindelser blir en viktig målpunkt för boende inom detaljplanen.

KF:S BAGERI
Ängsgärdets enda

bevarade bostadshus.

STADSHUSET

ASEA-TORNET
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PILGATAN IDAG (UTREDNING 2014)
”Idag mäter Pilgatan från fasad till fasad 
mer än 50 meter där det är som bredast. 
Pilgatan är en kraftigt överdimensionerad 
gata gjord i första hand för biltrafik. 
Effekten blir ett odefinierat gaturum som 
saknar stadsmässighet.”

GRUNDIDÉR VID PLANLÄGGNING 
”Med ny detaljplan på vardera sida om Pilgatan 
finns möjligheter att skapa en ny gatusektion vars 
grundprincip blir en riktlinje för resten av Pilgatan.
Rumskapande bebyggelse är att föredra framför 
fristående volymer med stora odefinierade 
ytor. Bebyggelsen används här för att definiera 
gaturummet och få en smalare gata.”

Befintligt avstånd mellan fasader vid Sågklingan och Coop extra (50 meter)

Planalternativet (cirka 22 meter)
med öppna bottenvåningar för verksamheter, 

service och butiker

i popularitet och blev alltmer nedgånget, varvid det från och med 1960-ta-
let successivt omvandlades till ett industriområde. Pilgatans sträckning har 
varit intakt under en längre tid och det har tidigare funnits en bensinstation 
längs vägen.

Det finns en byggnad i närheten av planområdet, väster om fastigheten 
Kungsängen 1, som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan. Bygg-
naden uppfördes under 30-talet som ett bageri, och är ett av de första 
renodlat funktionalistiska husen i Västerås. Dess tydliga funktionalistiska 
karaktär gestaltas med släta putsade fasader, liggande fönsterformer och 
ett stående glasparti som markerar det rundade trapphuset. Kringliggande 
bebyggelse har olika karaktär och uppförandeår. Samstämmighet mellan 
bebyggelsen gällande stil och historisk funktion saknas. Stadsdelen kan 
därmed inge ett oestetisk och osammanhängande uttryck. Vidare kan nu-
varande gestaltning med stora parkeringsytor, otydlig bebyggelsestruktur 
och många återvändsgator göra att området upplevs som svårt att orientera 
sig i.

Ett bostadshus från början av 1900-talet finns utanför planområdet direkt 
väster om fastigheten Sågklingan 7. Byggnaden omfattas inte av några 
skyddsbestämmelser, men tillhör områdets ursprungliga bebyggelse. I 
bostadstomtens sydvästra hörn står en milstolpe från 1843. Milstenen är 
en lagskyddad fornlämning enligt kulturmiljölagen som inte får flyttas eller 
skadas.

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

Genomförandet av planförslaget kommer att medföra en omfattande för-
ändring av stadsbilden inom planområdet. Områdets idag relativt glesa och 
låga verksamhetsbebyggelse kommer att ersättas med högre och tätare 
bostadshus som ger en mer stadsmässig och sammanhängande struktur. 
Bebyggelsen ska utformas i form av en kvartersstad med lugna innergårdar 
och väldefinierade gaturum. Vissa kvarter utformas med slutna innergår-
dar bland annat med hänsyn till buller från närliggande väg, järnväg och 
verksamheter.
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I den mån kringliggande bebyggelse i Ängsgärdet kvarstår som i nulä-
get riskerar bostadsområdet att upplevas som en isolerad ö utan enhetlig 
kontext i närmaste omgivningen. Samtidigt innebär omvandlingen till 
stadsmässig bostadsbebyggelse inom området att det i ett större perspek-
tiv skapas en bättre koppling mellan centrum i väst, planområdet,  samt 
bostadsområdet österut på andra sidan om Pilgatsbron. 

