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Om projektet

1.1		INLEDNING
Västerås nya resecentrum symboliserar en knutpunkt
för stadskärnans kommunikation. Det är en plats för fler
människor med smidiga byten mellan alla trafikslag. Här vill
vi skapa mötesplatser för invånarna i Västerås och alla de
som besöker oss. Entréerna utgör framsidor som med hjälp av
bron över spåren knyter samman staden med Mälaren.
Här byggs ett hållbart resecentrum för framtida generationer
som är utformat för att kännas tryggt och tillgängligt för alla.
Ett resecentrum som välkomnar dig, oavsett tid på dygnet.
Projektets komplexitet visar sig i gestaltning och konstruktion
nära och över spår, dess olika byggetapper och samordning
av flera fastighetsägares behov. Ett tillfälligt resecentrum ska
vara i drift under byggnationen. Vi tar fram möjligheterna ur
utmaningarna och skapar innovation för framtidens resande.

1.3 		 NUVARANDE RESECENTRUM
1.3.1		 Befintlig situation
Den nuvarande stationen har varit för liten för antalet rese
närer redan från start 1997. Vi är nu drygt 150 000 invånare
i Västerås och 2050 kan vi vara 80 000 fler. Det kräver flera
anpassningar i hela staden och samhället, bland annat ett
nytt resecentrum.
Det finns också flera andra brister med dagens station utöver
att den är för liten. Exempelvis är perrongerna och trappor/
rulltrappor för smala. Det leder till förseningar av tågen som
skapar följdproblem i trafiken längs hela Mälarbanan. För att
åtgärda detta planerar Trafikverket att bygga om p errongerna.
Staden behöver bygga ett nytt, komplett resecentrum för
att lösa både dagens stationsproblem och möta framtidens
behov i en växande stad.

1.2 		 SYFTE

1.3.2

Fler människor flyttar till, besöker eller jobbar i Västerås, och
fler väljer att förflytta sig hållbart. Västerås nya resecentrum
ska uppfylla många syften för dessa människor.
Det är till för:
• Pendlare och resenärer som ska ta sig mellan olika
trafikslag på ett smidigt sätt.
• Besökare av Västerås som ska vidare till lokala
destinationer eller företag.
• Invånarna som vill ta sig mellan centrala Västerås
och Mälaren till fots eller med cykel.

Byggandet av nuvarande resecentrum föregicks av många
politiska turer och hård debatt. Den borgerliga majoriteten
drev igenom en detaljplan 1994 (under stark protest från
Socialdemokraterna i opposition) med ett förslag från en
brittisk arkitekt med en bro över spårområdet. Inför näst
kommande val hade Socialdemokraterna som en valfråga att
man i stället skulle bygga en tunnel under spårområdet (som
också skulle bli billigare, enligt Socialdemokraterna) samt
en flytt av befintligt stationshus. Det visade sig sedan inte
fungera att göra enligt Socialdemokraternas vallöfte, varför
nuvarande stationslösning i stället byggdes efter fortsatta
stora diskussioner.

Västerås resecentrum ska möta behoven hos och underlätta
för resenärerna, inte bara med gott om utrymme, väderskydd
och viloplatser utan även med service som kan förenkla
vardagen. Vårt nya resecentrum ska även vara en plats som
både västeråsare och besökare vill komma till och vara på.
Det ska ge ett fint första, eller sista, intryck av vår stad.
Det ska också knyta samman staden genom att göra det
smidigare för alla som vill och behöver ta sig mellan olika
stadsdelar, mellan citykärnan och Mälaren.
Resecentrum ska bidra till att stärka Västerås attraktionskraft
genom att bli ett landmärke som sticker ut för att väcka
uppmärksamhet, lokalt såväl som internationellt.

Kort historik

1.4 		 BEHOV AV ETT NYTT RESECENTRUM
1.4.1		 Kraftig befolkningstillväxt och utökad
		arbetsmarknad
I Stockholm-Mälarregionen finns cirka 40 procent av Sveriges
befolkning och sysselsättning. Stråket Västerås-Stockholm
går genom tre län som utgör arbetsmarknad för 1,3 miljoner
sysselsatta. Regionen förväntas öka befolkningen och syssel
sättningen med omkring 1,4 miljoner invånare och 700 000
arbetstillfällen fram till 2050. Den tillgängliga arbetsmark
naden i Västerås år 2050 kan motsvara mer än dagens
Stockholm, en femdubbling.

Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar idag till ett
annat län, på samma sätt som nästan var tionde person
som arbetar i länet kommer från ett annat län. Mellan länets
kommuner är pendlingen ännu större. Inom de närmsta åren
förväntas över en halv miljon människor flytta till Stockholms
regionen. En utmaning för länets kommuner är att locka en
del av dessa till att bosätta sig eller arbeta i länet. Då är en
avgörande faktor att det finns en väl fungerande och attraktiv
kollektivtrafik som matchar resenärens behov och efterfrågan.

1.4.2

Överflyttning till hållbara transporter

Befolkningsökning, ökad mobilitet och generella inkomst
ökningar driver ett ökat resande. Utifrån FN:s globala mål
och de tre olika dimensionerna av hållbar utveckling, behöver
kollektivtrafiken bli ett än mer attraktivt alternativ än vad det
är i dag, för att minska risken att det ökade resandebehovet
i framtiden sker med bil. Västerås översiktsplan fastställer
att planeringen ska prioritera fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik.

Sker den prognostiserade och planerade utvecklingen
kommer resenärsflödet vid resecentrum att öka 70 procent
från 2014 till år 2040. Samtidigt växer Västerås city på båda
sidor om järnvägen. Då behöver resecentrum fungera som
en knutpunkt mellan det som vi idag ser som city och de nya
stadsdelarna vid bland annat Mälaren.

1.4.3

Nya flöden

Västerås behöver ett resecentrum som kan hantera mycket
större flöden av trafik, resenärer, besökare och personer som
vill passera spåren än vad det har idag. Västerås resecentrum
är en knutpunkt för både tåg, buss och bil men även för
cyklister och gående. Spårtrafiken i länet knyts ihop i denna
punkt. Vi behöver ett resecentrum med bra tillgänglighet, bra
samordning och smidiga byten mellan alla trafikslag.
Dagens stationsbyggnad är redan för trång under rusnings
trafik. Inga av resecentrumets huvuddelar anses i dagsläget
vara tillräckligt stora eller tillräckligt funktionella. Utbudet
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av service på stationen motsvarar inte stadens storlek och
passagen över spårområdet är inte öppen dygnet runt, vilket
gör att man vissa tider måste ta långa omvägar för att ta sig
till andra sidan.

Västerås växer snabbt. Därför behöver vi effektivt ta vara på
ytor för bostäder och företag i lägen som västeråsarna och
stadsplaneringen gynnas mest av, sett till helheten. Lägen
som idag kanske inte nyttjas på bästa möjliga sätt.

Västerås centrala bangård och perrongerna behöver
byggasom för att få bättre resenärsflöden till och från
perrongerna samt möjlighet att trafikera med fler tåg
samtidigt. O
 mbyggnationen av spårområdet pekas ut som
centralt för Stockholm-Mälardalsregionens utveckling genom
att det ökar tillgängligheten på Mälarbanan till och från
Stockholm.

I Mälarportsområdet rör sig många människor redan idag,
eftersom stadsdelarna runt omkring redan är utbyggda och
folk behöver ta sig däremellan. Samtidigt finns det flera
döda ytor inom området, till exempel industritomter som
inte längre används och i vissa fall är farliga. Vi vill istället
göra hela området levande och inbjudande, en plats att vilja
vara på.

1.4.4

En del av staden

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

1.4.5

Stadsutveckling inom Mälarporten

Västerås nya resecentrum är en del inom stadsutvecklings
projektet Mälarporten. Gestaltningen av detta projekt har
anpassats för att skapa framtida möjligheter att ansluta
byggnader inom ramen för stadsutvecklingen i området.
Se omfattning i kapitel 3 – Detaljplanen.

Mål och vision

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

Mälarportsområdet är en central pusselbit i hjärtat av
Västerås, en bit som är otroligt viktig för hela stadens ut
veckling. Här finns det fantastiska möjligheter att skapa en ny
stadsdel med både bostäder, företag, cykel- och promenad
stråk, restauranger och service. En pusselbit som binder ihop
staden med Mälaren och intilliggande stadsdelar.

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

2.2 KONKRETA DELMÅL
Främja hållbara resor till, från och inom Västerås

Förebild inom innovation

Hög servicenivå

Vi ger området en ny gestaltning – med känslan av såväl
storstad som hemstad.

Västerås resecentrum ska vara en viktig del av vår stad, av
det Västerås har att erbjuda, och bidra till att stärka Västerås
attraktionskraft. Resecentrum ska både fysiskt och mentalt
bygga broar.

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

1.5

2.1.2

Ett attraktivt skyltfönster

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

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

Effektivt och flexibelt

Kommersiellt gångbart

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

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

SAMORDNING AV FLERA
INTRESSENTERS BEHOV

Gemensamt samordnar Västerås stad i detta arbete alla
intressenters behov på en och samma yta. Med i arbetet
har Trafikverket, Klövern, Kungsleden samt Region Västman
land (som regional kollektivtrafikmyndighet) varit. Samtliga
intressenter har deltagit med värdefull information och
engagemang för att skapa ett hållbart resecentrum över
lång tid.

1.6

FORTSATT PROJEKTERING

Denna projektbok med tillhörande kalkyl och riskanalys är
beslutsunderlag och en informationshandling för att gå
vidare med upphandling av entreprenör i samverkan, samt
att påbörja fortsatt projektering av en systemhandling.
Framdrift av projektet är beroende av att detaljplanen
vinner laga kraft samt att projektet prioriteras i Trafikverkets
nationella transportplan.

4 • RESECENTRUM – MÄLARPORTEN

2

Figur 1: Bilden visar Mälarportens och detaljplanens avgränsning samt programområdet för etapp 1.

Ett resecentrum som möter behoven hos
framtidens resenärer och boende

Det finns ett dokument som heter Målbild Västerås rese
centrum, undertecknat av projektets aktörer (Västerås stad,
Jernhusen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västman
land, Trafikverket och Klövern) 2013. Dokumentet beskriver
på en relativt detaljerad nivå olika lösningar för, och mål
att uppnå med, Västerås nya resecentrum. Även i Fördjupad
översiktsplan för stationsområdet, också den från 2013, finns
målformuleringar direkt kopplade till resecentrum.
Ambitionerna med att skapa ett riktigt bra och framtids
säkrat resecentrum har varit höga från början, och ambi
tionerna är intakta. Däremot har nya formuleringar gjorts
under projektets gång, med en bredare och mindre detalj
styrande ansats. Förtydliganden och prioriteringar av målen
har också kunnat göras utifrån det arbete som gjorts med
detaljplan och ritningar, samt djupanalyser av och med
projektets intressenter och målgrupper. Till dessa sätts även
mer detaljerade och s pecifika mål, kopplade till särskilda
tidpunkter eller avgränsade områden, i projektet. Denna typ
av mål går att hitta i bland annat projektdirektiv, direktiv för
innehåll i Västerås resecentrum och mål för förprojektering.

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

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

Tryggt, välkomnande och tillgängligt för alla,
dygnet runt, alla dagar, året om
• Nattöppna butiker, matställen och passager.
• Tillgodose människor med särskilda behov.
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2.3 		 ARBETE MED MÅL OCH INNOVATION
Under förprojekteringen har målen för resecentrum diskute
rats och konkretiserats i workshopformat. Det är viktigt att
alla är införstådda med målen, och även med sin möjlighet
att bidra till dem. Målen kan användas som en checklista
för att göra vägval under projektets framskridande. Eftersom
ambitionerna inom projekt Mälarporten, inkluderat rese
centrum, är höga gällande innovativ höjd har även innovation
behandlats separat. Gruppen definierade en mängd möjliga
sätt att implementera innovativa lösningar när vi arbetar med
Västerås nya resecentrum.

3.1 		 INLEDNING

3.3 		 UTREDNINGAR OCH UNDERLAG

En detaljplan för Västerås resecentrum m.m., dp 1811, är
under framtagande. Förslaget var ute på samråd under tiden
8 oktober–18 december 2018. Detaljplanen beräknas gå
ut på granskning sommaren 2021. Ett antagande av detalj
planen beräknas ske i början av 2022.

Till samrådet 2018 togs följande utredningar fram för
dåvarande planförslag:
• Bullerutredning Sigurd 3, ÅF-Infrastructure,
daterad 2018-03-19, reviderad 2018-09-27.
• Bullerutredning Vasatornet, ÅF-Infrastructure, 2018-04-30.
• Dagvattenutredning Västerås resecentrum, Sweco,
2015-12-07.
• Dagvattenutredning Sigurd 3, Sweco, 2017-10-19.
• Riskanalys Västerås resecentrum, Brandskyddslaget,
2016-10-02.
• Inledande riskanalys nybyggnation av kontorsbyggnad
med integrerad bussterminal, Brandskyddslaget,
2016-10- 10.
• Miljöteknisk markundersökning Västerås resecentrum,
Sweco Environment, 2016-06-21.
• Vindstudie Västerås resecentrum, White arkitekter,
2018-09-18.

Inom planområdet finns flera gällande detaljplaner som helt
eller delvis ersätts av den nya detaljplanen. Arbetet med den
nya detaljplanen har föregåtts av fördjupad översiktsplan för
stationsområdet, målbild för nytt resecentrum och arkitekt
uppdrag för nytt resecentrum.

Vid vägval under planeringen av resecentrum kommer en
avvägning kring innovativa alternativ och möjligheter göras,
och i de fall där vägvalet inte är självklart presenteras alter
nativa lösningar, där en kanske har en högre innovativ höjd.
En av de viktigaste insikterna är att vi behöver vara medvetna
om att innovativa lösningar i ett byggprojekt kan innebära
en högre kostnad initialt, men ett större värde/lägre kostnad
i det långa perspektivet. Vi behöver göra vägvalen baserat på
deras fullständiga måluppfyllnadspotential, och inte enbart
kopplat till tid och investeringskostnad. Däremot behöver vi
självklart välja inom vilka områden innovativa lösningar är
viktigast att satsa på, var får de mest effekt?

Planhandlingarna består av plankarta med bestämmelser,
planbeskrivning, illustrationskarta, grundkarta och fastig
hetsförteckningar. Samrådshandlingarna från 2018 finns att
hämta från Västerås stads webbplats, vasteras.se/dp1811.

3.2 		 DETALJPLANENS SYFTE

Figur 2: Det finns många utmaningar i projektet, som skulle kunna lösas med hjälp av innovation. Här är flera exempel.
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Detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett cirka
12,6 hektar stort område i centrala Västerås där ett nytt
resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum ska i större
utsträckning än idag vara en integrerad del av centrala
Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts samman
av nya stråk, passager och bebyggelsekvarter.

När detaljplanen går ut på granskning kommer alla utred
ningar att uppdateras i enlighet med aktuellt planförslag.
Dagvattenutredningarna kommer att slås ihop till en gemen
sam utredning, samma för buller. Följande nya utredningar
tillkommer till granskningen:
• Kulturmiljöanalys
• PM riksintresse kommunikation
• Barnkonsekvensanalys.

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

3.4 		 HUVUDDRAG DETALJPLANEN

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för verksamheter,
service och bostäder i direkt anslutning till resecentrum.
Detaljplanen möjliggör funktioner som handel, centrum
ändamål, parkering, kontor, hotell, teknisk anläggning,
utbildning samt bostäder.

Planförslaget ger också möjlighet till utveckling av området
runt om resecentrum och bidrar till att stärka kopplingen
mellan city och Mälaren, skapa levande och intressanta
stadsrum samt höja graden av marknyttjande i området.
Området är idag glest exploaterat och används i huvudsak för
järnvägsstation, bussterminal, verksamheter och markparke
ring. Cirka 300–400 bostäder tillkommer inom planområdet.
Fastigheten Sigurd 3, som ligger direkt söder om järnvägs
spåren, utgör den största byggbara delen av planområdet.
Inom kvarteret ryms två av entréerna till nya resecentrum.
Kvarteret är därmed direkt förbundet med perronger,
entréområden och kommersiella ytor inom resecentrum.
Detaljplanen ger möjlighet till rivning av befintliga byggnader

inom fastigheten. På så sätt kan kvarteret utvecklas optimalt i
samspel med resecentrum. Sigurd 3 föreslås omvandlas till ett
tätt kvarter med blandade funktioner som bostäder, centrum
ändamål, kontor, utbildning, handel och parkering. Inom
kvarteret föreslås cirka 300 lägenheter. Sigurd 3 är under
fortsatt bearbetning fram till granskning av detaljplanen sker.
Efter samrådet 2018 har planområdet reviderats och utökats
västerut. Nu ingår hela området mellan Södra Ringvägen och
järnvägen fram till Hamngatan, vilket omfattar cirka 1 hektar.
Ytan närmast resecentrum prioriteras i första hand för funk
tioner och behov kopplat till resecentrum; ”kiss and ride”,
cykelparkering och övrig mikromobilitet, avfallshantering och
väntytor. Vasaterrassens tidigare utformning från samrådet är

Den nya detaljplanen innefattar kommande stationsbyggnad,
bussterminal, bangård inklusive perronger, passager över
järnvägsspåren, gång- och cykelvägar, angöringar, trafik- och
mobilitetslösningar samt torg- och parkytor. Nytt resecentrum
byggs på samma plats som befintligt, men utökas i omfatt
ning och byggs ut i etapper.
Detaljplanen föreslår en utökning av dagens bussterminal
österut längs Södra Ringvägen ända fram till Gjutare
Granströms gata, vilket motsvarar ungefär en fördubbling av
befintlig yta. Terminalen utformas som en central plattform
med dubbelriktad trafik längs den södra sidan.
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Planprocessen för utökat förfarande ser ut som följer:
Preliminärt tas detaljplanen upp för beslut om gransk
ning i byggnadsnämnden maj 2021. Granskning sker då
under juni–augusti 2021. Under hösten 2021 sammanställs
synpunkter och detaljplanen antas preliminärt i början av
2022. Eftersom detaljplanen är av principiell betydelse fattar
kommunfullmäktige beslut om antagande av detaljplanen.
Om inte detaljplanen överklagas vinner den laga kraft efter
tre veckor.
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Så här går det till att ta fram en detaljplan

Övergripande plan
för hela staden,
ÖP 2026.

PLANUPPDRAG

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

Planförslaget ställs
ut och synpunkter
från allmänhet och
myndigheter 
hämtas in.

Omarbetad detaljplan
ställs ut igen och synpunkter från allmänhet
och myndigheter
hämtas in.

Politikerna i byggnadsnämnden, eller i vissa
fall kommunfullmäktige
beslutar om att anta
den slutgiltiga
detaljplanen.

Detaljplanen vinner
laga kraft och blir
juridiskt bindande om
ingen överklagan
inkommit.

Ett första
planförslag
tas fram.

Förslaget
bearbetas
vid behov.

Möjlighet att
lämna synpunkter

Förslaget
bearbetas
vid behov.

Möjlighet att
lämna synpunkter

Västerås stad har beslutat att genomföra förprojektering
för Västerås nya resecentrum. Programhandlingsskedet har
föregåtts av arkitekttävling, förstudie och samråd av detalj
planen. Utredningar och synpunkter därifrån har bearbetats.
Den främsta bearbetningen är att byggnationen delats upp
i två etapper för att genomföra projektet på ett ekonomiskt
hållbart sätt.

Under programhandlingsskedet har arbetet påbörjats
med ledningssamordning. Inkommande media, förslag på
omdragning av ledningar och effektbehov utreds i samråd
med projekteringsteamet och ledningsägarna, främst Mälar
energi. Detta kommer att beskrivas närmare i detaljplanens
handlingar.

Denna projektbok baseras på programhandlingen som
förprojekteringsteamet har tagit fram från oktober 2020
till februari 2021. Teamet består av:
• Projektledning: Västerås stad & Structor
• Projekteringsledning: Ramboll
• Hållbarhetssamordning: Ramboll
• Kalkyl: WSP
• Risksamordning: Structor
• Arkitektur och energistrategi: BIG
• Tillgänglighet och lokalt stöd till BIG: Sweco Architects
• Konstruktion, BIM-samordning, geoteknik och
markmiljö: Tyréns
• Landskapsarkitekt: Kragh & Berglund
• Trafikplanering: VAP
• VVS: Kadesjös
• El, transportsystem och belysning: Afry
• Brand: Brandprojektering
• Ledningssamordning: PQ Projektledning samt
Väg Vatten Ingenjörerna

4.3 		 RISKHANTERING

N

Intressenterna Trafikverket, Klövern, Jernhusen, Kungsleden
och Region Västmanland (som regional kollektivtrafikmyndig
het) har deltagit via projektmöten med lägesrapport samt
arbetsmöten med berörda delar av förprojekteringsteamet.

Detaljplanens olika steg
Planarbetet startar.

4.2 		 LEDNINGSSAMORDNING

Ve rksg

SIGURDSTERRASSEN

4.1 		 FÖRPROJEKTERING

BYGGLOV
Processen
fortsätter i
bygglovskedet.

Målet är även att tydligt dokumentera processen, resultat,
åtgärder och behovet av fortsatt riskhanteringsarbete. Detta
sker med hjälp av ett för projektet framtaget excelverktyg (så
kallat riskregister), tillgängligt för samtliga projektmedlem
mar. Riskhanteringsarbetet följer de principer som presenteras
i riskhanteringsprocessen enligt ISO 31 0001), se figur 2.
Riskvärdering sker utifrån en projektspecifik bedömnings
grund som finns redovisad i riskregistret.

Omfattning, Förutsättningar,
Kriterier
RISKBEDÖMNING
RISKIDENTIFIERING
RISKANALYS
RISKVÄRDERING
Åtgärder

DOKUMENTATION OCH RAPPORTERING

Figur 2: Riskhanteringsprocess.

Ansvarig för projektets riskarbete är projektledare med stöd
av risksamordnare. Riskägare är den projektmedlem som
har uppgiften att avsätta medel för att åtgärda risken och
säkerställa att åtgärder genomförs och följs upp. Ansvarig för
enskilda åtgärder, åtgärdsägare, återkopplar till riskägaren
vid behov.
Riskhantering är en iterativ, kontinuerlig process som bör
löpa under hela projektets genomförande och som, utöver att
vara ett verktyg för att hantera de risker som finns i projek
tet, även bidrar till att möjliggöra erfarenhetsåterföring och
skapar spårbarhet.

Möjlighet att
överklaga

1)
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Projektriskhanteringsarbetet syftar till att i projekt Rese
centrum skapa en kunskap och medvetenhet om projektets
risker och därigenom åstadkomma en acceptabel risknivå.
Målet med projektriskhanteringen är att identifiera och
hantera de risker som kan påverka projektet negativt med
avseende på följande konsekvensklasser:
• Tid
• Kostnad
• Kvalitet

RISKHANTERINGSPROCESS
KOMMUNIKATION OCH SAMRÅD
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Planområdet har utökats mot Hamngatan och det nya
kvarteret (preliminärt namn: Vasakvarteret) är fortfarande
under bearbetning. Även fastigheten Sigurd 3 är under
fortsatt bearbetning.

rbro

Sto

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen 2010:900,
reviderad 2015, och handläggs med utökat förfarande,
då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för
allmänheten.
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3.7 		 PLANPROCESS OCH TIDPLAN
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Stadsdelen som resecentrum blir en del av har namnet
Kungsängen. Utvecklingsprojektet som både resecentrum och
Kungsängen är en del av har namnet Mälarporten.
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De nya terrasserna, i anslutning till stationsbyggnadernas
entréer, föreslås få följande namn:
• Vasaterrassen (Sigurdspassagen i norr)
• Sigurdsterrassen (Sigurdspassagen i söder)
• Östermalmsterrassen (Kungsängspassagen i norr)
• Kungsängsterrassen (Kungsängspassagen i söder)
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Gång- och cykelpassagerna över spåren föreslås få
följande namn:
• Sigurdspassagen (västra passagen över spåren)
• Kungsängspassagen (östra passagen över spåren)
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I samband med detaljplanen för nytt resecentrum har
Västerås stad tagit fram förslag på namn för nya gator och
platser inom planområdet. Detaljplanen är under omarbet
ning och namnförslagen kan komma att ändras innan
detaljplanen går ut på granskning.
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3.5 		 NAMNGIVNING
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• 2014: Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att
upprätta detaljplan för Västerås resecentrum.
• 2015: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat
förslag från BIG som underlag för detaljplanering av ett
nytt resecentrum i Västerås.
• 2015: Planområdet utökades med fastigheten Sigurd 3.
• 2018: Detaljplanen skickades ut på samråd.
• 2019: Planområdets avgränsning reviderades med
anledning av inkomna samrådssynpunkter.
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Detaljplanen hanterar ett flertal komplexa frågeställningar
som till exempel riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse
för kommunikation (järnvägen), transport av farligt gods,
buller, biotopskydd, förorenad mark, skyddszon för n uvarande
siloverksamhet, miljökvalitetsnormer, ny struktur för teknisk
försörjning, genomförandefrågor med mera. Flera över
gripande frågor behöver stämmas av med den framtida
utvecklingen av Mälarporten och centrala Västerås.

3.6 		 POLITISKA BESLUT
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under omarbetning för att få till bättre lösningar för gående
och cyklister som ska passera Södra Ringvägen. Byggrätter för
kontor, hotell, bostäder, service med mera placeras 30 meter
från närmaste spår. Detaljplanen möjliggör även placering av
mobilitetshubb inom området – en av flera som planeras i
Mälarporten. Kvarteret är under fortsatt bearbetning fram till
granskning av detaljplanen sker.
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SIS (2018). Svensk Standard SS-ISO 31000:2018. Riskhantering – Vägledning. Utgåva 2, ICS: 03.100.01. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS).
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KAPITEL 4 • PROGRAMHANDLING

4.4 		 ARBETSMILJÖRISKER
Projekteringsteamet för programhandlingen har diskuterat
arbetsmiljörisker med åtgärder att beakta utifrån Checklista
för projekteringsansvar från Arbetsmiljöverket.

KAPITEL 4 • PROGRAMHANDLING

4.4.1

Förekommer
Nr

Arbete med särskild risk

Ja

1

Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är
två meter eller mer.

2
3

4

10 • RESECENTRUM – MÄLARPORTEN

4.4.2

Övergripande riskbedömning
Nej

Förekommer vid

Åtgärd

Ansvarig

Ja

Uppförandet av stommen, över spår.

Ställning, lift eller stege med plattform och
räcke. Skyddsportal över spår.

BAS-U

Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller
sjunka ned i lös mark.

Ja

Schaktning för grundläggning, spontning vid spår samt
lerig mark. Risk för vibrationer.

Schaktslänter, tillträdesled vid
grundläggningsarbete.

BAS-U

Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför
särskild fara för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på
medicinsk kontroll.

Ja

Oklart, behöver utredas vidare. Sanering av mark ska
utföras.

Nej

Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och
för vilket kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas
enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om
kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet
med joniserande strålning.

BAS-P

Ej joniserande strålning från ny elanläggning.

BAS-P
BAS-U

5

Arbete i närheten av högspänningsledningar.

Ja

Arbete nära spår. TDOK för byggarbetsplats kontrolleras.

Särskild utbildning, vakt, skyddsportal. Planera
in arbete i spår till särskilda stoppveckor.

BAS-P
BAS-U

6

Arbete som medför drunkningsrisk.

Ja

Högt grundvattenläge, kulverterad å, urschaktad
arbetsplats.

Vatten pumpas ur vid behov.

BAS-U

7

Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.

Nej

8

Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.

Nej

9

Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.

Nej

10

Arbete vid vilket sprängämnen används.

Nej

11

Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga
byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.

Ja

Uppförande av stomme samt inlastning av byggdelar.

Lyftkran och andra hjälpmedel mot tunga lyft.

BAS-U

12

Arbete på plats eller område med
passerande fordonstrafik.

Ja

Trafiksamordning, arbete nära spår, logistik och skydd av
tredje man. Tillfälligt resecentrum i nära anslutning till
byggarbetsplats.

APD-plan, bygglogistik.

BAS-U

Kontrollera geoteknik, lerig mark med långt till berg.

BAS-P

13

Rivning av bärande konstruktioner eller
hälsofarliga material eller ämnen.

Ja

Rivning av befintlig byggnad. Miljöinventering av material
i befintlig byggnad.

Rivningsplan, arbetsberedningar, logistik,
skydd av tredje man.

BAS-P
BAS-U

14

Annan verksamhet pågår på eller i anslutning till byggarbetsplatsen.

Ja

Tillfälligt resecentrum i nära anslutning till byggarbets
plats. Trafik i området planeras att vara i drift under
byggnation.

Logistik och avspärrningar för att skydda tredje
man. Information om framdrift till närliggande
verksamheter.

BAS-U

Arbetsmiljörisker för byggskedet

4.4.3

Arbetsmiljörisker för brukarskedet

Risk

Åtgärd

Ansvarig

Risk

Åtgärd

Ansvarig

Arbete på hög höjd över spår för personal.

Skyddsportal, montering, stoppveckor som är
få, extra viktigt med planering. Utbildning av
personal för arbete nära spår.

Arkitekt, landskap, konstruktör, brand, el.

Fasadunderhåll/fönsterputsning, utförande
över spår.

Arkitekt, brand.

Arbeten över och intill spårområdet som ska
vara i drift. Risk för påkörning. Byggarbetsplats
i omedelbar närhet till tågstation och buss
terminal i drift under byggperioden.

Begränsningar. Arbetsberedningar och plane
ring inför montage och lyft över spårområdet.
Kommunikation med Trafikverket. Skydds
räcken. Avgränsningar mot tredje man.
Trafikövervakning.

Arkitekt, konstruktör, landskap, ventilation,
rör, el.

Planera för underhållsarbeten av fönster. Saxlift
längs med utvändig ramp längs fasad. Svårare
närmast plattform. Mått entréer för att
invändigt få plats med saxlift.

Oklara ansvarsområden gällande drift med
flera fastighetsägare (gränsdragning).

Samordningsmöten mellan de olika
fastighetsägarna.

Brand.

Transportvägar för varor (logistik) mot resande
flöden.

Samordning och kommunikation.

Arkitekt, trafik.

Arbete på plats eller område med passerande
fordonstrafik. Angränsande entreprenörers
byggtrafik och busstrafik. Särskild risk vid
arbeten vid busstorget som byggs ut i flera
omgångar samtidigt som bussterminalen är i
bruk.

Skyddsräcken, uppdaterade APD-planer och
TA-planer.

Brand, landskap.

Åtkomst till yttertaket.

Service- och inspektionsluckor planeras in i
projektet för taket.

Arkitekt, konstruktör, ventilation, rör, el.

Åtkomst till innertaket.

Servicepunkter i taket måste man komma åt
med servicelucka och rullställning. Beaktas
vidare i projekteringen.

Arkitekt, ventilation, rör, el.

Montage i tak från ställning.

Använd bara ställningar som är
typkontrollerade av ackrediterat organ, RISE.

Ventilation, rör.

Fallrisk vid drift/skötsel av gröna tak.

Skyddsutrustning och fallskyddsutrustning.

Landskap.

Fallrisk vid skötsel av träd.

Skyddsutrustning och fallskyddsutrustning.

Landskap.

Arbete som innebär risk att begravas under
jordmassor eller sjunka ner i lös mark. Risk för
skred vid arbete med slänter vid Vasaterrassen
och Sigurdsterrassen.

Beakta markstabiliseringsåtgärder vid schakt
arbeten och grundläggningsarbetet. Erfordliga
schaktslänter, eventuellt spontning.

Konstruktion, landskap, rör.

Armaturbyte, fallrisk vid höga höjder.

Ställning och fallskyddsutrustning.

El.

För trånga transportvägar.

Projektera för tillräckligt med utrymme att ta
sig till och från utrymmen via trappor, hissar
och korridorer.

El.

Arbete med risk för fall från högre höjd än två
meter. Exempelvis vid arbeten på bro och vid
eventuell anläggning av gröna tak.

Skyddsräcken.

Landskap.

Svåråtkomliga installationer vid byte och
reparation.

