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Detaljplan för nytt resecentrum samt bebyggelse för bland annat kontor, bostäder, parkering och
verksamheter var ute på samråd under 2019. Planområdet ligger delvis inom samt i anslutning till
område av riksintresse för kulturmiljövården: Västerås stad. Den planerade bebyggelsens påverkan på
riksintresse och kulturmiljö beskrevs i underlag RM Kulturmiljöspecialister, mfl: Västerås Resecentrum.
Stadsbilds- och kulturmiljöutredning samt konsekvensbedömning. I den samlade bedömningen
konstaterades att förslaget innebar hög risk för negativ påverkan på riksintressets kärnvärden och
att det planerade projektet riskerade att på olika sätt påverka de flesta av riksintressets värdekärnor
och uttryck. I rekommendationerna för det fortsatta arbetet gavs förslag till åtgärder för att mildra
den samlade påverkan samt för att mildra enskilda byggnaders påverkan. Detaljplaneförslaget har nu
bearbetats inför granskning under hösten 2021. Föreliggande ’Kompletterande konsekvensbedömning kulturmiljö’ är en kompletterande bilaga som syftar till att utgöra underlag för bedömning av det
bearbetade förslagets påverkan på riksintresset för kulturmiljövården. Bedömningen omfattar även
ett antal nya vyer som har tagits fram med anledning av det nya förslaget.

Vision 2026
Visionen innehåller en målbild om ”Staden utan gränser” - en stad vi skapat tillsammans, som vi är
stolta över, som skapar gemenskap och som har en naturlig kontakt med Mälaren. Stationsområdet
beskrivs som en utvecklad stadsdel med nytt resecentrum och moderna kommunikationsmedel. ”Ett
attraktivt och välfungerande resecentrum är en förutsättning för Västerås förmåga att attrahera nya
verksamheter och nya invånare till staden. Utveckling av resecentrum är ett viktigt projekt i både ett
regionalt och nationellt perspektiv”.

MEDVERKANDE OCH GENOMFÖRANDE
Arbetet har genomförts av bebyggelseantikvarie Anna Reuter Metelius, kulturmiljöspecialist Katri
Lisitzin och landskapsarkitekt Sam Keshavarz. Uppdragsgivare för arbetet har varit Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad genom planhandläggare Åsa Rudhage, Malin Björklund och byggnadsantikvarie Linda Wångdahl.
Arbetet tar sin utgångspunkt i den av LST upprättade riksintressebeskrivningen för Västerås stad.
Utifrån en analys av de fysiska uttrycken av riksintressets kärnvärden har det aktuella detaljplaneförslagets konsekvenser och påverkan bedömts i ett antal strategiska vyer i staden. Studierna har utförts
dels på plats i Västerås och dels med hjälp av fotomontage. Som bedömningsmodell har en vedertagen bedömningsskala för miljökonsekvensbeskrivningar tillämpats. Riktlinjer och rekommendationer i Riksantikvarieämbetets Handbok om hantering av kulturmiljövårdens riksintressen har legat till
grund för bedömningarna.
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heritage consultant

Översiktsplan (ÖP) Västerås 2026 – med utblick mot 2050 (2017)
I översiktsplanen finns Mälarporten utpekat som ett viktigt strategiskt stadsbyggnadsprojekt med
syfte att utveckla stationsområdet. Målet är att koppla ihop innerstaden med Mälaren och göra
stationsområdet innovativt och tryggt.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Stationsområdet (2013)
Enligt FÖP:en ska Stationsområdet utvecklas till en hållbar, stadsmässig och mångsidig stadsdel. Stadsdelens struktur ska utformas i syfte att läka samman staden och överbrygga de barriärer som finns i
form av järnvägen, Södra Ringvägen och Kungsängsgatan. Nya stråk, passager och bebyggelsekvarter
ska öka den upplevda känslan av närhet och samhörighet med centrum, intilliggande stadsdelar och
viktiga målpunkter som till exempel resecentrum, Mälaren, färjekajen, Lögarängen och Kokpunkten.
Visionen är en tät och blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur, i en varierad skala. Kvarter och
byggnader ska innehålla en blandning av funktioner och verksamheter. Områdets identitet och karaktär ska utgå från platsens historia.
Gestaltningsprogram för Stationsområdet (2014)
Gestaltningsprogrammet redovisar principer för stadsdelens innehåll och gestaltning. Den befintliga
bebyggelsen inom kvarteret Sigurd omnämns som en kvalitet som förstärker stationsstadens mångfald, blandning och potential.
Kulturhistorisk inventering och värdering av Stationsområdet
Västmanlands läns museum har utfört en kulturhistorisk inventering och värdering av Stationsområdet, som utgör en bilaga till den fördjupade översiktsplanen och kommer att användas som hjälp vid
framtagande av kommande detaljplaner. Inom området finns ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla
byggnader samt några kulturhistoriskt viktiga stråk.
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Gestaltnings-PM för Västerås Resecentrum mm
Västerås nya Resecentrum. Projektbok, Västerås stad, april, 2021
RM Kulturmiljöspecialister, mfl: Västerås Resecentrum. Stadsbilds- och kulturmiljöutredning samt
konsekvensbedömning. Detaljplan för nytt resecentrum (dat. 2019-11-22)
Vasakvarteret Program and Mobility Studies. BIG, 17.05.2021

INLEDNING						

ICOMOS. Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. 2011
Riksantikvarieämbetet. Handbok för hantering av riksintressen. 2014
Riksantikvarieämbetet: Revidering av riksintresset för kulturmiljövården Västerås stad [U24], Västerås
kommun, Västmanlands län. 2018-06-20

Uppdrag, Befintliga underlag, Källor, Innehåll					
sid 2
Utrednings- och planområde							sid 4

KONSEKVENSBEDÖMNING						

Aktuellt detaljplaneförslag						sid 6
Bedömningskriterier och vypunkter						
sid 10
Bedömning av konsekvenser och påverkan vy 1-13					
sid 12

SLUTSATSER						

Samlad påverkansbedömning						sid 38
Rekommendationer inför fortsatt arbete						
sid 42

3

INLEDNING
utrednings- och planområde

LÄGE
Läget för den föreslagna detaljplanen är centralt, mellan den historiska
stadskärnan och hamnen, söder om Södra Ringvägen, Vasaparken
och Mimerområdet. Inom området finns idag järnvägsstation
och bussterminal och i dess närhet: bostadsområden, större
arbetsplatsområden samt Västerås city / handelscentrum.

Ungefärligt läge för planområdet markerat på flygfoto över Västerås från sydväst, Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021.
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UTREDNINGSOMRÅDE
Avgränsningsområde för föreliggande utredning omfattar utbredningen av riksintresseområdet
Västerås stad samt det områden som utgör detaljplaneområdet. (se kulturmiljöutredning och riksintresseområdets avgränsning i underlag RM Kulturmiljöspecialister, mfl: Västerås Resecentrum. Stadsbilds- och kulturmiljöutredning samt konsekvensbedömning, 2019)

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar ett ca 12 ha stort område i centrala Västerås som idag framförallt innehåller
stationsbyggnad (uppförd 1997), plattformar och spår, bussterminal, angörings- och parkeringsytor. I
kvarteret Sigurd 3, i planområdets sydöstra del, finns verksamhetslokaler i äldre industribebyggelse.
Omkring planområdet, inom en 500 m radie, finns bostadsområden, större arbetsplatsområden samt
stadens centrum. I direkt anslutning, norr om planområdet ligger Vasaparken.
Planområdet är idag relativt glest bebyggt och har en barriärproblematik i form av järnvägsspår,
Kungsängsgatan samt Södra Ringvägen som skiljer de centrala stadsdelarna från de mälarnära stadsdelarna. Trots detta finns det en rörelse genom planområdet mellan olika målpunkter i staden såsom
centrum, Färjekajen, Tullhuskajen samt Lögarängen. Järnvägsstationen och bussterminalen är betydande målpunkter som alstrar en stor mängd rörelse till och från planområdet. Det finns ett flertal träd
inom planområdet varav ett stort antal hyser fridlysta mistlar och/eller ingår i biotopskyddade alléer.