Enligt planbeskrivningen ska tillkommande byggnader variera med av-
seende på fasadens färg, material och utformning för att skapa en levande 
gata. Även takens utformning kommer att beaktas för att uppnå variation i 
bebyggelse. Därmed kan ett lekfullt och varierat gaturum skapas, samtidigt 
som strukturen förblir enhetlig genom byggnadernas placering i slutna 
kvarter.

Med hänsyn till Pilgatans utformning innebär planförslaget att tillkom-
mande bebyggelse kommer att ge ett smalare och mer definierat gaturum 
längs Pilgatan. Enligt planförslaget kommer gatan att inrymma dubbelrik-
tade gång- och cykelstråk på båda sidor, vilket ger fortsatt goda transport-
möjligheter med cykel.

Bageribyggnaden och milstolpen ligger utanför planområdet och berörs inte 
av den aktuella detaljplanen. Tillkommande bebyggelse kan dock medföra 
att byggnaden upplevs som mindre framträdande jämfört med dagsläget. 
Då området omvandlas från ett verksamhetsområde kan förståelsen för 
byggnadens historia försvagas ytterligare. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra potential till måttliga po-
sitiva konsekvenser med avseende på stadsbild, genom att området får en 
mer sammanhängande och stadsmässig struktur. Den nya utformningen av 
Pilgatan och den samlade men ändå varierande bebyggelsen bedöms höja 
upplevelsevärden i gaturummet längs Pilgatan. De positiva konsekvenserna 
kan förstärkas ifall kringliggande bebyggelse inom Ängsgärdet utvecklas i 
samklang med den bebyggelse som planeras i denna detaljplan. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � I och med att så omfattande förändringar i områdets gestaltning sker, 
är det viktigt att sträva efter en sammanhållen stadsbyggnadsstruktur så 
att de olika delarna inom Ängsgärdet får ett gemensamt sammanhang.  

 � Viktiga principer för utvecklingen är stadsmässighet med tydliga 
gaturum samt kontinuitet och orienterbarhet i gatunätet. Genomförd 
utredning inför fortsatt planering av Pilgatan, Ängsgärdet (maj 2014) 
ger en bra förutsättning för en samlad utveckling av området. I samband 
med kommande fördjupade översiktsplan för Ängsgärdet är det lämpligt 
att ett gestalningsprogram utarbetas.

Ängsgärdets enda 
bevarade bostadshus.

KF:s Bageri
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ÖSTERMALM

Östra Kyrkogården

Vasaparken

Kungsängshöjden

Notudden

Mälarparken

KLOCKARTORP

VIKSÄNG

ÖSTER MÄLARSTRAND
Utvecklingsområde

500 METER FRÅN PLANOMRÅDET

GRÖNSTRUKTUR
Planområdet ligger på ett avstånd 
av cirka 500 meter från befintliga, 
sammanhängande grönytor. 
Grönytorna är dessutom avskärmade 
från planområdet av barriärer.

Grönstruktur
NULÄGE

Planområdet är idag ett handels- och industriområde som saknar grönom-
råden. Området består av hårdgjorda ytor med mindre enstaka inslag av 
spridda träd samt en allé längs Pilgatan. Allén omfattas av det generella 
biotopskyddet. Planområdets närhet har en liknande karaktär. Närmaste 
park av någon omfattning är Kungsängshöjden sydost om Mälarstrandsga-
tan i Viksäng, vilket är klassat som värdefullt grönt område. Dit är det cirka 
500 meter.

KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

Ett genomförande av planen kommer innebära positiva konsekvenser i 
form av en ökad andel grönstruktur i området. Parkeringar planeras under 
bostadshusens innergårdar och plantering på bjälklag kommer att anläg-
gas. I anslutning till byggnader anläggs även grönytor i form av planteringar 
och gångar.