Projektera för erforderlig plats för installatörer
vid byte och reparation.

El, rör, ventilation.

Risk för fall ner i trädgropar.

Skyddsräcken.

Landskap

Underhållsarbete bussterminal.

Undvik skåpplaceringar till signaler i refuger
etcetera för säkrare underhåll.

Trafik.

Arbete med tunga lyft med hjälp av handkraft,
exempelvis vid montering av utrustning, murar,
stora fasadpartier, anpassning mot taket med
mera.

Skyddsutrustning, avspärrningar vid tunga lyft,
arbetsberedning. Plastledningar i mark istället
för betong för att undvika tunga lyft.

Arkitekt, landskap, trafik, konstruktör.

Backande rörelser vid varuhantering.

Undvik så långt som möjligt backande rörelser
vid varuhantering.

Trafik.

Pausutrymme vid bussterminal.

Tillgodose pausutrymmen vid bussterminal.

Trafik.

Städbarhet.

Projektera för rätt typ av material som klarar
slitage och städning i resecentrums olika
utrymmen. Projektera in städutrymme
i byggnaden.

Arkitekt.

Personalutrymmen, driftutrymmen.

Projekteras in.

Arkitekt.

Avfallshantering och varutransporter.

Projekteras in.

Arkitekt.

Risk vid håltagningar, borrning i betong med
mera. Nedfallande borrkärnor.

Skyddsutrustning (mask), avspärrningar.

Konstruktör, ventilation, rör, el.

Arbete i ställverk.

Endast behörig personal får tillträda. Beakta
att låsbarhet ska vara möjlig.

El.

Placering installationsapparater.

Beakta arbetsmiljön vid placering. Placeras
helst i midjehöjd, försök undvik låga och höga
höjder i projekteringen.

El.

Risker i trafik vid otillräcklig separation
mellan gång- och cykelrörelser och pågående
entreprenad.

Planering av trafik innan ombyggnation startar.
Tydliga barriärer mellan arbetsområde och
passerande fordonstrafik.

Trafik, el, landskap.

Risk för buller från tåg och så vidare.

Hörselkåpor ska användas i bullriga miljöer.

Landskap, el, rör, ventilation, arkitekt,
konstruktion.

Arbete på plattform med tågtrafik i drift.

Utbildningar, arbetsberedningar och
skyddsräcken.

Konstruktör.

Logistik kring säkerhet mot tredje man.

God planering inför ombyggnationen.
Information delges till tredje man. Skyltning.

Projektledning, arkitekt, landskap, brand,
trafik.

Rivning av befintliga konstruktioner, risk för
klämning och fall.

Demontering i rätt ordning, miljöinventering
och källsortering genomförs, avspärrningar och
logistikplaner upprättas.

Konstruktör.

Säkra flödena för tillfälligt resecentrum innan
ombyggnationen startar.

APD-plan upprättas, planering byggarbetsplats,
säkerställ hur många etableringar ska vi har
på var sida av spåren eller ska de ske i två
skeden?

Arkitekt, konstruktör.

Säkra brandskyddet under byggtiden.

Åtkomst för räddningstjänsten.

Brand.
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Hållbarhet

5.1 		 INLEDNING
Hållbarhet handlar för projektet om att göra aktiva och
smarta val som genomsyrar hela arbetsprocessen – från
design och byggproduktion till brukande och förvaltande.
Hållbarhet innebär ett långsiktigt tänk, att bevara platsens
historia, skapa nya mötesplattformar samt att öka mängden
hållbara resor. Resecentrum ska bli en plats som skapar
stolthet och gör Västerås till en ännu attraktivare stad.
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en självklar del
av Västerås nya resecentrums hållbarhetsstrategi.
Satsning på utveckling av kollektivtrafiken och
utveckling av en ny stadsdel i ett stationsnära
läge inklusive ett nytt resecentrum har den
gemensamma grunden i hållbar utveckling.

5.2 		 PROJEKTETS HÅLLBARHETSARBETE
5.2.1		 Hållbarhetsstrategi och ambition
Hållbarhet är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd.
Därför har projektet valt att definiera projektets hållbarhets
ambition och mål med hjälp av sex prioriterade områden:
Klimatpåverkan, Cirkularitet, Hälsa och välmående, Vatten
användning, Biodiversitet och resiliens samt Innovation.
Inom de sex områdena har en viktning genomförts på en
skala från 1 till 5, där 5 motsvarar högsta ambition och
1 motsvarar lägsta ambition. Viktning mellan prioriterings
områdena presenteras visuellt i figur 1–7 och kan användas
som stöd i fortsatt dialog och diskussion gällande hållbar
hetsmål i projektet. Viktningen visar vilka hållbarhets
parametrar som projektet anser är extra viktiga.

(Målbild Västerås resecentrum, 2013)

5.2.2
Som en del i målbilden från 2013 för Västerås nya rese
centrum har fyra av Sveriges nationella miljökvalitets
mål identifierats som särskilt viktiga. Dessa miljömål är:
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö samt God
bebyggd miljö.
Genom satsningen på miljövänliga transporter kan klimat
påverkan minskas och om fler väljer tåget eller bussen så
kan även mängden hälsofarliga partiklar i luften begrän
sas. M
 arken som det nya resecentrumet ska byggas på är
förorenad vilket gör att sanering och ett bra omhänder
tagande av schaktmassor är prioriterat för att kunna bidra till
en giftfri miljö. Grundtanken med Västerås nya resecentrum är
att möjliggöra en hållbar utveckling av Västerås stad.

Miljöbyggnad enligt nivå Silver

Projektet har som ambition att Västerås nya resecentrum
ska miljöcertifieras med ett av Sveriges ledande certifierings
system: Miljöbyggnad. Målsättningen är att byggnaden ska
uppnå nivå Silver. Detta innebär att byggnadens miljöarbete
tredjepartsgranskas, vilket bidrar till en högre prestanda inom
material, inomhusmiljö och energi. För mer information om
Miljöbyggnad och systemets kriterier, se www.sgbc.se.

5.2.3

Organisation

För att skapa kostnadseffektiva och relevanta lösningar utan
att tumma på miljön krävs ett multidisciplinärt samarbete.
Projektets hållbarhetsarbete ska ledas av en hållbarhetsam
ordnare som aktivt ska delta under hela projektprocessen. För
att genomföra en lyckad preliminär certifiering och verifiering
enligt Miljöbyggnad krävs att en certifierad Miljöbyggnads
samordnare involveras i projektet.

5.2.4

Hållbarhetsprogram och hållbarhetsplan

Ett hållbarhetsprogram ska arbetas fram för projektet som
inkluderar de hållbarhetsambitioner och mål som arbetats
fram under programhandlingen. En hållbarhetsplan ska
upprättas av projektörer under detaljprojektering och av
entreprenör innan byggstart. Hållbarhetsplanen ska svara
för hur projektet hanterar kraven i hållbarhetsprogrammet,
beskriva projektörernas och entreprenörens hållbarhetsorga
nisation samt rutiner gällande uppföljning, dokumentation
och avvikelser. Projektledaren ska granska och godkänna
hållbarhetsprogrammet och hållbarhetsplanerna.

5.2.5

Avvikelser från projektets hållbarhetsprogram ska rapporteras
enligt på förhand överenskommet format, och godkännas av
projektledaren innan arbetet går vidare. Till exempel kan det
röra sig om byggmaterial som måste användas trots att de
strider mot projektets uppställda krav. Målet med avvikel
serapporteringen är att skapa en kultur av att ”tänka efter
före” och en transparens kring kända avvikelser. Projekt
ledaren beslutar om eventuell åtgärd och uppföljning till följd
av avvikelsen.

5.2.6

Dokumentation

Hållbarhetsarbetet i projektet ska dokumenteras och över
lämnas till förvaltningen senast vid byggprojektets slutbesikt
ning. Omfattningen av dokumentationen varierar mellan de
olika områdena, men styrs till exempel av dokumentations
kraven i Miljöbyggnad. En signerad och godkänd hållbarhets
plan, både från projektering och entreprenad ingår också i
slutdokumentationen.

Uppföljning och avvikelserapportering

Hållbarhet ska följas upp löpande i projektet och vara en
stående punkt under projekteringsmöten och byggmöten.
Under detaljprojekteringen och byggproduktionen rekom
menderas att separata miljö-/hållbarhetsmöten genomförs.

5.3.2

Att minska klimatpåverkan från den bebyggda miljön är en
av de främsta utmaningarna för byggindustrin, vilket gör att
projektet anser detta som ett naturligt prioriteringsområde
för att bidra till en hållbar utveckling.

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

Projektet har inom området klimatpåverkan definierat ett
antal teman som innehåller projektets hållbarhetsmål.
Definierade teman är: Minimera inbyggd koldioxid, Energi
användning, Förnybar energi, Energimätning samt Hållbara
transporter och mobilitet. Temana beskrivs i avsnitt 5.3.15.3.5 samt presenteras visuellt i Figur 2 tillsammans med en
viktning från 1-5, där 5 motsvarar högsta ambition.

5.3.1

Minimera inbyggd koldioxid

För projektet är det viktigt att hitta var i byggnaden klimat
besparande åtgärder ger störst effekt. Åtgärder kan exempel
vis vara nyttjandet av ”grön betong” och att använda sig av
lokalproducerade material.
Projektet ska uppnå nivå Guld på Miljöbyggnad indikator
15: Stommen och grundens klimatpåverkan. Detta inne
bär att produktskedet (A1–A3) ska beräknas tillsammans
med transporter till bygget (A4). Utöver detta ska en viss
besparing ske och en viss kvot av produktspecifika Environ
mental Product Declarations (EPD) nyttjas vid beräkningen.
Projektet ska till exempel:
• Beräkna stommens och grundens klimatpåverkan enligt
Miljöbyggnad indikator 15, nivå Guld.
• Utföra klimatkalkyl som inkluderar ytterliga byggdelar
(exempelvis rumsbildande väggar) för att identifiera och
genomföra effektiva klimatåtgärder.
• Definiera en strategi för att minska klimatpåverkan under
byggproduktionen.
• Minska klimatpåverkan från transporter av byggvaror
genom att till exempel främja lokalproducerat och öka
graden av samfraktning.

Figur 1: Västerås nya resecentrums prioriterings
områden tillsammans med viktning av ambition.
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5.3		KLIMATPÅVERKAN

Energianvändning

Projektet ska till exempel:
• Uppnå BBR:s krav för energihushållning.
• Optimera fasadglaspartiers egenskaper för att minimera
kylbehovet och energianvändning.
• Utreda och implementera energibesparande åtgärder
för att minska byggnadens energianvändning.

5.3.3

Förnybar energi

Västerås nya resecentrum ska till 75–80 procent försörjas
på förnybar energi. Detta innebär att projektet försörjs av
exempelvis sol-, vind- eller bioenergi. En integrerad lokal
solcellsanläggning är en del av projektets energiförsörjnings
strategi. För projektet är det viktigt att placeringen av sol
celler görs där de bidrar till störst nytta. För mer information
om byggnadens tänkta solelsystem, se avsnitt 11.9 System
för elenergiproduktion
Projektet ska till exempel:
• Bidra till ökat nyttjande av förnybar energi.
• Integrera solceller som en del av projektets designstrategi.
• Utvärdera möjligheten att installera kombinationen
solenergi, energilagring och laddning.
• Ha en nära dialog med Mälarenergi gällande projektets
energiförsörjning.
• Uppnå Miljöbyggnad nivå Silver på indikator 4:
Andel förnybar energi.
• Utreda möjligheten att uppnå Miljöbyggnad nivå Guld
på indikator 4: Andel förnybar energi.

5.3.4

Energimätning

För att kunna kontrollera och styra byggnadens energi
användning är det av vikt att byggnaden har en utarbetad
strategi för mätning och uppföljning. Byggnadens uppmätta
energianvändning ska kunna jämföras mot beräknad energi
användning i projekteringen och användas för lagstadgad
uppföljning i Energideklaration, samt kunna användas för
debitering av energikostnader i förvaltningsskedet.
Projektet ska till exempel:
• Upprätta en strategi för mätning och uppföljning av energi.
• Möjliggöra undermätning av el, värme (till rum, v entilation,
tappvarmvatten och vvc) och kyla.
• Redovisa prognostiserad energianvändning som referens
för driften.

5.3.5

Hållbara transporter och mobilitet

Hållbara transporter minskar bullernivåer, förorenande
partiklar samt koldioxidutsläpp. Grundtanken med det nya
resecentrumet är att främja mer hållbara transportval och
påverka bilanvändandet. Det ska vara enkelt att ta sig till och
från resecentrumet exempelvis till fots eller med buss, tåg och
cykel. Det ska även vara smidigt att byta mellan transportslag.
För mer information om Hållbara transporter och mobilitet, se
avsnitt 6.4 Flöde och infrastruktur.
Projektet ska till exempel:
• Främja hållbara transportval.
• Säkerställa utbyggnad av laddinfrastruktur.
• Tillgodose behovet av cykelparkering.
• Planeras med en flexibilitet inför framtida förändrade
resmönster.

Figur 2: Prioriteringsområde Klimatpåverkan tillsammans
med viktning av ambition mellan områdets teman.
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5.4		CIRKULARITET
Byggnaders avfall motsvarar en stor del av världens totala
avfall. Avfall från byggnation och rivning står för en tredjedel
av Sveriges totala avfallsmängder. Genom att förebygga,
minska, återanvända och återvinna kan byggnadens på
verkan på miljön minskas. Västerås nya resecentrum ska
byggas med en tanke av långsiktighet. Att beakta hela
byggnadens livscykel är därmed en förutsättning för att skapa
en hållbar byggnad, vare sig det handlar om avfallshantering
eller att minska mängden utfasningsämnen.
Inom Cirkularitet har projektet definierat följande teman:
Materialval och utfasning av farliga ämnen, Återbruk, Avfalls
hantering samt Rivning och sanering av farliga ämnen. De
definierade temana inom Cirkularitet beskrivs i avsnitt 5.4.15.5.4 samt presenteras visuellt i Figur 3 tillsammans med en
viktning från 1-5, där 5 motsvarar högsta ambition.

5.4.1

Materialval och utfasning av farliga ämnen

Projektet ska göra aktiva och medvetna materialval. Under
projektet är det därmed viktigt att dokumentera, identifiera
och minimera farliga ämnen som kan vara skadliga för
människors hälsa och miljön.

KAPITEL 5 • HÅLLBARHET

En digital loggbok, förslagsvis i Byggvarubedömningen, ska
upprättas i projektet för att dokumentera byggvaror och
farliga ämnen samt att en arbetsrutin med avvikelsehantering
ska arbetas fram.
Projektet ska till exempel:
• Upprätta en digital loggbok.
• Arbeta fram en rutin för materialval och avvikelsehantering.
• Uppföra loggbok och dokumentera byggvaror enligt Miljö
byggnad nivå Silver, indikator 13: Loggbok med byggvaror.
• Arbeta för att minimera utfasningsämnen i linje med
Miljöbyggnad nivå Silver på indikator 14: Utfasning av
farliga ämnen.

5.4.2

Återbruk

Projektet har som ambition att minimera den belastning som
nyproducerade byggvaror medför på miljön. Detta genom att
öka andelen återbrukade byggprodukter i byggnaden.
Projektet ska till exempel:
• Utreda och identifiera möjligheten till återbruk i
byggnaden.
• Arbeta fram en målsättning kopplat till andelen
återbrukade material i byggnaden.

5.4.3

Avfallshantering

Projektet uppmuntrar till en hållbar hantering av avfall, både
under byggproduktionen och under förvaltningen, där avfallet
ses som en resurs. Målsättningen är att en så liten mängd
avfall som möjligt ska gå till deponi samt att andelen bygg
avfall minimeras.
Projektet ska till exempel:
• Utforma byggnaden för att minimera byggavfall,
exempelvis via måttanpassad projektering.
• Tillhandahålla lämpligt utrymme och passande utrustning
för att möjliggöra sortering och förvaring av återvin
ningsbart avfall från byggnadens drift, brukare och dess
verksamheter.
• Arbeta fram en målsättning för avfallshantering gällande
avfallsrutiner, deponigrad, andel avfall, sorterings
grad samt hur avfall ska mätas och följas upp under
byggproduktionen.

5.4.4

5.5		 HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

5.5.2

Den bebyggda miljön påverkar vår hälsa och vårt välmående.
Hur bullrigt rummet är, hur trygga vi känner oss och hur den
termiska komforten upplevs påverkar vår uppfattning av
byggnaden och omgivningen. Västerås nya resecentrum ska
vara en plats att trivas på, en plats som främjar möten mellan
människor och inte tar människors hälsa för givet.

Hur människor i en byggnad upplever det termiska klimatet
beror på flera faktorer där de viktigaste är inomhusluftens
temperatur, omgivande ytors temperatur, luftrörelser (drag)
samt människans egen aktivitetsnivå och klädsel. Under
designen av en byggnad kan upplevelsen av den termiska
komforten och andelen missnöjda brukare (PPD, predicted
percentage of dissatisfied) simuleras. Västerås resecentrum
ska klara kraven för termisk komfort i Miljöbyggnad nivå
Silver i både sommar- och vinterfallet.

För att uppnå detta har projektet inom Hälsa och välmående
definierat följande teman: Luftkvalitet, Termisk komfort,
Dagsljus, Fuktsäkerhet, Mikroklimat utomhus samt Trygghet
och tillgänglighet. De definierade temana inom Hälsa och
Välmående beskrivs i avsnitt 5.5.1-5.5.7 samt presenteras
visuellt i Figur 4 tillsammans med en viktning från 1-5, där
5 motsvarar högsta ambition.

5.5.1

Luftkvalitet

En god luftkvalitet säkerställs bland annat genom tillräckliga
friskluftsflöden. De stora volymerna i byggnaden möjliggör
stora variationer i personbelastning utan att luftkvaliteten
försämras för fort. Ventilationen kommer att utformas med så
kallad koldioxidstyrning och möjligheten att använda vädring
för att kyla delar av byggnaden. Utformning av entréer
kommer att anpassas för att minimera mängden partiklar från
tåg- och vägtrafiken i inomhusluften.

Rivning och sanering av farliga ämnen

Området som Västerås nya resecentrum ska byggas på har
en industriell historia, vilket gör att marken är förorenad.
Detta är i dagsläget en stor hälso- och miljörisk. Projektet ser
som en självklarhet att exempelvis schaktmassor hanteras på
ett säkert sätt. Vid eventuell rivning av befintliga byggnader
ska inventering och provtagning göras för att identifiera och
sanera farliga ämnen. För mer information om förorenad
mark se avsnitt

För att luftkvaliteten ska upplevas som god behöver även
den termiska komforten beaktas. Generellt upplevs luften
som dålig om det är för varmt i byggnaden. Även städbarhet
påverkar luftkvaliteten. Det gäller att välja lättstädade samt
giftfria och ej allergiframkallande material.
Projektet ska till exempel:
• Dimensionera ventilation samt CO²-styrning mot mindre än
1 000 ppm (säkerställer Miljöbyggnad nivå Silver).
• Utforma entréer för att minimera överföring av partiklar
till inomhusluften.
• Välja ytskikt och material med hänsyn till städbarhet och
innehåll (se avsnitt 5.4.2).

Termisk komfort

Inomhustemperaturen kommer att väljas olika för olika ytor
eftersom användningsområdena skiljer sig. Till exempel
kommer passerande resenärer föredra en lägre temperatur
vintertid än exempelvis väntande och personal i handels
lokaler. För mer information om projektets strategi g ällande
inomhusklimat, se avsnitt 6.14.3 Inomhusklimat och
energistrategi
Projektet ska till exempel:
• Uppnå PPD ≤ 10 procent, både sommar och vinter
(Miljöbyggnad nivå Silver).
• Utvärdera behovet av kallrasskydd, till exempel med
hjälp av CFD-simulering.
• Skapa zoner med olika temperatur för olika användning.

5.5.3

Ljudmiljö

För att Västerås nya resecentrum ska bli en plats där
människor vill vistas och där parbetstagare får en bra arbets
miljö krävs en god ljudmiljö. I projektet kommer ljudkraven
att definieras med hjälp av en ljudsakkunnig, och kraven
kommer att samlas i ett akustiskt program.
Projektet ska till exempel:
• Involvera en ljudsakkunnig.
• Uppnå Miljöbyggnad nivå Silver på indikator 5: Ljud.

5.5.4

Dagsljus

Byggnaden har stora glasfasader vilket kan skapa diskomfort
för ögonen. För att uppnå ett bra ljusinsläpp men samtidigt
minska bländningsrisken behöver byggnadens glaspartier
designas med en genomtänkt lösning för att avskärma solen.
Projektet ska till exempel:
• Designa byggnaden för att uppnå ett tillfredställande
dagsljusinsläpp.
• Uppnå Miljöbyggnad nivå Brons på indikator 11: Dagsljus.
• Utreda lösningar för minskad bländningsrisk.

5.5.5

Fuktsäkerhet

Projektet ska sträva efter att förhindra framtida problem
gällande fukt. Detta med hjälp av relevanta experter inom
området, fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF, kontroller
och mätningar. Projektets fuktsäkerhetsarbete ska dokumen
teras och följas upp, löpande fuktronder ska utföras under
byggtiden och gällande branschpraxis ska följas (exempelvis
Säker Vatten).

5.5.7

Trygghet och tillgänglighet

Västerås nya resecentrum är till för alla. Människor ska
på lika villkor kunna röra sig i och utanför byggnaden och
uppleva en känsla av trygghet. Detta gäller även under bygg
produktionen. Ambitionen är att Västerås nya resecentrum
ska möjliggöra säkra och trygga mötesplatser och gångstråk.
För mer information om projektets strategi gällande trygghet
och tillgänglighet, se avsnitt 6.5 Trygghet och tillgänglighet.
Projektet ska till exempel:
• Bidra till en funktionsblandad stadsdel.
• Ha en belysningsstrategi som beaktar trygghetsfrågan
under såväl byggtid som vid drift.
• Säkerställa en bra tillgång till internetuppkoppling.
• Ha en kontinuerlig dialog med tillgänglighetsexperter.
• Se till att byggnaden har ett robust brandtekniskt skydd så
att utrymning kan ske tryggt och tillgängligt.

Projektet ska till exempel:
• Utforma och projektera byggnaden för att uppnå en
god fuktsäkerhet.
• Involvera en diplomerad fuktsakkunnig.
• Uppnå Miljöbyggnad nivå Guld på indikator 8:
Fuktsäkerhet.

5.5.6

Mikroklimat

Det nuvarande resecentrumet har bristfälliga vind- och
regnskydd. För att resenärer ska kunna ha en trivsam väntan
på bussen är det viktigt att det finns vind- och regnskyddade
platser samt platser med en lägre bullernivå och där solljuset
kan värma en kylig vinterdag. För att säkerställa detta kan
exempelvis vind- och solsimuleringar utföras.
Projektet ska till exempel:
• Beakta sol-, vind-, ljus- och ljudförhållande vid design av
sittplatser, busskurer och plattformskurer.

Andelen dagsljus har en direkt koppling till vårt välmående
och vår prestation. Projektet prioriterar en god dagsljus
tillgång både för arbetstagare och besökare. Upplevelsen
av dagsljus kommer skilja sig mellan besökare och arbets
tagare och det finns en utmaning i att skapa en flexibilitet
i handelslokaler samtidigt som att arbetstagare får en god
dagsljustillgång.
Figur 3: Prioriteringsområde Cirkularitet tillsammans
med viktning av ambition mellan områdets teman.
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Figur 4: Prioriteringsområde Hälsa och välmående tillsammans
med viktning av ambition mellan områdets teman.
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5.6.		VATTENANVÄNDNING

5.6.2

Projektet vill ta ansvar för ett av våra viktigaste livsmedel:
Vatten. En hållbar och säker vattenanvändning innebär för
projektet att minimera användningen av färskvatten, bra
lösningar för bevattning utomhus, att minimera läckage och
minimera tillväxt av legionella.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar vattentillgång krävs
en minskad vattenanvändning både inomhus och utomhus.
Det krävs vatteneffektiva lösningar i allt från val av växter i
planteringar till val av VVS-lösningar.

Inom prioriteringsområdet Vattenanvändning har projektet
definierat följande teman: Legionella, Vattenanvändning
samt Vattenmätning. De definierade temana inom Vatten
användning beskrivs i avsnitt 5.6.1-5.6.3 samt presenteras
visuellt i Figur 5 tillsammans med en viktning från 1-5, där
5 motsvarar högsta ambition.

5.6.1

Legionella

Vattenanvändning

Projektet ska till exempel:
• Utreda och installera vatteneffektiva lösningar inomhus
som inte tummar på driftsäkerheten.
• Utföra planteringar så att val av arter är anpassade för
det lokala klimatet.
• Utarbeta en långsiktig strategi för bevattning utomhus
exempelvis genom regnvatten som minskar vattenanvänd
ningen och tar i beaktning ett förändrat klimat.

Byggnaden ska utformas, byggas och förvaltas för att
minimera tillväxt och spridning av legionellabakterier från
tappvattensystemet. För att uppnå detta ska gällande
branschstandard tillämpas samt att regelbunden övervakning
och kontroll av tappvattensystemet ska utföras.

5.6.3

Vattenmätning

Projektet ska till exempel:
• Uppnå Miljöbyggnad nivå Guld på indikator 12: Legionella.
• Tillämpa Säker Vatten.
• Implementera digitalt övervaknings-/larmsystem för
VVC-temperaturer.

Projektet ska till exempel:
• Utarbeta en vattenmätningsstrategi.

En genomarbetad strategi för övervakning och kontroll av
vattenanvändning ska tas fram. Mätning och undermätning
ska ske så att fel lätt kan avsökas och avhjälpas. Byggnaden
ska ha ett system för att identifiera läckage.

5.7. BIODIVERSITET OCH RESILIENS

5.7.2

Det nya stationsområdet ska bli en del av den befintliga
grönstrukturen i staden. För projektet är det viktigt att bevara
de kvaliteter som platsen har men samtidigt öka andelen
grönytor. Målet är att öka den biologiska mångfalden samt
att göra platsen till en attraktiv samlingsplats.

Målsättningen i projektet är att öka den lokala biologiska
mångfalden i området och att knyta samman Hamnparken
med Vasaparken. För att uppnå detta krävs en variation av
arter som är anpassade för klimatet. Det är också viktigt att
beakta eventuellt ökat besökstryck på grönstrukturen och hur
det kommer att påverka nyttjandet, slitage och eventuella
ökade underhållskostnader.

Inom Biodiversitet har projektet definierat följande teman:
Dagvatten, Lokal biodiversitet samt Grönstruktur för ökat
välmående. DDe definierade temana inom Biodiversitet och
Resliens beskrivs i avsnitt 5.7.1-5.7.3 samt presenteras
visuellt i Figur 6 tillsammans med en viktning från 1-5, där
5 motsvarar högsta ambition.

5.7.1

Dagvatten

En god dagvattenstrategi är av vikt för att skapa en håll
bar stadsmiljö. Det hjälper områdets motståndskraft mot
exempelvis översvämningar men kan också minska vatten
användningen för bevattning. Mer information om projektets
dagvattenstrategi finns under avsnitt 8.4 Dagvattenhantering.
Projektet ska till exempel:
• Ha ett helhetstänk i dagvattensstrategin.
• Se till att så stor del av dagvattnet som möjligt kan
omhändertas lokalt.
• Arbeta för att minimera föroreningshalten i dagvattnet.

Lokal biodiversitet

Projektet ska till exempel:
• Se grönstrukturen som en självklar förutsättning och
inte ett tillval i efterhand.
• Öka andelen grönyta i området.
• Se till att planteringar har en bred artrikedom anpassat
för klimatet med en gynnsam miljö för pollinerare.
• Beakta vitstrukturen vid planering och anläggning av
nya grönområden (exempelvis via barrträd/-buskar).

5.7.3

5.8		INNOVATION
Om vi bygger som vi alltid har gjort kommer vi inte att
kunna utveckla oss och bygga mer hållbart. Västerås nya
resecentrum ska vara en förebild inom innovation. P rojektet
främjar nya tekniklösningar och vill synliggöra teknik. I
projektets innovationer ska hållbarhetsaspekten beaktas,
det vill säga påverkan på social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. Projektet anser att bra innovationer är hållbara
innovationer.
Projektet ska till exempel:
• Beakta hållbarhetsaspekten vid utvärdering av
innovationsförslag.
• Utreda minst en innovation som kan leda till
minskad klimatpåverkan.
• Utreda minst en innovation som kan främja det
sociala samspelet mellan människor.

Grönstruktur för ökat välmående

Västerås nya resecentrum ska vara trivsamt och där har den
biologiska mångfalden och ekosystemtjänster en viktig roll.
Det ska vara trivsamt att vänta på bussen, passera eller sätta
sig för att vila. Växtlighet dämpar bland annat buller, binder
koldioxid och tar upp luftföroreningar. För mer information
om grönstrukturen se avsnitt 8.5 Planering.

Figur 7: Projektets prioriterade hållbarhetsområden och
teman tillsammans med illustrerad ambitionsnivå.

Figur 5: Prioriteringsområde Vattenanvändning tillsammans
med viktning av ambition mellan områdets teman.
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Figur 6: Prioriteringsområde Biodiversitet och resiliens till
sammans med viktning av ambition mellan områdets teman.
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6 Arkitektur
6.1 		 INLEDNING
6.1.1 Ett golv – en stad

6.1.4

Framtidens resecentrum fungerar inte bara som en avgörande
länk för att koppla samman staden och dess destinationer
och kvaliteter. Framtidens resecentrum fyller även en viktig
funktion i det lokala och regionala landskapet, både som
ett nytt visuellt landmärke som hänsynsfullt kopplar på sig
mot den befintliga stadsstrukturen, men även som en viktig
destination i sig själv som uppmuntrar till möten, aktivitet och
rekreation.

6.1.2

Ett samlande tak

Taket framstår som ett böljande lätt stratusmoln som svävar
och skyddar resenären. Taket skyddar landskapet och öppnar
upp sig mot stadens flöden. Kontinuerligt i plan men för
änderligt i sektion bidrar taket med att öppna resecentrum
mot omvärlden, samtidigt som det samlar sig runt den
resande. Oavsett vilken sida den resande kommer från,
kommer hen inte att vara i tvivel om att Västerås resecentrum
är välkomnande. När man stiger av tåget upplevs taket som
den samlande identiteten för hela området. Man befinner sig
i resandets manege.
Det stora taket löser alla de dilemman som stadens utveck
ling innehar. Det samlar resecentrums komplexa program i
en tydligt avläsbar enhet. Taket öppnar sig mot både staden
och hamnen, samtidigt som det skapar ett autonomt rum och
en självständig identitet. Den infrastrukturella skalan samlas
med ett enkelt överskådligt grepp som samtidigt genererar
åtskilliga lokala upplevelser i den mänskliga skalan.

6.1.3

6.1.5

Avsmalnande bro

Öppna upp mot staden och Mälaren

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

Sprida och samla

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

Tillfällig bro

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

Busstorget

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

Vasaterrassen

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

Vasakvarteret

Kungsängsterrassen

Ankomst till Sigurdsgatan.

Illustration: Play Time

Mälaren

PLATSENS MÖJLIGHETER

Sigurd 3

Hamnparken

Upplyfta över spårområdet koncentreras flöden i en avsmal
nande form som ger en minimerad brokonstruktion och
optimerad utsikt över plattformarna.