Projekt Mälarporten
Mälarporten är ett stort stadsutvecklingsprojekt i Västerås genom vilket man vill skapa en ”tydlig och
självklar länk mellan city och Mälaren, och bidra till ett utvidgat och stärkt city” (se vidstående karta).
Stadsdelen ska enligt visionen vara urban och mångsidig och innehålla tät och blandad bebyggelse i
kvartersstruktur och varierad skala, med kontraster mellan nytt och gammalt. Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras för att ge karaktär och identitet.

Avgränsning för Projekt Mälarporten (vit linje) samt avgränsning för detaljplan för
resecentrum (röd linje). Illustration, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021.

Utpekade kulturvärden
Den nordvästra delen av planområdet, med föreslagen placering av Vasatornet, ingår i Västerås [U 24]
område av riksintresse för kulturmiljövården (mer om detta på nästa uppslag). Resterande delar av
planområdet ligger i nära anslutning till riksintresseområdet.
En industribyggnad inom planområdet, men utanför riksintresseområdet, på fastigheten Sigurd 3 är
uppförd 1930 och utpekad av Västmanlands läns museum som kulturhistoriskt värdefull. ”Hela komplexet har arkitektoniska drag kopplade till industribebyggelse och upplevs som en helhet i området.
Tegelfasader med ett stort antal spröjsade fönster förstärker det arkitektoniska värdet”. Byggnaden är
dels viktig för förståelsen av områdets historia.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
aktuellt detaljplaneförslag

DETALJPLAN FÖR VÄSTERÅS RESECENTRUM, MM
Sigurd 3, Västerås 5:9, m fl
Samrådshandling 2018-09-27, dnr: BN 2017/00054

Beslut om ny detaljplan för resecentrum

att stärka Västerås attraktionskraft. Västerås nya resecentrum ska fungera som ett landmärke. Del av
planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljövården, kulturmiljövärden som förslaget ska utvecklas
i samklang med. Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning,
utförande, material och detaljer. Utformning av ny bebyggelse ska även beakta risker och störningar
från Mälarbanan samt hantera områdets markföroreningar.

I maj 2014 beslutade Kommunstyrelsen att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Västerås resecentrum. Detaljplanen, som togs fram utifrån ett underlag framarbetat av
arkitektkontoret Bjarke Ingels Group (BIG), var på samråd under perioden oktober till december, 2018.
Detaljplanen, som är en del av utvecklingsprojektet för Mälarporten, anger stadsutveckling i form av
bebyggelse med ett nytt resecentrum som tyngdpunkt. Planen syftar till att stärka kopplingen mellan
Västerås city och Mälaren, skapa levande och intressanta stadsrum som är integrerade i centrala
Västerås samt höja exploateringsgraden i området som till stor del utgörs av ett tidigare hamn- och
industriområde. Det nya resecentrum planeras med målsättning att bidra till att öka det hållbara
resandet samtidigt som stadskärnan rent fysiskt binds samman med de nyare stadsdelarna vid Mälaren
tack vare gång- och cykelpassager över tågspåren.
Under 2019 reviderades planområdets avgränsning med anledning av inkomna samrådssynpunkter.
Utredningar och synpunkter från samrådet har bearbetats och byggnationen har delats upp i två
etapper för att genomföra projektet på ett ekonomiskt hållbart sätt. Detaljplanen beräknas gå ut på
granskning hösten 2021.

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett centralt område i Västerås där ett nytt resecentrum
är i fokus. Framtida resecentrum ska i större utsträckning än idag vara en integrerad
del av centrala Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk, passager och
bebyggelsekvarter.
Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal-, regional- och nationell
kollektivtrafik samlat i en punkt. Ytan för befintligt resecentrum utökas och nyttjas effektivare än
tidigare. En framtida spårombyggnad möjliggörs. Resecentrum är utformat med utgångspunkt i
flöden för kollektivtrafik och resenärer. Det ska vara enkelt som oskyddad trafikant att röra sig genom
området.
Detaljplanen möjliggör en blandning av verksamheter som kontor, centrumändamål, hotell,
parkering, utbildning, bostäder och allmänna platser som mindre park och torg. Vasaparkens gröna
stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk upp och över spåren och förbinder centrum med
Hamnparken och Mälaren. Rekreativa värden tillskapas inom planområdet. Detaljplanen ska bidra till
Karta med markering av planområdet
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Illustration av del av projektet, Resecentrum, inför granskning, BIG, 2021
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KONSEKVENSBEDÖMNING
aktuellt detaljplaneförslag

Resecentrum

Sigurdkvarteret

Etapp 1 i resecentret innehåller Sigurdspassagen, Vasaterrassen och Sigurdsterrassen, bussgatan och
busstorget samt en tillfällig bro över spåren mot öster och en tillfällig station. Resecentrum är utformat
med utgångspunkt i ﬂöde. Flöde för kollektivtraﬁk och för resenären, men också för staden och för
besökaren. Idén bygger på att förbinda stadssidan med Mälarporten och Mälaren genom att dra
”stadens golv” över järnvägen. Vasaparkens gröna stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk
upp och över spåren och förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren. Det arkitektoniska uttrycket
genomsyras av en ambition om en byggnad som är unik och modern. Transparenta glasfasader och ett
svävande lätt tak i svepande väckningar är en samlande identitet för resecentrumet och hela området.

Sigurdkvarteret ligger centralt i projektet mellan Sigurdterrassen, Kungsängsterrassen,
Kungsängsgatan och spårområdet. Utformningen syftar till att åstadkomma en nedbruten struktur
samt sammanbinda flöden som kopplar samman olika delar i resecentrum. I norr innehåller kvarteret
en kontors- och konferensdel medan den södra delen framförallt består av bostäder. I kvarterets
nordvästra hörn föreslås en högre kontorsdel i 16 våningar. Övriga byggnader har överlag en höjd om
8-9 våningar. Gestaltningen bygger på ett grepp med halvcirkelrundade gavlar och staplade, saxade
klossar på varandra. Fasaderna ges varma röda färgtoner av material som tegel och corten. De fyra
nedersta våningarna mot Resenärsgatan tar upp formspråk typiska för fabriksbyggnader.