Planförslaget innebär även grönyta för lek intill den planerade förskolan, 
ytan för lek blir också tillgänglig för allmänheten utanför skoltid.  Plan-
förslaget saknar dock en beskrivning av hur ytan ska göras tillgänglig för 
allmänheten, normalt så är gårdar till förskolor inhägnade och kan därmed 
uppfattas som privat område.
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Den biotopskyddade allén ska tas ned eftersom trädens placering inte 
medger den nya förbättrade utformningen av Pilgatan som är ett av huvud-
syftena med detaljplanen. Träden är almar som har almsjuka och en del är 
redan döda. Utformning av hela Pilgatan (inte bara området som ligger inom 
föreliggande detaljplan) och intilliggande vägområde kommer ske i ett se-
parat gatuprojekt inom Västerås stad. Dispens från biotopskyddet kommer 
sökas i samband med gatuprojektet.

Parker ska enligt översiktsplanen ingå i den framtida stadsdelen Ängsgär-
det. Målet i Västerås översiktsplan 2026 är att alla ska ha ett grönområde 
inom 5-6 minuters promenad (eller cirka 300 meter) från sin bostad eller 
arbetsplats för att där kunna uppleva lugn och ro, ostördhet och avkoppling. 
Genom att göra den föreslagna ytan för lek tillgänglig för allmänheten följer 
planen intentionen i översiktsplanen och det regionala miljömålsarbetet.

Genom en ökad andel grönstruktur bedöms planen medföra små positiva 
konsekvenser. Bedömningen är under förutsättning att frågan om ersätt-
ningsträd för allén utefter Pilgatan hanteras inom ramen för kommunens 
projekt för Pilgatan samt att förskolegården görs tillgänglig för allmänhet-
en.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
För att öka möjligheter för arter att sprida sig i området föreslås nedan 
generella åtgärder för att gynna ekologiska värden:

 � Plantera växter som producerar mycket nektar (korgblommiga växter, 
ärtväxter kryddväxter med flera).

 � Skapa blomstrande rabatter. Trädgårdsblommor har ofta nektar som 
lockar till sig insekter.

 � Plantera fruktträd som pollineras av humlor och bin, fallfrukten gynnar 
fåglar och fjärilar.

Sjukhuset 
15 min

Centralstation 
15 min

Högskolan 
25 min

GÅNGAVSTÅND
FRÅN DETALJPLANEN

E18

Järnvägen

LEKPARKER UTANFÖR
PLANOMRÅDET

Planområdet ligger långt ifrån befintliga 
lekparker. De närmsta lekparkerna utanför 
planområdet ligger på ett avstånd mellan 
600-900 meter. E18 och järnvägen utgör 

dessutom stora barriärer.

E18

Järnvägen



29

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 1845 -Västerås / SWECO ENVIRONMENT 

Sociala aspekter

En social konsekvensbeskrivning (SKB) har utförts för detaljplan 1845 och 
utgör underlag för detta avsnitt. Beskrivningen utgår från Ängsgärdet som 
helhet. 

Detaljplanen innebär att området kommer att omvandlas från ett verk-
samhetsområde till att istället utgöras av främst bostäder. De boende kan 
förväntas att bestå av en heterogen grupp av män, kvinnor, barn och äldre 
med olika etnicitet, socioekonomiska förutsättningar, livsstilar och pre-
ferenser. I utförd SKB har det antagits att barn, vuxna och äldre har olika 
förutsättningar när det gäller att använda den miljö som planeras inom 
detaljplanen. De sociala konsekvenserna har därför i ett första steg definie-
rats utifrån dessa olika grupper.

En detaljplan innebär ofta sociala konsekvenser som spänner över ett 
större område än enbart själva planområdet. De sociala konsekvenserna 
för dp 1845 har därför i ett andra steg utretts utifrån tre geografiska nivåer; 
kvartersnivå, stadsdelsnivå och stadsnivå. Konsekvenserna för respektive 
nivå kan beskrivas med varierande precision. 

Både sociala och kulturella aspekter har beaktats i utförd SKB. Aspekterna 
utgår från Västerås stads verktyg för konsekvensbeskrivning; Hållbarhets-
fyran. De sociala aspekterna som ingår i bedömningen omfattar tillgänglig-
het, trygghet, mångfald och integration samt delaktighet.
Den kulturella hållbarheten har bedömts utifrån det bebyggda landskapet, 
upplevelsen av det fysiska rummet, respekten av kulturarv och kulturmiljö 
samt platsens identitet. 