Sigurdsterrassen
Sigurdspassagen

En stad – ett landskap – ett tak

Västerås skyline

Nod

Närhet till grönska och vatten

Publik destination

Ikonisk byggnad öppen för staden

Lättillgänglighet

Upplyft landskap

Framtidsmöjligheter för alla

Vårt förslag till Västerås nya resecentrum samlar hela stadens infrastruk
turella knutpunkt i ett landskap, under ett tak. Vi föreslår en byggnad
som förenar snarare än skiljer funktioner åt.
Taket välkomnar besökaren till Västerås samtidigt som det ger
resecentrum en tydlig identitet. Det är ett tak som breder ut sig,
bjuder in från alla håll och skapar rumsliga sammanhang.
Landskap, vatten och himmel
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6.2

ÖVERSIKT

Västerås nya resecentrum har varit under utveckling sedan
2014 och tillsammans med att staden utvecklats över tid har
också designen av projektet fått mogna och anpassa sig.
Under de senaste åren har det utförts ett detaljplanarbete
med studier inom både kulturskydd, dagvattenhantering och
inte minst trafikscenarier och mobilitetsfrågor som påverkar
hela staden.
Med ett antal nya förutsättningar är det nödvändigt att
vidareutveckla projektet så att vi kan säkerställa bästa
möjliga lösningar inom både funktion och program, såsom
design, innovation, flexibilitet och framtida säkerhet. Sverige
och världen i allmänhet har fått många nya fokusområden
under de senaste åren. Detta påverkar sättet vi tänker
helhetsgrepp för designen, såväl som ett ansvar som vi som
samhälle måste ta på oss. I arbetet med programhandlingen
har därför ett antal nya förutsättningar framkommit som på
sitt sätt påverkar design, tekniska lösningar och material
val. Några av de antaganden som påverkar designen mest
beskrivs nedan.
Då tidshorisonten för Trafikverkets planer om utökning av
linjer till Västerås är satt till 2040 har staden beslutat att
programhandlingen ska innehålla etapp 1 för utvecklingen
av resecentrum. Mer specifikt har detta fått konsekvenser
för takets storlek och att man ska kunna se etapp 1 som en
färdig gestaltning.
Taket har tidigare kopplat ihop de två broarna med ett
sammanhängande tak över busstorget, men med tanke på att
etapp 1 kommer att stå som ett färdigt projekt i 15 år innan
etapp 2 byggs dras slutsatsen att takkonstruktionen måste
utformas så att Sigurdspassagens geometri och funktion
fungerar självständigt fram till en framtida etapp 2.
En annan förutsättning som ligger till grund för utvecklingen
av programhandlingen har varit att förenkla konstruktionen,
både för att effektivisera kostnaderna, men också för
att förenkla byggprocessen, grundläggningsarbetet och
arbetsflödena.

Att förenkla konstruktionerna innebär också att frigöra
utrymme för flöde och program inom resecentret. Det har
samtidigt också varit en målsättning att behålla tankarna
och gestaltningsidéerna från tävlingsförslaget och det projekt
som utvecklades 2015 och fram mot samrådet i 2018.
Flexibilitet i etapputvecklingen och även flexibilitet i program
area, yta och hur mycket som byggs in av bussterminalen har
varit ämnen som gjort att busstorgets utformning fått tänkas
om.
I arbetet med programhandlingen har också byggarbets
tiden och hur man anländer till ett tillfälligt resecentrum
och busstorg stärkts. Hur stadens flöde påverkas under
byggtiden och hur stadens utveckling förändrar fokus och
strukturer har haft stor inverkan på hur bussterminalen är
utformad och programmerad. Gestaltningen av ett tillfälligt
busstorg och resecentrum har också bidragit till att påverka
hur den färdiga etapp 1 är utformad så att man kan behålla
så mycket som möjligt och därför redan från start bygga de
färdiga lösningarna.
Hållbarhet har också haft ett större fokus i programhand
lingen och har haft en inverkan på gestaltningen så att
designen utnyttjar den kunskap som erhållits genom arbetet
med resecentret under de senaste sex åren, men också den
vetenskap som har utvecklats och införts i byggindustrin på
senare tid. Mer utrymme för mikromobilitet, elektriska cyklar,
större fokus på cyklar och fotgängare och ett ökat fokus på
att stärka kollektivtrafiken, den biologiska mångfalden och
grönområden samt integrera naturlig ventilation, önskningar
om förnybar energi och andra innovativa lösningar är exem
pel på hur frågan om hållbarhet har drivit på arbetet med
resecentret.

Byggnadens eleganta siluett från Mälaren och Hamnparken.

DESIGNPARAMETRAR

1. Stadens bästa
mötesplats

2. Levande hela
dygnet

3. Trygghet och
tillgänglighet

4. Goda
väntmöjligheter

5. Orienterbarhet

6. Variation av funktioner
och aktiviteter

7. Gestaltning upplevs
som en helhet

8. Intensitet och
diversitet

9. Överbrygga
barriärer

10. Visuella kopplingar och
tydliga stråk

Etapp 1 i resecentret innehåller Sigurdspassagen, Vasa
terrassen och Sigurdsterrassen, bussgatan och busstorget
samt en tillfällig bro över spåren mot öster och en tillfällig
station.

Designprocess och utveckling.
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6.3 		 GESTALTNING – ETAPP 1
6.3.1 En plats för flöde
Västerås resecentrum är utformat med utgångspunkt i flöde.
Flöde för kollektivtrafik och för resenären, men också för
staden och för besökaren. Baserat på flöde och en ambi
tion att förbinda stadssidan med Mälarporten och Mälaren
sträcker sig stadens golv över järnvägen. Vasaparkens gröna
stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk upp och
över spåren och förbinder centrum med Hamnparken och
Mälaren.
Mot busstorget fälls landskapet ner och förlänger flödet och
känslan av ett sammanhängande landskap som binder ihop.

6.3.2

Från stationsbyggnad till stationsrum

Historiskt sett har stationer varit stora byggnader, liggande
som statiska objekt i staden. De fungerar ofta som barriärer
i den urbana situationen och tar inte alltid hänsyn till de
komplexa urbana sammanhang de ingår i. Vi föreslår en
station som är ett nätverk av urbana rörelsemönster. En
station som sammanflätar alla de flöden som strömmar
genom staden. En station som är ett stadsrum fyllt av liv och
aktivitet.

6.3.3
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UPPLYFT LANDSKAP – Flödena definierar resecentrums golvytor, och lyfts upp över spårområdet.

STATIONSMILJÖ – Innehållet slipas av flödena och lämnar ytor, möbler och perrongtak med runda nedslipade kanter.

SVÄVANDE OCH SKYDDANDE TAK – Det svävande taket definierar det urbana rummet, hörnen lyfts upp för att erbjuda utsikt och orientering.

Sjön och staden

Den södra entretorgens landskap sveper upp mot stations
husen som lekfull, topografisk landskap som för tanken till
Mälarens böljande uttryck. Sigurdsterrassen er stor i sin
skala med resliga tallar och höga, svajande gräs. Uttrycket er
offentligt och öppna siktlinjer skapas ned mot hamnen och
Mälaren. På det sättet bjuds stadens invånare in till platsen
och resecentrum blir en naturlig del av alla västeråsares och
besökares upplevelse. Västerås nya resecentrum lyfter sig som
ett böljande landskap över järnvägen med storslagna vyer
över Mälaren och in mot stadens centrum.

Flygbild från nordväst.

Traditionell övergång – en barriär i staden

FLÖDE – En vision om en enhetlig stad och ett förenande flöde över järnvägen.

Stationsrummet genereras av stadens flöden

Rak bro

Optimerat fotavtryck över spåren
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6.3.4

Form för flödet

Det nya landskapet som ansluter sig till järnvägen är ett land
skap format av flödet; Det snabba flödet som tar resenären
direkt till sin destination, det långsamma flödet som tar med
besökaren på en upptäcktsfärd och en fika, cykelflödet som
svänger svagt i landskapet samt ett slingrande flöde som ger
tillgänglighet och plats åt alla. Ovanpå detta landskap formas
en miljö av kommersiella ytor med möbler, information och
skyddande väntzoner – ytor som formats av flödet och fått
ett organiskt och mjukt uttryck. Landskapet i och utanför
resecentret sammankopplas både genom dess flöde och den
bebyggda miljön.

45

Allt ifrån bänken du vilar på, eller blomsterbutiken där du
köper med dig en present, till busstorgets skyddande väntzon,
har formats som en slipad sten, med ett mjukt formspråk.
Över landskapet sträcker sig taket som ett skyddande segel
över bron och dess program.

+

Takets funktion är att skydda, samla och bjuda in. Som ett
hängande lakan, från pelare till pelare, flyter det ut som ett
moln över resenärerna. För att släppa in ljus och låta luften
cirkulera har taket skivats med en sicksacklinje, från ena sidan
till den andra. Denna linje fungerar som ett bärande element
samtidigt som den låter både ljus och luft cirkulera in och ut
ur byggnaden.

Resecentrum sett från spårområdet vid kvällstid.

+

Illustration: Play Time

+

Sicksacklinjen som går från pelare till pelare sträcker ut taket
mellan en stödlinje längs takets långsidor. Denna konstruk
tion innebär ett inomhuslandskap fritt från pelare vilket frigör
en stor flexibel yta för cirkulation och service, där kommer
siella program kan utformas utan hinder.
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Flygbild från sydväst.
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Ramper och landskap vid den nordvästra entrén.
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00 Grundplan
00 Cafe / To go
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Area (BTA)
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/
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/
/
/
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#01B-02
#01B-03
#01B-04
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#01B-CIRCULATION

VTC_BIKE PARKING TOTAL
Area (BTA)

Department

58 m²
135 m²
192 m²

00 Fast Food / Restaurant
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00

424 m²
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Retail
Retail
Retail
Retail
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Type
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Cykel med vagn 2.3m
Cykel med vagn 3.5m
Cykelstativ i ett plan
Cykelstativ i två plan
Elcyklar
01 Broplan
Cykelstativ i ett plan

A.M
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GÅNG

1 44
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* NOTE THAT ALL AREAS ARE INDICATIVE & ESTIMATES WHICH HAVE TO BE VERIFIED BY RESPECTIVE CONSULTANTS AND IN
ACCORDANCE TO THE SWEDISH STANDARDS AND REQUIREMENTS
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CAFE
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Name

Under taket på mitten av bron.
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Illustration: Play Time

01 Broplan
00 Cafe / To go
#02A-01
#02A-01A
#02A-02
#02A-02A
#02A-03
#02A-03A
#02A-08
#02A-08A
#02A-09
#02A-09A
#02A-10
#02A-10A
#02A-10A

00
00
1 48
30

A.L

BTA - SOUTH AREA
Area (BTA)

20 m²
119 m²
84 m²
275 m²
20 m²
164 m²
36 m²
90 m²
25 m²
82 m²
35 m²
79 m²
8 m²

Name

Department

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

go
go
go
go
go
go
go
go
go
go
go
go
go

01 Broplan
00 Cafe / To go
#02B-03
#02B-03A
#02B-04
#02B-04A
00 Fast Food / Restaurant
#02B-01
#02B-01
#02B-01
#02B-01
#02B-01A
00 Retail

VTC_BIKE PARKING TOTAL
Area (BTA)

Department

18 m²
73 m²
16 m²
39 m²
145 m²

00
00
00
00

Cafe
Cafe
Cafe
Cafe

/
/
/
/

To
To
To
To

91 m²
12 m²
7 m²
10 m²
343 m²
464 m²

00
00
00
00
00

Fast
Fast
Fast
Fast
Fast

Food
Food
Food
Food
Food

go
go
go
go

/
/
/
/
/

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Type
00 Grundplan
Cykel med vagn 2.3m
Cykel med vagn 3.5m
Cykelstativ i ett plan
Cykelstativ i två plan
Elcyklar
01 Broplan
Cykelstativ i ett plan

A.M

GÅNG

GÅNG

1 44
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* NOTE THAT ALL AREAS ARE INDICATIVE & ESTIMATES WHICH HAVE TO BE VERIFIED BY RESPECTIVE CONSULTANTS AND IN
ACCORDANCE TO THE SWEDISH STANDARDS AND REQUIREMENTS
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Från både den östra och västra entrén leder trappor och
rulltrappor upp till bronivån där flödet samlas i en central
mötesplats, Resenärstorget. Här finns allt från trafikinforma
tion, ”grab and go”, väntzoner och annan service resenären
kan tänkas behöva.
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Taket reser sig och ger en utsikt mot Mälaren och det nya
utvecklingsområdet. Den södra ingången ligger på landskapet
och leder dig direkt ut på den sluttande Sigurdsterrassen som
binder ihop resecentrum med den nya stadsmiljön. Sigurds
terrassen ligger i soligt söderläge med sittplatser, ytor för lek
och vistelse, kaffe och grönska. På bottenplan finns ytterligare
en entré som ansluts direkt till plattform 4 samt taxistation.
Från bottenplan leder hiss, rulltrappor och trappor upp till den
centrala huvudpassagen på broplan.
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Entré Vasaterrassen och Entré Busstorget

Takets lutning stiger mot staden och sänker sig mot
resenären. Kopparbergsvägens framtidsplaner är att för
stärka stadsrummet och dess upplevelse genom en väg
för fotgängare. En kedja av stadsrum och torgytor sträcker
sig längs K opparbergsvägen ner till ett nytt torg utanför
resecentrumets entré i väster mot Vasaparken.
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så kallat ”kiss and ride”, på både norra och södra sidan. Här
finns också i förslaget korttidsparkeringar i anslutning till
entréerna.

t

+3,47
+2,80

GÅNG

PARKERING

Kungsängsgatan

CYKEL

S

Tu
llh
us
m
ote

TO LANDSCAPE
TERRACE ABOVE
(SIGURDTERRASSEN)

+4,32

GÅNG
CYKEL

PARKERING

1:2000 on A3

CYKEL
GÅNG

CYKEL

N

GÅNG
CYKEL
PARKERING

PARKERING

KUNGSÄNGSGATAN

Kungsängsgatan

Kungsängsgatan

GÅNG

PR
ÅM
EN

G

Cirkulationsdiagram – bottenplan.

NG
CY
KE

GÅ

L

n
kaje

GÅ
N
CYK G
EL

Sil

CYK
EL

Ö

L
CYKE

str
a

Ha
m

ne
n

GÅNG

GÅNG
CYKEL

CYKEL

GÅNG

H

OCH

ok
aje
n

SÖDRA RINGVÄGEN

CYKEL

LANDSCAPE TERRACE
(TO BUS TERMINAL)

S
S
U
B

OC

GÅNG

100m

N

NG

SERVICING ROUTE

Östra
GÅNG

GÅ

CYCLING ROUTE

GÅNG
CYKEL

CYKEL

PA
CK
HU
SE
T

CYKEL

EL
OCH CYK

LANDSCAPE TERRACE
(VASAPARKEN)

50

N

VÄGE

BU

GÅNG
SÖDRA RINGVÄGE
N

AS

0 UGNE10 20

m
np
ar
ke
n

ERGS

CYK
EL
GÅ
NG

GÅNG OCH
CYKEL

SS

Östra Hamntorget

tan
sga
asin
Mag

I anslutning till resecentrum ordnas både korttidsparkering
och kiss and ride. Pendelparkering ordnas inom 500 meter
från resecentrum och utreds vidare under kommande
detaljplanearbeten.
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Angöring för leveranser och driftfordon

Mikromobilitet

Framtidens resecentrum ska också ha plats för nya former av
mobilitet.
För mer information om flöde och infrastruktur hänvisas till
VAP, kapitlet 12 om trafik och logistik.

Hissar

Gångväg

Trappor

Cykelväg

Rulltrappor
Cykelparkering

+9.48

N
GÅNG
CYKEL

LANDSCAPE TERRACE
(SIGURDTERRASSEN)
CYKEL

PARKERING

CIRCULATION
DIAGRAM
LEGEND:
ELEVATORS
OPEN STAIRS
ESCALATORS
BICYCLE PARKING
CIRCULATION ROUTE
CYCLING ROUTE

KUNGSÄNGSGATAN

1:2000 on A3

PARKERING
CYKEL

CYKEL

Cirkulationsdiagram – broplan.

GÅNG
CYKEL
PARKERING

GÅNG

PARKERING

S

Resecentrum kommer att innehålla många verksamheter med
behov av mer eller mindre dagliga varuleveranser. Detta är
tillgodosett i förslaget genom lastzoner vid den södra entrén
mot Sigurd 3. Varuleveranser måste utredas mer i nästa steg
och samordnas med utvecklingen av Sigurd 3.
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att fungera som bussterminal under byggtiden. Här kan man
också etablera ett mindre pausrum under etapp 1, medan ett
större finns i det tillfälliga resecentret. När Sigurdspassagen,
bussterminalen och busstorget är färdigbyggt kan man
använda större delen av utrymmet här till pausrum för buss
personal. Utrymmet består av uppvärmningskök, pausområde,
toaletter och omklädningsrum.
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På busstorget finns plats för personalutrymmen för buss
personal. Under byggtiden för Sigurdspassagen etableras ett
tillfälligt resecentrum söder om spåren. Här finns också plats
för personalutrymmen och pausrum. Det byggs också ett
utrymme för väntsal, biljetter och information på östra delen
av busstorget som byggs under etapp 1 och som kommer

RESENÄRSGATAN

SIGURDSGATAN

Pausrum för personal

Mobilitet i projektet.

KORTTIDSPARKERING 5-6 PL

Busshållplatserna i nya resecentrum ska enligt förutsätt
ningarna betraktas som ”hållplatser på linjen”. Detta
indikerar att den nya bussterminalen inte ska byggas som
dockningsterminal utan istället med busshållplatser längs
kantstenen med generösa och tillgängliga gångbanor.
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Taxihållplatser ansluts till resecentrums entréer i söder, med
möjlighet för avlämning också på den norra sidan.
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Ett modernt resecentrum ska ha goda möjligheter för
uppställning av taxi samt angöring för privatbilar, och
”kiss and ride”.
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Med ambitionen att Västerås nya resecentrum inte bara ska
vara en plats för att byta mellan bussar och tåg, utan också
utgöra ett tillskott i staden har resecentrum en integration av
butiker, restauranger, service, kultur med mera. Utformningen
av resecentrum bidrar på ett enkelt och tillgängligt sätt till
att binda samman stadsdelarna vid Mälaren med centrum.
Idag upplevs stationsområdet med sina spår som en barriär
mot stadsdelarna på södra sidan mot vattnet. Denna barriär
effekt kommer att radikalt minska då en mjuk förbindelse via
ramper överbryggar spårområdet.
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TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Resecentrum har som mål att alla ska prioriteras lika.
Västerås nya resecentrum signalerar öppenhet och nyfikenhet.
Med sin flexibla programmering bjuder det in hela Västerås
till interaktion och möten. Här finns utkiksplatser, kommer
siella och icke-kommersiella mötesplatser, lekfulla kanter för
skejt, vila i solen, skydd för regnet, wifi-zoner för att arbeta,
lunchhäng och sittplatser för att betrakta staden och dess
flöden.
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Västerås nya resecentrum ska locka människor av olika kön,
åldrar och ursprung, och vara anpassat för alla funktions
variationer. Här ska man känna sig trygg under dygnets alla
timmar, när man åker hem sent om kvällen, när man passerar
ensam eller när man väntar. Här ska barn kunna leka, här
samlas människor, bekanta och främlingen. Miljön stimulerar
till möten mellan människor. Resandemiljö som skapar vardag
och förväntningar, upplevelse av stadens puls och samtidigt
lugnet, upplevelse av platsen som en koppling mot resten av
världen. Resecentrum är möjligheternas plats.
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Västerås resecentrum kommer vara levande hela dygnet som
en viktig nod i staden, en länk och en serie platser och utbud.
Flödet av människor kommer att ge trygghet och ladda
staden och vara en puls i staden som alltid slår. Program,
arkitekturen, ljussättning och flöde anpassas till pulsens
hastighet – dagtid och nattetid.
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Cykel- och gångstråk längs med bron.
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Västerås resecentrum är formgivet efter flöden, det förmedlar
rörelse. Flödet gestaltas för överblickbarhet, god orienter
barhet och tydliga rumsliga sekvenser. Utskjutande hörn,
knäckningar undviks, siktlinjer och transparens i gestalt
ningen och material prioriteras. Gränsen mellan inne och ute
suddas ut, med visuell och funktionell koppling till om
givningen och stadsväven. Byggnadens glasade och långa
kurvade fasader säkrar ljus och öppenhet mellan ute och
inne. Funktioner organiseras så att det skapas så kallade
aktiva fasader som ökar känslan av trygghet. Många entréer
i fasaden ger god tillgänglighet att integrera rörelse och
behov och ett brett underlag till de kommersiella program
men kan flyta ut eller bjuda in längs torgen, terrasserna och
gaturummen.
På det upplyfta landskapet på terrasserna markeras stråk
med lutningar anpassade till cykel- och gångförbindelser
över s påren. Däremellan finns många möjligheter att ta
den genaste vägen och intressanta platser i det offentliga
rummet. Ett väl anpassat och intressant belysningsprogram
skapar ledning och rumslig belysning. Belysningsprogrammet
behöver fortsatt utvecklas som kombination av funktion och

Entréhall på bottenplan.

rumslig upplevelse. Stora flöden av människor skapar naturlig
kontroll av platsen och stråk, utformningen samlar rörelse för
att få ett så naturligt, effektivt och tryggt flöde som möjligt.
Det är självklart att resecentrum är tillgängligt för alla och
alla entréer och kopplingar görs fullt tillgängliga för alla
brukare. Resecentrum är öppet, lättillgängligt och fram
komligt för alla och utformas med en enhetlig reseupplevelse
utifrån människans och hela resans perspektiv. Hissar och
vertikala förbindelser är tydligt placerade i det primära flödet
och det ska vara lätt att gå på och av. Cirkulationsytorna är
öppna och generösa och tydliga med bra orientering och
noder för resandeinformation.

Resecentrum erbjuder både lugn avslappnade miljö och
upplevelser. Det finns också många väntmöjligheter i Västerås
nya resecentrum. Resecentrum är ett vardagsrum, vardag och
fest, där man kan vila, ladda sin mobil, koppla upp sig, både
digitalt och mentalt, fika, sippa en caffe latte eller med full
överblick och kontroll lugnt invänta sin resa eller möte.

Ledstänger är integrerade i designen för att bjuda in och göra
tillgängligheten till en del av designen istället för en sekundär
passage. Trappor finns tillgängliga som ett komplement till
ramperna. Styrande föreskrifter och råd har i så stor utsträck
ning som möjligt integrerats som en helhet i programmet i
samråd med tillgänglighetssakkunniga.

På den norra sidan är bron utformad i ett plan för att under
lätta tillgängligheten. Här är navet för resande. På den södra
sidan tas höjdskillnaden upp av en serie generösa ramper
och vilplan anpassade efter föreskrifter. Ramperna ansluter
till flera nivåer med både kommersiella program och vilplan.
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6.6 		 BUSSTERMINALEN
6.6.1 Busstorget
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Busstorget är en plats som ska kunna hantera stora flöden
och snabba byten. Här krävs en tydlig miljö för god oriente
ring samt ett flexibelt program för framtidens mobila
lösningar och växande stad med förändrade anslutningar.
Busstorget behöver en plan för tillfälliga lösningar under
byggtiden då det är det första som kommer att byggas.
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Busstorget består av en stor torgyta med öar av busshåll
platser som ansluter till resecentrum genom det upphöjda
landskapet mot den östra entrén. Busstorget välkomnar
flöde från både Kopparbergsvägen och staden samt ett stort
flöde från den nya stadsdelen vid Kopparlunden. Stadens
förbindelse genom Mimerkvarteret kommer att öka under de
kommande åren med en byggarbetsplats vid Vasaparken och
den befintliga stationen. Vi tror att nya förbindelser genom
Karlsgatan och Mimerkvarteret kommer att utvecklas och
därför skapa nya permanenta förbindelser i staden, där flödet
mot busstorget blir centralt.
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Idag är Södra Ringvägen, längs Mimerkvarteret, en lång
sträcka utan något större stadsliv. För att skapa trygghet och
en trevlig miljö med liv och rörelse är programmet utspritt
över busstorget. Väntzoner, biljettautomater, snabbmat,
cykelparkering och ”grab and go”-kiosker kommer att finnas
i flödet.
Busshållplatserna är utformade med stora sammanhängande
tak som delats upp för att säkerställa byggbarhet och flexi
bilitet i flera steg. Under taken finns programmerade ytor som
rundpolerade paviljonger.

Kiosk vid bussterminalen.

Vy från Sigurdspassagen mot söder och Sigurdsterrassen.
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Arbete

Café/to go

Väntzon/biljetter

Lekplats
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Väntzon vid bussterminalen.

Lekplats vid bussterminalen.

BUS
PARKING

BENCHES

CLOCK
INFO
SIGNAGE

KIOSK
35M2

BIKES
300

WAITING
110M2

TREE GARDEN
OUTDOOR
WAITING

OFFICE/ TICKET WAITING
CIRCULATION
CHAUFFEUR
REST, TOILET
180M2

WAITING
110M2

RETAIL
70M2

PLAYGROUND
OUTDOOR
WAITING

BIKES
2 FLOORS
550

GÅNG
CYKEL

KIOSK
35M2

CLOCK
INFO
SIGNAGE

GÅNG
CYKEL

SÖDRA RINGVÄGEN

SÖDRA RINGVÄGEN

BUSS

BUSS

TEMP BRIDGE

TEMP BRIDGE

Bussterminalen – schematiskt flöde av resenärer.

Bussterminalen – programmerade ytor.
CLOCK
INFO
SIGNAGE

GÅNG
CYKEL

SÖDRA RINGVÄGEN

KIOSK
35M2

BIKES
300

WAITING

TREE GARDEN

110M2

OUTDOOR
WAITING

OFFICE/
TICKET
180M2

WAITING
CIRCULATION

WAITING
110M2

RETAIL
70M2

PLAYGROUND
OUTDOOR
WAITING

BIKES
2 FLOORS
550

KIOSK
35M2

CLOCK
INFO

BUSS

TEMP BRIDGE

Bussterminalen – takplan.
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Bussterminalen – fasad mot söder.
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6.7

Plattformstak

Plattformarna skyddas med enkla plattformstak som ut
formas som runda former och möbler i samma formfamilj
som det invändiga resecentrum vilket bidrar till ett samlat
och enhetligt uttryck. Taken delas upp för att arbeta in en
flexibilitet i etappdelning, utbredning och ombyggnad. Taken
kompletteras med ljussättning och skyltning och tar hänsyn
till Trafikverkets riktlinjer för väntutrymmen och väderskydd.
Plattformstaken fortsätter som tak över rulltrappor, trappor
och hissar och leder in flödet i huvudbyggnaden.

Säkerhetszon

Sittmöbler

Inglasad väntzon

TILLFÄLLIG BRO OCH RESECENTRUM

Under byggperioden för Sigurdspassagen kommer en tillfällig
bro att sträcka sig från busstorget till den södra sidan. En del
av kvarteret Sigurd 3 kommer att omvandlas till ett tillfälligt
resecentrum under denna tid.

Den tillfälliga bron är byggd så att den är flexibel och kan
byggas om vid behov, eller anpassas för att fungera som stöd
för Sigurdspassagen när den är klar.
Bron i sig är byggd i naturliga och återvinningsbara material,
som också fungerar som vindskydd.

Den tillfälliga bron är utformad som en enkel fackverks
konstruktion. Sektioner kan byggas färdigt bredvid spåret och
lyftas på plats när de är klara.

Gröna tak som håller regnvatten

Skyltning och klockor

Tillfällig bro från ankommande tåg.

Inne i den tillfälliga fackverksbron.

Från plattformarna mot den tillfälliga bron.
Mot tillfälligt
resecentrum

Tillfälligt resecentrum

Fackverk 03

Fackverk 02
Arbete

Café/to go

Väntzon/biljetter

Fackverk 01

Lekplats

Axonometri över plattformstaken.
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Under taken på plattformarna.

Shopping

Restaurang

Icke bärande
trappa

Bärande
hisschakt

Mot bussterminal
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Entré och huvudflöde

Västerås resecentrum är designat som ett samlat flöde
som sträcker sig över järnvägen. Sigurdspassagen har två
primära entréer på norra sidan, en mot Vasaparken och en
mot busstorget. Mot söder ligger två entréer, huvudentrén
vid Sigurdsterrassen samt en entré på markplan. Ytterligare
entréer finns med koppling direkt till det centrala flödet.
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Byggnadens centrala flöde är ett påtagligt element som
allt organiserar sig omkring. Det centrala flödet kan även
benämnas som
det snabba
flödet. DetDESTINATION
snabba flödet har
1. PUBLIC
SPACE/PUBLIC
raka linjer och orienterar resenären samt ger den en bekväm
upplevelse genom att snabbt navigera denne runt och mellan
bytesplats, mötespunkt, informationsdisk, biljettautomater
samt annan kommersiell service.

6.8.2

Huvudflöde och vertikal kommunikation

Huvudflödet till broplanen från de två entréhallarna på
norra sidan, som sträcker sig förbi resenärstorget och vidare
över bron ner mot Sigurdsterrassen, är brett och centralt
orienterad och dimensionerat för att klara stora mängder
människor. Den vertikala förbindelsen är kopplad direkt till

det centrala stråket. Stråket är utformat så att man har tydlig
uppsikt över nedgångar till spår, och med ett resenärstorg på
den norra sidan med reseinformation. Den vertikala förbindel
sen till plattformarna säkrar för ett effektivt flöde som också
är dimensionerat för att klara resecentrumets framtida ökade
kapacitet.
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6%
6.8.3

Cykelparkering

6.8.4

En välfungerande cykelparkering är avgörande för att rese
centrum ska fungera för cyklister. I förslaget finns attraktiva,
säkra och generösa cykelparkeringar på bägge sidor av
spåren. Samtliga föreslås med låsbara cykelställ.

1. EASY TO BRING BIKE TO TRAIN

Resefunktioner

För att skapa bästa möjliga orientering och sammanhang
3. BIKEPATH ACROSS
RAILROAD
är resecentrums
resefunktioner
4. COMFTERBLEframför
SLOPESallt samlade i den
2. BIKE GARAGES ON THE WAY
centrala delen av stationsbyggnaden. På gatuplanet med
TO THE PLATFORM
koppling till bussgatan finns VL:s biljettbutik och vid varje
ingång finns biljettautomater. Även på broarna över platt
formarna finns biljettautomater samt informationspunkter,

6%

1. EASY TO BRING BIKE TO TRAIN

CYKELPARKERING

BIKEPATH
4. COMFTERBLE SLOPES
5. SAFETY AND COMFORT
2. BIKE GARAGES3.
ON
THE WAYACROSS3.RAILROAD
SAFETY AND COMFORT
TO THE PLATFORM
RESEFUNKTIONER

6%
1. EASY TO BRING BIKE TO TRAIN

sittplatser samt väntlounger med möjlighet att ladda sin
dator eller telefon. Wifi erbjuds i hela resecentrum. Offentliga
toaletter är primärt samlade på gatuplan.
AllSERVICE
serviceEASILY
är
1. TRAVEL
LOCATED FROM ENTRANCES
förlagd vid sidorna av det generösa cirkulationsstråket som
löper fritt och centralt genom byggnaden, med en bredd på
6–10 meter.

1. TRAVEL SERVICE EASILY LOCATED FROM ENTRANCES2. WAITING AREAS OVERLOOKING PLATFORMS

24H

INFO

6. SOPEN AT ALL TIMES
4. COMFTERBLE SLOPES
5. SAFETY AND COMFORT
2. BIKE GARAGES3.ON
THE WAYACROSS3.RAILROAD
4. ORDER AND OVERVIEW
SAFETY AND COMFORT
1. TRAVEL SERVICE EASILY LOCATED FROM ENTRANCES2. WAITING AREAS OVERLOOKING PLATFORMS
BIKEPATH
TO THE PLATFORM

24H
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3. INFORMATION POINTS NOT TO BLOCK FLOW

6.8.5

Innehåll

Framtidens resecentrum är en plats för alla. Med sin flexibla
programmering bjuder det in hela Västerås till interaktion
och möten. Här finns utkiksplatser, kommersiella och icke-
kommersiella mötesplatser, lekfulla kanter för skejt, vila i
solen, skydd för regnet, wifi-zoner för att arbeta, lunchhäng
och sittplatser för att betrakta staden och dess flöden.
Husets gestaltning säkrar ett maximalt flexibelt våningsplan
med minsta möjliga fasta väggar. Programmet i Västerås nya
resecentrum är därför säkrat för framtiden och för hållbarhet
då man kan bygga om program och ytor inom huset för att
möta tidens behov.