Vasakvarteret
Vasakvarteret förbinder staden, Vasaparken och det nya resecentret. Vasaterrassens landskap förlängs
och får genom Vasakvarteret en koppling till Hamngatan. Kvarteret bygger vidare på Vasaterrassens
grundidé om ett öppet landskap som ska ses som en förlängning av Vasaparken. Vasakvarteret skapar
park och grönområde ovanpå parkering, cykelparkering och andra funktioner i gatunivå. Förslaget
omfattar två högre punkthus i kvarteret, gradvis minskande i höjd närmast resecentret. En avsmalning av tornet syftar till smalare profiler som lämnar siktlinjer genom kvarteret samt knyter an till det
lokala byggnadsmönstret med smala torn. De ytor som tillskapas genom avtrappningen föreslås som
grönskande terrasser. Det högsta tornet får en höjd på 70 meter vilket betyder att den blir lite högre
än stadshustornet (65 m), men lägre än Skrapan (81 m) och Domkyrkan (92 m). Det lägre tornet får en
höjd på 44 meter. Paviljongen som är placerad på Vasaterrassen får en gestaltning med starkt släktskap
till resecentrum när det gäller dess gestaltning och formspråk men i en mindre skala. Byggnaden växer
fram ur Vasaterrasens landskap och ska uppfattas som en del av terrassen mer än en byggnad som är
utplacerad. Placeringen av byggnaden är välstuderad och tar god hänsyn till gång- och cykelstråken
som utgör en stor del av Vasaterrassens funktion. Byggnaden ska ses som ett komplement till resecentrum och fyllas av funktioner och utbud med stark koppling till resandet.
Vasakvarteret föreslås uppföras som en massiv träkonstruktion. Det finns en idé om återbruk av material samt en gestaltningsmässig koppling till industriarvet i järnvägsområdet samt historiska byggnader kring Vasaparken.

Illustration av Vasakvarteret med resecentrum i bakgrunden. BIG, 2021
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Illustration av Sigurdpassagen samt de båda terrasserna. BIG, 2021
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KONSEKVENSBEDÖMNING
bedömningskriterier och vypunkter

BEDÖMNINGSSKALA OCH VYPUNKTER
Om man betraktar en byggnad ur tre olika skalnivåer, eller detaljeringsgrader: landskap, byggnadsvolym
respektive detaljer och material så är det de två skalnivåerna landskap och byggnadsvolym som har
bedömts i föreliggande analys. Projektet har studeras i förhållande till riksintressets och kulturmiljöns
olika värdeteman och dess uttryck i stadens olika skalnivåer: staden som helhet/stadssiluetten
respektive betydande och relevanta stads- och gaturum.

Vyer
Volymerna bedöms utifrån den visuella upplevelsen ur nio olika stadsvyer. Strategiskt viktiga vypunkter
i relation till riksintressets kärnvärden har valts ut i samverkan med stadsbyggnadsenheten. Vyerna
har valts ur följande fyra kategorier:
• Vyer som möjliggör en upplevelse av siluetten på håll
• Vyer som utgör de första intrycken av stadsbilden vid angöring till staden eller stadskärnan
• Vyer i den historiska stadskärnan inifrån staden
• Vyer i den modernistiska stadskärnan inifrån staden

Bedömningsmodell
Volymstudien utgår ifrån vedertagna bedömningsmodeller för miljökonsekvensbeskrivning för
detaljplaner, men enbart utifrån begreppen konsekvens och påverkan.
Konsekvenser bedöms i skalan:
•
Ingen
•
Marginell
•
Måttlig
•
Stor
•
Mycket stor
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Konsekvenserna sammanvägs till en påverkan som beskrivs i skalan:
•
Obefintlig påverkan
•
Viss påverkan
•
Påverkan
•
Hög grad av påverkan
Graden av påverkan är beroende av vilket värde som det berörda objektet har. En miljöaspekts värde
bedöms i skalan:
•
•
•

Lågt kulturhistoriskt värde
Högt kulturhistoriskt värde
Mycket högt kulturhistoriskt värde

KONSEKVENSBEDÖMNING
vypunkter

Vyunkter
Stadssiluetten på håll:
1. Vy från Djäkneberget
2. Vy från Mälaren
Angöringen till stadskärnan:
3. Vy från Södra Ringvägen vid slottet
10. Järnvägsbron (ny vy)
11. Vy från hamnen, Tullhuset (ny vy)
Den historiska stadskärnan inifrån staden:
4. Vy söderut från Skolgatan / Västra Kyrkogatan
5. Vy från Bondtorget
6. Vy från Apotekarbron
7. Vy från Stadsparken
12. Slottsterrassen (ny vy)

4
1
5
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Den modernistiska stadskärnan inifrån staden:
8. Vy från portalen i Stadshuset/Vasaparken
9. Vy söderut längs Kopparbergsvägen
13. Öster ifrån Södra Ringvägen (ny vy)

13
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KONSEKVENSBEDÖMNING
1. vy från Djäkneberget
NULÄGE
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Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

I denna vy ges en överblick över Västerås historiska stadskärna betraktad ifrån Djäkneberget. Här
syns siluetten av en höjdmässigt samlad stadskropp med torn ifrån olika tider som uppstickande
landmärken i en jämn fördelning över staden. Det finns en tydlig treenighet mellan de tre högsta
tornen: Domkyrkotornet, Skrapan och Stadshustornet. Samtliga bedömningskriterier, riksintresse,
beaktas i denna vy. Andra uppstickande, bredare volymer, i hamnen är underordnade de uppstickande
tornen, men visar tydligt hur stadssiluetten riskerar att jämnas ut genom exploatering med den typen
av breda uppstickande volymer.

Det finns ett mycket högt kulturhistoriskt värde (riksintresse) hos miljön i denna vy. Överblickbarheten
samt den övergripande enhetligheten innebär sammantaget en hög grad av känslighet för tillägg
av nybebyggelse som bryter mot den befintliga karaktären. Tidigare bebyggelse som har inneburit
negativ påverkan på stadssiluetten innebär en än högre grad av känslighet.
Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot skalan i bredd eller höjd - stör stadssiluettens samlade
karaktär; den tydliga relationen och hierarkin mellan de nuvarande tornen
• Objekt och strukturer som utmanar den tydliga markeringen av Västerås historia i form av enstaka
landmärken i form av torn som har uppkommit under Västerås historiska epoker.

FÖRSLAG

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Föreslagna flertalet höga byggnadskroppar i Vasakvarteret och Sigurdkvarteret innebär stora
konsekvenser för stadssiluetten. Projektet bygger dels vidare på tidigare grammatik med smala
uppstickande torn över en låg, samlad horisontlinje. Det sker samtidigt ett visst brott mot detta
genom en bred hög volym i Sigurdkvarteret. Nya volymer håller ett respektavstånd till Stadshustornet.
Upplevelsen av domkyrkans betydelse och hierarki i stadsbilden kvarstår. Den visuella betydelsen av
Stadshustornet påverkas inte heller nämnvärt. Störst är förändringarna kring Ottartornet som får ett
flertal nya volymer kloss an.