NULÄGE

I nuläget är verksamheter inom Ängsgärdet av sådan karaktär att bil utgör 
det främsta transportmedlet inom stadsdelen. Pilgatan är samtidigt ett vik-
tigt cykelstråk mellan stadskärnan och bland annat Västmanlands sjukhus. 
I övrigt är gång- och cykelvägar från Pilgatan till Mälaren svagt utvecklade. 
Detta minskar tillgängligheten och ökar känslan av otrygghet. Gatumiljön 
är inte heller anpassad för barn och ungdomar och området ligger relativt 
långt ifrån parker och rekreationsytor. Fysiska barriärer finns i form av stör-
re vägar, däribland E18. Även själva verksamheterna utgör en form av fysisk 
barriär i och med inhägnade tomter.

Stadsdelen Ängsgärdet bedöms i nuläget ha en identitet som ett område 
med varierande verksamheter. Detta bidrar till viss socioekonomisk och 
därmed även etnisk variation hos de verksamma. Det finns endast ett 
bostadshus inom Ängsgärdet (beläget intill det aktuella planområdet) och 
platser för lek och möten saknas. I kombination med utformning av gator 
och bebyggelse med låg orienterbarhet, innebär detta att djupare former av 
delaktighet inom området saknas.

Stor variation inom Ängsgärdet vad gäller arkitektoniska uttryck bidrar 
till att helhetsbilden av området lätt kan uppfattas som kaotisk snarare än 
varierad. Frånvaron av gröna stråk och låg bearbetningsgrad bidrar ytter-
ligare till denna uppfattning. Med undantag av det första Coop-bageriet i 
landet bedöms det kulturhistoriska värdet av Ängsgärdet och planområdet 
som mycket få och små. 

SOCIALA KONSEKVENSER av 
detaljplanen har analyserats 
och beskrivs i en rapport från 
Sweco (2016).

SWECO ENVIRONMENT

Jennie Brundin
Tony Svensson

Version 2016-06-27
UPPDRAGSNUMMER 1186573

BESKRIVNING AV
SOCIALA KONSEKVENSER

Detaljplan för del av Kungsängen 1 m.fl.
Ängsgärdet i Västerås (dp 1845)
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KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET

Planförslaget innebär att ny gatustruktur etableras. För att fungera är den 
beroende av att övriga delar av Ängsgärdet omvandlas. Detta innebär att 
tillgängligheten till en början inte kommer att öka, trots att behov finns. 
Betydelsen av en väl fungerande kollektivtrafik kan istället komma att bli 
större för barn, ungdomar och äldre då de har en begränsad möjlighet till 
förflyttning. Pilgatan bedöms bli mer trafikerad vilket kräver en tydligare 
och trafiksäkrare utformning. Barriäreffekterna från omkringliggande gator 
kommer att behöva minskas och gårdsmiljöer kommer efter full omvandling 
behöva kunna erbjuda rekreation i närområdet för små barn och äldre.  
Den nya bebyggelsen innebär tydliga gaturum vilket i sin tur förbättrar 
orienterbarheten.

En tätare och högre bebyggelse kan ge en större förutsägbarhet och 
därmed ökad trygghetskänsla. Vid utformning av området är gatubelysning 
och ljussättning på offentliga rum och kvartersmark viktig för uppnå ökad 
trygghet. En gatustruktur som inbjuder till låg hastighet med bil och fler 
människor i rörelse kan ge en ökad trygghetsupplevelse så att också barn 
och ungdomar ges en större självständighet. 