6.8.6

Kommersiella ytor

Kommersiella ytor placeras vid huvudentréerna på den norra
och södra sidan av spårområdet. På broplanets norra sida
skapas ett resenärstorg kantat av kommersiella ytor. Här finns
plats för en restaurang med utsikt över Södra Ringvägen,
Kopparbergsvägen och Vasaparken, med uteservering på den
stora rampen, Vasaterassen, som sveper upp från Vasaparken.

Mot busstorget sträcker golvet ut sig och där etableras en
terrass och ett landskap med utsikt över bussterminalen,
landskapet som går ner och flyter ihop med busstorget.

1. SHOPS LOCATED IN THE FLOW

Övriga kommersiella ytor mot torget kan exempelvis vara
Pressbyrå, bokaffärer, minilivs, grab and go och annat
serviceutbud anpassat till det snabba flödet.
På den södra sidan av spårområdet placeras kommersiella
ytor på båda sidorna av det centrala stråket och skapar en
urban gata kantad av butiker, service och restaurang ut mot
Sigurdsterrassen. Här återfinns även ett entrésolplan med
servering och med stadens bästa vy över Mälaren.

x

KOMMERSIELLA YTOR

1. SHOPS LOCATED IN THE FLOW

Det centrala stråket mynnar ut på den sydvästvända platsen,
Sigurdsterrassen, som sluttar mot Kungsängsgatan och
Mälaren, och inramad mot öster av den nya bebyggelsen i
kvarteret Sigurd 3.
Platsen garanteras liv och aktivitet, dels genom funktionerna
innanför recentrums glasfasad, dels genom sin utformning
och sitt läge.

2. OVERVIEW /ORIENTATION /
VISIBLE SHOPFRONTS

x
2. OVERVIEW /ORIENTATION /
VISIBLE SHOPFRONTS

3. EASY ACCESS

2. OVERVIEW /ORIENTATION /
VISIBLE SHOPFRONTS

3. EASY ACCESS

4. PARKING CLOSE TO SUPERMARKET

3. EASY ACCESS

4. PARKING CLOSE TO SUPERMARKET

1. SHOPS LOCATED IN THE FLOW

INFO

x
2. BIKE GARAGES ON THE WAY
TO THE PLATFORM

5. SAFETY AND COMFORT
3. SAFETY AND COMFORT
4. COMFTERBLE SLOPES
4. ORDER AND OVERVIEW

24H
3. SAFETY AND COMFORT

4. ORDER AND OVERVIEW
5. SAFETY AND COMFORT

6. SOPEN AT ALL TIMES

6. SOPEN AT ALL TIMES
2. WAITING AREAS OVERLOOKING PLATFORMS

3. INFORMATION POINTS NOT TO BLOCK FLOW

INFO

3. INFORMATION POINTS NOT TO BLOCK FLOW

24H
4. ORDER AND OVERVIEW

Cykelled och cykelparkering

6. SOPEN AT ALL TIMES

4. PARKING CLOSE TO SUPERMARKET

Skyltning och uppehållsområden

Uppvärmda ytor

Program

Cykelparkering – övertäckt

Stora informationsskärmar strategiskt placerade vid huvudankomstplatser

Detaljhandel/restauranger: Uppvärmd yta 18–26ºC

Detaljhandel

Tillfälligt uppehåll

Cykelparkering – inomhus

Information om plattform

Uppehållsyta: Delvis uppvärmd yta cirka 10ºC på vintern

Café/Grab and go

Restaurang

Väntyta
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6.8.7

Kommersiella pods

Resecentrums kommersiella områden är uppbyggda som hus
i huset. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och lokalt
klimat i områden där man vistas länge.
Förslaget är att utarbeta en designhandbok för kommersiella
ytor. Därutöver behöver resecentrum också säkras för stor
flexibilitet för att rymma olika lokaler som kan anpassas till
kommersiella aktörer.

Mysigt.

Ytor kan variera från grab and go-kiosker och uppvärmda
väntsalar till butikspoddar man går in i, pop-up-butiker och
andra tillfälliga evenemang.

Bänk

Uppvärmd sittplats

Bardisk/hylla

I det landskap som utgör resecentrum utformas kommersiella
ytor, möbler, informationspunkter och skyddade väntzoner.
Ytor som är formade utifrån flödet med ett organiskt och
mjukt formspråk, som sten format av vattnets erosion.

Flexibelt.

Bardisk

Pod/kiosk

Butik

Pods och butiker är väldigt flexibelt placerade och kan enkelt ändras utan att störa flöden.

Sammankopplat.

Intimt.
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Alternativa placeringar och flexibilitet.
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MATERIALVAL OCH YTOR

6.10 UNDERTAK

Västerås nya resecentrum är en destination som kommer att
vara en integrerad del av stadens DNA. Du ska känna att du
har återvänt hem till Västerås, besökt en innovativ stad eller
bara passerat genom en spännande plats som du gärna vill
återvända till.
Det viktiga för material till ytor, både i golv, tak, väggar och
möbler, är att göra väl genomtänkta val, som material med
lång hållbarhet och hög kvalitet, så att de håller länge och
samtidigt upplevs som tidlösa och moderna. Hög miljömed
vetenhet är också en viktig faktor, som till exempel att
produktion och processer är miljöeffektiva och minskar
energiförbrukningen. Andra faktorer att vara medveten om
och jobba med är bland annat logistisk miljömedvetenhet
för att minska transport, återvinningsbara material för att
minska råmaterialförbrukning, förnybara material för att
bevara jordens resurser, och etik och moral så att vi kan vara
säkra på att våra omgivningar är gjorda enligt de bästa och
ärligaste grundläggande värden.

6.9.1

Takets undersida är klätt i lätta material, som trälameller som
kan följa takets form. Träet ger värme, lätthet och kan bidra
till en bättre inomhusmiljö och akustik.
Andra alternativ kan vara ringnät i metall som är lätt att
forma och kan följa takets hängande form på ett naturligt
sätt.
Ytskikt och textur.

Trälameller.

Materialdetaljer.

Det draperade himlataket.

Takmaterialet måste studeras mer i nästa steg.

Alternativt ringnät i metall.

Ytor

Västerås nya resecentrum tar stadens golv med sig upp och
in. Det är viktigt att samma beläggning som finns på marken
i landskapet följer in i husets centrala cirkulation. Det är även
viktigt att resecentrets möbler och paviljonger har en gemen
sam identitet såväl i utomhusmiljön som inomhus. Västerås
måste integreras i resecentret och resecentret i staden. Vi
har en önskan att använda lokala material, återanvändning
av tegelstenar som inslag i en terrazzo för att ge identitet,
struktur och historia till väntytor och kommersiella ytor.
Program, möbler, butiker, kiosker och interiörer i allmänhet
kommer att gestaltas i ljusa trämaterial. Värmen, intimiteten,
inomhusklimategenskaperna och de akustiska egenskaperna
bidrar till att skapa en intim skala i en stor byggnad. Sam
tidigt ska miljön också vara som en stadsmiljö, en inomhusyta
med rörelse och puls.
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6.11		LANDSKAP

6.12 SKYLTNING OCH STATIONSMILJÖ

Tillfällig bro över spår

Västerås nya resecentrum både kopplar samman och sprider
ut. Landskapet fungerar som en enande yta. Det finns en
plats för alla, en miljö och ett ekosystem där infrastruktur,
rörlighet, människor, gröna utrymmen, utrymmen för barn,
utrymmen för dem som vill observera, för dem som vill vara
aktiva, för dem som vill vara upptagna och för dem som
vill stanna kvar kan samlas under samma tak. Landskapet
sträcker sig från Vasaparken och Södra Ringvägen, över järn
vägen och ner mot Kungsängsgatan och Mälaren. Västerås
resecentrums nya våningar är både ute och inne, på terrasser,
på broar, på plattformar och busshållplatser. Det är därför
viktigt att landskapet känns igen och skapar ett enhetligt
uttryck, en identitet och en miljö som skapar en känsla av
tillhörighet till resecentrum som helhet.

Orienterbarheten finns i själva organisationen av byggna
den och landskapsgestaltning, rum och flöden ska i så lång
utsträckning som möjligt vara självförklarande. Särskild vikt i
programmet läggs vid att skapa en logisk rytm mellan flöde
och plats. Detta integreras i själva grundutformningen av
resecentrum. Det ska vara självklart vart du ska ta vägen,
och det förstärks med hjälp av informationszoner och mer
intensiva platser. Vid dessa platser skapas en tydlig hierarki
för resandeinformation som följer rekommendationer och
föreskrifter från Trafikverket. Resandeinformation samlas och
integreras oavsett operatör som en enhet för resenären.

Plats för byte till buss
med tillhörande
informationsutrustning,
belysning med mera

Stationshus
– Biljettförsäljning
– Toaletter (varav minst en handikappanpassad)
– Butik, restaurang etcetera
Informationspunkt
– Display för realtidsinformation
– Interaktiv högtalarinformation
– Taktil orienteringskarta över
stationsområdet
– Mötespunkt för ledsagning med
markeringsskylt och sittplats
– Hänvisningsskyltar till spår,
järnvägsfunktioner etcetera

För mer om landskap hänvisas till K&B, kapitlet om landskap.

Cykelparkering

Handikapplats
Kiss and ride

Ersättningstrafik
Med hållplatsskylt,
trafikinformation
med mera

Cykelparkering
Inomhus under landskap,
utomhus ovanpå landskap
Avslappnande.

Baserat på Trafikverkets riktlinjer måste skyltar och stations
miljö ritas och integreras i designen. Ett skyltprogram behöver
fördjupas, både avseende resandeinformation och kommer
siell skyltning, för att skapa den lugna och attraktiva miljö
som eftersträvas. Resandemiljöer drabbas ofta av en rörighet
om inte detta samordnas tydligt i ett program som efterlevs.
Skyltning ska följa en tydlig hierarki där resandeinformation
är prioriterad. Projektet kräver att designmodeller för upp
hängd skyltning integreras i det unika undertaket. Skyltpelare
designas och integreras med övrig design i samma formspråk
till en enhet. På så sätt skapas en upplevelse av ordning
och reda, med integrerad arkitektur och rumslig upplevelse
oavsett aktör.

Plattformsutrustning
– Plattformstak
– Väntplats inklusive utrustning
– Väderskydd, inklusive utrustning
– Sittplatser
– Belysning
– Plats för biljettautomat

Lekfullt.
Mötesplats
med platsspecifika element och grönska

Stationsentré
Inomhusparkering för cykel
Ett upphöjt landskap som flyter in i och ut ur resecentret.

Lättillgängliga gångstråk
Med fri sikt och en rak
rörelse fram mot entrén

Kiss and ride
Handikapplats
Inbyggd passage över spår
– Inbyggda trappor, rulltrappor och hissar
– Plats för biljettautomat/kortläsare
– Sittplatser och belysning
– Dynamisk trafikinformationsutrustning,
till exempel telefon, högtalare,
realtidsdisplay
– Fast skyltning, till exempel
hänvisningsskyltar till spår med mera

Form och struktur.

Trafikinformation, tydligt
men inte i vägen för flöde
Tydligt skyltad
stationsentré

Stationsklocka hjälper
till att visa på
entrén

Väl upplyst stationsrum,
dagsljusintag där så är
möjligt

Uppsikt över
trafikinformationen
från sittplatserna

Skyltar och utrustning
är placerade så att de
inte skymmer varandra

TRACK AND TRAIN INFO

Sammankopplande.

Glasade hissar och
hisschakt för god
uppsikt och överblick
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Trafikinformation, tydligt
placerad vid respektive
uppgång

Fri sikt genom
hela passagen

All utrustning
samlad i
möbleringszonen

Fri sikt längs
hela plattformen
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6.13		TAKSYSTEM
6.13.1 Taksystem med stående fals
Taket har stora krav på utformningen med sin dubbelkrökta
form. Men också med hänsyn till prestanda, underhåll,
hållbarhet, brandsäkerhet och miljöpåverkan där den är
placerad.
Taket har också en viktig funktion eftersom det är en så
synlig och viktig del av gestaltningen. Takytan ska ses som
en femte fasad som i sin utsträckning och sitt läge blir ett
framträdande element i staden. Vi föreslår att arbeta med
ett taksystem som solceller, som är ett integrerat system.
Tanken är att arbeta med ett taksystem i aluminium där långa
remsor formrullas och låses samman med en stående fals på
ovansidan.

6.13.2 Dränering
Med hjälp av parametrisk design studeras det hur man
klarar dränering i takets geometri och struktur, och sedan
leder vattnet till takfoten där vattnet samlas i en brunn och i
dräneringsrör.

1
2
3

Lösningar för dränering av takytan måste studeras i nästa
steg när både konstruktion, takuppbyggnad, geometri och
materialval samspelar.

4
5
6
7
8

Takbeklädnad i aluminium.

Naturlig ventilation

Med detta system har man möjlighet till imponerande långa
remsor av metall i upp till 200 meter, och med möjlighet att
integrera solceller i remsorna. Remsorna kan böjas och skäras
i fri form genom att använda datorgenererade profiler som
är skapade utifrån arkitekturens form. Systemet är hållbart,
flexibelt och lätt att montera och har även en ekonomisk
fördel.
Materialet ska också ha en mycket hög hållbarhet, vara
korrosionsfritt och kunna klara järnvägsmiljön på ett bra sätt.
En annan lösning är integrerade solpaneler i form av
takpaneler som läggs ut för att följa formen.

Takytan:
Vattnet samlas i den lägsta
punkten på takets yta

9
Plan – princip för vattenansamling på taket.

10

Södra entrén.

Illustration: Play Time

11
12 & 13
Solceller.
Takuppbyggnad – principsektion

Takuppbyggnad
1. Plåt med stående sömmar och
eventuellt integrerade solceller
2. Monteringsclips
3. Isolering/valsade stålbalkar
4. Profilerad plåt/ångspärr
5. Sekundära balkar

Fasad
6. Fönster
7. Huvudbalk
8. Takränna
Undertak
9. Valsade stålbalkar
10. Träreglar
11. Top hat-profiler/akustisk isolering
12. Svart väv
13. Trälameller

Inga synliga vattenrör
som stör det öppna
inomhusrummet

Takränna placeras längs
den nedre delen av
fackverksbalkarna

Vattensamling

Regnvatten

Vågigt undertak i trä.
Undertak:
Innertaket längs fasaden har en
punkt som är lägre än den lägsta
punkten på yttertaket.

Vattnet leds genom rör integrerade
i undertaket och ner längs fasaden.

Vakfönster.
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Sektion – princip för dränering
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6.13.3 Takuppbyggnad och konstruktion

Aluminiumtakplåt
Delvis med integrerade solceller

Takets funktion är att skydda, samla och bjuda in. Som ett
hängande lakan, från pelare till pelare, flyter det ut som ett
moln över resenärerna. För att släppa in ljus och låta luften
cirkulera har taket delats av med en sicksacklinje, från ena
sidan till den andra. Denna linje fungerar som ett bärande
element samtidigt som den låter både ljus och luft cirkulera
in och ut ur byggnaden.

Taköverhäng
Yttre förlängning av undertaket
Sekundära balkar
Trä eller stål
Primära “smiley”-balkar
Följer takfönstrens sicksackform

Sicksacklinjen som går från pelare till pelare sträcker ut taket
mellan en stödlinje längs takets långsidor. Denna konstruk
tion innebär ett inomhuslandskap fritt från pelare vilket frigör
en stor flexibel yta för cirkulation och service, där kommer
siella program kan utformas utan hinder.

Stålpelare
Ø500 millimeter, avsmalnade mot toppen;
tar endast vertikala laster

Byggnaden är utformad för att lätt kunna skötas och under
hållas, trots sin sofistikerade form. Samtliga fasader omges
av hårda ytor där underhåll kan utföras antingen direkt eller
med hjälp av kranar och stegar. På broarna över spåren kan
underhåll utföras från gång- och cykelramper på de yttre
sidorna, och från smala påhängda servicebroar på insidorna
mot perrongområdet.

Hörnpelare
I de fyra hörnen är pelarna dimensionerade för
att ta både vertikala och horisontella laster

Wilson school / BIG.

Sky UK headquarters / Arup associates.

Consumer credit union headquarters / Hok.

Oslo opera / Snøhetta.

Nedanför bron, på marknivå, är fasaden mer sluten och upp
levs som en del av brons sockel. På nedre plan hittar du också
mer stängda funktioner som tekniska utrymmen, toaletter,
personalutrymmen och andra servicefunktioner. Samtidigt
finns det också kommersiella funktioner och entrén där du
vill ha exponering för dagsljus. Fasaden på bottenvåningen
måste utgöra ett system som rymmer alla olika funktioner.
Fasaden är här avsedd som ett kanalväggsglassystem eller
U-profilglassystem i matt genomskinligt glas. Här uppnår
du ett diffust dagsljus och har möjlighet att öppna delar av
fasaden med klara glaspartier där detta önskas. Kanalglas
väggsystemet ger möjlighet att arbeta med böjda hörn i
planet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, och har också
en aningen diffus halvtransparent vägg mot annars stängda
funktioner.

Fönsterramar i aluminium,
bladformade

Exploderad axonometri illustrerar konstruktionsprincip.

6.13.5 Drift och underhåll

Västerås nya resecentrums gestaltning handlar om ett land
skap där flöden samlas och ett tak som skyddar resenären
genom att sväva över de delar utomhus där behov finns.
För att stärka iscensättningen är fasaden därför ett enkelt,
transparent och neutralt glasfönster på de delar som står på
bron. Fasaden skyddar resecentret och står som ett fönster
både mot resenären och mot Västerås.
Fasaden på bron för Västerås nya resecentrum varierar i höjd
från 7 till 18 meter. Fasaden är utformad som ett strukturellt
glassystem som minimerar behovet av en sekundär konstruk
tion för att stödja fasaden. Här önskas ett monolitiskt glas
element där glasväggen uttrycks i sin renaste form, med rena
glashörn, maximal genomsikt och ljusinsläpp som betonar
förhållandet mellan landskap och tak.

Innertak
Trälameller

För mer om konstruktion hänvisas till Tyréns kapitel 7 om
konstruktion.

6.13.4 Fasadsystem

I delarna nedanför bron är det också viktigt att fasaden
används som en del av en strategi för att utrymmet under
bron ska kännas säkert och trevligt. Fasaden kan ge ljus och
glöd till omgivningen och känns lätt och vänlig. Det är också
önskvärt att arbeta med produkter som inkluderar återvunnet
glas. En annan fördel är att profilerna finns i stora dimen
sioner och är enkla att installera.

3–25meter
meter
3-25

7–11meter
meter
7-11

11–20meter
meter
11-20

Potentiell utrustning för underhåll, reparation och rengöring
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6.14		MILJÖ
6.14.1 Biofili

6.14.2 Hållbarhet och innovation
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är självklara delar
av Västerås resecentrums hållbarhetsstrategi. Som stad har
du ett ansvar att ta upp frågan om hållbarhet och hålla dina
ambitioner höga genom målinriktade riktlinjer för staden,
med krav på utvecklare, entreprenörer och leverantörer. Som
projekt och arkitekt är vi ansvariga för att ta upp frågorna
i projektets design och möjliggöra hållbart tänkande och
lösningar.

Resecentrum är en förlängning av stadens rum, stadens
golv, parkerna och de anslutande gatorna. Känslan av att
landskapet fortsätter inomhus och att du fortfarande är en
del av staden och det urbana stadslivet är viktigt för rese
centret. Med de förutsättningar som taket och fasaderna
ger, har vi möjlighet att fortsätta och förlänga landskapets
grönska inomhus. Möjligen kan vi planera för annan typ av
växtlighet i utomhusmiljön, men det är känslan av ett förenat
grönt område som fortsätter in genom byggnaden. Grönska
är något de flesta kan uppskatta och eftersom resecentret
är ett utrymme för alla känns det som ett naturligt element
som kan stärka känslan av tillhörighet för alla människor.
Idén med biofili berättar också historien om hur grönska ökar
välbefinnandet och sänker stressnivåerna.

Västerås nya resecentrum är ett offentligt projekt som är ett
fönster för staden och för viktiga värden. Här tas extra ansvar
för att lyfta hållbarhetsfrågan, både ekonomiskt, socialt och
ekologiskt. Det nya resecentret har också en unik potential
att visa upp stadens teknik- och innovationsscen.
Utformningen av det nya resecentret kommer bland annat att
arbeta med byggnadens integrerade solcellssystem för att ta
vara på solens energi.
Inomhusklimatet kommer att kontrolleras i stor utsträckning
genom naturlig ventilation, med uppvärmning genom golv
Psykologiska effekter: Koppling till natur sänker stressnivå och
ökar välbefinnande.

Skugga.
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Kontemplation.

värme. Det fortsatta arbetet i projektet ska försöka hitta inno
vativa lösningar för golvkylning och regnvattenåtervinning.
Nya resecentrum kommer att förbättra villkoren för kollektiv
trafikresor, erbjuda säker nära cykelparkering och ett naturligt
flöde för cyklister och fotgängare samt ge möjlighet att
växla mellan transportsätt. Det kommer att finnas laddnings
stationer och platser för mikromobilitet och nya transportsätt.
Med ökat fokus på komfort för resenären kommer projektet
att minska behovet av bil i staden.
I arbetet med design vill vi också arbeta med cirkularitet,
hälsa och välbefinnande, vattenanvändning, biologisk
mångfald och motståndskraft samt innovation. Läs mer om
hållbarhet i kapitel 5 i denna projektbok.
Social hållbarhet har också en stor plats i grundprincipen för
nya resecentrum. Västerås nya resecentrum binder samman
staden och bryter barriärer. Staden som tidigare startade eller
slutade med stationsbyggnaden möts nu i stationsrummet –
på marken, under taket.
Hållbarhetsros

Miljöpåverkan: Skapar en föroreningsbarriär, förbättrar
luftfuktighet och nedkylning.

Häng.

Lek.

Väntyta i grönskan under himlataket.

Illustration: Play Time

Temporärt program och uppehåll på mitten av bron över spåren.

Illustration: Play Time
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6.14.3 Inomhusklimat och energistrategi
Inomhusmiljöns strategi svarar upp mot den övergripande
arkitektoniska idén om ett transparent tomrum, men samtidigt
ska den tillgodose den hållbarhetsmässiga ambitionen med en
högpresterande byggnad med minimal energiförbrukning.
Baserat på detta föreslår vi två temperaturzoner:
1. Standard inomhusmiljökrav för övertäckta ytor med
mekanisk ventilation, som säkerställer en temperatur
mellan 18–26 °C.

Vi föreslår en naturlig ventilationsstrategi för broområdet
där öppningar i fasad och tak tillgodoser ett gott flöde
av frisk luft under vinterhalvåret och samtidigt motverkar
överhettning under sommaren.
Att dela upp byggnaden i olika temperaturzoner ger oss
möjlighet att spara energi för både uppvärmning och ventila
tion för broplanet. De täckta områdena kommer också att
dra nytta av att de skyddas från de yttre förhållandena, vilket
möjliggör enklare kontroll av inomhusklimatet.

Analys:
• Ett antal analyser har gjorts för att integrera 
strategin i den arkitektoniska designen:
• Öppningsbar fasadareal
• Användning av areal nära den glasade fasaden
• Upphöjda utrymmen och klimatpåverkan på dessa
• Storlekar på tempererade pods/zoner och deras
effekt på energiramen
• Påverkan på inomhusklimat utifrån placering och
glasareal i tempererade pods/zoner

2. Till skillnad från de övertäckta ytorna, föreslår vi en större
temperaturskillnad i det omkringliggande broområdet,
med en minsta temperatur på 10 °C och en maximal
temperatur på 26 °C.

Uppvärmda områden
Butik/servering: Uppvärmt område 18–26˚C/mekanisk ventilation/centralvärme/inglasade ytor.
Uppehåll under taket: Halvuppvärmt område 10–26˚C/öppningsbara partier i tak och
fasad kontrollerar överhettning/värms upp via golvvärme.
Hållbarhetsdiagram.
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Stationens café med uppvärmd försäljningsdisk.

RESECENTRUM – MÄLARPORTEN • 69

KAPITEL 6 • ARKITEKTUR

KAPITEL 6 • ARKITEKTUR

6.14.4 MEP-diagram

6.14.5 Fasadöppningar

Den föreslagna strategin har ett antal energibesparande
effekter:
• 70 procent av den beräknade elektriska energin
produceras genom att täcka taket med solceller.
• 1 350 000 kWh sparas årligen genom att värmas till
10°C istället för 20°C.
• 350 000 kWh sparas årligen genom naturlig ventilation
av bron.

Inomhusklimat och energistrategi för broområdet:
Vi föreslår en naturlig ventilationslösning för broområdet som
stöds av ett golvvärmesystem.
Det förväntade inomhusklimatet i broområdet har simulerats
för komforttimmar under 10 °C och överhettningstimmar
över 26 °C. För termisk komfort används 100 timmar över
26 °C ofta som designparameter. Och eftersom överhett
ning mildras genom öppningar i fasaden och i taket har den
nödvändiga mängden öppningar analyserats både mot norr
och söder.
Broareal mot norr.

Följande antaganden har gjorts:
				Vägg
U-värden för byggnadsskal [W/m2K] 0,18

Tak
0,13

Fönsterspecifikationer

U = 0,9 W/m2K

g = 0,5

Utrustningspåverkan
Belysningspåverkan
Personpåverkan

7,5 W/m2
2,0 W/m2
4,0 W/m2 (motsvarar 4 prs/100 m2)

Golv
0,15

Analysen visar att ökning av öppningsområdet minskar
mängden överhettningstid, men också att kyla inte är ett
problem under kalla perioder.*
Eftersom 100 timmar är en designparameter som fastställts
av byggägaren och inte ett lagligt krav, kan man argumen
tera för att 10 procents öppning faktiskt skapar ett bekvämt
inomhusklimat under stora delar av året.

Broareal mot syd.

* Resultaten representerar ett broområde utan värmeförlust genom
golvet eftersom det förväntas ligga ovanpå byggnaden på
bottenvåningen. Emellertid finns det inget värmesystem i simu
leringen, vilket indikerar att det fortfarande ska vara möjligt att
upprätthålla bekväma t emperaturer. Det är vår rekommendation att
undersöka detta i en mer detaljerad simulering tillsammans med
energiberäkningen för broområdet.
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6.14.6 Områden nära glasfasaden

6.14.7 Upphöjda områden

6.14.8 Energi i kommersiella utrymmen

Arkitekturen inbjuder till sittplatser i broområdet, och
därför har en analys utförts för att undersöka hur de stora
glasfasaderna påverkar de närliggande områdena mot
fasadfönstren när det kommer till kallras som orsakas av
temperaturskillnaden mellan den kalla utomhusluften och
den varma inomhusmiljön.

På mezzaninen finns ett upphöjt serveringsområde som är
en del av det naturligt ventilerade broområdet. Därför har en
analys utförts av hur temperaturen påverkas där uppe jämfört
med på marknivå.

Två analyser har gjorts med avseende på de kommersiella
utrymmenas utformning. Den första analysen bedömer
energibehovet och genomsnittligt U-värde för olika höjder
och områden. Den andra analysen bedömer inomhusklimatet
beroende på placering och mängden glas.

Eftersom kallras beror på glasets U-värde har en analys av
det nödvändiga antalet värmerör som är integrerat i fasaden
utförts, vilket visar att ett U-värde på 0,7 kräver 3 x DN50
värmerör integrerade för att undvika problem med kallras
nära stora fönsterområden.

Analys av hur storleken på inomhusområdena påverkar energibehovet och det genomsnittliga U-värdet.

Följande antaganden har gjorts:
				Vägg
U-värden för byggnadsskal [W/m2K] 0,18

Tak
0,13

Fönsterspecifikationer

U = 0,9 W/m2K

g = 0,5

Utrustningspåverkan
Belysningspåverkan
Personpåverkan

7,5 W/m2
2,0 W/m2
4,0 W/m2 (motsvarar 4 prs/100 m2)

Basic box (WxLxH)			
8x12.5mx3m
100 m2

Golv
0,15

Analysen visar att en lägre takhöjd och ett större utrymme
bidrar till att minska både energibehovet och det genomsnitt
liga U-värdet för det analyserade detaljhandelsområdet.

Utsikt från restaurangen på mezzaninen.

Energibehovet måste lämna en marginal när man jämför
med energiramen, eftersom en del av energibehovet från
broområdet måste läggas till detaljhandelsområdet. Det
föreslås därför att minska glasytan eller minska U-värdena
för byggnadshöljet för att säkerställa att byggnaden kan följa
föreskrifterna.

Observera: Det presenterade beräknade energibehovet tar inte hänsyn
till energin för broområdet, som måste läggas till energibehovet för
detaljhandelsområdena enligt svenska regler.
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Observera: Det genomsnittliga U-värdet avser en ruta som liknar den i
figuren ovan. Det är ännu inte fastställt hur det faktiska genomsnittliga
U-värdet måste beräknas för flera byggnader i en annan byggnad.
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6.14.9 Inomhusklimat i kommersiella ytor

Basic box (WxLxH)
8x12.5mx3m
100 m2

Butikerna måste ha en behaglig temperatur. Normalt kan
100 timmar över 26 grader accepteras. Miljöbyggnad mäter i
termer av PPD, där målet är högst 10 procent PPD (Predicted
Percent Dissatisfied).
Följande antaganden har gjorts:
				Vägg
U-värden för byggnadsskal [W/m2K] 0,18

Tak
0,13

Fönsterspecifikationer

U = 0,9 W/m2K

g = 0,5

Utrustningspåverkan
Belysningspåverkan
Personpåverkan

7,5 W/m2
2,0 W/m2
4,0 W/m2 (motsvarar 4 prs/100 m2)

Golv
0,15

Analysen visar att placeringen av detaljhandelsområdena bort
från fasaden minskar överhettningstimmarna avsevärt. För
att sänka mängden timmar över 26°C föreslås att glasytan
minskas.

Nära fasad

6.15		LJUS
Taken som välver sig fram över byggnaden och skjuter ut
över exteriöra platser och cykelrampen är ett av de starkaste
arkitektoniska elementen och det som ger Västerås nya
resecentrum sin identitet. Taket ska lyftas fram med ljus för
att beskriva och framhäva arkitekturen under dygnets mörka
timmar. Den glasade byggnaden lyser inifrån och genom
styrning kan ljuset kontrolleras till att ge byggnaden olika
uttryck under dygnet.

Byggnaden är utformad på ett sätt som undviker mörka
platser under själva byggnaden. Nu omges dessa platser
av glasade fasadpartier och öppna siktlinjer. Att kunna ha
kontroll på ljuset inifrån byggnaden i dessa delar är därför
viktigt men också genom att dessa utrymmen ljussätts så att
rummet och siktlinjer tydliggörs även kvällstid.

De ramper och trappor som kommer upp ur markplattorna är
platser som är viktiga att ljussätta så att de blir tydliga på ett
vägledande sätt men också för att de inte ska upplevas som
mörka och otrygga.

6.16		AKUSTIK
Genom att arbeta med material i taket, väggar i kommersiella
arealer, möbler och med gröna plantor kommer akustiken att
arbetas in i kommande skeden.

Takets undersida ska belysas både exteriört och interiört så
att det och dess materialitet framhävs kvällstid.

En bit ifrån fasad

Analys av hur placeringen av detaljhandelsområdena inom broområdet påverkar energibehovet.

Om golvyta ökas möjliggör det mer glas i detaljhandelsom
rådet. Om golvyta minskas är det nödvändigt att minska
glasytan ytterligare för att uppfylla en PPD-nivå på max 10
procent.

Illustration: Play Time
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6.17		KONST
6.17.1 Offentlig konst – om konstnärlig
gestaltning i Västerås

6.18		GENOMFÖRANDE
6.18.1 Etapper

Etapp 1, steg 1

Västerås nya resecentrum kommer att byggas i etapper, där
varje etapp kommer att delas in i ytterligare byggskeden.

Offentlig konst är en integrerad del i Västerås stads utveck
ling och bidrar till gestaltningen och upplevelsen av den
gemensamma miljön. I Västerås resecentrum, där resenären
ska stå i fokus och människan i centrum, är den offentliga
konsten en central del som ska bidra till den gestaltade
livsmiljön, och dess gemensamma, humanitära värden. Flera
olika konstnärliga gestaltningsuppdrag kommer att ingå.
Arbetet sker i dialog och följer Västerås resecentrums olika
byggetapper.