Konsekvenserna på stadssiluetten bedöms som stora. Den samlade bedömningen är viss negativ
påverkan på riksintressets kärnvärden och på riksintressets uttryck i denna vy. Viss risk för
negativ påverkan hör samman med hur den höga byggnaden i Sigurdkvarteret bryter mot siluettens
grammatik i det stora hela. Det föreslagna projektet förhindrar inte förståelsen och upplevelsen av
Västerås historiska stadssiluett från medeltiden till idag. Ett nytt slankt torn i Vasakvarteret bygger
vidare på den tidigare grammatiken.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
2. vy från mälaren
NULÄGE
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Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är tagen ifrån Mälaren. Här syns den historiska stadskärnan samt hamnen. Ett flertal olika
landmärken sätter sin prägel på stadens siluett, rytmiskt utplacerade i vyn. Motivet kring Stadshustornet
är tydligt med en låg samlad bas av träd och låg stadsbebyggelse och ett fritt liggande högt, slankt
torn. Nyare bebyggelse i hamnen bryter genom sin massivitet med relativt stora och höga volymer
mot den historiska stadskärnans form med smala torn i kontrast mot en jämn, låg trädridå samt slottet.
I Östra Hamnen och Lillåudden syns en tydlig ny trend av landmärken i form av bostadshus istället för
offentliga byggnader. Samtliga bedömningskriterier, riksintresse, beaktas i denna vy.

Det finns ett mycket högt kulturhistoriskt värde (riksintresse) hos delar av miljön i denna vy.
Överblickbarheten över stadssiluetten samt den övergripande enhetligheten hos den historiska
stadskärnans siluett innebär sammantaget en hög grad av känslighet för tillägg av nybebyggelse som
bryter mot den befintliga karaktären. Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot skalan i bredd eller höjd och därmed stör stadssiluettens
samlade karaktär.
• Objekt och strukturer som utmanar den tydliga markeringen av Västerås historia i form av enstaka
landmärken som uppkommit under Västerås historiska epoker; landmärken i form av torn samt slår
ut symbolladdade blickfång inifrån kulturmiljöerna i staden.

FÖRSLAG

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

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

Den samlade bedömningen är viss negativ påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy
genom att det föreslagna högre tornet i Vasakvarteret utmanar Stadshustornets roll och status i
stadsbilden. Ett symboliskt siluettmotiv från Mälaren bryts.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
3. vy från Södra Ringvägen vid slottet
NULÄGE

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är tagen ifrån Södra Ringvägens sydvästra del mot nordost. Här syns Västerås slott med omgivande
parkmiljö. Vyn upptas till stor del av Södra Ringvägen som utgör en barriär kring denna del av slottet
och gör den till slottsmiljöns baksida. På håll syns Skatteskrapan, Comfort hotell och Steam Hotell.

Miljön uppbär ett högt kulturhistoriskt värde (riksintresse) med slottet med omgivande parkmiljö vid
infart till Västerås. Att slottsmiljön redan är sargad av den okänsligt tillagda vägen gör miljön särskilt
känslig för förvanskande tillägg. Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot slottets skala och karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer i förhållande till den historiska
avläsbarheten och upplevelsen av slottet

Bedömningskriterier, riksintresse, att särskilt beakta i denna vy:
• Slottet med omgivande parker.

16

FÖRSLAG

Konsekvenser och påverkan
Det föreslagna Vasatornet tillför ett nytt element i upplevelsen av Västerås slott i infarten till staden.
I denna vy skulle kunna finnas risk att upplevelsen av slottet utmanas. Södra Ringvägen är en
kraftig barriär kring slottet i denna del. Förslaget innebär marginell konsekvens. Slottsmiljön är
kringskuren till en egen oas som framförallt upplevs inifrån staden i sammanhanget av den historiska
stadskärnan.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan. Vasatornet bedöms inte inkräkta i slottets
närmaste miljö eller respektanstånd i denna vy.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
4. vy söder ut från Skolgatan / Västra kyrkogatan
NULÄGE
nuläge

18

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är tagen ifrån korsningen Skolgatan / Västra kyrkogatan mot söder. Här syns Västerås domkyrka
med omgivande småskalig medeltida bebyggelse samt en plats med grönyta och träd. På håll syns
Stadshotellets takhuv. Bedömningskriterier att särskilt beakta i denna vy:
• Domkyrkan med och omgivande medeltida gatustrukturer. Kyrkbackens medeltida gatu- och
tomtstruktur med småskaliga bebyggelsemiljöer.

Miljön har ett mycket högt kulturhistoriskt värde som del i Västerås historiska stadskärna och ett
samlat och tydligt uttryck för det medeltida Västerås. Den småskaliga karaktären gör miljön särskilt
känslig för skalförskjutande tillägg. Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot historiska stadens skala och karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer

FÖRSLAG

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Hela den medeltida gatu- och tomtstrukturen och upplevelsen av medeltida bebyggelsemiljöer är
en väsentlig del av Västerås riksintressanta stadsmiljö. De föreslagna byggnaderna är inte synliga när
man rör sig genom de historiska kvarteren runt Domkyrkan. Bedömningen är ingen konsekvens
för riksintressets kärnvärden i denna vy.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan. Karaktären av en historisk stadsmiljö hålls
intakt i detta läge vilket är av stort värde för upplevelsen av medeltida Västerås.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
5. vy över Bondtorget
NULÄGE

20

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är tagen över Bondtorget mot söder. Miljön har karaktären av ett äldre köpstadstorg med äldre
bebyggelse och träd. Torget är en central del i det medeltida Västerås och ingår i det som är kvar av
den historiska stadskärnan.
Bedömningskriterier att särskilt beakta i denna vy:
• Området längs Svartån och vid Bondtorget med bevarad småskalig stadsbebyggelse samt gröna
rekreationsstråk och siktlinjer över vattnet.
• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn

Miljön har ett mycket högt kulturhistoriskt värde som del i den historiska stadskärnan och det
medeltida Västerås (riksintresse). Den småskaliga strukturen är redan påverkad av ett modernistiskt
landmärke på håll i form av stadshustornet. Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot historiska köpstadens småskaliga skala och karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer i upplevelsen och avläsbarheten
av köpstaden.

FÖRSLAG

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Det föreslagna höghuset är knappt synligt i denna vy. Tornet innebär ingen konsekvens för
upplevelsen av Bondtorgets medeltida småskaliga bebyggelsemiljö i denna vy.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy
över Bondtorget som är en central del i det medeltida Västerås riksintresse. Volymen är påtagligt
underordnad Stadshustornet som är ett av Västerås mest symboliska landmärken och en del av
riksintresset.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
6. vy från Apotekarebron (årummet)
NULÄGE

22

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

I denna vy ges en överblick över årummet längs Svartån. Här syns Stadshustornet som landmärke på
håll. Bedömningskriterier att särskilt beakta i denna vy:
• Området längs Svartån och vid Bondtorget med bevarad småskalig stadsbebyggelse samt gröna
rekreationsstråk och siktlinjer över vattnet
• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn

Vyn är av mycket högt kulturhistoriskt värde (riksintresse), den kulturhistoriska småskaliga miljön
längs Svartån innebär sammantaget en hög grad av känslighet för tillägg av nybebyggelse som bryter
mot den enhetliga karaktären längs Svartån. Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot stadsmiljöns skala eller skapar visuella och funktionella
barriärer
• Objekt och strukturer som hindrar upplevelsen av Västerås historiska småskaliga stadsbebyggelse
och identitet både längs Svartån och i utblickar från stadsrum.