Mångfald och integration bedöms inom planområdet påverkas positivt av 
att nya bostäder tillkommer. Det finns dock en risk med att hela Ängsgär-
det kan bli socioekonomiskt ensartat om hela området exploateras snabbt 
och på samma sätt. Till följd av områdets uppdelade ägarstruktur bedöms 
dock sannolikheten för detta vara liten. Utformningen av kvarter med 
aktiva bottenvåningar kan bidra till variation i användning på kvartersni-
vå. Bostadsgårdar som social mötesplats kan bidra till att de boende kan 
utöva aktiviteter tillsammans och ge möjlighet till lek för yngre barn. Den 
mest avgörande förutsättningen för att uppnå ett socioekonomiskt blandat 
område är en blandning av upplåtelseformer i kombination med en varierad 
storlek på bostäderna.

Nya informella mötesplatser såsom gårdar, garage, cykelparkeringar och 
trapphus kan bidra till att öka delaktigheten inom detaljplaneområdet. För 
unga med begränsad aktionsradie är det viktigt med en god tillgänglighet 
till det utbud som finns i omgivande stadsmiljö. Samtidigt behöver Ängsgär-
det som helhet planeras för att kunna ge förutsättningar för att tillgodose 
dessa behov i framtiden. 

Miljön inom planområdet kommer att omvandlas totalt. Mer distinkta gatu-
rum och högre byggnader kommer att forma en annan stadsrumsupplevelse 
än idag. Konsekvenser för upplevelsen av det fysiska rummet bedöms på 
plannivå bli mycket stora. På stadsdelsnivå kommer den högre bebyggels-
en blir synlig från flera gatumiljöer. Angränsande delar av staden kommer 
däremot att påverkas marginellt och för övriga staden sker ingen förändring 
alls bortsett från påverkan på stadssiluetten. Inom själva planområdet finns 
inga kulturarv eller kulturmiljöer. På stadsdelsnivå innebär omvandlingen 
visserligen att befintliga kulturmiljöobjekt får en ny närmiljö, men den 
bedöms inte hota dessa värden. Ur identitetssynpunkt innebär omvandling-
en från verksamhetsmiljö till bostadsmiljö att platsens identitet förändras i 
grunden. 
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

 � I syfte att skapa så god tillgänglighet som möjligt med väsentliga 
kvaliteter för rekreation bör gårdsmiljöerna detaljstuderas inför 
bygglovsskedet.

 � Genom att samtidigt nyttja en ny flexibel parkeringsnorm ska behovet 
av parkeringsplatser minska. Denna yta kan istället användas för andra 
kvaliteter samtidigt som att behovet av underbyggda gårdar reduceras. 

 � Åtgärder för att minska barriärverkan ska eftersträvas där 
genomgående gång- och cykelstråk skapas tillsammans med 
kontinuerliga gator. Viktiga aspekter för att skapa en trygg miljö bedöms 
vara att säkerställa en upplyst och aktiv fotgängarzon närmast ny 
bebyggelse. Detta möjliggörs genom att entréer och större uppglasade 
fasadytor ska finnas mot gator. Samtidigt ska en hög tydlighet finnas 
gällande vad som är privat och offentligt. Minskad osäkerhet kring 
detta bedöms kunna öka den upplevda tryggheten. Utformningen av 
parkeringsanläggningar ska ta hänsyn till upplevelse av trygghet, i 
synnerhet för kvinnor. 

 � För att möjliggöra integration och mångfald bör förutsättningarna för 
en funktionsblandad stadsdel studeras närmare. Det är viktigt att inte 
Ängsgärdet blir en renodlad bostadsstadsdel utan att området också kan 
användas till andra ändamål såsom centrum och skola.

 � Det bedöms som lämpligt att också upprätta ett kvalitetsprogram 
som reglerar bostadsgårdarnas utformning och funktion. 
Kvalitetsprogrammet bör också ange en fördelning mellan olika 
boendeformer som kan vara vägledande i det efterföljande 
plangenomförandet.