Östra delen av busstorg och bussgata
Tillfällig bro över spår

Den första del som ska byggas är etapp 1 som är beskrivet
här i programhandlingen. Då byggs Sigurdspassagen, Vasa
terrassen, Sigurdsterrassen, busstorget samt första delen av
perronger och spårområde.
”Annorstädes”, videokonstverk av Tania
Ruiz Gutiérrez, 2010, Malmö central.

Konsten har en förmåga att verka sammanhållande och i
förlängningen stärkande för ett hållbart samhälle. I ett av
de övergripande målen för Västerås nya resecentrum lyfts
gestaltningen fram som särskilt viktig, samt att den ska
utmärka sig som självständig och kraftfull.

Inom etapp 1 beskrivs här två steg: Under etapp1, steg 1
kommer den tillfälliga bron byggas samt den östra delen av
bussgatan och busstorget. Samtidigt byggs den östra delen
av kvarteret Sigurd 3 på den södra sidan ut som ett tillfälligt
resecentrum. Under denna tid är det västra området en
byggarbetsplats.
I etapp 1, steg 2 (E1S2) är Sigurdspassagen färdigbyggd,
samt att bussgatan är kompletterad med den västra delen
och kan nu tas i fullt bruk.

Den konstnärliga gestaltningen ska levandegöra Västerås då,
nu och i en framtid. Den offentliga konsten är identitetsska
pande och kommer att bli en viktig del av västeråsarnas och
resenärernas nya resecentrum – och för människors relation
till varandra, staden, naturen och resandet.

I etapp 2, som förväntas byggas 2040, bygger man
Kungsängspassagen inklusive terrasser och anslutande torg.

Etapp 1, steg 2
Västra delen av busstorg och bussgata
Sigurdspassagen

Vasaterrassen
Sigurdsterrassen

”Bella Runes Portal” av Bella Rune, 2020,
Karlsgatan och på Skrapantorget i Västerås.

6.17.2 Offentlig konst i gemensamma 
inne- och utemiljöer
Västerås resecentrum handlar om flöde, människor och
bytespunkter, om förbindelser och mötesplatser, och om
landskapet och taket. De olika konstnärliga gestaltningsupp
dragen för Västerås resecentrum ska vara både byggnads-/
platsintegrerade och fristående konstverk i byggnaden och
dess utemiljöer. Västerås stad eftersträvar en mångfald av
unika konstnärliga uttryck, samt en dynamik mellan det
storskaliga och det intima.
Med den konstnärliga gestaltningen för Västerås rese
centrum ska icke-kommersiella och gemensamma rum och
ytor förstärkas, för att därigenom bidra till tillgänglighet där
människan sätts i centrum. I linje med de arkitektoniska
ambitionerna kommer konsten att medverka till ett brobyg
gande och förstärka kontakten mellan Mälaren och Vasa
parken. Den offentliga konsten i Västerås resecentrum ska
bjuda in till både reflektion och aktivitet – och inspirera till
samtal och möten mellan människor.
På denna sida finns exempel på offentlig konst, som kan
inspirera till dialog i det fortsatta arbetet med den konst
närliga gestaltningen för Västerås resecentrum.
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“GaiaMotherTree” av Ernesto Neto, installerad på Zurich Main
station under sommaren 2018 av konstmuseet Fondation Beyeler.

Faser i projektet.

Den offentliga konsten kommer att medverka till ett brobyggande och förstärka kontakten mellan Mälaren
och Vasaparken. De många konstverken i Vasaparken bjuder på Västerås konsthistoria, med stark prägel av
modernismens uttryck.
På bilden ovan till höger: ”Borgarna” från 1961 av Olle Adrin. Foto: Bo Gyllander. På bilden ovan till vänster:
”Water Pavilion”av Jeppe Hein, 2017, Storängstorget, Norra Djurgårdsstaden.
På stora bilden ovan visualiseras närheten mellan utemiljön på Sigurdsterrassen och Mälaren.

”Itinerary” av Anders Kappel, 2017, Odenplan, Stockholm.
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Name

Area (BTA)

Department
00 Retail
#01A-04
#01A-05
#01A-06
#01A-07

BUS TERIMAL

A.K

#01A-INFO/TIX-1

#01A-INFO/TIX-2

#01A-STORE-1
#01A-07

#01A-06
#01A-01

#01A-02

#01A-03

#01A-STAIRS-1

16975

#01A-TOILET
#01A-DUCTS-2

#01A-CIRCULATION-1

#01A-STAFF BREAK-2

#01A-05
#01A-05

#01A-VL OFFICE

#01A-CIRCULATION-2
#01A-PL02

#01A-RISERS-1

#01A-STAFF BREAK-1

#01A-BIKE PARK-1

#01A-08

#01A-STAFF

#01A-09

#01A-STAIRS-2 #01A-RISERS-3

#01A-04

13369

A.J

02 Back of house
#01A-RISERS-1
#-1A-AHU LEFT
#-01A-AHU RM RIGHT
#-01A-HEATING CENTRE
#-01A-LOW VOLT RM
#-01A-PL
#-01A-RISERS-2
#-01A-RISERS-3
#-01A-RISERS-4
#-01A-STORE-1
#-01A-STORE-2
#-01A-TEL RM
#-01A-UPS RM

#01A-PLATFORM LOBBY 1A

22606

PLATFORM 01

TRACK 01/02

PLATFORM 02
#01A-PLATFORM LOBBY 2B

#01A-PLATFORM LOBBY 2A

#-01A-LOW VOLT RM

A.G

#-01A-TEL RM

TRACK 03/04

#-01A-STORE-1

22000

#01A-RISERS-1
#-01A-AHU RM RIGHT

PLATFORM 03

#-01A-HEATING CENTRE
#-01A-PL

#-01A-RISERS-2

#-1A-AHU LEFT

ESC PIT ABOVE

#-01A-RISERS-4

#-01A-CORRIDOR

A.F

23000

#-01A-STAIRS-2

#-01A-STORE-2

#01A-PLATFORM LOBBY 3B

#01A-PLATFORM LOBBY 3A

TRACK 05/06

#-01A-UPS RM

-01 Källare
01 Cirkulation
#-01A-CORRIDOR
#-01A-STAIRS-1
#-01A-STAIRS-2

HPL 3PL

A.H

#-01A-STAIRS-1

PLATFORM 04

#-01A-RISERS-3
A.E

#01A-PLATFORM LOBBY 4A

#01A-PLATFORM LOBBY 4B

Total BTA

#01C-KIOSK 01

130 m²
15 m²
16 m²
161 m²

01 Cirkulation
01 Cirkulation
01 Cirkulation

3 m²
85 m²
62 m²
101 m²
32 m²
7 m²
9 m²
10 m²
3 m²
228 m²
63 m²
24 m²
20 m²
646 m²
807 m²

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

22000

9000

A.12
9000

A.13
9000

A.14
9000

10800

A.16
9000

A.17
9000

A.18
9000

A.19
7200

A.D

Function

#-01A-LOW VOLT RM

#-01A-TEL RM

#-01A-STORE-1

#-01A-AHU RM RIGHT

#-01A-RISERS-4

#-01A-CORRIDOR
#-01A-UPS RM

#-01A-STAIRS-2

#-01A-RISERS-3

ESC PIT ABOVE

Department

A.C

02 Back of house
#01A-RISERS-1
#-1A-AHU LEFT
#-01A-AHU RM RIGHT
#-01A-HEATING CENTRE
#-01A-LOW VOLT RM
#-01A-PL
#-01A-RISERS-2
#-01A-RISERS-3
#-01A-RISERS-4
#-01A-STORE-1
#-01A-STORE-2
#-01A-TEL RM
#-01A-UPS RM

16975

01 Cirkulation
01 Cirkulation
01 Cirkulation

3 m²
85 m²
62 m²
101 m²
32 m²
7 m²
9 m²
10 m²
3 m²
228 m²
63 m²
24 m²
20 m²
646 m²
807 m²

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

#01B-RISERS
#01B-06 SERVICE

#01B-AHU-BRIDGE

#01B-AHU GF-A

#01B-AHU GF-B

#01B-HEATING CTR

Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe

60 m²
99 m²
108 m²
74 m²
341 m²

00
00
00
00

Retail
Retail
Retail
Retail

374 m²
307 m²
49 m²
122 m²
77 m²
79 m²
78 m²
81 m²
78 m²
15 m²
20 m²
1281 m²

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation

6 m²
8 m²
114 m²
128 m²

01 Temp / Ticketing / Info
01 Temp / Ticketing / Info
01 Temp / Ticketing / Info

904 m²
13 m²
6 m²
10 m²
16 m²
49 m²

02
02
02
02
02
02

Back
Back
Back
Back
Back
Back

of
of
of
of
of
of

house
house
house
house
house
house

219 m²
34 m²
36 m²
30 m²
73 m²
51 m²
1441 m²

02
02
02
02
02
02

Back
Back
Back
Back
Back
Back

of
of
of
of
of
of

house
house
house
house
house
house

Total LOA

2545 m²
2545 m²

/
/
/
/
/
/
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To
To
To
To

go
go
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go
go
go

Back of house
Back of house

Area (BTA)

00 Grundplan
00 Fast Food / Restaurant
#01B-05
#01B-06

Department

58 m²
135 m²
192 m²

00 Fast Food / Restaurant
00 Fast Food / Restaurant

42 m²
41 m²
56 m²
66 m²
148 m²
1174 m²
1526 m²

00
00
00
00
00
00

424 m²
18 m²
442 m²

01 Cirkulation
01 Cirkulation

10 m²
10 m²
81 m²
60 m²
80 m²
76 m²
283 m²
173 m²
239 m²
193 m²
18 m²
59 m²
6 m²
16 m²
43 m²
159 m²
25 m²
11 m²
57 m²
1577 m²
3748 m²

Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail

01 Temp / Ticketing / Info
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KAPITEL 7 • KONSTRUKTION

Konstruktion

7.1.2

Nuvarande spårplan

Västerås centralstation ligger längs Mälarbanan som för
binder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är till stora delar dubbelspårig och planeras på sikt att
byggas ut till fyra spår längs hela sträckan. Kapacitetsbristen
vid dagens resecentrum har i Trafikverkets och Västerås stads
analys visat sig bero på underdimensionerat stationshus,
passager och vänthallar. Det är med andra ord inte platt
formar och bangård som begränsar kapaciteten utan flödena
till och från via lyftpaket i form av rulltrappor, trappor och
hissar.

7.1		FÖRUTSÄTTNINGAR
7.1.1 Befintlig station
Nuvarande stationsbyggnad uppfördes 1997 och är uppförd
i två våningsplan i direkt anslutning till spår 1. Från stationsbyggnaden nås övriga spår via en gångbro över spåren. Lyftpaket i form av rulltrappor och hissar transporterar resenärer
till och från plattform 2 och 3 samt gångbron. Gångbron
fungerar även som passage till södra sidan om spårområdet.
Under befintlig stationsbyggnad finns idag skyddsrum med
plats för 240 personer. Stationsbyggnaden är samägd av
Jernhusen (51 %) och Västerås stad (49 %) i det gemensamma bolaget Västerås Central AB.

Västerås central består idag av tre plattformar och nio spår
där spår 1–5 är plattformsspår och spår 6–9 används som
uppställningsspår. Plattform 1 är cirka 500 meter lång och
cirka 6 meter bred. Plattform 2, mellan spår 2 och 3, är
360 meter lång och cirka 11 meter bred. Plattform 3, mellan
spår 4 och 5, är 360 meter lång och cirka 10 meter bred.
Hastighetsbegränsningen i stationsområdet är idag 80 km/h
för passerande tåg, men samtliga persontåg stannar idag
vid stationen vilket innebär att de håller en betydligt lägre
hastighet.

Figur 1-5: Befintlig spårplan.

Figur 1-6: Spårplan etapp 1, 2025.

Enligt SJ var det år 2018 cirka 61 000 (på- och avstigande)
tågresenärer på Västerås central per normalvecka. Information från Trafikverket visar att det passerar cirka 110 person
tåg och 8 godståg förbi det aktuella området varje dygn
(2016) (Detaljplan 2018). Godståg passerar endast området
utan att göra uppehåll och enligt Trafikverkets uppskattning
utgörs 5,4 procent av den totala godsmängden av farligt
gods (2013–2015).
Figur 1-3: Nuvarande stationsbyggnad, fasad mot norr.

Trafikverkets senaste bedömning (2018) är att en slutlig
bangårdsombyggnad kan bli klar först efter 2040.

Figur 1-7: Framtida spårplan etapp 2, 2040.

Figur 1-1: Illustration befintlig stationsbyggnad och passage över spår.

Figur 1-4: Nuvarande stationsbyggnad med underliggande skyddsrum.
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Figur 1-2: Nuvarande stationsbyggnad, fasad mot väst.
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7.1.3

Framtida spårplan

Trafikverkets prognos för 2040 har som utgångspunkt att
Mälarbanan byggs ut till fyra spår och att ombyggnad av
Stockholms centralstation anpassas för ökad regionaltrafik.
I Trafikverkets prognos görs följande bedömning om
trafikökningar i regionen:
• Befintlig trafik ökar till cirka 150 tåg per dygn och
25 godståg per dygn.
• Stockholm-Västerås: Regionens planer och i enlighet med
Mälardalsrådet EBS Systemanalys har sträckan 4 avgångar
per timme och riktning i högtrafik. Därutöver eventuella
utökningar.
• Sala-Västerås-Eskilstuna: Trafiken utökas redan från 2022
jämfört med idag med grundinriktning att sträckan har
2 avgångar per timme och riktning under större delen av
dagen (Sala-Eskilstuna). Det är en ökning på åtminstone
50 procent jämfört med idag.
• Bergslagspendeln: Inriktning är halvtimmestrafik större
delen av dagen, ytterligare insatsavgångar är aktuella där
höjd behöver tas för 4 avgångar per timme i rusnings
riktning under högtrafik.
Det förslag om nytt spårområde som presenteras i detalj
planen presenterar sex genomgående spår, två mittplatt
formar och två sidoplattformar. Utformningen av plattformar
är under utredning men i detaljplanen (2018) föreslås en
längd på 520 meter och plattformsberedd på cirka 12 meter.
Förslaget medför att nuvarande uppställningsspår behöver
flyttas och placeringen av dessa utredas vidare. Ombyggnad
av spårområde enligt det förslag som presenteras i detalj
planen medför att spårområdet blir något smalare än befintligt. Däremot möjliggörs längre plattformar med upp till fyra
tåg runt en mittplattform. Detta resulterar i kortare avstånd
vid byten mellan tåg samt tätare tågtrafik.
Spårombyggnaden planeras att utföras i etapper, där första
etappen genomförs i samband med byggnationen av Sigurdsterrassen. Provisoriska lösningar kommer krävas för att lösa
resenärsflöden under tiden. I östra plattformsänden i befintlig
spårplan planeras en temporär broförbindelse för gående.
Slutligt utseende på etapp 1 utreds vidare av Trafikverket. En
möjlig lösning i dagsläget är att uppställningsspår rivs, varpå
plattform 4 kan byggas i nytt slutligt läge tillsammans med
spår 6. Därefter flyttas spår 5 till slutligt läge och plattform 3
breddas, så att södra plattformskanten kommer i slutligt läge.
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7.1.4

Geotekniska förhållanden

Östermalmsterrassen B:18.3

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

Kungsängsterrassen B:27.4

Vasaterassen
B:20.6

7.1.4.1 Underlag för projektering
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad
2019-12-10, Tyréns AB
• Markteknisk undersökningsrapport och PM Geoteknik,
KV Sigurd 7, Sweco Infastructure AB, Uppdragsnummer
2174547, 2011-11-10
• Geotekniska ritningar Mälarbanan, Delen Västerås central,
KM 109+550 – 113+000, Scandiaconsult, 1994-04-08
• Geotekniska ritningar Mälarbanan Västerås central, KM
110+615 – 111+210, Scandiaconsult, 1997-05-05
Utförda undersökningar redovisas i separat handling,
Markteknisk undersökningsrapport, (MUR/Geo), daterad
2019-12-10. Tillgängliga data har digitaliserats och satts
samman i en databas som kallas GeoBIM, se figur 1-8.

Sigurdsterrassen
B:20.4

Figur 1-8: Samtliga arkiverade och nu utförda borrpunkter inom området redovisade i GeoBIM.
Figur 1-9: Utförda JB-sonderingar (blå punkter) och tolkade lermäktigheter inom området.

Figur 1-10: Uppskattad jordlagerföljd i utförda JB-sonderingar.

7.14.2 Utförda JB-sonderingar
Som komplement till befintliga sonderingar har 4 stycken
JB-sonderingar utförts vid eller i närheten av det nya rese
centrumets tänkta ytterhörn. Syftet med dessa JB-sonderingar
har varit att få en grov uppskattning om bergnivåer vid
respektive hörn samt att utöka antalet provtagningar för
att kunna göra en första bedömning av lermäktigheteroch
hållfasthetsparametrar. I Figur 1-9 illustreras de utförda
JB-sonderingars lokalisering samt uppskattningar av
lermäktigheter. I Figur 1-10. redovisas den uppskattade
jordlagerföljden vid respektive borrpunkt där JB-sondering
har utförts. Observera att JB-sonderingarna inte ger en
entydig bild om exakt jordlagerföljd, men figuren syftar till att
redovisa en uppskattning av dessa.
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7.1.4.3 Hydrogeologiska förhållanden

7.1.4.7 Sättningar

Inom närområdet till planerad konstruktion har tio grundvattenobservationsrör installerats. Förutom dessa tio
observationsrör har två grundvattenrör installerats i samband
med tidigare utförda undersökningar inom området. De två
sistnämnda har inte återfunnits varpå nya mätningar i dessa
ej har utförts. Grundvattenrörens läge redovisas i Tabell 1-1,
figur 1-11 och 1-12.

Leran inom området är sannolikt normalkonsoliderad och
sättningar ska förväntas vid belastning av marken eller
vid grundvattensänkningar. För att närmare utvärdera
sättningarnas storlek med tid erfordras kompletterande
undersökningar för att verifiera lerans sättningsegenskaper.

Grundvattennivån har mätts månadsvis från och med augusti
2019 i fyra av rören, i resterande sex rör har mätningar
utförts från och med november 2019. Månadsvisa mätningar
kommer att fortgå fram till slutet på vintern (mars/april 2021)
för att få med de identifierade maxnivåerna som påträffades i
februari/mars 2020. Se utförda grundvattenmätningar i tabell
1-1 samt figur 1-12.

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

7.1.4.5 Schaktarbeten

Det är av stor vikt att erhålla information om närliggande
byggnaders grundläggning samt andra sättningskänsliga
konstruktioner i närhet till planerad byggnation.
Det kommer med stor sannolikhet krävas sättningsreducerade
åtgärder i samband med markhöjningar.

7.1.4.8 Fortsatt projektering
I projekteringsskedet erfordras omfattande geotekniska
undersökningar för att bättre verifiera jordlagerföljder, dess
tekniska egenskaper och bergdjup.

GV-rör

Installationsdatum

Marknivå (RH2000)

2019-08-21

+3,75

+1,06

+1,48

19T02GV

2019-08-21

+3,20

+0,77

+1,04

19T03GV

2019-08-21

+2,72

+0,97

+1,38

19T04GV

2019-08-21

+3,02

+1,05

+1,86

19T09GV

2019-11-20

+3,27

+0,97

+1,40

19T10GV

2019-11-21

+2,86

+1,12

+1,55

19T11GV

2019-11-21

+3,27

+1,16

+1,50

19T12GV

2019-11-21

+3,66

+0,95

+1,19

19T13GV

2019-11-20

+2,47

+0,95

+1,34

19T14GV

2019-11-19

+2,60

+0,80

+1,09

JOWGV1

1996-01-10

+4,04

+1,03

+1,43

GV1201

2011-10-19

7.1.5

Ett bra komplement till de geotekniska undersökningarna
med borrbandvagn skulle vara geofysiska undersökningar
för att i tidigt skede och relativt snabbt få en överblick över
området. Detta skulle vara en bra grund för planeringen av
fortsatta geotekniska undersökningar. Kommande mark
undersökningar kommer läggas in i GeoBIM-databasen.

1,5 m under my

Figur 1-12:Utförda grundvattenmätningar från augusti 2019 till och med november 2020.

Med avseende på de djupa lerlagren kommer all grund
läggning vara nödvändig att utföra med pålar. Sannolikt
erfordras borrade pålar med avseende på lerans stora djup
och dåliga hållfasthet. Borrade pålar är dessutom bättre med
hänsyn till massundanträngning vilket vill undvikas i n ärhet
till spårområde och befintlig byggnation i området vars
grundläggning kan påverkas.

Figur 1-11: Läge för tidigare och nu installerade grundvattenrör.

Grundvatten och förorenad mark

Mälarporten (Stationsområdet) har historiskt fungerat som
ett industriområde med ett antal olika verksamheter som
kan ha förorenat både mark och grundvatten. I samband
med omvandling av området finns ett behov av att hantera
risker kopplade till dessa föroreningar. En d etaljerad miljö
teknisk markundersökning har utförts av Sweco, Västerås,
2016-06-21. Undersökningsområdet, se figur 1-13
nedan, omfattade detaljplaneområdet med undantag för
spårområdet.

Tabell 1-1: Utförda grundvattenmätningar från augusti 2019 till och med november 2020.

7.1.4.6 Grundläggning
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Grundvattnets trycknivå
(RH 2000), högsta

19T01GV

Schakt intill spår kommer vara nödvändigt att utföra inom
spont. Vilken typ av spont som erfordras är ännu ej bestämt.
Främst temporära sponter kommer bli aktuella. Grundvattennivåerna står högt och viss grundvattenproblematik förväntas
vilket gör att tätspont sannolikt kommer erfordras i större
schakter, främst utanför spårområdet. Där utrymme finns och
vid begränsat schaktdjup, vilket studeras närmare i projekteringsskedet, kan schakt utföras med slänter.

Bergnivå har kontrollerats i fyra borrpunkter vid de planerade hörnkonstruktionerna. Berget ligger på varierande djup
mellan cirka 18 och 27,5 meter.

Grundvattnets trycknivå
(RH 2000), lägsta

Analysresultaten av markproverna påvisar bland annat att:
• Området söder om järnvägsområdet är generellt kraftigt
påverkat av metallföroreningar, i synnerhet av koppar
och bly. Ställvis påträffas koppar och bly i halter som
överstiger gränsvärdet för farligt avfall. Även på större
djup, i naturligt lagrad jord, påträffas förhöjda halter
av koppar och bly i ett flertal punkter (dock i allmänhet
med en lägre föroreningsgrad jämfört med ovanliggande
fyllnadsmaterial).
• Området norr om järnvägsområdet är inte lika påverkat av
metallföroreningar som det södra området.
• Förhöjda halter av koppar påträffas ställvis. Förhöjda halter
av PAH påträffas i större sammanhängande områden i
fyllnadsmassorna söder om järnvägen. PAH påträffas i
halter över gränsen för farligt avfall i flera punkter i den
djupare fyllningen (>1 meter under markytan).
• Norr om järnvägen påträffas förhöjda halter PAH i minst
ett sammanhängande område men även i utspridda
punkter. På större djup, i naturligt lagrad jord, är
PAH-halterna med några undantag generellt låga
både norr och söder om järnvägen.
• Oljeförorenade massor påträffas på ett antal utspridda
ställen, huvudsakligen söder om järnvägen. Ett samman
hängande område med oljeförorening kan eventuellt
finnas i den östra delen av området söder om järnvägen.
• Enligt samrådshandlingen från 2018 rekommenderas att
en riskbedömning med framtagande av platsspecifika
riktvärden för detaljplaneområdet genomförs för att utreda
vilka föroreningshalter som kan accepteras utan att de
utgör någon risk för människors hälsa och för miljön vid
planerad markanvändning.

Tidigare utförda utredningar som sammanfattas i
detaljplanen:
• Sweco Environment AB (2016), Stationsområdet 3B
Miljömål, Miljömål avseende efterbehandling av förorenad
mark, Västerås stad, rapport daterad 2016- 03-07.
• Sweco Environment AB (2016), Västerås stad, Rese
centrum Västerås, Detaljerad miljöteknisk markunder
sökning, rapport daterad 2016-06-21.

7.1.5.1 Grundvatten
Föroreningar förekommer även i grundvattnet. Grundvattennivån är belägen cirka 1,5–2 meter under befintlig markyta.
Grundvattnets storskaliga strömningsriktning antas vara
riktad mot Mälaren.
I samrådshandlingen, 2018, sammanfattas följande
föroreningar av grundvattnet:
• Söder om järnvägsområdet påträffas höga eller mycket
höga halter av arsenik, nickel och zink. Övriga metaller
förekommer i halter som bedöms som mycket låga till
måttliga.
• Grundvatten i den sydöstra delen av område är ställvis
påtagligt förorenat med avseende på PAH:er och bensen.
• Grundvattensänkningar kommer erfordras vid schakt
arbeten. För detta krävs en geohydrologisk utredning
avseende omgivningspåverkan med avseende på
avsänkningsdjup och tid för avsänkningen. Månadsvisa
grundvattenmätningar utförs sedan augusti 2019.

7.1.5.2 Schaktarbeten
Vid exploatering av detaljplaneområdet kommer stora
mängder jordmassor att schaktas av byggtekniska skäl (det
vill säga oavsett föroreningsinnehåll). Schaktmassor med
halter överskridande riktvärden för så kallad ringa risk och
som inte kan återanvändas inom området kan komma att
behöva omhändertas på avfallsanläggning. Det är först när
man känner till vilka områden som ska schaktas som det
är motiverat att förtäta provtagningspunkter med syfte att
klassa massorna.
Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan ska
lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan
eventuella efterbehandlingsarbeten/schaktarbeten påbörjas.
Inventering av befintliga byggnader med avseende på farligt
avfall ska utföras inför eventuell rivningsåtgärd. Komplette
rande provtagning bör också genomföras av marken under
befintliga byggnader.
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7.1.6

Föreskrifter, krav och standarder

7.1.6.2 Trafikverkets krav och råd

7.1.6.3 Standarder

7.1.7

Vid projekteringen ska hänsyn tas till en rad regler som ges
av myndigheter, tredje part och beställare. De myndigheter
som ger ut föreskrifter som ska beaktas i detta projekt är
Transportstyrelsen och Boverket.

I Trafikverkets styrande dokument, TRVINFRA, finns krav och
råd för olika anläggningsdelar. Nedan listas två exempel
på avsnitt ut TRVINFRA som kommer att bli aktuella vid
projektering av Västerås nya resecentrum.

För dimensionering av bärande konstruktioner hänvisar
Transportstyrelsens och Boverkets föreskrifter till de
europeiska konstruktionsstandarderna, Eurokoder.

Kravställande tredje part är Trafikverket som har publicerat
sina krav i särskilda dokument. Trafikverket har även
publicerat råd i särskilda dokument som också bör beaktas.
För detaljdimensionering av konstruktioner hänvisar
Transportstyrelsen och Boverket till europeiska beräkningsstandarder, Eurokoderna, i sina föreskrifter. Eurokoderna ger
utrymme för nationella val av parametrar och metoder. De
nationella valen är i Sverige angivna i myndigheternas föreskrifter. Det finns dock ytterligare standarder som kan komma
att behöva tillämpas i projektet.

TRVINFRA-00001

De geometriska begränsningar som presenteras i detta
kapitel bygger i huvudsak på följande:
• Fria zoner på plattformar
• Det fria rummet
• Fri höjd under fast konstruktion
• Begränsningslinjer utmed spår

Vägledning i tillämpningen av Eurokoderna avseende tolkningar och beräkningsexempel ges i en rad handböcker och
tillämpningsdokument som ges ut av branschföreningar. Det
finns också regelverk och tillämpningsdokument från andra
myndigheter som kan komma att bli aktuella, till exempel
avseende explosionslaster och effekter av dessa.

7.1.6.1 Föreskrifter

Figur 1-13: Utförd jord- och grundvattenprovtagning, Sweco 2016.

• Transportstyrelsen; Följande myndighetsföreskrifter måste
beaktas avseende konstruktioner: föreskrift, VVFS 2004:43
med ändring genom TRVFS 2011:12 (tidigare utgiven i
Trafikverkets föreskriftsserie) för vägbrokonstruktioner och
Boverkets EKS 9, BFS 2011:10 med ändringar till och med
BFS 2013:10, för tunnelkonstruktioner järnväg.
• Boverkets konstruktionsregler EKS 11 (BFS 2019:1).
(EKS 11 börjar gälla 1 juli 2019 och ersätter EKS 10).
EU:s tekniska krav för en järnvägsinfrastruktur beskrivs i
Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (förkortas
TSD eller på engelska TSI). I så kallade ”öppna punkter” kan
särskilda nationella krav tillämpas. En ny eller ändrad infrastruktur omfattas vanligtvis av flera TSD:er.
Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet:
• TSD Infrastruktur, tillämpas alltid för järnvägsanläggning.
• TSD Energi, tillämpas vid kontaktledning.
• TSD Tillgänglighet för funktionshindrade, tillämpas för
plattformar och/eller resecentra för resande.

Detta dokument innehåller krav på placering, utformning och
dimensionering av utrustning och anläggningsdelar inom
Trafikverkets ansvarsområde på stationer. Kraven syftar till att
säkra en tillgänglig och säker stationsmiljö för resenärer och
andra som vistas inom stationsområdet. Kraven är anpassade
för att tillgodose TSD-krav och tillämpliga nationella krav.
Dokumentet ersätter tidigare TDOK 2013:0685 – Stationer,
basfunktioner och klassindelning, samt TDOK 2014:0686 –
Banöverbyggnad, plattformar, geometriska krav vid ny- och
ombyggnad.

TRVINFRA-00004
Detta dokument anger krav för placering av fasta objekt
utmed spåret. Kravdokument ska tillämpas vid ombyggnationer, upprustningar, underhållsåtgärder samt nybyggnation
av spår och andra objekt inom det område kring spåret som
dokumentet omfattar. Detta kravdokument innehåller även
krav för det fria utrymmet utmed spåret. Kraven utgår dels
från det utrymme fordonet kräver, dels från det ytterligare
utrymme som krävs för arbeten längs spåret. Kravdokumentet
beskriver också det normalfordon som ligger till grund för
dimensionering av det fria utrymmet.
Dokumentet ersätter tidigare TDOK 2014:0555 – Banöver
byggnad, infrastrukturprofiler, krav på fritt utrymme,
samt TDOK 2014:0608 – Banöverbyggnad, plattformar,
geometriska krav vid ny- och ombyggnad, avsnitt 5.1 och 5.2.

Följande Eurokoder kommer att vara aktuella för
dimensionering av resecentrumet:
• SS-EN 1990: Eurokod 0 – Grundläggande
dimensioneringsregler.
• SS-EN 1991: Eurokod 1 – Laster på bärverk
• SS-EN 1992: Eurokod 2 – Dimensionering av
betongkonstruktioner.
• SS-EN 1993: Eurokod 3 – Dimensionering av
stålkonstruktioner.
• SS-EN 1994: Eurokod 4 – Dimensionering av
samverkanskonstruktioner stål/betong.

Geometriska begränsningar

Kraven finns presenterade i Trafikverkets styrande dokument
TRVINFRA-00001 samt TRVINFRA-00004.

7.1.7.1 Fria zoner på plattformar

7.1.6.4 Handböcker och tillämpningsdokument

Plattformens totala bredd bestäms av bredd på:
• Riskområden mot spår (på vilka resenärer inte ska vistas).
• Ytor för gående, väntan och föremål på plattform (till
exempel hisschakt, trapphus, väderskydd, papperskorg).
Vid hastigheter över 200 km/h får inte tåg passera på spår
intill plattform med väntande passagerare.

Vid sidan om föreskrifter, kravdokument och bindande
standarder finns även handböcker och tillämpningsdokument
som ger vägledning vid konstruktionsarbetet. De ger även
nationella tolkningar av till exempel Eurokoderna avseende
otydliga eller tvetydiga regler. För svängningar och vibrationer
ska ett vedertaget system för komfortkriterier användas,
exempelvis SS-ISO 10137:2008.