FÖRSLAG

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Den föreslagna bebyggelsen syns inte i denna vy. Förslaget innebär därmed ingen konsekvens för
upplevelsen av det historiska årummet längs med Svartån härifrån sett.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan i denna vy. Upplevelsen av Västerås småskaliga
och välbevarade stadsbebyggelse från medeltiden hålls intakt liksom upplevelsen av ett av stadens
mest symbolladdade landmärken, stadshustornet.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
7. vy från stadsparken
NULÄGE

24

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är tagen ifrån Stadsparken mot sydost. Här syns Fiskartorget omgivet av Västerås stadshus och
Rådhuset i Vasaparken samt årummet längs Svartån. Stadshusets lågdel samspelar i höjd med rådhusets
tvåvåningsvolym. Fiskartorget är del i det medeltida Västerås. Bedömningskriterier att särskilt beakta
i denna vy:
• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn.
• Området längs Svartån och vid Bondtorget med bevarad småskalig stadsbebyggelse samt gröna
rekreationsstråk och siktlinjer över vattnet.
• Slottet med parker.

Miljön har ett mycket högt kulturhistoriskt värde med flera uttryck av riksintresset samlade på en
plats. Detta är även en viktig vy av Stadshuset där detta tronar upp sig mot det öppna årummet och
utgör ett symboliskt maktmärke i staden.
Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot både den historiska och den moderna stadens skala och
karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer

FÖRSLAGET

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Det föreslagna Vasakvarteret upplevs på håll och är underordnad i siktlinjer och upplevelser längs det
riksintressanta Svartåns årum som är central i den historiska stadskärnan. Vasakvarteret konkurrerar
därmed inte med det karaktäristiska Stadshuset i denna vy. Det föreslagna högre Vasatornet innebär
marginell konsekvens för upplevelsen av rådhusets stadssiluett, men inte så att det förtar eller
utmanar rådhusets roll i stadsmiljön.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy.
Den kulturhistorikt värdefulla miljön kring Svartån påverkas endast visuellt på håll i detta utsnitt och
dess riksintresseinnehåll är fortsatt tydligt avläsbart och upplevbart.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
8. vy från stadshusets portal söderut

NULÄGE

26

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är ifrån ett välanvänt stråk där Stadshuset utgör en port in till Vasaparken. Stadshusets två flyglar
bildar ett stramt stadsrum i mötet med den grönskande parken. Här finns tydliga avtryck ifrån både
det sena 1800-talets och modernismens stadsutvecklingsepok. Bedömningskriterier att särskilt beakta
i denna vy:
• Vasaparken (Slottet med omgivande parker)
• Centrumområde med enhetlig modernistisk bebyggelse från 1950-1970 talen
• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn

Miljön har ett mycket högt kulturhistoriskt värde (riksintresse), Vasaparken är ett centralt element i
den historiska stadsstrukturen, från slottspark till en medvetet format park enligt engelska parkens
ideal. Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot stads- och parkrummets skala och karaktär eller skapar
visuella och funktionella barriärer
• Objekt och strukturer som hindrar upplevelsen av den engelska parken

FÖRSLAGET
Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Det föreslagna projektet innebär en måttlig konsekvens som nya inslag av byggnadsvolymer i
miljön. Dessa kommer under delar av året att påverka upplevelsen av Vasaparken, dess medvetet
utformade miljön med karaktären av den engelska parkens ideal. Resecentrum och det ena av tornen
i Vasakvarteret blir centrala i blickpunkten i det för staden viktiga stråket. Föreslagna byggnader
ligger på långt håll och innebär ingen skalförskjutning i höjd. Omsorgsfullt utförda kan de föreslagna
byggnaderna inte anses utmana eller förvanska upplevelsen av vare sig park eller stadshus.

Den samlade bedömningen är viss påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy. Den
föreslagna bebyggelsen kommer att synas bortom parken, då träden inte bär löv. Påverkan
behöver inte bli negativ utan har potential att bli ett positivt inslag i miljön.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
9. vy längs Kopparbergsvägen från norr
NULÄGE

28

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är fotograferad ifrån korsningen Stora gatan / Kopparbergsvägen. Här syns ASEA’s fd huvudkontor
och äldre industribebyggelse. Vyn upptas till stor del av torg- och vägyta men även av de relativt
storskaliga byggnader som utgör stadsrummets väggar i ett storskaligt, modernistiskt stadsrum.
Bedömningskriterier att särskilt beakta i denna vy:
• Centrumområde med enhetlig modernistisk bebyggelse från 1950-1970 talen, torgbildningar,
offentliga och kontorsbyggnader för folkliv och kulturarenor.
• ASEA:s huvudkontor i nationalromantisk tegelarkitektur och höga klocktorn som utgör ett
landmärke för staden.

Miljön har ett högt kulturhistoriskt värde (riksintresse) då den utgör hjärtat i Västerås modernistiska
stadskärna. Samtidigt så är miljön starkt präglad av storskaliga volymer vilket gör den mindre känslig
för dito tillägg så länge de inte bryter upp det befintliga sammanhanget. Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot stadens skala och karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer

FÖRSLAGET

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Den föreslagna bebyggelsen är marginellt synlig i denna vy genom att övre delen av den föreslagna
nya resecentrumbyggnaden sticker upp över trädkronorna. Förslaget innebär ingen konsekvens i
denna vy.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
10. vy från slottsterrassen
NULÄGE

30

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är fotograferad ifrån slottsterrassen. Slottsparken ingår som en viktig del i riksintresset. Här syns
även Stadshustornet och Ottartornet på håll bakom träden. Bedömningskriterier att särskilt beakta i
denna vy:
• Slottsparken
• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn
• ASEA:s huvudkontor i nationalromantisk tegelarkitektur och höga klocktorn som utgör ett
landmärke för staden.

Miljön har ett mycket högt kulturhistoriskt värde (riksintresse). Vyn är särskilt känslig för:
• Objekt och strukturer som bryter mot parkens skala och karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer

FÖRSLAGET

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Den föreslagna bebyggelsen kan urskiljas bakom träden och blir synliga under de tider av året då
träden inte bär löv. Förslaget innebär måttlig konsekvens i denna vy.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy.
Den föreslagna tillkommande bebyggelsen utgör endast visuell påverkan på håll och inkräktar inte
fysiskt i själva parkmiljön.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
11. vy från bro över Hamngatan
NULÄGE

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är fotograferad ifrån gång- och cykelbro över järnvägen. Här syns Slottsparken och Stadshustornet.
Just utanför bilden, till vänster, syns slottet.

Miljön har ett kulturhistoriskt värde (riksintresse) då stadshustornet och slottet ingår som nyckelelement
i vyn. Vyn har en viss känslighet för:
• Objekt och strukturer som bryter mot den stadens skala och karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer

Bedömningskriterier att särskilt beakta i denna vy:
• Slottsparken
• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn

32

FÖRSLAGET

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Den föreslagna bebyggelsen är synlig i denna vy och framförallt det högsta av punkthusen i
Vasakvarteret. Punkthuset är placerat med god distans till Stadshustornet och innebär ingen
konsekvens för upplevelsen av landmärket. Det inkräktar heller inte i miljön kring slottet.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
12. vy från öster längs Södra Ringvägen
NULÄGE

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är fotograferad ifrån östra delen av Södra Ringvägen. Ur riksintresseaspekt är denna vy betydande
genom att den innehåller en tydlig front av stadskärnan med Mimerkvarteret.