 � Gatumiljön bör utformas så att äldre barn och ungdomar självständigt 
ska kunna röra sig området. Allmän plats bör utformas så att 
attraktiva platser för möten och vistelse skapas. I synnerhet informella 
mötesplatser är viktigt för att skapa delaktighet. Det är också möjligt 
att under och efter detaljplaneprocessen involvera framtida boende via 
medverkande bostadsbolags förmedlingar och kundcentra och där föra 
en dialog om utformningen av Ängsgärdets kvalitéer. 

 � För att platsens identitet ska uppfylla en socialt hållbar livsmiljö 
är det viktigt att bebyggelsen utformas med variation i innehåll men 
med arkitektoniskt uttryck som inte innebär att ny och befintlig 
bebyggelse skiljer sig åt i allt för hög grad. Alltför excentriska uttryck 
hos tillkommande bostadshus bör också undvikas för att inte konkurrera 
med meningsbärande landmärken. Bebyggelse med kulturhistorisk 
betydelse bör samtidigt bevaras vid fortsatt utbyggnad.
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KONSEKVENSER OCH MILJÖMÅL

Samlad bedömning

Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförs för att analysera och bedöma 
konsekvenser på människors hälsa och miljön som kan uppstå om planför-
slaget realiseras. Den sammanfattande bedömningen är att de flesta iden-
tifierade konsekvenserna är små eller måttliga, och att konsekvenserna är 
positiva. För miljöaspekterna luftmiljö och risker bedöms konsekvenserna 
för människors hälsa som obetydliga förutsatt att planerade skyddsåtgär-
der genomförs.

DAGVATTEN OCH KLIMATANPASSNING

Möjligheter till måttliga positiva konsekvenser tack vare 
ökad infiltration och fördröjning av vatten i marken i och med 
tillkomsten av nya grönytor och lösningar för LOD. Åtgärder som 
föreslås i genomförd dagvattenutredning är en förutsättning 
för att nå de positiva konsekvenserna.

BULLER OCH VIBRATIONER

Planförslaget innebär en mer bullerkänslig markanvändning i 
området och kräver därmed att stor hänsyn tas till bullerfrågor 
vid utformningen av tillkommande bebyggelse för att uppfylla 
rådande riktvärden för buller. Genomförd bullerutredning visar 
att en bra boendemiljö kan skapas med hjälp av arkitektur och 
tekniska lösningar. Planerad bebyggelse i form av delvis slutna 
kvarter medför även att innergårdar med lägre bullernivåer än 
vad som råder inom området idag tillskapas.

LUFTKVALITET

Mot bakgrund av att miljökvalitetsnormerna kommer klaras 
vid genomförandet av planen samt att luktproblem från 
avloppsreningsverket inte bedöms vara betydande görs 
bedömningen att planförslaget inte kommer att medföra några 
konsekvenser. 

FÖRORENINGAR I MARK

En förutsättning för genomförandet av planen är 
att  föroreningssituationen utreds och nödvändiga 
efterbehandlingsåtgärder vidtas för att återställa marken 
till nivåer under gällande riktvärden. Vidtagande av dessa 
åtgärder kommer att minska föroreningshalterna i marken 
och medför därmed positiva konsekvenser med avseende på 
föroreningssituationen i marken.

Mycket
stora

Stora

Måttliga

Små

Måttliga Mycket 
stora

Stora

NEGATIVA KONSEKVENSER

POSITIVA KONSEKVENSER
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OLYCKSRISKER — FARLIGT GODS OCH VERKSAMHETER

Fler människor och barn kommer att utsättas för befintliga 
riskkällor inom området. Förutsatt att verksamheten på VL:s 
bussdepå upphör innan förskoleverksamhet påbörjas, samt att 
föreslagna åtgärder i riskutredningen genomförs, bedöms plan-
förslaget inte medföra några konsekvenser.

STADSBILD OCH KULTURMILJÖ

Genomförandet av planförslaget medför potential till måttliga 
positiva konsekvenser med avseende på stadsbild, genom 
att området får en mer sammanhängande och stadsmässig 
 struktur. Den nya utformningen av Pilgatan och den samlade 
men ändå varierande bebyggelsen bedöms höja upplevelse-
värden i gaturummet längs Pilgatan. 