För fasta hinder större eller lika med 10 meter ska avståndet till riskområde/säkerhetszon inte understiga 2 meter
för nybyggnad och 1,6 meter för ombyggnad. För hinder
1–10 meter ska detta mått inte understiga 1,6 meter. Hinder
mindre än 1 meter ska placeras så att minsta avstånd till
riskzon inte understiger 1,2 meter, se figur 1-14.

Avseende bärande konstruktioner kan följande handböcker
komma att användas:
• Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2,
betongrapport nr 15, utgåva 2, volymer I och II.
• Stålbyggnadsinstitutets handböcker för dimensionering av
stålkonstruktioner.
Avseende beräkning och dimensionering för explosionslaster,
vilket inte omfattas av ovanstående regler, kan följande
dokument vara vägledande:
• MSB publikation B01-101, Beräkning av impulsbelastade
konstruktioner 2014.
• Fortifikationsverkets Konstruktionsregler, FKR 2011.

7.1.7.2 Fria rummet
Vid nybyggnation ska normalsektion för fria rummet enligt
avsnitt 6. TRVINFRA-00004 användas.
I figur 1-15 illustreras den normalsektion som använts för att
ta fram projektspecifika geometriska begränsningar för det
fria rummet.
Enligt TRVINFRA-00004 gäller följande:
• Sektion N ska tillämpas för konstruktioner i allmänhet.
• Sektion Ne ska tillämpas för spänningsförande
konstruktioner.

Riskområdets bredd beräknas från plattformskant (inklusive
eventuellt L-stöd) och bestäms av största tillåtna hastighet på
intilliggande spår. Samma krav på riskområdets bredd ställs
på nybyggda och ombyggda eller uppgraderade plattformar.

• Sektion K ska tillämpas som utrymme för utrustning
som är nödvändig för kontaktledningskonstruktion på
elektrifierad linje.
• Sektion N3 ska tillämpas för medellånga objekt.*
• Sektion N3,5 ska tillämpas för långa objekt.**

* Medellånga objekt är föremål med 1–15 meters utbredning längs
spåret och en höjd >0,5 meter över marknivå.
** Långa objekt är föremål med en längd längs spåret på >15 meter
och en höjd >0,5 meter över marknivå.

Figur 1-15: Normalsektion som använts för att ta fram projektspecifika
geometriska begränsningar för det fria rummet.

• Vid största tillåtna hastighet 0–140 km/h på intilliggande
spår ska riskområdets bredd vara minst 1,0 meter.
• Vid största tillåtna hastighet >140–200 km/h på
intilliggande spår ska riskområdets bredd vara 1,5 meter.
Vid projektering av Västerås nya resecentrum har riskområdet
valts till 1,0 meter.

Avseende dimensionering av geokonstruktioner (pålar) kan
följande handböcker användas:
• IEG Rapport 8:2008 Tillämpningsdokument – EN 1997-1
kapitel 7, pålgrundläggning.
• Lämpliga rapporter från pålkommissionen.
Figur 1-14: Fria zoner på plattformar.
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7.1.7.3 Projektspecifika zoner på plattformar

7.1.7.4 Projektspecifik normalsektion

Nedan visas kraven för fria zoner på plattformar i TRVINFRA-00001 anpassade efter projektspecifika
hinder och plattformar. För att uppfylla kraven i alla skeden behöver kraven för fria zoner samordnas
och planeras med provisorier.

Den projektspecifika sektionen som illustreras i figur 1-19
avser uppfylla Trafikverkets krav för nybyggnad och har
använts vid projektering i programhandling för broar och
hinder på plattform.

Plattform 1
Plattform 1 kommer i princip att behålla sitt läge men göras lite rakare och förlängas. Trafikverket
önskar 4 meter fritt m
 ellan hinder och plattformskant.

7.1.7.5 Fri höjd under fasta konstruktioner
Utöver den projektspecifika normalsektionen ställer Trafik
verket krav på fritt utrymme under fasta konstruktioner. I
projektet innebär detta att fri höjd under broar måste uppfylla de krav som finns redovisade i TRVINFRA-00004 avsnitt
6.4. Fri höjd ska väljas enligt Tabell 1-3 och ska uppfylla krav
på högsta tillåtna hastighet för passerande tåg med höjdkrav
kopplat till konstruktionens längd.

Plattform 2
Plattform 2 kommer att påverkas i alla skeden. Idag uppfyller plattformen kraven och har fritt cirka
3,6 meter på varje sida. I etapp 1 (2025) kommer plattformen att behålla sitt läge, medan båda
plattformskanterna förskjuts söderut i etapp 2 (2045). Det innebär att uppgångar delvis kan byggas i
slutligt läge, men klargörs för att breddas till slutligt skede. I bilderna nedan visas läget för uppgångar
etapp 1 i figuren för etapp 2. I etapp 1 är vårt förslag att kraven för ombyggnad används mot spår 3
(2,6 meter även för hinder >10 meter). Man kan då bygga lyftpaket med bredd 4 meter likt dagens.
Plattform 3
Plattform 3 uppfyller inte kraven som det ser ut idag. Befintliga uppgångar ligger strax under 3 meter
från plattformskant. Det är en mindre avvikelse som ger begränsning i fart för tåg på plattformarna
i det läget. Plattformen ska breddas i etapp 1 söderut till sitt slutliga läge i etapp 2. Lyftpaket och
pelare behöver byggas efter att breddning genomförts, så nära spår 5 som möjligt, då plattformen
smalnas av från spår 4 i etapp 2.

Tabell 1-3: Fri höjd under fasta konstruktioner
Fri höjd under fast konstruktion

Figur 1-17: Fria zoner på plattformar etapp 1.

Plattform 4
Detta blir en helt ny sidoplattform. Likt plattform 1 har Trafikverket önskat minst 4 meter fritt mellan
hinder och plattformskant.

Hastighet km/h

Längd <15 m

Längd >15m

<130

6,0

6,2

>130–200

6,3

6,5

>200–360

6,7

6,7

Figur 1-19: Projektspecifik normalsektion.

Finns sektionsutliggare alternativt växelutliggare under fast
konstruktion ska höjd i tabell ökas med 0,3 meter.
Vid projektering har en fri höjd under fasta konstruktioner
valts till 6,5 meter.

7.1.7.6 Begränsningslinjer utmed spår
Förutom de krav som listas i TRVINFRA finns begränsnings
linjer utmed spår. Nedan illustreras tre begränsningslinjer
med avstånd från spårmitt. Begränsningslinjerna avser
avstånd till Trafikverkets fastigheter, avstånd till bilväg, gångoch cykelväg samt markförlagd parkering. Dessutom finns en
yttre begränsningslinje. Notera att dessa begränsningslinjer
är riktlinjer från Trafikverket, men avsteg kan göras med stöd
i TRVINFRA.

Figur 1-16: Fria zoner på plattformar befintlig station.
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Figur 1-18: Fria zoner på plattformar etapp 2.

Figur 1-20: Begränsningslinjer utmed spår.
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7.2		 NYA KONSTRUKTIONER

7.2.1.1 Pelare

I detta kapitel presenteras konstruktioner och delmängder för
respektive del som illustreras i figur 2-1 och figur 2-2 nedan.
Utöver konstruktioner på broplan och grundplan presenteras
konstruktionsprincip och mängdning för takkonstruktionen
som binder ihop resenärstorget med Sigurdspassagen och
Sigurdsterrassen.

Pelare placerade i östra respektive västra fasaden utförs som
stålpelare med ledade anslutningar och för således endast
ner vertikala laster. Anslutningsdetaljer bör utredas vidare i
nästa skede för att säkerställa stabilitet i konstruktionen. För
den konstruktionsprincip som presenteras i programhandlingen förutsätts ledade anslutningar över brokonstruktionen
vilket möjliggör att endast vertikala laster belastar bron.

7.2.1

Takkonstruktion

I detta kapitel presenteras resecentrumets takkonstruktion
med dess ingående delar med avseende på konstruktion.
Mängder presenteras i slutet av respektive avsnitt för de
ingående konstruktionsdelarna.
Takkonstruktionen utgörs av en stålkonstruktion bestående
av primärbalkar och sekundärbalkar. Laster tas ner via
primärbalkarna i ett pelarsystem som är placerat i takets
yttergeometri. Grundläggning sker på pålfundament. Utöver
stålkonstruktionen presenteras pelarlägen och förutsättningar
för önskad geometrisk utformning.

Figur 2-1: Broplan med ingående delar.

Detta minimerar komplicerad grundläggning kring spårom
rådet och möjliggör att pelare placerade över brokonstruk
tionen kan avslutas på broplan, se figur 2-8.
I norra respektive södra fasaden tas både vertikala och
horisontella laster ner, vilket möjliggörs genom momentstyva
anslutningar. Störst horisontallast uppträder i takkonstruktionens hörn vilket resulterar i kraftigare pelardimensioner
och grundläggning i dessa delar. Övriga pelare utförs som
slankare konstruktioner där mindre horisontallaster förs ner
till grundläggning.

Norra fasaden förses med 13 stycken pelare. Samtliga pelare
utom pelare direkt ovanför bussinfart har egen grundläggning, se figur 2-6.

kopplingar momentfria skapas en kraftfördelning där underramen utsätts för endast dragkrafter och överramen för
endast tryckkrafter.

Södra fasaden förses med 6 stycken pelare. Samtliga pelare
har egen grundläggning, se figur 2-7.

Syftet med detta är att långa spännvidder kan åstadkommas
samtidigt som kraftresultaten, upplagsreaktionerna, vid
primärbalkarnas ändar resulterar i endast vertikala laster.
Primärbalkarnas längd och dimension varierar med takets
yttergeometri och avstånd mellan pelarna där den längsta
spännvidden uppgår till 101 meter. Primärbalkarna fungerar
också som ljusinsläpp i resecentrumet och förses med
glaspartier.

De pelardimensioner som anges som underlag till kalkyl i
programhandling visas i figur 2-8. Östra respektive västra
fasaden förses med pelare av dimensionen CHS508x50.
Norra respektive södra fasaden förses med pelare av
dimensionen CHS324x20.

7.2.1.2 Primärbalkar
Primärbalkarna spänner mellan pelarna i ett sicksackmönster,
se figur 2-9.
Takets kurvade geometri uppnås genom att primärbalkarna
utförs som fackverksbalkar med krökt över- och underram. I
Figur 2-10 illustreras hur lasterna fördelas mellan över- och
underram i en typisk primärbalk. Genom att utföra samtliga

Primärbalkarnas varierande spännvidd förutsätter att arbetsordningen beskrivs tydligt. Förslagsvis förtillverkas fackverksbalkarna i sektioner som sedan monteras ihop på plats. I figur
2-11 visas en principskiss över förtillverkade sektioner av
primärbalkar.
Förslagsvis förtillverkas även anslutning av pelartopp som
exemplifieras i figur 2-12.

Figur 2-12: Montageexempel av fackverksbalkar.
Figur 2-3: Takkonstruktion i stål samt stålpelare.

TRYCK

Figur 2-2: Grundplan med ingående delar.

DRAG

Figur 2-4: Exempel på ledad anslutning
i pelartopp.

Figur 2-6: Pelare i norra fasaden.
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Figur 2-5: Exempel på ledad anslutning
vid pelarfot.

Figur 2-10: Kraftspel i primärbalkarna resulterar
i vertikala upplagsreaktioner.

Figur 2-7: Pelare i södra fasaden.

Figur 2-11: Primärbalkarna föreslås tillverkas i delar som
monteras ihop på plats.

Figur 2-8: Illustration över pelarplacering
och preliminära dimensioner.

Figur 2-9: Primärbalkar.
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7.2.1.3 Sekundärbalkar
Mellan primärbalkarna spänner sekundära fackverksbalkar. I
figur 2-13 illustreras sekundära fackverksbalkarnas utbredning. Sekundärernas funktion är att staga primärbalkarna
och fördela ytlast. Sekundärerna utförs på samma sätt som
primärbalkarna med en kurvatur i över- och underram.
Sekundärbalkarnas utbredning och riktning följer takets
yttergeometri och skapar tillsammans med primärbalkarnas
sicksackmönster och takets timglasformade yttergeometri en
global styvhet i systemet. För att säkerställa global styvhet
i takkonstruktionen bör fortsatta utredningar genomföras i
nästa skede. Exempelvis bör behovet av skivverkan i taket
utredas ytterligare samt ytterligare styvhet genom ramverkan.
I figur 2-14 visas de sekundära element som placeras i
fasadlinje. Dessa element bör utföras så att önskad kurvatur
kan uppnås. Utformning av dessa element i kombination med
takets konsolande överhäng bör utredas vidare i nästa skede.

7.2.1.4 Fackverksbalkarnas kurvatur
Gemensamt för primär- och sekundärbalkar är att tillräcklig
kurvatur måste uppnås för att minimera deformationer från
snölast. I figur 2-15 visas utdrag ur beräkningsmodell där
deformation från snölast visas för önskad kurvatur. Störst
deformation sker naturligt där vi har längst spännvidd och
uppgår till cirka 182 millimeter, vilket för en spännvidd om
101 meter uppfyller nedböjningskraven. I tabell 1 visas
önskad kurvatur och förhållande mellan över- och underram
för respektive primärbalk, numrerade i figur 8.
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För att skapa en effektiv bärande struktur och en rationalitet
i formspråket bestäms kurvaturen på primärbalkarna med ett
samband som beskriver relationen mellan längden mellan
infästningspunkterna för primärbalken (avståndet mellan
pelartopparna) och längden på den kurvade över- respektive
underramen, se figur 2-16.
Syftet är att maximera primärbalkarnas krökning för
att minimera nedböjningen i konstruktionens längsta
spännvidder, men samtidigt uppfylla önskad rumshöjd i
resecentrumet.
I tabell 2-1 visas önskad kurvatur för respektive primärbalk.
Presenterade data i tabellen har använts vid preliminär
dimensionering och kontroll av nedböjningar. De bör förfinas
och anpassas ytterligare till det arkitektoniska uttrycket i
nästa skede.

7.2.1.5 Fasadbalkar
Norra och södra fasaden utförs likt primärbalkarna som
krökta element. Fasadbalkarna utförs dock inte som
fackverksbalkar utan har stöd på pelare i norra respektive
södra fasaden.
I tabell 2-2 visas önskad krökning i relation till högsta
pelartopp på samma sätt som för primärbalkarna.

Figur 2-13: Sekundärbalkar följer takets geometri och spänner mellan primärbalkarna.
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Figur 2-14: Sekundärbalkar i fasadlinje.

Tabell 2-1: ”Sag” för respektive primärbalk

7.2.1.6 Taköverhäng
Ytterligare utredningar och samordning krävs för gestaltning
och konstruktion av taköverhäng. I figur 2-19 visas önskat
taköverhäng.
Taköverhänget förväntas utföras som en del av takkonstruktionen. Dess kurvatur och infästning i övriga takkonstruk
tionen måste samordnas i nästa skede.
Nedan visas exempel på hur ett system med konsolande
avsmalnande balkar skulle kunna placeras i takets ytter
geometri. Hur infästningar och önskad kurvatur på
överhänget ser ut utreds i nästa skede. Mängdning är
angiven för konsolande balkar i stål.
I figur 2-21 visas hur ett liknande system används för att
möjliggöra samma typ av yttryck.

Primärbalk

”Sag”
underram (mm)

”Sag”
överram (mm)

1

11 740

7 330

2

9 370

6 160

3

7 950

5 170

4

5 630

4 030

5

4 310

2 530

6

2 690

1 790

7

2 860

1 400

8

1 190

420

9

2 930

1 420

10

2 780

2 010

11

4 420

3 060

12

4 690

4 140

13

5 960

5 020

14

6 510

6 080

15

7 530

6 870

16

7 990

7 630

Figur 2-16: Illustration av primärbalkarnas kurvatur.

Figur 2-21: Referensprojekt för att exemplifiera utkragande avsmalnande balkar.

Tabell 2-2: ”Sag” för ändbalkar
Fasadbalk

Sag (mm)

Norra fasaden

9 330

Södra fasaden

9 560

Figur 2-15: Utdrag ur beräkningsmodell. Deformation från snölast uppfyller nedböjningskrav.

Figur 2-20: Exempel på hur utkragande takdel kan utföras med konsolande avsmalnande balkar.

Figur 2-17: Numrering av primärbalkar till tabell 2-1.

Figur 2-18: Fasadbalkar i takkonstruktionens norra och södra fasad.

Figur 2-19: Princip för utkragande takdel i plan.
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7.2.1.7 Takuppbyggnad
Takuppbyggnad bör utredas vidare i nästa skede för att uppfylla takets geometriska uttryck samt hantering av regnvatten.
Mängdning för takuppbyggnaden baseras på en uppbyggnad
av TRP-plåt för isolering och redovisas tillsammans med
delmängdning för hela takkonstruktionen.
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7.2.1.10 Delmängder takkonstruktion
Pålar RD 220/12.5
16 meter styck

293 stycken

Platsgjuten betong grundläggning.
Armering 140 kg/m³

117 m3

Stålstomme

811 077 kg

Stål ”nose”-overhang

Stora mängder regnvatten måste hanteras på taket och förslagsvis kan detta ske genom att geometriskt leda vattnet till
lågpunkter och sedan avvattning invändigt genom stuprör.

7.2.1.8 Lastdata och lastkombinering till
beräkningsmodell
Nedan presenteras de lastförutsättningar som används vid
preliminärdimensionering av takkonstruktionen. Observera att
mer utförliga beräkningar är nödvändiga vid dimensionering
samt att stor vikt bör läggas vid dimensionering för dynamiska laster.
Antagna laster vid preliminär dimensionering:
Egenvikt
Stålkonstruktion

Automatisk i programmet

Takupbyggnad

1,5 kN/m² – hela takytan

Trafiklast
Snölast

1,6kN/ m² – hela takytan

Vindlast

0,46 kN/m² – tryck i fasadytan
0,20 kN/m² – drag i fasadytan

7.2.2.1 Utmaningar

8 233 kg

Takuppbyggnad, isolering (200 mm, 65 kg/m³)

83 187 kg

Takuppbyggnad, TRP (8 kg/m²)

51 192 kg

7.2.1.11 Behov av utredning och hantering av stabilitet
Nedan sammanfattas identifierade utredningsbehov i
systemhandlingsskede för att säkerställa global stabilitet i
takkonstruktionen:
• Konstruktionens stabilitet är beroende av hur laster
fördelas mellan ingående fackverksbalkar och om
lastöverföring kan utföras med skivverkan. I dagsläget
förhindras inte de primära fackverksbalkarna från rotation.
Hur detta uppfylls bör utredas vidare i nästa skede.
• Andra ordningens analys bör utföras för att säkerställa
global stabilitet.
• Stabiliteten hos systemet ökar med skivverkan i taket. Hur
detta kan uppfyllas bör utredas vidare i nästa skede.
• Utformning av knutpunkter bör utredas. Ledade anslutningar bidrar inte till takets globala stabilitet och bör
utredas vidare. Eventuellt kan delar av konstruktionen över
bron utföras som ramar, men då måste horisontella laster
kunna hanteras i brokonstruktionen.

7.2.1.9 Grundläggning

7.2.2

Som nämns ovan grundläggs för vertikala laster horisontallaster för pelare i resecentrumets norra respektive södra
fasad. Grundläggningstyper presenteras mer ingående i
avsnittet om grundläggning. I figuren nedan visas den grundläggning som krävs för laster från takkonstruktionen.

Sigurdpassagen som byggs i etapp 1 är den västra bron
över spåren. Passagen förbinder Vasaterrassen med Sigurds
terrassen. Nedan presenteras det konceptuella systemet för
bron baserat på byggbarhet och geometriska begränsningar
samt anpassning till gestaltning.

Störst horisontallaster uppträder i takkonstruktionens hörn
och grundläggs således med sexpålsfundament. Övriga
pelare som går ner till grundläggning i norra respektive södra
fasaden grundläggs med fyrpålsfundament. Notera att för
grundläggning av horisontallaster föreslås fundament med
sneda pålar. I övriga delar där endast vertikala laster tas ner
föreslås fyrpålsfundament med raka pålar.
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Sigurdspassagen

• Komplicerat geometriskt uttryck med kurvatur längs
broarnas ytterkanter vilket medför varierande bredd på
bron.
• Begränsningar för brostöd på grund av spårgeometrin.
Brokonstruktionerna förutsätter att stöd byggs på plattformarna som måste uppfylla geometriska förutsättningar
från Trafikverket.
• Höjdrestriktioner för fritt utrymme mellan rälsens överkant
och överbyggnadens underkant.
• Utbyggnadsmetoden måste anpassas mot spårens
trafikering och temporära trafikomläggningar.
• Givet de geometriska begränsningarna, byggbarhet och
materialeffektivitet föreslås broarna utgöras av fyra spann
om cirka 20 meter vardera. Detta innebär en stödlinje på
varje plattform.
• Den geometriska utformningen av broarna med kurvade
ytterkanter resulterar i varierande bredd över brons längd.
Över Sigurdspassagen varierar brons bredd mellan cirka
53 meter vid den bredaste delen och cirka 18 meter vid
den smalaste.

7.2.2.2 Lastförutsättningar
Bron ska dimensioneras enligt Krav Brobyggande v3.
Preliminär dimensionering av broarna har skett enligt SS-EN
1991-2. I tabell 2-3 anges karaktäristiska värden.
Tabell 2-3: Lastförutsättningar Sigurdspassagen
Permanenta laster
Fasad

1 kN/m²

Brodäck

Maximalt 1,5 meter armerad betong

Trafiklast
Trängsellast

5 kN/m² jämt utbredd last

Servicefordon

12 ton (4 respektive 8 tons axel)

7.2.2.3 Broöverbyggnad
Överbyggnaden föreslås utgöras av en platsgjuten armerad
betongkonstruktion. Betongkonstruktionen gjuts som en stor
konstruktion men kommer att fungera både som en gångoch cykelbro och som en del av resecentrumet under tak.
Överbyggnaden vilar på brolager med varierande styrning. I
figur 2-24 och figur 2-25 visas principskisser av platsgjuten
bro.

Delen som gjuts för resecentrumet kommer att innehålla u rsparingar i längdled men också i tvärled på några
positioner där ventilationstrummor till resecentrumet ska
placeras. Några mindre ursparingar erfordras även för övrig
HVAC. För att klara av dessa försvagningar antas bron gjutas
upp emot 1 500 millimeter tjock vilket är mer än erforderligt.
Utmed gång- och cykelbron erfordras även räcken, elskydd
och suicidskydd. Detta kommer att samordnas ihop med
gestaltningen av bron.

Figur 2-24: Principskiss brosektion.

Eftersom järnvägstrafiken ej får störas i så stor utsträckning erfordras en noggrann skedesindelning både gällande
produktion av brostöd och för gjutning av farbanan.

7.2.2.4 Brounderbyggnad
Brostöden utgörs av platsgjutna skivstöd och ska utformas
för att klara laster från brons överbyggnad men också för
påkörning av tåg. Lasterna från överbyggnaden är främst
vertikala men på grund av bromslaster, sidostöd samt
temperaturrörelser överförs i vissa positioner horisontella
laster ner i stöden.
Betongstöden ansluter till platsgjutna bottenplattor under
mark som i sin tur är pålade.

Figur 2-22: Grundläggning av takpelare på pålfundament.

I de fall ett stöd är placerat på ett sådant sätt att påkörningsrisk från tåg föreligger ska pelargeometri enligt Trafikverkets
”Krav Brobyggnad” avsnitt B.1.3.4.2 uppfyllas. I detta avsnitt
anges att stöd som ska dimensioneras för att stå kvar vid
påkörning ska:
• ha en tvärsnittsyta av minst 2,5 m²
• ha ett största tvärsnittsmått som är minst 3,0 meter
• vara orienterat så att det största tvärsnittsmåttet är
parallellt med spåret
• vara placerat med sin närmaste del minst 3,0 meter från
spårmitt.
Brandkrav måste också beaktas och utredas. Slutligt krav på
brandskydd måste fastställas baserat på riskanalys.

Figur 2-23: 3D-vy över brokonstruktion för Sigurdspassagen.

Figur 2-25: Principskiss brosektion vid brostöd.
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Figur 2-26: Principskiss över brounderbyggnad
och grundläggning.

Figur 2-27: Cykelgarage med grundläggning Vasaterrassen.

7.2.2.5 Delmängder Sigurdspassagen

Stommen byggs upp med mestadels prefabricerad betong.
Väggar mot Vasakvarteret och Södra Ringvägen är i förslaget
utförd med platsgjuten betong då variationen av höjd är stor,
samt delvis belastad med jordtryck, och stabiliserande. Pelare
och hela däcket utförs med prefabricerad betong av HDF, med
100 millimeter armerad pågjutning för sammanfogning.

Pålar RD 220/12.5
16 meter styck

156 stycken

Platsgjuten betong fundament
Armering 120 kg/m³

570 m³

Platsgjuten betong pelare
Armering 120 kg/m³

452 m³

Platsgjuten brobana
Armering 300 kg/m³

2 707 m³

Pågjutning

215,3 m³

Cellplast

645 m³

Brolager

38 stycken

7.2.3

Vasaterrassen cykelparkering

Cykelparkeringen är enligt förslag placerad under den
sluttande parkmiljön som också leder cykelbanan från bron
till Södra Ringvägen.
Konstruktionen ska fungera för att bära upp parken, samt
vara tak till cykelparkeringen.
Grundläggning sker med pålfundament. Under väggar finns
4- och 2-pålsfundament. Pelare under däcket är ritade med
3-pålsfundament.
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Hela däcket har stor variation i höjd för att ge plats åt lutning
som cykelbanan kräver för att nå Södra Ringvägen.
Mot spårområdet kragar konstruktionen ut över korttids
parkering och vändplan som är vändplatsen. För att klara
detta med konstruktionen är kanten mot spårområdet försett
med en hög bröstningsbalk som bärs upp av stora stålbalkar
som ligger som konsol från pelarna inne under däcket.
Den stora utmaningen är den stora spännvidden som bildas
över vändplatsen. För att klara konstruktionen behöver stora
balkar tillföras som växlar av mellan intilliggande byggnader.
Dessa balkar är under utredning.
Vid mötet med stationsbyggnaden är en rörelsefog placerad
precis innan fasaden till vänthallen under terrassen. Detta för
att inte för stora ytor sammangjuts av konstruktionen som
kan bilda tvångskrafter, samt förenkla byggetapper.

Figur 2-28: Skyddsrum.

7.2.3.1 Delmängder cykelparkering
Pålar RD 220/12.5
16 meter styck

109 stycken

Platsgjuten betong grundläggning
Armering 140 kg/m³

312 m³

Prefabricerad betong stomme
Armering 100 kg/m³

304 m³

Platsgjuten betong stomme
Armering 80 kg/m³

226 m³

Bromatta

1 725 m²

Isolering, Cellplast s100

295 m³

Isolering, Cellplast s80

345 m³

Singel

1 062 m³

HSQ balkar däcket

43 200 kg

Avväxlingsbalkar utkragning

61 600 kg

7.2.4

Vasaterrassen skyddsrum

Då befintligt skyddsrum inom fastigheten behöver rivas för
att ge plats till nya utrymmen under Vasaterrassen krävs att
motsvarande skyddsrum byggs nytt inom närområdet. För att
få en enklare process lokaliseras lämpligen nytt skyddsrum
inom befintlig fastighet.
Krav på skyddsrum fastställs av MSB, som även är tillsynsmyndighet för skyddsrum och ansvarar för det nationella
skyddsrumregistret.

Figur 2-29: Ingående konstruktionsdelar i
resenärstorget och busstorgsterrassen.

Figur 2-30: Bjälklagstyper vid resenärstorget och busstorgsterrassen.

Figur 2-31: Sigurdsterrassen.

Regler för att planera, bygga och utrusta nytt skyddsrum
beskrivs i SR15, utgiven av MSB.
I programhandling har lokaliseringsstudier påbörjats, men
exakt läge har inte slutligt fastställts.

7.2.4.1 Delmängder skyddsrum

Under mark finns en källarvåning med platsgjutna väggar,
golv och tak. Källarväggar är belastade med jordtryck och
vid byggnation kommer schakt och tillfälliga stödsponter
erfordras.

Förslaget är att nytt skyddsrum placeras i anslutning till
ny cykelparkering. Möjligheten att kunna använda skydds
rummet som cykelparkering i fredstid undersöks. Kravet är
att skyddsrummet ska iordningställas inom föreskriven tid för
användning som är två dygn.
Grundläggning består av pålfundament. Ovanpå
pålfundament anläggs bottenplatta, platsgjutna väggar
och tak. Grundläggning förbereds för pelare som tillförs vid
iordningställning. Exakta dimensioner på väggar och takvalv
fastställs i senare skede, men antas vara >400 millimeter
med hög armeringsmängd.
Höjden inne i skyddsrum är nu satt till 2,2 meter. Lägsta
tillåtna höjd är 2,1 meter. Höjden bör hållas ner för att
enklare kunna placera ovanliggande park med cykelbana. För
att kunna nyttja utrymmet i fredstid bör höjden ökas, men då
krävs att skyddsrummet sänks ner något.

Pålar RD 220/12.5
16 meter styck

54 stycken

Platsgjuten betong grundläggning
Armering 140 kg/m³

40 m³

Platsgjuten betong stomme
Armering 180 kg/m³

270 m³

Tätskikt, bromatta

277 m²

Isolering, cellplast s100

45 m³

Isolering, cellsplast s80

85 m³

Singel

265 m³

7.2.5

Stationsbyggnad norr –
resenärstorget och busstorgsterrassen

Det är en utmaning med stora spännvidder och relativt svårt
att hitta pelarplaceringar då det går en bussgata igenom
byggnaden. Bussgatan medför också att bjälklaget befinner
sig delvis utomhus vilket innebär köldbryggor som måste
hanteras.

7.2.5.1 Delmängder för resenärstorget
och busstorgsterrassen
Pålar RD 220/12.5
16 meter styck

220 stycken

Resenärstorget och busstorgsterrassen är stationsbyggnadens
norra del och binder ihop busstorget med plattformarna på
spårområdet.

Platsgjuten betong grundläggning
Armering 140 kg/m³

1 635 m³

Prefabricerade TT-plattor
Armering 100 kg/m³

422 m³

Grundläggning sker med pålfundament. Under väggar och
pelare finns pålfundament med olika antal borrade stålpålar
av typ RD beroende på slutgiltig last för varje del.

Prefabricerade RD-plattor
Armering 100 kg/m³

267 m³

Platsgjuten betong stomme
Armering 80 kg/m³

640 m³

Stommen består av betong- eller stålpelare som kompletteras
med invändiga stabiliserande betongväggar. Bjälklaget ovan
gatuplan består av prefabricerade TT/F-plattor där det är
stora spännvidder mellan pelarrader och RD-plattor där det är
mindre spännvidder eller komplicerad geometri.

Stålstomme

88 764 kg

Figur 2-32: Bjälklagstyper i Sigurdsterrassen.

Figur 2-33: Grundläggning av Sigurdsterrassen.

7.2.6

7.2.6.1 Delmängder Sigurdsterrassen

Stationsbyggnad söder – Sigurdsterrassen

Sigurdsterrassen utgör stationsbyggnad i resecentrumets
södra del och ansluter till Sigurdspassagen i norr och en ramp
i söder. Sigurdsterrassen omfattar två våningar och utgörs
med prefabricerade håldäckselement och platsgjuten betong.
Bjälklaget som utgör rampen består av prefabricerade
HDF-element, med 100 millimeter armerad pågjutning
för sammanfogning (Bjälklag typ 2 i figur 2-32). För att
minska spännvidd i de delar där väggar inte är möjliga finns
prefabricerade betongbalkar.