Miljön har ett kulturhistoriskt värde (inslag av riksintresse) då den tangerar till Västerås modernistiska
stadskärna. Samtidigt så är miljön starkt präglad av storskaliga volymer vilket gör den mindre känslig
för dito tillägg så länge de inte bryter upp det befintliga sammanhanget. Mimerkvarterets torn har ett
starkt symbolvärde och är del i stadssiluetten. Vyn har en viss tålighet för:
• Objekt och strukturer som bryter mot stadens skala och karaktär
• Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer

Bedömningskriterier att särskilt beakta i denna vy:
• ASEA:s huvudkontor i nationalromantisk tegelarkitektur och höga klocktorn som utgör ett
landmärke för staden.
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FÖRSLAGET

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Den föreslagna bebyggelsen, både Resecentrum och Vasakvarteret är synlig i denna vy och ingår som
viktiga komponenter i gaturummet. Tornet är centralt placerad fondbyggnad mitt i vyn. Förslaget
innebär stor konsekvens i vyn i och med att en nuvarande obebyggd parkeringsyta bebyggs och
tillför en urban stadsmässighet även söder om Södra Ringvägen.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy.
Föreslagen bebyggelse är välbalanserad i förhållande till det befintliga och har stor potential att
bli ett positivt inslag i miljön.
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13. vy från hamnen

36

Uttryck för riksintressets kärnvärden i vyn

Värden och känslighet

Vyn är fotograferad ifrån hamnen invid miljön med det gamla tullhuset. Vyn visar egentligen en väldigt
central del av staden men som idag upplevs som perifer. Stadshustornet syns på håll bakom träden.
Bedömningskriterier att särskilt beakta i denna vy:
• Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn
• Äldre hamnbebyggelse / det gamla tullhuset

Denna del av stadsfronten mot söder upplevs idag som en ganska perifer plats i staden. Miljön har
ett kulturhistoriskt värde (inslag av riksintresse). Stadshustornet och äldre hamnbebyggelse utgör
uttryck för riksintresset. Vyn är ganska tålig för:
•
•

Objekt och strukturer som bryter mot stadens skala och karaktär
Objekt och strukturer som skapar visuella och funktionella barriärer

FÖRSLAGET

Konsekvenser och påverkan

Samlad bedömning

Den föreslagna bebyggelsen förändrar bebyggelsefronten i mötet med staden från hamnen och
tillför en stadsmässighet i vyn. Förslaget innebär marginell konsekvens för Stadshustornet genom
Vasakvarterets dominans i denna vy.

Den samlade bedömningen är obefintlig påverkan på riksintressets kärnvärden i denna vy.
Föreslagen bebyggelse förtar inte upplevelsen av den gamla hamnmiljön utan har stor potential
att bli ett positivt inslag i miljön.
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SLUTSATSER
samlad påverkansbedömning

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE FÖR
KULTURMILJÖVÅRDEN VÄSTERÅS STAD
Stadskärna av högt kulturhistoriskt värde
Ur Västerås Resecentrum. Stadsbilds- och kulturmiljöutredning samt konsekvensbedömning, 2019:
”Västerås utmärker sig nationellt genom sin anrika historia: staden blev stad redan på 1100-talet. Med
sitt strategiska läge vid Svartån och Mälaren har staden utvecklats successivt genom århundradena.
Det byggda kulturarvet - stadens bebyggelse, planstruktur och parker - visar på Västerås utveckling
och expansion, en utveckling som även representerar viktiga skeden i landets historia. Kombinationen
av olika tidsepokers och verksamheters avtryck har skapat en varierad och unik stad med tydliga årsringar och historiebärande inslag från olika tider.
Västerås stadskärna inom Ringvägen samt del av Östra hamnen, som angränsar till den föreslagna
bebyggelsen inom den aktuella detaljplanen, är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressets teman och värdekärnor är avläsbara och upplevbara genom fysiska uttryck i stadskärnans
olika delar och i samverkan med varandra i stadsbilden som helhet. Västerås är en stad med tydliga
tidslager - kontrasterna är stora: småskaliga och intima miljöer av äldre köpstadskaraktär längs Svartån
och i området Kyrkbacken intill storskaliga och modernistiska stadsrum mitt i kärnan av city. En välbevarad del av den historiska stadskärnan med medeltida ursprung ligger som en samlad miljö i ett stråk
längs Svartån. I denna del av staden finns småskaliga stadsrum och parkmiljöer som präglas av den
äldre bebyggelsens småskalighet och höga kvalitet i material, detaljer, patina och hantverksmässigt
byggande. Ett annat viktigt och riksintressant tidslager: stadens modernistiska miljöer var tidiga och
stilbildande för sin tid, är påkostade samt uppvisar en ovanligt hög arkitektonisk kvalitet i utförandet.
Stadskärnan inom Ringvägen är som en koncentrerad och pedagogisk provkarta över svensk stadsbyggnadskonst från medeltiden via renässansen rutnätsstad till rekordåren, där samtliga epoker kan
upplevas på behändigt promenadavstånd. Sammantaget är hela utredningsområdet av högt kulturhistoriskt värde sett i både lokal, regional och nationell kontext”.

Tidigare bedömning
Tidigare hög risk för negativ påverkan på riksintressets kärnvärden
Den samlade bedömningen gällande samrådsförslaget var att förslaget innebar en hög risk för negativ
påverkan på riksintressets kärnvärden. Stadsbilds- och kulturmiljöutredning (2019) kommer fram till
bedömningen att förslaget riskerade att på olika sätt påverka de flesta av riksintressets värdekärnor
och uttryck. Risken för negativ påverkan bestod framför allt i Vasatornets placering och volym (bredd
och höjd) som gav tornet en storleksmässig dominans i stadsbilden: i vyer i strategiska stadsrum och
från utsiktsplatser samt i stadens siluett. Den största påverkan var samlad i vyer i stråket längs Svartån
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som utgör den äldsta delen av den historiska stadskärnan. ”De analyserade vyerna visar att det föreslagna Vasatornets placering samt dess höjd och bredd innebär en upprepad negativ påverkan i vyer
då man rör sig från norr till söder längs stadens viktigaste historiska stråk: Kyrkbacken - Domkyrkan
- Bondtorget - Svartån - Stadsparken - Hamnen. I så gott som samtliga av dessa vyer syns Vasatornet
på håll och tillför en helt ny skala i Västerås äldsta, medeltida, och småskaliga stadsrum. Detta sker i
kontrast till en småskalig stadsbild med en hög grad av detaljering som kan upplevas på nära håll. Vyerna visar tydligt att den föreslagna nya volymen, genomgående längs stråket, förtar upplevelsen av
de intima och stämningsfulla historiska miljöerna. Sammantaget innebär detta hög risk för påtaglig
skada på riksintressets kärnvärden”.
Något annat som i det tidigare förslaget var problematiskt ur riksintressesynpunkt var dess negativa
påverkan på stadssiluetten och dess tydliga grammatik för landmärken som tar sig uttryck genom
höga, slanka torn som sticker upp över en samlad, låg stadskropp. ”Samtliga av dessa landmärken
representerar offentliga och samhällsuppbyggande funktioner som under olika epoker har haft stor