GRÖNSTRUKTUR

Ett genomförande av planen innebär positiva konsekvenser 
utifrån en ökad andel grönstruktur i området i form av 
 innergårdar, lekplats i anslutning till skolan m.m. Den biotops-
skyddade almallén kommer att tas ner och förutsätts ersättas 
med nya träd inom ramen för kommunens projekt för Pilgatan.

SOCIALA KONSEKVENSER

Planförslaget bedöms innebära positiva konsekvenser fram-
förallt med avseende på mångfald, orienterbarhet och upp-
levelsevärdet av det fysiska rummet. Behovet av  tillgång till 
kollektivtrafik kommer att öka samtidigt som en välfungerande 
kollektivtrafik  inte bedöms kunna utvecklas fullt förrän kring-
liggande områden omvandlas. Åtgärder kommer att krävas för 
att förhindra barriäreffekter till kringliggande gator.
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Planförslaget och miljökvalitetsmålen

Nedan presenteras en översiktlig bedömning av hur planförslaget bidrar till 
uppfyllnad av de miljökvalitetsmål som berörs. Definitioner av miljömålen, 
utförlig information om vad de omfattar och indikatorer för dess uppföljning 
finns att tillgå på www.miljomal.se.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

Pilgatan trafikeras av stadslinje 1 som har hög turtäthet 
och långt trafikdygn. Pilgatan föreslås i utredningen 
Pilgatan, Ängsgärdet (Stadsbyggnadskontoret, 2014) vara 
prioriterad för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Dessa 
åtgärder bedöms väga upp en ökad andel befolkning med 
transportbehov som planen medför. Sammantaget bedöms 
planen inte ha någon inverkan på miljömålet.

FRISK LUFT 

Se kommentar ovan, begränsad klimatpåverkan.

INGEN ÖVERGÖDNING

Under förutsättning att åtgärder genomförs för att omhänderta 
vägdagvatten bedöms planen ha en positiv inverkan på 
miljömålet.

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

I rapporten från markundersökningen (Sweco, 2015) bedöms 
spridningsförutsättningarna för föroreningar i grundvattnet 
mot Mälaren som relativt små. Därav bedöms planen inte ha 
någon inverkan på miljömålet.

GOD BEBYGGD MILJÖ 

Pilgatan trafikeras av stadslinje 1 som har hög turtäthet och 
långt trafikdygn. Pilgatan föreslås i utredningen Pilgatan, 
Ängsgärdet (Stadsbyggnadskontoret, 2014) vara prioriterad 
för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Dessa åtgärder 
bedöms väga upp områdets ökade andel befolkning med trans-
portbehov och buller till följd. Sammantaget bedöms planen 
inte ha någon inverkan på miljömålet.

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

Planförslaget innebär en ökad andel grönstruktur. Genom en 
ökad grönstruktur ökar möjligheterna för arter att sprida sig. 
Sammantaget bedöms planförslaget ha en positiv inverkan på 
miljömålet.

GIFTFRI MILJÖ

Under förutsättning att föroreningssituationen utreds och 
nödvändiga efterbehandlingsåtgärder vidtas för att återställa 
marken till nivåer under gällande riktvärden, bedöms planen ha 
en positiv inverkan på miljömålet.
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Förslag till uppföljning

Uppföljning har stor betydelse för syftet med miljökonsekvensbeskriv-
ningen och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljning 
bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare 
miljöbedömningar. I Västerås stad utgår det kommunala miljöarbetet utifrån 
Miljöprogrammet, antagen av kommunfullmäktige år 2005.

Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
detaljplanen innebär bör så långt som möjligt kopplas till befintliga till-
syns-, miljölednings- och övervakningssystem eller till befintliga arbetspro-
cesser inom Västerås stad, som exempelvis hantering av bygglovsärenden.

MILJÖPROGRAM för 
Västerås stad, antagen av 
kommunfullmäktige den 12 
maj 2005.
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