Pålar RD 220/12.5

329 stycken

Platsgjuten betong grundläggning

1 188 m³

Prefabricerad betong stomme

778 m³

Platsgjuten betong stomme

1 622 m³

Tätskikt

4 068 m²

Isolering, Cellplast s100

1 242 m³

Isolering, Cellplast s80

814 m³

Singel

4 473 m³

Stålstomme

59 898 kg

Övre planet i Sigurdsterrassen utförs med bärande väggar i
betong och ett balk-/pelarsystem i stål för att bära en lättare
HDF med 30 millimeters pågjutning (Bjälklag typ 1 i figur
2-32).
Väster om Sigurdsterrassen ansluter den sista delen av
cykelpassagen från Sigurdspassagen. Denna del utförs som
platsgjuten betongkonstruktion och konsolande balkar i
betong (Bjälklag typ 3).
Grundläggning sker med pålfundament, se figur 2-37–2-42.
Under väggar utförs dessa med 2- och 4-pålsfundament.
Pelare utförs med 3-pålsfundament.
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7.3		 KONSTRUKTIONER UNDER MARK
7.3.1 Stödkonstruktioner för schaktning
och grundläggning
Grundläggningar och byggnadsdelar som kräver schakt
arbeten måste utföras med antingen slänter eller stöd
konstruktioner. Slänter utförs vanligen med lutning på
45 grader,vilket gör att utrymmet som behövs i sidled är
något större än djupen på schakten. En stödkonstruktion
för att minimera utrymmet utförs troligen som en temporär
spont. Det finns en stor mängd olika spontvarianter, vilka ger
olika förutsättningar.
Inom resecentrumet planeras för en mindre våning under
mark för att inrymma främst tekniska installationer. D
 jupen
på schakt bedöms inte överstiga 5 meter från markytan.
Placeringen av dessa våningar i plan har valts för att
anslutningar av tekniska installationer ska vara möjlig upp
till ovanliggande resecentrum. Det är också fördelaktigt att
placera dessa konstruktioner på ett sådant avstånd från
järnvägsanläggningen att last från tåg ej läggs på dess källarväggar. Det skulle bli komplicerat om fastigheten skulle vara
en permanent stödkonstruktion åt spåren, och skulle troligen
kräva separat permanent stödkonstruktion.
Runt källarvåningen föreslås en temporär spont. Främst för
att spara utrymme och möjligheten att behålla Södra Ringvägen med så god kapacitet som möjligt och komma in nära
med transporter under byggtiden. Sponten utförs lämpligen
som tätspont typ Larsen.
I plattformar kommer grundläggning utföras för broar, samt
lyftpaket. Samtliga konstruktioner planeras att hållas inom
plattformar. För att minimera utrymme som krävs föreslås
även här temporära stödkonstruktioner. Dessa kan även
användas som stöd för, eller som gjutform. Lämpligen utförs
dessa som glesspont med utfackningsplåtar och stabiliseras
med stämpram.
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7.3.2

Grundvattenpåverkan

En spont kan utföras mer eller mindre tät. Att få en spont
helt tät är mycket svårt. Grundvattnet finns under lerlagret i
friktionskorden på cirka 12–20 meters djup. Leran begränsar
grundvattnets rörelser genom jorden. Trycket för grundvattnet
ligger dock på motsvarande 1,5–2 meter ner från markytan.
Det innebär att om man schaktar sig genom leran kommer
grundvattnet tryckas upp till sin fulla höjd. Troligen kommer
schakten hållas inom området för leran. Om grundvatten
skulle leta sig upp i schakten kallas det bottenupptryckning.
I värsta fall skulle det leda till att schakten fylls med vatten.
Under arbeten med sponter och pålning som passerar
genom leran kommer grundvatten tillfälligt strömma till, men
begränsas efter en stund när leran tätat kring elementen som
tryckts igenom.
Lokal grundvattenpumpning kommer sannolikt krävas under
arbetet med att schakta, samt under pålningsarbeten. För en
mindre lokal schakt hade man valt att göra en bottentätning
med betong i botten. Då ytan för schakten är stor kommer
det inte klara av att hålla emot vattentrycket, samt att det
är kostsamt. Noggrann undersökning av gränsen för under
kanten av lerlagret krävs över ytan för att bedöma hur mycket
schakt man kan göra på ett säkert sätt.

7.3.3

7.3.4

Huvudsakliga förutsättningar vid
val av sponttyp

• Grundvattennivå
• Geoteknik
• Omgivning (känsliga byggnader, begränsningar
i höjd och sida)
• Konsol, bakåtförankrad eller stämpning i framkant
Sponter kan utföras som tätspont, glesspont eller sekantpålevägg. Det finns även exempelvis slitsmurar. I vårt projekt har
vi tills vidare bara studerat tätspont och glesspont.

7.3.5

Tätspont

Denna sponttyp är vanligen stålprofiler (typ Larsenspont)
som slås eller vibreras ner. Vissa åtgärder kan utföras för att
förbättra tätheten i skarvar mellan elementen. Man kan även
uppnå en tät spont med stålrör som hakar i varandra och
borras ner, så kallade RD-pålar med spontlås.

7.3.6

Glesspont (berlinerspont)

Sponten består av borrade eller slagna balkar, rör eller
pålar med 1–2 meters mellanrum. Mellan stöden monteras
vanligen skivor av stålplåt, så kallade utfackningsplåtar.
Metoden är enklare att utföra om det är friktionsjord bakom
sponten i form av singel eller liknande, då man gärna uppnår
valv-verkan i jorden mellan stöden.
Sponten används med fördel om man har passerande ledningar eller andra hinder i mark. Avstånden mellan stöden
kan varieras för att anpassa. Sponten tar något längre tid att
montera, samt nackdelar vid mycket grundvatten.

7.3.7

Grundläggning

Markförhållandena vid resecentrumet förutsätter att grundläggning utförs på stödpålar. Som beskrivs i avsnitt 7.1.4,
består stora delar av området av lera vilket ställer stora krav
på noga genomförda geotekniska undersökningar.

En sluten och tät byggnadskropp under grundvattenytan
fungerar i princip som en båt som vill flyta upp. Det kan
förhindras på två sätt; antingen förankras byggnaden med
dragstag, eller så tillförs stor egenvikt som kompenserar
upptrycket. Tillförd egenvikt med betong kallas gravitationsbetong.
Pålfundamenten i projektet består av RD-pålar, som genererar
mindre vibrationer och ger säkrare tidsmässighet i byggskede.
RD-pålar kan vara raka eller lutande. Raka pålar används
för att ta hand om enbart vertikala laster och lutande pålar
bidrar till global stabilitet och tar hand om både vertikala och
horisontala laster. Hur många pålar som behövs med lutning
behöver detaljberäknas och ska ske i nästa projektskede.
Pålarnas diameter och antal varierar beroende på dimensionerande laster och grundförutsättningar. I detta skede är alla
pålar RD220/12,5 (förutom Sigurdspassagen) men dessa kan
optimeras vidare och kan resultera i olika diametrar för olika
pålgrupper. Några pålar kommer också att behöva dragstag
för att ta hand om dragkrafter och byggnadsverkets stabilitet.

Stabilisering av spont

Sponter stabiliseras antingen genom inborrning i berg till
konsolverkan (gäller enbart glesspont typ berlinerspont)
eller med hammarband. Konsolverkan av ovanpåliggande
jordlager med tätspont är möjlig men komplicerad. Tills
vidare föreslås stabilisering med hammarband. Hammarband
fästs in i bakåtförankrade stag eller stämpning mot motsatta sidans spontvägg. I vårt fall är behov av hammarband
sannolik med hänsyn till att avstånd till berg är stort. Alla
sponttyper kan kombineras med antingen bakåtförankring
eller stämp på insidan.

Det finns fem olika pålgrupper:
• 2-pålsfundament
Används under kantbalkar i grundplattor eller under väggar.
Bilden visar ett 2-pålsfundament under en kontinuerlig vägg.
Fundamentets dimensioner är 1,1 m x 2,2 m x 0,6 m.
• 3-pålsfundament
Används under pelare. Fundamentets dimensioner är
1,2 m x 1,2 m x 0,6 m.
• 4-pålsfundament
Används under vägghörn. Fundamentets dimensioner är
2,2 m x 2,2 m x 0,6 m.
• 5-pålfsundament
Används under pelare där det finns stora punktlaster.
Fundamentets dimensioner är 2,2 m x 2,2 m x 0,8 m.
• 6-pålsfundament
Används under takpelare i de fyra hörnen där det finns stora
vertikala och horisontella krafter. I dessa fall används även
lutande pålar. Fundaments dimensioner är
2,2 m x 2,2 m x 0,8 m.
Figur 2-37: 2-pålsfundament.

Figur 2-38: 3-pålsfundament.

Figur 2-39: 4-pålsfundament.

Figur 2-40: 5-pålsfundament.

Figur 2-41: 6-pålsfundament.

Figur 2-42: Brofundament.

Grundläggning för bropelare:
Fundament för bropelare på plattformar består av nio
stycken stålkärnepålar (200 mm) som delvis lutar åt ett håll.
Fundamentets dimensioner är 5 m x 5 m x 0,7 m.

Pålfundament som sprider lasten från konstruktioner ovan till
själva RD-pålarna består av armerad platsgjuten betong med
olika dimensioner beroende på den faktiska lasten.

Figur 2-34: Skiss på glesspont med utfackningsplåtar som sätts runt läget för ny grundläggning i plattform.
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Rekommendationen är att grundläggningen utförs med
pålfundament, och att nedersta golvet utförs som platta på
mark. I de delar av byggnaden som planeras till att förläggas
under mark, kan konstruktioner behöva utföras som vattentäta konstruktioner, och eventuellt förankras för upptryck från
grundvatten.

Figur 2-35: Tätspont typ Larsen, med bakåtförankrade stag och
hammarband. Utan källarvåning.

Figur 2-36: Tätspont typ Larsen, med bakåtförankrade stag och
hammarband. Med källarvåning.
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7.4		 TILLFÄLLIGA KONSTRUKTIONER
7.4.1 Tillfällig bro
Under hela produktionstiden i projektet erfordras access till
plattformarna från södra och norra sidan om spåren. Innan
den befintliga gångbron kan rivas behöver därför en till
fällig bro byggas. Denna bro ska ligga i ett läge som ej stör
produktionen av vare sig etapp 1 eller etapp 2. Den ska
även vara anpassad till befintliga och kommande plattformsgeometrier och får ej störa tillfartsvägen för plattformarnas
servicefordon.
Den tillfälliga bron ska dimensioneras enligt samma regelverk
som de permanenta, alltså Krav Brobyggande v3.
För att inte påverka järnvägstrafiken föreslås att en montagefärdig överbyggnad lyfts på plats. Denna utgörs lämpligtvis av
ett fackverk för att minimera konstruktionshöjden. För att tillgodose krav om tillgänglighet planeras även hissar till denna
konstruktion för att nå samtliga plattformar. Trappor och bro
ska vara väderskyddade med tak. Bron ska förses med skydd
mot suicidförsök.

7.4.1.1 Delmängder grundläggning tillfällig bro
Pålar RD 220/12.5
16 meter styck

61 stycken

Pålar rörspont
4 meter styck

124 stycken

Platsgjutna betongfundament
Armering 150 kg/m³

97 m³

7.4.2

Skyddsportaler

Benämningen skyddsportaler avser en skyddande konstruktion över en väg eller järnväg. De utformas som en portal
(färdig ramkonstruktion med pelare och balk) som täcker
erforderligt område. I princip krävs inte ”portalutseendet”
för att skydda järnvägen, det kan till exempel lika gärna vara
ett balk-/pelarsystem utan ramverkan som täcks över för att
täcka in ett större område, om inte färdiga delar av slutlig
konstruktion lyfts på plats i hela stycken, som kan skydda
anläggning vid fortsatt arbete. Vid arbeten över spårområdet
måste detta skyddas för att säkerställa tågdriften och för
att skapa en säker miljö för eventuellt nedfallande föremål.
Utöver detta måste säkring av rivnings- eller montage
metoder utarbetas så att inga större, tyngre föremål riskerar
att belasta skyddsanordningar. Där platsgjuten betong ska
gjutas över spår behöver skyddsportalen även utformas för
att klara gjutlaster. Det handlar om stora spännvidder som
ska överbryggas och lasterna måste tas ned i plattformar eller
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fria ytor mellan spår. Idag är plattformarna utrustade med
plattformstak innehållande teknisk utrustning, som signal
system, EL-kanalisation, belysning, klockor, högtalare och en
hel del informationstavlor som måste fungera under tågdrift.

7.4.2.1 Två typer av skyddsportaler
Om skyddsportaler behöver byggas kan två typer av
skyddsportaler vara aktuella. En för användning under redan
befintliga anläggningar som ska rivas och en annan för
områden som helt ska bebyggas med nytt. Det som skiljer de
två typerna åt är utförandet med pressade höjder och extra
svårighet på plats där portalerna ska byggas under befintliga
konstruktioner. De måste på något sätt föras in från sidan. Är
inte det möjligt återstår endast platsbyggnation med större
påverkan (avstängningar) på tågdrift.

7.4.2.2 Skyddsportaler över öppet område
Skyddsportalerna som byggs över öppna områden byggs med
fördel som prefabricerade delar som lyfts på plats. Delarna
kommer dock att vara stora. För att överbrygga två spår med
stöd i plattformsmitt på ömse sidor blir spännvidden drygt
11 meter. För att frakta dessa delar till platsen krävs för
modligen montering i närområdet och sedan en kran som
kommer åt att lyfta delarna på plats.

7.4.2.5 Byggetapper

7.4.2.8 Delmängder tung skyddsportal, gjutning ny bro

Skulle spåren vara avstängda en längre tid kan behovet av
skyddsportal ses över. Om spåren under en rivningsetapp
kan stängas av en längre tid, kan exempelvis skyddsportalen
ersättas med byggställning eller utgå. Som exempel skulle
det vara om nya spår 5 och 6 blir klara samt med ny tillfällig
bro, så att trafiken kan flyttas dit och spår 1 och 2 stängas.
Då skulle rivningen mellan plattform 1 och 2 kunna utföras
enklare. Detta måste utredas ihop med BEST-kompetens.

Spår 1–2

Stål

104 143 kg

7.4.2.6 Rekommendation

Stolpar typ Megashore stämp reglerbara

32 stycken

I vårt fall ska vi först hantera rivning av den befintliga övergången. Innan vi vet exakta etappindelningar och förutsättningar för spåravstängningar tror vi att en enklare och mindre
skyddsportal ska planeras under rivning, och därefter lyfta en
tyngre skyddsportal på plats för gjutning av nya bron.

Grundläggning betong

12,8 m³

Grundläggning pålar RD 90/6.3

64 stycken

Täckning, plywood 16 mm

540 m²

Stål

82 110 kg

7.4.2.7 Delmängder lätta skyddsportaler vid rivning

Stolpar typ Megashore stämp reglerbara

24 stycken

Grundläggning betong

9,6 m³

Grundläggning pålar RD 90/6.3

48 stycken

Täckning, plywood 16 mm

420 m²

Spår 1–2
Stål

12 752 kg

Plywood

112 m²

Takduk

112 m²

Spår 3–4
Stål

12 752 kg

7.4.2.3 Skyddsportaler under brodäck

Plywood

112 m²

Där skyddsportaler måste lanseras in under brodäck (som
ska rivas) behöver extra hänsyn tas till hinder som kan vara i
vägen vid lansering av skyddsportalen, exempelvis plattforms
tak. Lansering kan utföras genom att plattformar förbereds
med ”räls” som portalen kan skjutas eller dras på plats via.
Portalen kompletteras allt eftersom den skjuts på plats till rätt
läge.

Takduk

112 m²

Spår 5–6
Stål

94 76 kg

Plywood

216 m²

Takduk

216 m²

Stål

158 299 kg

Stolpar typ Megashore stämp reglerbara

48 stycken

Grundläggning betong

19,2 m³

Grundläggning pålar RD 90/6.3

96 stycken

Täckning, plywood 16 mm

800 m²

Spår 3–4

Spår 5–6

7.5		RIVNING
7.5.1 Befintlig gångbro
Den nya överdäckningen ska ersätta den gamla gångbron.
Denna ska därför rivas och detta måste ske innan den nya
konstruktionen kan påbörjas, då de är lokaliserade på samma
plats.
Den gamla gångbron består av fackverk som spänner från
plattform till plattform. Väggarna innehåller glaspartier.
Undersidan är klädd med fiberbetongskivor och taket är klätt
med plåt.
Förslagsvis så monteras en lättare skyddsportal över varje
spårfack för att hindra att lösa föremål faller ned på spår
området under rivningsarbetet. Först demonteras lättare
element och när endast bärande konstruktioner återstår
demonteras först fackverken, ett fack åt gången. För att
ytterligare öka säkerheten vid rivning utförs större lyft
nattetid med avstängda spår. När de bärande delarna av
gångbron är borta demonterar och river man lyftpaketen på
plattformarna.

7.5.2

7.5.3

Befintligt skyddsrum

Skyddsrummen som idag finns under befintlig stationsbyggnad har tyvärr sin bottenplatta för högt upp för att kunna
användas som källargolv i ny källarvåning.
För att bygga den nya källaren som ligger djupare ner
behöver skyddsrummet rivas i sin helhet. Befintlig platta och
ytterväggar bör utnyttjas istället för temporära stödkonstruktioner så långt som möjligt.
I nedanstående delmängder för rivning ingår alla bärande
väggar för befintligt skyddsrum. Vi saknar information om
huruvida pålning är utförd. Befintliga pålar kan normalt
kapas 1–2 meter ner i mark och kvarlämnas. Resterande tak i
Stationen 1 och upp ingår ej i tabellen nedan.
Figur 5-3: 3D-modell över befintligt skyddsrum.

7.5.3.1 Delmängder befintligt skyddsrum
Delmängder befintligt skyddsrum

Volym (m³)

Platta på mark

153,65

Väggar betong

130,05

Tak betong

91,7

Befintlig stationsbyggnad

Befintlig stationsbyggnad består av två våningsplan på cirka
750 kvadratmeter styck med ett mindre källarplan där även
ett skyddsrum finns beläget. Bjälklagen består av combideck
med 250–300 millimeter betong och bärs upp av bärande
betongväggar och pelare. Inget av den befintliga byggnaden
kommer att sparas och rivs därför i sin helhet. Eventuellt kan
mindre delar av källare sparas för att fungera som en skyddsmur vid grundläggning av nya konstruktioner.

7.4.2.4 Portaler för olika ändamål

Figur 5-4: Plan över befintligt skyddsrum.

Skyddsportaler behöver anpassas efter behovet. Om
skyddsportalens uppgift är att skydda från ovanliggande
pågående byggnation, utan att belastas under byggtiden,
mer än vid fall av verktyg, läckande gjutrester med mera,
kan konstruktionens storlek minskas. För att detta fall ska
vara aktuellt behöver bron utföras med prefabricerat system
som lyfts på plats i sektioner. Om ny bro ska platsgjutas kan
skyddsportalen komma att behöva klara de gjutlaster som
uppkommer. Detta ger en betydligt kraftigare konstruktion.
Detta för att hålla upp den blöta betongen innan härdning,
men också för att skydda spåranläggningen och skapa rätt
förutsättningar för arbetsmiljön uppe på den blivande bron.
Portalen kommer sedan att sänkas av och lanseras ut och
lyftas bort.
Figur 4-1: Grundläggning tillfällig bro.

Figur 5-1: Befintlig stationsbyggnad med ingående delar.

Figur 5-2: Befintlig passage över spår med ingående delar.
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Landskap

8.1		DELOMRÅDEN
Omdaningen av Västerås resecentrum bildar en rad nya
stadsrum; Vasaterrassen, Sigurdsterrassen, bussterminalen
och den temporära stationsplatsen. De olika stadsrummen
har olika karaktär och urbanitet som svarar mot den specifika
kontext som de vänder sig till.

Terrassen kopplar på det befintliga flödet genom Vasaparken
till stationen och angörs från Kopparbergsvägen. En breddning av gångbanan längs vägen möjliggör stora flöden av
fotgängare och cyklister. Ankomstplatsen från Kopparbergsvägen blir, förutom entréplats till det nya resecentrumet, en
viktig länk mellan stadskärnan och Mälarporten.

Bussterminalen placeras längs Kopparbergsvägen och
hanterar ett stort antal inkommande busslinjer. Stadsrummet
fungerar som en effektiv trafikmaskin och över dygnet
passerar många av stadens boende och arbetande platsen.
Terminalen får en rationell utformning som hanterar de
stora flödena men samtidigt skapar ett välkomnande urbant
stadsrum med mötesplatser, platser att vänta på etcetera.

Vasaterrassen, som visuellt blir en förlängning av Vasaparken,
gestaltas som ett mer klassiskt urbant rum med anknytning till Vasaparkens karaktär av engelsk landskapspark.
Den engelska landskapsparken som iscensatt landskap, där
landskapet bearbetas för att skapa stämningar, följer med
upp på Vasaterrassen. En variation mellan öppet och slutet,
siktlinjer och naturliga former skapar grunden för de stora
flöden som ska rymmas på Vasaterrassen. I de stora flödena
finns lugna nischer för att betrakta, vänta och mötas, medan
flöden koncentreras med hjälp av vegetation, möblering och
funktionsbelysning.

Sigurdsterrassen ligger på ABB:s gamla fabriksgrund och
vänder sig mot Mälaren. Den södervända sluttningen mot
vattnet ger goda möjligheter att etablera platser med utsikt
för att vänta och mötas.
Gång- och cykeltrafik ges separata flöden som rationellt,
för att uppnå bästa förhållanden för lutning, slingrar sig
ner för terrassen. Platsen arbetar med en hög nivå av
grönska. Vegetationen väljs för att passa platsens karga
förutsättningar.

Den temporära stationsplatsen i kvarteret Sigurd 3 byggs
för att hantera flöden till och från stationen under tiden den
nya stationsbyggnaden byggs och kommer att stå under
tiden som Sigurdsterrassen byggs, tills att den är i vägen för

Vasaterrassen ansluter till den klassiska Vasaparken.

Busstorget kommer ligga som en urban trafikmaskin längs
Södra Ringvägen, som styrker kopplingarna mellan resecentrum
och Mimerkvarteret.

Sigurdsterrassen ansluter till Kungsängsgatan. Platsen kommer
i framtiden att bli en viktig kopplingspunkt och ingång till
stadskärnan från de nya stadsdelarna söder om järnvägsspåren.
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fortsatt exploatering. Samtidigt kommer platsen att spela en
stor roll för att levandegöra och aktivera den delen av staden
och möter på så vis upp den förskjutning av stadskärnan som
Västerås genomgår.
Platsen utformas för att medge ett flexibelt användande och
ska framstå som en genomtänkt och välgestaltad plats.

Bussterminalen ligger parallellt med Mimerkvarteret, som
genom omdaningen av resecentrum kommer att bidra till en
förskjutning av aktivitet och flöden i Västerås.

Det tillfälliga resecentrumet ska etableras i befintliga byggnader i
kvarteret Sigurd 3. Här finns en möjlighet att skapa positiv uppmärksamhet kring projektet, samtidigt som platsen under byggtiden ska
fungera som en effektiv stationsplats där alla känner sig välkomna.
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8.2		 UTVECKLING ÖVER TID

8.2.1

För att förstå utvecklingen av resecentrum över tid, arbetar
detta projekt med utvecklingen i tre steg. Steg 1 är under
Sigurdspassagens byggtid, steg 2 är när Sigurdspassagen är
färdigutbyggd och i bruk och steg 3 är när även Kungsängspassagen är byggd och i bruk. Stegen ger en överskådlig bild
över vad byggnationen betyder, både för resecentrums och
stadens struktur över tid.

Under det första steget av utbyggnaden färdigställs den
östra delen av den nya bussterminalen. Det anläggs även en
tillfällig gångbro över spårens östra sida. Uppförande av ett
tillfälligt resecentrum vid kvarter Sigurd 3 möjliggör rivning av
befintligt resecentrum samt byggstart för Sigurdspassagen.
Den tillfälliga gångbron förskjuter flödena över spårområdet
österut och bidrar till att aktivera Mimerkvarteret, som på sikt
kan utvecklas med nya centrumfunktioner.

Idag ligger Västerås centrum nordväst om stationen och
fotgängare kan korsa järnvägsspåren antingen via dagens
resecentrums gångbro över spåren, eller via Hamngatan i
väst. Stadskärnan, som historiskt varit avskuren från Mälaren
av ABB:s industrikvarter, börjar nu växa med nya stadsdelar
både i söder och öster. Utvecklingsområden som Koppar
lunden, Mälarporten och Öster Mälarstrand, bidrar till att
samla staden och samtidigt stärka kopplingen till Mälaren.

8.2.2

Steg 1

Steg 2

och via Mimerkvarteret. Kopplingen mellan Mimerkvarteret
och bussterminalen är fortfarande viktig och kan medverka
till att öka tryggheten på busstorget.

8.2.3

Steg 3

I det sista steget av utvecklingen av resecentrum har Sigurdspassagen kompletterats med ännu en permanent passage,
Kungsängspassagen. Resecentrum är nu inramat av de två
broarna och den barriär som järnvägen utgör idag har delvis
byggts bort. En tredje passage har även byggts öster om
Kungsängspassagen, i form av en tunnel under järnvägen.

8.2.4

Tillfälligt stadsrum vid Sigurd 3

Det finns en möjlighet att aktivera området och skapa positiv
uppmärksamhet kring projektet redan innan steg 1. Den plats
vid Sigurd 3, som under steg 1 ska fungera som en tillfällig
stationsplats, skulle kunna aktiveras och användas som ett
stadsrum långt innan resten av byggnationen startar. Gestaltning och programmering av ett sådant stadsrum redovisas
dock inte i denna programhandling för resecentrum.

TRAFIKFLÖDEN OCH PARKERING, STEG 1

Urban struktur, steg 1
Under steg 1, när Sigurdsterrassen
byggs, leds stora flöden av fotgängare
genom Mimerkvarteret och använder
den tillfälliga bron för att ta sig över
järnvägsspåren. Pilarna illustrerar
fotgängarflöden under steg 1.

Tåg och buss

Bil

Under steg två är bussterminalen helt utbyggd och Sigurdspassagen tas i bruk. Flöden av människor från centrum kan
nu komma både genom Vasaparken, via Kopparbergsvägen

Urban struktur, steg 2
När Sigurdspassagen står klar, kommer
centrumområdet via Vasaparken att få
en stark koppling till stadsdelarna på
andra sidan järnvägen över Sigurdspassagen. Om passagen öster om
resecentrum står klar vid den här tiden
är ovisst. Pilarna illustrerar fotgängarflöden under steg 2.

STEG 1

STEG 2

En tillfällig bussterminal för
kommersiell trafik vid
Sigurd 3 är i bruk.

Den tillfälliga bussterminalen
vid Sigurd 3 rivs.

Befintligt resecentrum rivs,
Sigurdspassagen byggs och
är ej i bruk.

Sigurdspassagen är
färdigbyggd och i bruk.

Tillfälligt stadsrum vid
tillfälligt resecentrum
är möjligtvis i bruk.
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Tillfälligt resecentrum vid
Sigurd 3 är i bruk.

Fotgängare

Urban struktur, steg 3
I steg 3 finns tre passager över järn
vägen i centrala Västerås, varav två
ingår i Västerås resecentrum. Pilarna
illustrerar fotgängarflöden under steg 3.

Kungsängspassagen byggs.
Den tillfälliga
bron rivs.

Den tillfälliga
bron är i bruk.

Cykel

Biltrafik

STEG 3

Bussterminalen är fullt
utbyggd och i bruk.

Den östra delen av
bussterminalen är
färdigbyggd och i bruk.

Busstrafik
Tågspår

Kungsängspassagen är
färdigbyggd och i bruk.
Cykelbana

Gångbana

Tillfälligt resecentrum vid
Sigurd 3 rivs.
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8.3		TILLGÄNGLIGHET
Resecentrum ska hantera stora flöden. God tillgänglighet
och orienterbarhet är avgörande för att det ska fungera som
en funktionell och attraktiv nod i staden. Resenärsperspektivet ställer ytterligare krav på tillgänglighet utöver det som
normalt tillämpas i offentliga miljöer och publika byggnader.
Tillgänglighetslösningar ska integreras i den överordnade
gestaltningen och överensstämma med utemiljöns uttryck
och karaktär. Naturliga ledstråk integreras i gestaltningen i
största möjliga utsträckning. Där detta anses omöjligt kan
de kompletteras med konstgjorda ledytor för att uppnå ett
sammanhängande taktilt ledstråk.
Belysning ska vara funktionsbaserad och vara utformad för
att förstärka orienteringen för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga. Markytan bör vara jämnt belyst och
inte bländande.

På terrasserna integreras ramper med lutningar på 5,5
procent respektive 4,5 procent, anpassade till cykel- och
gångförbindelser över spåren. Ramper för fotgängare förses
med handledare i två höjder. Det finns även möjlighet att ta
den genaste vägen via ett integrerat trappförlopp.
Tillgängliga huvudstråk markeras tydligt genom kontrast i
beläggningen.
Sittplatser med rygg- och armstöd placeras i anslutning till
tillgängliga huvudstråk och entréer för att öka användbar
heten och tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga. Speciell uppmärksamhet ges till platser där vänt
situationer och köbildning kan ske, så att stöd och sittplatser
finns tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Checklista för gestaltning:
• Olika gruppers tillgänglighetskrav ska tillgodoses, här
ingår även resenärer som en grupp med särskilda krav.
• Tillgänglighetslösningar ska integreras i den överordnade
gestaltningen.
• Sammanhängande ledstråk ska anläggas, där i största
möjliga mån naturliga ledytor används.

• Funktionsbelysning placeras för att stärka orienteringen i
området.
• Sittplatser ska ha rygg- och armstöd och placeras i
anslutning till tillgängliga och användbara gångvägar och
entréer.
• Ledstänger i trappor ska utföras enligt gällande normer.
• Ledstänger i ramper ska utföras i enlighet med gällande
normer med handledare i två höjder.
• Gestaltning av räcken och ledstänger ska samordnas med
A för en enhetlig gestaltning av resecentrum.
• Tydlig skyltning och vägvisning ska finnas till hissar som
alternativ till rulltrappor och trappor i färdvägar.
• I trappor ska första och sista steget i varje trapplopp
kontrastmarkeras med en ljushetskontrast på 0,40 NCS.
• Ramper ska kontrastmarkeras i början och slutet av de
lutande rampytorna.
• Alla tillgänglighetslösningar ska löpande samordnas med
A för att säkra ett sammanhängande nätverk av ledstråk i
utomhus- och inomhusmiljön.
För mer detaljerad översikt över tillgänglighetskrav för resecentrum, se checklista för tillgänglighet utarbetad av SWECO,
2021-01-22 som finns i projektets dokumenthanterings
system, iBinder.
För mer info om belysningsstrategi se kapitel 11.

I trappor och ramper fungerar handledaren som ett
naturligt ledstråk. Gestaltning av räcken ska
samordnas med A.
Foto: Holscher Design, City Dune Köpenhamn.
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Uppmärksamhetsfält som följer formgivningen, Vasaoch Sigurdsterrassen. Produkten ska vara av gjutjärn
liksom övriga ledstråk.
Foto: Holscher Design, City Dune Köpenhamn.

Ledstråk med sinusplatta i gjutjärn vid Sigurdsterrassen
och Vasaterrassen. Bredd: 60 cm.
Foto. GH Form.

Sinusplattor i granit på busstorget. Bredd: 60 cm.
Foto: Naturstenskompaniet.

Checklista för gestaltning:
• Belysningsprogram utarbetas för att ge riktlinjer för
belysningsplanering, uppdelat i funktionsbelysning,
platsbelysning, effektbelysning samt byggnadsanknuten
belysning.
• Belysningsprogrammet ska behandla resecentrum som
en helhet, där arkitektur och landskapsarkitektur ska vara
integrerade med varandra.
• Särskild hänsyn ska tas vid ramper i terrasser för att
undvika bländande belysning.
• Belysningen ska öka förutsättningarna och lusten att röra
sig i det offentliga rummet under dygnets mörka timmar.
• Belysningen ska verka för ökad trygghet och säkerhet
i resecentrumets alla delområden, till exempel genom
effektbelysning av planteringsytor.
• Ljuskällorna ska ta hänsyn till sin omgivning och
anslutande belysning för att skapa jämna övergångar
mellan olika ljuskällor och undvika ljusinflation.
• Belysning ska planeras utifrån människan och ta hänsyn
till det sammanhang och den hastighet människan rör sig
i, även under den mörka tiden på dygnet.
• Belysningen ska förstärka kvaliteten i arkitekturen och det
offentliga rummet.
• Belysningen planeras på ett miljömässigt hållbart sätt.
• Effektbelysning är ett viktigt verktyg för att skapa
stämningar och för att belysa platser och konstverk.