betydelse för stadens utveckling: Domkyrkan, företaget ASEA och Stadshuset - var och en viktiga delar
i riksintresset som gör stadens historiska utveckling tydligt avläsbar. Det föreslagna Vasatornet har sin
placering inom området för denna tydliga landmärkes-grammatik men bryter helt emot den genom
sin höga och breda volym”. Vasatornet utmanade och förtog stadens landmärken och stadsrum var
för sig i olika strategiska vyer. I vyn från Stadshuset över Vasaparken samt vyn mot slottet från Södra
Ringvägen bedömdes den föreslagna byggnadsvolymen innebära en kraftig skalförskjutning i höjd
och samtidigt inkräkta de kulturhistoriskt värdefulla byggnadernas arkitektoniska integritet. En tjugo
våningar hög byggnad i Sigurdkvarteret bedömdes innebära risk för negativ påverkan på stadssiluetten genom sin närhet till Ottartornet.
När det kommer till påverkan på Vasaparken framhöll stadsbilds- och kulturmiljöanalys (2019) angående samrådsförslaget att Södra Ringvägen en välgörande distans till den framtida bebyggelsen genom
att separera parken från resecentrumet. Parkens uppvuxna träd förstärker de inre parkrummens gräsytor. Dessa öppna gläntor med trädens rejäla och låga kronor är en värdefull rekreativ kvalitet i parken
som utnyttjas för social samvaro. Med koppling till detta finns en risk med Resecentrum: Det befintliga
gång- och cykelflödet mellan stadshuset och resecentrum är redan idag intensivt och kan komma att
öka med det nya resecentrum och dess utvidgade funktioner. Det finns en risk att Vasaparkens något
informella grammatik av slingrande gångvägar inte helt möter skalan och utformningen i resecentrumet samt den ökade belastningen av fler förbipasserande. Därtill bedömdes att de planerade höga
byggnader i områden Ängsgärdet och Kopparlunden, sammantaget med planerna för resecentrum,
riskerar att innebära ytterligare negativ påverkan på riksintressets kärnvärden.
Stadsbilds- och kulturmiljöanalys (2019) lyfte möjligheter till positiv påverkan på riksintresse och övriga kulturmiljövärden genom att resecentrum kopplar ihop den historiska stadskärnan med hamnen.
”På så vis kopplas kulturmiljöer i stadens olika delar samman och blir mer tillgängliga och avläsbara”.

Påverkan av det bearbetade förslaget som helhet
Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att det nu aktuella bearbetade förslaget inte innebär risk för påtaglig skada
på riksintresset. I den bearbetning av förslaget som har genomförts sedan 2019 har projektets volymer
omfördelats och utformning av Resecentrum och Vasakvarteret påtagligt förändrats. Höghus / tornbyggnader i Sigurdkvarteret och Vasakvarteret har fått förändrade placeringar som tar påtagligt större
hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull kontext. Detta märks särskilt i stadssiluetten sedd på håll
samt i vyer längs stråket genom den historiska stadskärnan utmed Svartån.
Ett visst brott mot den historiska stadskärnans grammatik för landmärken
I stadssiluetten sedd från Djäkneberget upplevs nu de föreslagna byggnadsvolymerna som jämt utplacerade och gör inte anspråk på att utmana befintliga landmärken. De höga tornet i Vasakvarteret blir
Bilderna visar vyer längs Svartån utan påverkan av det bearbetade förslaget
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ett nytt uppstickande torn. Vasakvarteret innebär obefintlig påverkan på riksintresset i denna vy.

Påverkan av enskilda byggnader

Sett från Mälaren däremot kvarstår en viss problematik i upplevelsen av stadssiluetten på håll. Den
sammanlästa volymen i Vasakvarteret upplevs som hög och bred i relation till Stadshustornets slanka
form och inkräktar i ett karaktäristiskt siluettmotiv där stadshustornet avtecknar sig inramat mot en
lägre fond av stadsbebyggelse och park. Här finns en måttlig negativ påverkan på kärnvärdet ”Västerås
stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn” i denna vy.

Vasakvarteret - viss påverkan på riksintresset
Det tidigare föreslagna Vasatornet var den del av projektet som i ursprungsförslaget innebar störst påverkan i de då analyserade vyerna. I karaktäristiska vyer över staden inkräktade den föreslagna byggnadsvolymen på riksintressets värdekärnor genom att förta upplevelsen av stadssiluett och utmana
viktiga historiska landmärken genom sin dominans. Det tidigare Vasatornet innebar att man tillskapade en fond och uppstickande volym i olika miljöer längs stadens viktigaste historiska stråk. En mer
lämplig placering för Vasakvarterets höga torn har nu identifierats och dess form och proportioner har
bearbetas i sin helhet. Inte bara höjden utan även bredden har minskats. I det bearbetade förslaget
har dåvarande Vasatornets volym brutits upp till tre volymer som nu benämns Vasakvarteret. Två av
dessa är utformade som punkthus, 70 respektive 44 m höga, och har försetts med en uppåt avtrappande form med terrasser.

Obefintlig påverkan i vyer längs Svartån
I vyerna längs stråket utmed Svartån innebär föreslagen bebyggelse inte längre någon nämnvärd påverkan. En annan potentiell risk för påverkan på riksintresset som har studerats är kring slottet och
hur Vasakvarterets föreslagna volymer relaterar till detta. Västerås slott omges i söder och väster av
barriären Södra Ringvägen och har därför sitt miljömässiga och rumsliga sammanhang inåt mot den
historiska stadskärnan, mot Slottsgatan, Svartån och Stadsparken. En studie har gjorts särskilt kring
vyer från norr i den miljön för att säkerställa att det bearbetade förslaget inte innebär risk för negativ
påverkan på upplevelsen av slottet. Vyer i projektets digitala modell visar att ingen sådan risk föreligger. De föreslagna volymerna i Vasakvarteret håller ett rimligt respektavstånd till slottet och dess
volymer har väl avvägda proportioner i sammanhanget - de förtar inte upplevelsen av slottet på håll.
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Vasakvarterets högsta torn, med placering i den västra delen av planområdet, syftar till att utgöra ett
nytt landmärke som visar på läget för det planerade nya resecentrumet. I vyn av stadssiluetten på håll
från Mälaren inkräktar tornet emellertid i ett karaktäristiskt motiv kring stadshustornet och upplevs i
relation till detta fortfarande som för högt och brett. I denna vy finns risk för viss påverkan på riksintresset.

Förändrad stadsbild och positiv påverkan
En påverkan som emellertid bör nämnas sker i den historiska stadskärnans parkrum: Vasaparken och
Stadsparken, där Resecentrum och Vasakvarteret blir nya inslag i stadsbilden upplevd inifrån de båda
parkerna under de årstider då träden står utan löv. De föreslagna byggnaderna kommer att förändra
stadsbilden på håll och med volymer som är anpassade till den rådande bebyggelseskalan. Förslaget
innebär därför ingen risk för negativ påverkan på riksintresset i denna vy. Med en hög arkitektonisk
verkshöjd har det bearbetade förslaget potential att innebära positiv påverkan på stadsbild och riksintresse i dessa vyer. Detsamma gäller i vyer längs Södra Ringvägen där projektet tillför stadsmässighet i
miljöer som i nuläget upplevs som perifera genom parkeringsytor och andra obebyggda ytor.

Solstudier av Vasakvarteret visar att den tidigare situationen av Stadsparkens skuggning av Vasakvarteret har förbättrats avsevärt. I det bearbetade kvarteret skuggar Vasakvarteret parken framförallt
vintertid med långa skuggor av den lågt stående solen.

Ett annat exempel på potential till positiv påverkan är genom hur projektet innebär att Vasaterrassens
landskap förlängs och genom Vasakvarteret får en koppling till Hamngatan. Det gröna landskapet
fortsätter med gång- och cykelväg. Vasakvarterets uppbyggda landskap blir enligt gestaltningsprogrammet ”ett sätt att rama in och betona Vasaparkens historiska och urbana betydelse. Vasaparken blir
aktiv från alla håll och glömda och dolda förbindelser aktiveras från Kungsängsgatan till slottet. Vasakvarteret sätter också Svartån och förbindelsen ner till hamnen i ett nytt sammanhängande stadsrum
och struktur”. Sammantaget innebär de nya stadssammanhangen en möjlighet till positiv påverkan på
riksintresset.

Kvarteret Sigurd - ingen risk för negativ påverkan på riksintresse och kulturmiljö
En tjugo våningar hög byggnad i kvarteret Sigurd i samrådsförslaget bedömdes innebära risk för negativ påverkan på Ottartornet genom sin direkta närhet till detta i stadssiluetten i vyn från Djäkneberget. Det föreslagna höghuset i kvarteret Sigurd bröt mot den historiska stadskärnans grammatik för
landmärken i denna vy. Det nu bearbetade förslaget innehåller bland annat en 12-15 våningar hög
byggnad i den nordvästra delen av Sigurdkvarteret. Genomförd analys av vyer visar att byggnadsvolymen fortfarande innebär viss påverkan på riksintressets kärnvärden genom hur den bryter mot
stadssiluettens grammatik i det stora hela.

Resecentrum - risk för negativ påverkan på riksintresset
Resecentrum måttlig påverkan till påverkan på riksintresset genom kopplingarna in i Vasaparken beroende av hur dessa kommer att belasta den historiska och nuvarande intima och lugna parkrum.
Resecentrumet bedöms därutöver innebära positiva konsekvenser för kulturmiljön genom att återge
stadens sina kopplingar mellan stadskärnan och hamnen samt Mälaren.

1.

2.
Bilderna illustrerar en samlad bedömning av obefintlig negativ påverkan på Västerås slott.
Vasakvarterets volymer förtar inte upplevelsen av slottet. Illustration 1. Vy från Stora gatan, 2. Vy från
Slottsgatan, 3. Vy från Slottsbron.

3.
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Förslag på åtgärder
Det aktuella förslaget för nytt resecentrum innehåller nu ännu bättre förutsättningar för att kunna bidra positivt till Västerås stadsutveckling och att i vissa avseenden stärka stadens kulturmiljöer genom
att koppla samman dem över befintliga barriärer som skiljer den historiska stadskärnan från hamnen.
Förslaget innehåller emellertid även delar som utgör risk för liten till måttlig negativ påverkan på riksintresse. De delar av förslaget som utgör risk för negativ påverkan bör bearbetas i det fortsatta arbetet
med detaljplanen. Förslag till åtgärder handlar om att mildra Vasakvarterets höga torns påverkan på
stadsiluetten i vyn från Mälaren samt att säkra arkitektonisk kvalitet i den fortsatta processen.
Åtgärder för att mildra risk för negativ påverkan
Det bearbetade förslaget utgör påverkan på stadsbild och riksintresse både på nära håll i avgränsade
stadsrum och på håll i stadssiluetten. Placering och utformning av de föreslagna och i siluetten synliga
höghusen har i det bearbetade förslaget studerats i förhållande till grammatiken för Västerås stadssiluett och med respekt för befintliga landmärken som enskilda uppstickande torn. Justeringar har gjorts
av allt ifrån placering till riktning och form. I vyn från Djäkneberget upplevs volymerna som balanserat
utplacerade i förhållande till befintliga landmärken. Den höga byggnaden i Sigurdkvarteret innebär
viss risk för negativ påverkan på riksintresset. De nu föreslagna åtgärderna handlar om att justera volymer för att uppnå obefintlig negativ påverkan på riksintresset.
Åtgärder för att mildra enskilda byggnaders påverkan
Vasakvarterets högsta torn, med placering i den västra delen av planområdet, syftar till att utgöra ett
nytt landmärke som visar på läget för det planerade nya resecentrumet. I vyn av stadssiluetten på håll
från Mälaren inkräktar Vasakvarteret i ett karaktäristiskt motiv kring stadshustornet. Stadshustornets
höga och slanka byggnadsvolym sticker upp ur en jämn bas av stadsparkens träd och omges av en zon
med obrutet himmelsvalv som fondmotiv. Det höga tornet i Vasakvarteret upplevs i relation till detta
fortfarande som för högt och brett vilket kan åtgärdas för att mildra påverkan.
Den höga byggnaden i Sigurdkvarteret skulle behöva sänkas till höjden av övriga byggnader i kvarteret för obefintlig påverkan. I sin nuvarande breda och höga form bryter byggnaden mot den lägre,
sammanhållna delen av stadssiluetten. I förlängningen innebär denna typ av förändringar att stadssiluettens karaktäristiska form av slanka torn som sticker upp ur en samlad lägre stadsbebyggelse försvagas.

42

Terrasserna i Vasakvarteret kommer att möjliggöra nya vyer mot den historiska stadskärnan vilket
blir en positiv påverkan av projektet.

Säkra positiv påverkan på stadsbild och riksintresse
Västerås nya resecentrum med omgivande kvarteren Sigurd och Vasa har god potential att bli positiva tillskott som stärker stadens karaktär och identitet i samspel med riksintresset. Den föreslagna
bebyggelsen tillför en välgörande stadsmässighet i vyer från öster längs Södra Ringvägen samt från
hamnen invid det gamla tullhuset. I vyer från Stadsparken blir den tillkommande bebyggelsen nya
inslag i stadsbilden under de årstider då träden är utan löv. Gestaltningsförslaget är genomarbetat utifrån hänsyn till kulturmiljön och har en hög arkitektonisk verkshöjd. Väl genomfört genom en fortsatt
kvalificerad process har projektet potential att bli en ny värdefull årsring i Västerås.
Förslag till fortsatta detaljstudier
Det är viktigt att tänka på hur byggnadsgestaltningen upplevs utifrån olika skalnivåer i stadsbilden.
I den utformade skalan blir volymhantering och färgsättning betydande. På nära håll i stadsrummen
får aspekter som material, möten, övergångar och detaljering en ökad betydelse. Att ambitionsnivån
hålls fast genom hela projektet behöver säkerställas i gestaltnings- och / eller kvalitetsprogram samt
genom hela plan- och byggprocessen.
Illustrationerna visar en skarpskuren arkitektur med nätta och smäckra former och mycket glas. Taket
på resecentrum är mycket tunt och näst intill svävande. Fasaderna framstår som transparenta. Vasakvarterets byggnader har även de fasader med en hög grad av transparens samt en påtagligt renodlad
form. Är visualiseringarna sanningsenliga? Är den arkitektur som visas tekniskt genomförbar? Sanningshalten i visualiseringarna behöver säkerställas. Den skarpskurna och konsekvent genomförda arkitektur som illustrationerna visar är extremt känslig för tekniska installationer och andra förvanskande
detaljer som riskerar att inskränka på det arkitektoniska greppet. Något som behöver finnas i åtanke
genom processen.

För att säkra den positiva påverkan på stadsbild och riksintresse blir det viktigt att upprätthålla den
arkitektoniska kvaliteten och verkshöjden i bygglov och genomförande.

En annan viktig aspekt är hur ljuset av Vasakvarteret och Resecentrum påverkar intrycket av parken.
Ljusspecialister behöver konsulteras avseende detta.
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