8.4		DAGVATTENHANTERING
8.4.1 Helhetstänk i dagvattenstrategin
Dagvattenhanteringen följer förslag från Dagvattenutredning
för Västerås resecentrum 15-12-07, reviderad 19-12-03 som
finns i projektets dokumenthanteringssystem, iBinder.
Södra Ringvägen/Kungsängsgatan/busstorget avvattnas
traditionellt och kassetter/magasin för fördröjning utreds.
Vid terrasser på bjälklag styrs dagvatten mot planterings
ytor för bevattning och infiltrering av grönytor, teknik och
uppbyggnader utreds. Terrasser utanför bjälklag möjliggör
fördröjningsmagasin av makadam, utreds. Övriga ytor höjdsätts för att möjliggöra mesta möjliga hantering av ytvatten
för infiltration och fördröjning.
Dagvattenhanteringen integreras på ett medvetet sätt i
utformningen av resecentrums nya platsbildningar. På detta
sätt skapas en medvetenhet kring avvattningsprocessen och
den framstår som en positiv del av området och resecentrums
miljöprofil.

Lokal avledning av vatten till planteringar och regnbäddar.
Foto: Aaron Booher, Brooklyn Botanical Visitor Center.

I så stor utsträckning som möjligt ska dagvatten omhändertas
lokalt. Ett integrerat dagvattentänk i hela planområdet är
nyckeln till att det lokala omhändertagandet av dagvatten
blir framgångsrikt. Planteringsytor som kan hantera stora
mängder vatten möjliggörs. Dagvattenrännor i beläggning
ska integreras i gestaltningen och materialval ska ligga i
linje med resten av projektet. Tåliga och friska arter väljs och
integreras i smarta dagvattensystem där regnvattnet används
som resurs för att minimera bevattningsbehovet.

Nedsänkta områden som reservoarer..

Checklista för gestaltning:
• Ett integrerat dagvattentänk genomsyrar gestaltningen
och bidrar till goda och hållbara offentliga miljöer.
• Västerås stads riktlinjer för dagvatten ska gälla.
• I så stor utsträckning som möjligt ska dagvatten
omhändertas lokalt i resecentrums egna system.
• På publika ytor leds dagvatten i täckta rännor.
• Tekniska lösningar ska väljas som minimerar
föroreningshalten.
• Dagvattensystemet ska utformas enligt följande principer;
fördröjning, filtrering, infiltrering och uppsamling.

Exempel på dagvattenplantering i gatumiljö med
inlopp för vatten i kantstenar.
Foto: Hasse Wester, Norra Djurgårdsstaden.
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8.5		PLANTERING
8.5.1 Vasaterrassen
På Vasaterrassen arbetas det med klassiska perennplanteringar som knyter an till Vasaparken, den klassiska engelska
landskapsparken. En variation mellan öppet och slutet skapar
utblickar, siktlinjer och en variation i landskapet. I de delar
där rampen ligger på mark placeras större träd, för att i delar
på bjälklag övergå till en mer öppen plantering med lägre
vegetation och ett fåtal träd.

8.5.2

• Träd och höga buskar ska ej försämra viktiga siktlinjer
eller bidra till att skapa en svårövervakad utomhusmiljö.
• I kommande skeden bör driftnivån stämmas av med
beställaren, så att gestaltning och drift samordnas tidigt i
projekteringen.
• Nyplantering av träd i skelettjord ska ha minst
stamomfång 20–25.

8.6 		 SIGURDSTERRASSEN

Sigurdsterrassen

På Sigurdsterrassen arbetas det med höga prydnadsgräs och
tallar som skapar en robust plantering som klarar platsens
växtförutsättningar och skapar associationer till Mälarens
landskap. I de delar där rampen ligger på mark placeras
större träd, för att i delar på bjälklag övergå till en mer öppen
plantering med lägre vegetation och ett fåtal träd.
Checklista för gestaltning:
• Robusta arter används inom resecentrum, med stort fokus
på att hitta arter lämpliga för platsens förutsättningar på
bjälklag.
• Planteringar bidrar till att förstärka de olika delområdenas
olikheter.
• Vid planering av resecentrums planteringar tas hänsyn till
aspekter som årstidsväxlingar, dagvattenhantering, träds
fullvuxna storlek och platsmässig variation.

Sigurdsterrassens gröna landskap lyfter sig upp över spåren.
Höga prydnadsgräs och tallar skapar en robust plantering
som klarar platsens växtförutsättningar och skapar associationer till Mälarens landskap.
Genom landskapet flödar två separata stråk för fotgängare
respektive cyklister. I huvustråket för fotgängare integreras
mindre platsbildningar, i form av lekskulpturer, sittbänkar
etcetera. I fotgängarrampens mitt placeras en ledstång.
Nivåskillnader hanteras genom att platsgjutna murar och
stenblock placeras längs terrassen. Stenblockens råa uttryck
skapar en förhöjd materialitet och en kontrast till rampernas
släta beläggning i platsgjuten betong.

För att markera platsbildningar och flöden fälls stråk av
krossmaterial in i rampernas betongbeläggning. De tillför
ytterligare en nivå av taktilitet i beläggningen och bryter
ner skalan.
Checklista för gestaltning:
• Cykelramp ska utföras som platsgjuten betong.
• Övriga ramper och platsbildningar ska utföras som platsgjuten betong, delvis med inslag av ingjutna synliga band
av kross.
• Kantstenar vid Kungsängsgatan utförs i granit. Sänkta
kantstenar sätts vid övergångsställen enligt gällande
tillgänglighetsnormer.
• Cykelbanor längs Kungsängsgatan utförs i asfalt.
• Gångbanor i gatunivå utförs enligt Västerås stads
standard.
• Cykelbanor längs Kungsängsgatan utförs i nivå med
gångbanor och avgränsas från gångbanan med en nollad
kantsten av granit.
• Ytskikt på torg och platser uppfyller krav på tillgänglighet
och utförs med slät yta som ger god framkomlighet.
• Alla ledstänger på ramper ska utföras med handledare i
två nivåer och ska gestaltas i samarbete med A.

• Vid höjdskillnader som överskrider 0,5 meter, ska fallskyddsräcken placeras. Dessa ska inarbetas i gestaltningen
och utformas i samarbete med A.
• I trappor ska första och sista trappsteget markeras med en
kontrastfärg.
• Där inga naturliga ledstråk finns, ska huvudstråk markeras
i beläggningen med 60 centimeter breda sinusplattor av
gjutjärn.
• Uppmärksamhetsfält ska utföras av markeringsknoppar av
gjutjärn.
• All granit ska vara av nordisk härkomst och alla träslag
FSC-märkta.
• Utrustning ska väljas som passar ihop med platsens övriga
formspråk och färgsättning.
• Utrustning ska vara godkänd ur tillgänglighetssynpunkt.
• Utrustning ska ta hänsyn till miljöaspekter; lokala träslag
används.
• Utrustning placeras i goda klimatlägen och för att gynna
sociala möten.
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Sigurdsterrassen, prydnadsgräs.
Foto: SLA, Hotel Alsik.
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Vasaterrassen, perennplanteringar.
Foto: Kristian Krogh Baagøe.

Planteringar med kvaliteter under hela året.
Foto: Källa okänd.

Planteringar med kvaliteter under hela året.
Foto: Floris van Breugel.

Cykelrampen, den tillgängliga rampen samt platsen
framför stationsbyggnaden utförs i platsgjuten betong.
Infälld kross markerar skillnad mellan gångytor och
platsbildningar samtidigt som det bryter ned skalan och
tillför ett taktilt element i beläggningen.
Foto: AJ Landskap, Anders Franzéns park.

Naturstensblock placeras där stora höjdskillnader
ska tas upp i slänterna. Stenarna bryter av det
annats strikta formspråket och står i kontrast till de
släta beläggningarna.
Foto: Álvaro Siza Vieira, Leça Swimming Pools.

Trappor som objekt i betong eller natursten som förbinder ramperna och leder besökare den snabbaste vägen
upp för terrassen.
Foto: Källa okänd.

Sigurdsterrassens planteringar består av prydnadsgräs
och tallar som leder tankarna till ett skärgårdslandskap.
Foto: Källa okänd.

a
b

Planteringsplanen tar utgångspunkt i förutsättningarna för
växter att etablera sig och trivas. Planteringarnas uttryck
speglar och förmedlar platsens förutsättningar.
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8.7		VASATERRASSEN
Vasaterrassen, som visuellt blir en förlängning av Vasaparken,
gestaltas som ett mer klassiskt urbant rum med anknytning till Vasaparkens karaktär av engelsk landskapspark.
Den engelska landskapsparken som iscensatt landskap, där
landskapet bearbetas för att skapa stämningar, följer med
upp på Vasaterrassen. En variation mellan öppet och slutet,
siktlinjer och naturliga former skapar grunden för de stora
flöden som ska rymmas på Vasaterrassen. I de stora flödena
finns lugna nischer för att betrakta, vänta och mötas, medan
flöden koncentreras med hjälp av vegetation, möblering och
funktionsbelysning.
Terrassen kopplar på det befintliga flödet genom Vasaparken
till stationen och angörs från Kopparbergsvägen. En breddning av gångbanan längs vägen möjliggör stora flöden av
fotgängare och cyklister. Ankomstplatsen från Kopparbergs
vägen blir, förutom som entréplats tll det nya resecentrumet,
en viktig länk mellan stadskärnan och Mälarporten.
Vasaterrassens slingrande ramp i platsgjuten betong lyfter sig
upp över spåren.
I huvustråket för fotgängare integreras mindre plats
bildningar, i form av lekskulpturer, sittbänkar etcetera. I
fotgängarrampens mitt placeras en ledstång.
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RAMP

RAMP

Nivåskillnader hanteras genom att platsgjutna murar
och stenblock placeras längs terrassen. Stenblockens råa
uttryck skapar en en förhöjd materialitet och en kontrast till
rampernas släta beläggning i platsgjuten betong.
För att markera platsbildningar och flöden fälls stråk av
krossmaterial in i rampernas betongbeläggning. De tillför
ytterligare en nivå av taktilitet i beläggningen och bryter ner
skalan.
Checklista för gestaltning:
• Cykelramp ska utföras som platsgjuten betong.
• Övriga ramper och platsbildningar på Vasaterrassen utförs
som platsgjuten betong, delvis med inslag av kross.
• Entrétorg utförs med mönsterlagd markbeläggning av
nordisk granit. Mönsterläggningen ska genom projektets
alla skeden samordnas med A.
• På entrétorget ska planeras för vattenkonst.
• Kantstenar vid Södra Ringvägen utförs i granit. Sänkta
kantstenar sätts vid övergångsställen enligt gällande
tillgänglighetsnormer.
• Cykelbanor längs Södra Ringvägen utförs i nivå med
gångbanor och avgränsas från gångbanan med nollad
kantsten av granit.
• Ytskikt på torg och platser uppfyller krav på tillgänglighet
och utförs med slät yta som ger god framkomlighet.

• Alla ledstänger ska utföras med handledare i två nivåer
och ska gestaltas i samarbete med A.
• Vid höjdskillnader som överskrider 0,5 meter, ska
fallskyddsräcken placeras. Dessa ska inarbetas i
gestaltningen och utformas i samarbete med A.
• I trappor ska första och sista trappsteget markeras med
en kontrastfärg.
• Där inga naturliga ledstråk finns, ska huvudstråk markeras
i beläggningen med 60 centimeter breda sinusplattor
av gjutjärn.
• Uppmärksamhetsfält ska utföras av markeringsknoppar
av gjutjärn.
• Alla huvudstråk ska vara lätta att följa och hitta för alla
människor.
• All granit ska vara nordisk och alla träslag FSC-märkta.
• Utrustning ska passa ihop med platsens övriga formspråk
och färgsättning.
• Utrustning ska vara godkänd ur tillgänglighetssynpunkt.
• Utrustning placeras konsekvent och förståeligt.
• Utrustning ska ta hänsyn till miljöaspekter; lokala träslag
används.
• Utrustning placeras i goda klimatlägen och för att gynna
sociala möten.
• Robusta arter ska användas inom planteringsytorna.
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8.8		JÄRNVÄGSTORGET
Järnvägstorget ska fungera som ett uppsamlande entréplats
till tågcentralen och en attraktiv mötesplats för både
besökande och resenärer.
Torget delas upp i flera rum och flöden med större plante
ringselement som hämtat form ifrån terasslandskapens
förlopp för att skapa igenkänning för stationsområdet
och skapa en helhet. Planteringsbäddarna blir styrande
skulpturala element utförda i terasso-ytbehandlad formgjuten
betong som delar upp torget där resande och besökande
kan finna enkla förlopp att ta sig fram och samtidigt finna
rogivande mötesplatser. Torget indelas i en löpande sekvens
som både har en storlek för att hålla evenemang och platser
för sittplatser och konst.
På norra delen finns vattenkonst som kan ses i förlängningen
av Kopparbergsvägen och signalerar entré till området. Inre
delarna av torget lämpar sig för offentlig konst. Torgets golv
utförs likt anslutande ytor till centralstationen i olika granittyper och med olika ytbehandling.

C

c

Checklista för gestaltning:
• Entrétorg utförs med mönsterlagd markbeläggning av
nordisk granit. Mönsterläggningen ska genom projektets
alla skeden samordnas med A.

• På entrétorget ska planeras för vattenkonst.
• Kantstenar vid Södra Ringvägen utförs i granit. Sänkta
kantstenar sätts vid övergångsställen enligt gällande
tillgänglighetsnormer.
• Cykelbanor längs Södra Ringvägen utförs i nivå med
gångbanor och avgränsas från gångbanan med nollad
kantsten av granit.
• Ytskikt på torg och platser uppfyller krav på tillgänglighet
och utförs med slät yta som ger god framkomlighet.
• Där inga naturliga ledstråk finns, ska huvudstråk markeras
i beläggningen med 60 centimeter breda sinusplattor av
gjutjärn, granit eller betong.
• Uppmärksamhetsfält ska utföras av markeringsknoppar
av gjutjärn eller markerade i beläggning.
• Alla huvudstråk ska vara lätta att följa och hitta för alla
människor.
• All granit ska vara nordisk och alla träslag FSC-märkta.
• Utrustning ska passa ihop med platsens övriga formspråk
och färgsättning.
• Utrustning ska vara godkänd ur tillgänglighetssynpunkt.
• Utrustning placeras konsekvent och förståeligt.
• Utrustning ska ta hänsyn till miljöaspekter; lokala träslag
används.
• Utrustning placeras i goda klimatlägen och för att gynna
sociala möten.
• Robusta arter ska användas inom planteringsytorna.
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Foto: AJ Landskap, Anders Franzéns park.
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Foto: AJ Landskap, Anders Franzéns park.

Foto: Kengo Kuma, Milano.

Planteringsytorna på Vasaterrassen knyter an till den
klassiska Vasaparken med prunkande perennplanteringar och buskar. Foto: Piet Oudolf.

Huvudgångstråk markeras tydligt i beläggningen, medan
sekundära gångstråk på tvärs, flätas in i torgets huvudbeläggning, och skapar en gradient mellan väntzoner
och gångstråk. Foto: Polycor, Place d’Armes, Montreal.

På järnvägstorget finns en gradient i beläggningen. Ju
större flöden, desto slätare beläggning.
Foto: Daniela Valentini, Meilen Town Hall.

Ledstråk med sinusplattor av nordisk granit likt övrig
beläggning.
Foto: Naturstenskompaniet.

Planteringsytorna på Vasaterrassen knyter an till den
klassiska Vasaparken med prunkande perennplanteringar
och buskar.
Foto: AJ Landskap, Anders Franzéns park.
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8.9		BUSSTERMINALEN

RAMP UPP

VATTENKONST

För att länka samman bussterminalen med övriga Västerås,
arbetas med en beläggning som knyter an till stadens golv,
en naturstensbeläggning av nordisk granit. För att tydligt
markera gångstråk längs bussterminalens kanter, arbetas med
en tydlig skillnad i nyans i beläggningen. På bussterminalens
mittersta del finns en gradient i beläggningen. Ju större
flöden, desto slätare beläggning.

VASATERRASSEN

Huvudgångstråk markeras tydligt i beläggningen, medan
sekundära gångstråk på tvärs, flätas in i torgets huvudbeläggning, och skapar en gradient mellan väntzoner och
gångstråk.
Busstorgsterrassen ska fungera som en lutande grön
vägg som erbjuder såväl sittplatser som en smitväg upp
till b roplan. De nedre och övre delarna utformas som
en sittgradäng med informella sittplatser och integrerad
plantering, en naturlig plats för att vänta på avgångar och
en träffpunkt för resenärer. En stor planteringsyta placeras
i terrassens mitt. Längs med den norra sidan av terrassen
placeras en smalare trappa som ska fungera som smitväg
från bussterminalen upp till broplan.

JÄRNVÄGSTORGET
Sektion D-d
1:200

D

Checklista för gestaltning:
• Busstorget utförs med mönsterlagd markbeläggning av
nordisk granit. Mönsterläggningen ska genom projektets
alla skeden samordnas med A.
• Kantstenar vid Södra Ringvägen och bussgatan utförs i
granit. Sänkta kantstenar sätts vid övergångsställen enligt
gällande tillgänglighetsnormer.
• I gestaltning av bussterminalen är det särskilt viktigt
att säkerställa god översikt och orienterbarhet för
resecentrums alla användare.
• Huvudstråk ska vara tydliga att identifiera och markeras
med en särskild beläggning.
• Bussterminalens kantstenar ska uppfylla rådande krav för
busshållplatser och utföras i granit.
• Ytskikt på torg och platser uppfyller krav på tillgänglighet
och utförs med slät yta som ger god framkomlighet.
• Där inga naturliga ledstråk finns, ska huvudstråk markeras
i beläggningen med 60 centimeter breda sinusplattor av
granit.

• Uppmärksamhetsfält ska utföras av sinusplattor av granit.
• Alla huvudstråk ska vara lätta att följa och hitta för alla
människor.
• All granit ska vara av nordisk härkomst och alla träslag
FSC-märkta.
• Utrustning ska passa ihop med platsens övriga formspråk
och färgsättning.
• Utrustning ska vara godkänd ur tillgänglighetssynpunkt.
• Utrustning placeras konsekvent och förståeligt.
• Utrustning ska ta hänsyn till miljöaspekter; lokala träslag
används.
• Utrustning placeras i goda klimatlägen och för att gynna
sociala möten.
• Robusta arter ska användas inom planteringsytorna.
• Busstorgsterrassens smitväg ska ej gestaltas på ett sätt så
att den uppfattas som ett huvudstråk.

RESTLISTA
• Fortsatt samordning mellan LA+A kring
gestaltning, geometrier och materialval.
• Samordning med A, Trafik och VA ska fortsätta.
• Tilgänglighet ska detaljeras.
Delområden
• Samordning mellan LA+A kring gestaltning
och geometrier fortsätter.
• Samordning med A kring materialval.
• Integrering av lekmöjligheter och andra program
i terrasseringar och platsbildningar.
• Placering och förslag av utrustning.
• Beläggningsmönster på busstorget och
järnvägstorget vid Vasaterrassen ska gestaltas.
• Gång- och trafikytor under Sigurdsterrassen ska
utredas och gestaltas.
• Undersöka möjlighet att återanvända och upcycle
material val.

d

N

JÄRNVÄGSTORGET - VÄST
DISPOSITIONSPLAN
1:400
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Huvudgångstråk markeras tydligt i beläggningen, medan
sekundära gångstråk på tvärs, flätas in i togets huvud
beläggning, och skapar en gradient mellan väntzoner och
gångstråk. Foto: Polycor, Place d’Armes, Montreal.

På bussterminalens mittersta del finns en gradient i
beläggningen. Ju större flöden, ju slätare beläggning.

Ledstråk med sinusplattor av nordisk granit, likt övrig
beläggning.
Foto: Daniela Valentini, Meilen Town Hall.

Grön koppling till byggnad.
Foto: Maki and Associates, Shenzhen Sea World Culture
and Arts Center.

Informella sittplatser längs busstorgsterrassens nedre och
övre delar.
Foto: MSLA, Laguna street, San Francisco.
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JÄRNVÄGSTORGET – ÖST
Dispositionsplan
1:400

BUSSTORGET – VÄST
Dispositionsplan
1:400

N

BUSSTORGET – ÖST
Dispositionsplan
1:400
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Brandskydd

9.1		 INLEDNING
Ett mål och en grundförutsättning för detta projekt är att
resecentrum ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Denna
upplevelse ska infinna sig dygnet runt även då inga avgångar
sker från resecentrum. Detta är särskilt viktigt eftersom resecentrum kommer att vara en länk mellan stadsdelarna söder
och norr om resecentrum och således kommer det ständigt
ske rörelser inom och i nära anslutning till resecentrum.
För att tryggheten och öppenheten ska infinna sig designas
resecentrum som en stor öppen plats, vilket medför att det
är en stor brandcell som ställer stora krav på brandtekniska
installationer.
Regelverk som ska uppfyllas med avseende på brand är
främst plan- och bygglagen med tillhörande förordning,
Boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR 29), Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (EKS 11), Boverkets allmänna råd
om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd BFS
2011:27 (BBRAD 3) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och
allmänna råd om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).
Vid uppdaterade handlingar ska senaste g ällande regelverk
tillämpas vid bygglovansökan.
Då byggnaden uppförs i tre våningsplan ovan mark och ett
stort antal personer kan vistas inom byggnaden ska denna
utföras enligt byggnadsklass Br0 (byggnad med mycket stort
skyddsbehov). För mer information, se bilaga Verifiering av
byggnadens totala brandskydd som finns inom projektets
dokumenthanteringssystem (iBinder).
Det pågår ett arbete med att ta fram en riskanalys för
resecentrum, med hänsyn till transport av farligt gods, men
eftersom den inte är färdigställd har den inte inarbetats
i programhandlingen i detta skede. När riskanalysen är
färdigställd kommer programhandlingen att revideras.
Tillkommande krav på brandskyddet är Västerås stads
egna ambitioner som kommer att tillämpas till fullo för
resecentrum genom bland annat dokumentet Projekterings
anvisningar för tillgänglighet och brandskydd.
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För att säkerställa målet med ett tryggt och tillgängligt
resecentrum kommer:
• Ett robust brandskydd projekteras med flertalet skyddande
barriärer.
• Lokalerna vara tillgängliga och frångängliga för alla
personer, inklusive personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.
• Räddningstjänsten vara med i utförandet av programhandlingen och samverka i framtagandet av en väl fungerande
insatsplan för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser.
• Ett bra underlag tas fram för att möjliggöra ett väl
fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att
upprätthålla brandskyddet över tid.
• De tekniska systemen inom resecentrum hålla hög
standard, hög tillförlitlighet och vara funktionella.

9.2

BRANDSKYDDSBESKRIVNING

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som är dimensionerande för resecentrums brandskydd. Denna utgåva upprättas i
programhandlingsskedet, vilket är ett tidigt skede i projektet,
där endast systemval, inte färdig projektering, redovisas.
Nästa utgåva upprättas i systemhandlingsskedet. Projektörer
för respektive område ansvarar för att kraven enligt denna
beskrivning samt detaljutförande enligt BBR inarbetas i
aktuell beskrivning/ritning.

9.2.1

Objektbeskrivning

Denna programhandling avser Sigurdspassagen som är en
del av Västerås resecentrum. Nedanstående beskrivning är i
enlighet med senaste arkitektunderlaget från Bjarke Ingels
Group (BIG) 2021-02-05 men kan ändras under projektet.
Resecentrum kommer att uppföras i tre våningsplan ovan
mark (plan 00–02) samt ett källarplan (plan -01) och består
av totalt cirka 10 800 kvadratmeter. Plan 00 kommer att
vara uppdelat i tre olika delar; två delar på den norra sidan
av järnvägen och en del på den södra sidan. Plan 01 binder
ihop delarna genom en bro över järnvägen och plan 02
utgör ett entresolplan som är lokaliserat i den södra delen av
resecentrum.

Källarplanet (plan -01) är cirka 800 kvadratmeter och
kommer att innefatta mestadels tekniska utrymmen.
Grundplanet (plan 00) är cirka 3 750 kvadratmeter och
kommer att innefatta cykelparkeringar, en större livsmedelsbutik, restauranger, caféer, skyddsrum, serviceutrymmen och
turistinformation, vänthallar, tekniska utrymmen med mera.
Broplanet (plan 01) är cirka 5 460 kvadratmeter och
inrymmer kontor, caféer, gallerier, affär, tekniska utrymmen,
restauranger och vänthallar. Delarna av resecentrum som är
ovanför järnvägsspåren kommer att vara av typen tillfällig
vistelse.
Det översta planet (plan 02) är cirka 760 kvadratmeter och
kommer att inrymma utrymmen för restaurangverksamhet.

9.2.2

Brandbelastning

Då brandbelastningen i resecentrum ej finns tabellerat i
Boverkets allmänna råd om brandbelastning BFS 2013:11
(BBRBE 1) har det bedömts till 800 MJ/m². För mer information, se bilaga 'Verifiering av byggnadens totala brandskydd'
som finns inom projektets dokumenthanteringssystem
(iBinder).

9.2.3

Verksamhets- och byggnadsteknisk klass
samt personantal

Resecentrum tillhör generellt Vk2B, förutom teknikutrymmen
och kontor som kommer att tillhöra Vk1.
Byggnaden kommer att tillhöra byggnadsteknisk klass Br0,
baserat på det stora personantalet som befinner sig inom
resecentrumets tre våningsplan.
Brandskyddet kommer att dimensioneras för att cirka 2 700
personer kan vistas samtidigt inom de publika delarna av
resecentrumet. Detta baseras på att de tre våningsplanen
ovan mark består av totalt cirka 10 800 kvadratmeter och
att det antas ett personantal på 0,25 personer/kvadratmeter
i enlighet med handböckerna Byggvägledning brandskydd
utgåva 6 och Brandskyddshandboken.

9.2.4

Byggnadens läge, ytterväggar
och taktäckning

Byggnaden placeras minst 8 meter från annan byggnad.
Resecentrumet kommer däremot att sammanlänkas med
Sigurdsterrassen genom en gångbro på broplanet. Byggnaderna kommer att brandtekniskt avskiljas och detaljerna samt
omfattning kommer att upprättas i detaljprojekteringen.
Ytterväggar kommer att utföras så att risk för brandspridning
längs fasaden och risk för personskador till följd av nedfallande byggnadsdelar begränsas. Ytterväggar och dess isolering
utförs i lägst klass A2-s1,d0 (obrännbart material).
Taktäckning ska utformas med material av lägst klass
A2-s1,d0 (obrännbart material) alternativt med material
av lägst klass BROOF(t2) på underliggande material av
A2-s1,d0.

9.2.5

Utrymning

Det grundläggande kravet enligt BBR är att en utrymning ska
vara slutförd innan så kallade kritiska förhållanden uppstår.
Kritiska förhållande kan uppstå på grund av för hög värmestrålning eller att brandgaser förhindrar en utrymning.
Inom resecentrum där det stora personantalet vistas ska
utrymningsstrategin, personbelastning vid utrymningsvägar,
köbildning, antal, placering och bredd av utrymningsvägar
samt gångavstånd till utrymningsväg dimensioneras
analytiskt genom scenarioanalys. Rökfyllnads- och utrymningssimuleringar kommer att utföras för att säkerställa att
utrymning kan ske innan kritiska förhållanden uppstår och
för att undersöka personflöden och lämplig utformning samt
placering av utrymningsvägar.
Samtliga lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska
generellt ha tillgång till minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar. Utrymning för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga kommer att möjliggöras från
samtliga plan. Resecentrum har frångängliga utrymnings
vägar direkt till det fria genom dörr i fasad, förutom på det
översta planet (mezzaninplanet) där detta anordnas genom
brandtekniskt avskilt trapphus. Utrymningsplatser kommer

att förses med kommunikationsutrustning, med tillförlitlighet motsvarande SBF 110:8 och talfunktion. Enligt allmänt
råd från BBR utgår krav på utrymningsplatser vid installation
av vattensprinkleranläggning, men för att öka robusthet på
brandskyddet kommer det ändå att ordnas med utrymningsplatser inom resecentrum.
För publika delar får gångavståndet till närmsta utrymningsväg eller annan brandcell inte överstiga 30 meter,
där s ammanfallande gångväg räknas med faktor 2 enligt
förenklad dimensionering. För icke-publika delar (till exempel
kontor och teknikutrymmen) som är brandtekniskt avskilda
från publika delar får gångavstånd till närmsta utrymningsväg
eller a nnan brandcell inte överstiga 45 meter, där samman
fallande gångväg räknas med faktor 1,5.
Det maximalt tillåtna gångavståndet överskrids från vissa
delar inom resecentrum. För gångavstånd till utrymningsväg
för publika delar godtas 40 meter istället för 30 meter, med
hänsyn till den automatiska vattensprinkleranläggningen. I
delar där gångavståndet överstiger 40 meter för de p ublika
delarna krävs analytisk dimensionering med hjälp av brandoch utrymningsanalys enligt BBRAD 3 för att påvisa att
tillfredställande utrymning kan ske innan kritiska förhållanden
uppstår. Maximalt gångavstånd till utrymningsväg ska inte
överstiga 80 meter i enlighet med BBRAD 3.
Utrymningsvägar till och från publika delar utförs generellt
med fri bredd om minst 1,2 meter där fler än 150 personer
förväntas passera vid en utrymning. Den exakta fria bredden
kommer att fastställas i den analytiska dimensioneringen.
Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att
öppna och passera, och vara lätt identifierbara som utgångar.
Dörr i utrymningsväg, där fler än 150 personer förväntas
passera vid en utrymning, kommer generellt att utföras
med panikregel av typ SS-EN 1125. Vissa dörrar kommer
att ö ppnas med ett nedåtgående trycke eller genom att
dörren trycks utåt. Dörrar som används för utrymning av
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska
vara tillgängliga för dessa personer enligt BBR även vid en
utrymningssituation. Detta innebär att dörrar som är tunga
eller försedda med dörrstängare vanligtvis ska förses med
dörrautomatik som även ska fungera vid strömbortfall.

Dörrar ska placeras så att de i öppet läge inte hindrar
utrymning för andra personer.
Om dörrar ska förses med nattlåsning ska de även förses
med elektrisk kontroll som säkerställer att samtliga dörrar
som ska användas för utrymning är olåsta under den tid som
personer vistas i byggnaden. Kontrollen ska vara samordnad med någon för driften väsentlig funktion, exempelvis
inbrottslarm eller huvudbelysning. Strömavbrott får inte sätta
denna kontroll ur funktion. Observera att kravet på tillgång
till u trymningsvägar även gäller personal eller städpersonal
under icke-öppettider.
Principer för utrymning för varje våningsplan:
• Källarplan – två brandtekniskt avskilda trapphus.
• Markplan – fasaddörrar direkt ut i det fria.
• Broplan – fasaddörrar direkt ut i det fria, via b randtekniskt
avskilda trapphus till markplan samt via interntrappor till
markplan.
• Mezzaninplanet – minst ett brandtekniskt avskilt trapphus
som leder till markplan och en interntrappa till broplanet.

9.2.6

Bärverk

9.2.7

Brandcellsgränser och invändiga ytskikt

Aktuell byggnad är endast tre våningar ovan mark och
bedöms därmed generellt kunna utföras enligt allmänna råd
för en Br1-byggnad. Enligt den preliminära Br0-analysen (se
bilaga inom projektets dokumenthanteringssystem iBinder)
kommer dock bärverket för delar av resecentrum som är
lokaliserad ovanför järnvägsspåren, att anses ha utökat
skyddsbehov i enlighet med Boverkets föreskrifter om ändring
i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om til�lämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder).

Byggnaden ska delas in i brandceller i sådan omfattning att
det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas.

Detta kan revideras vid ett senare skede i projektet
om beräkningar påvisar att reducering av bärverket är
acceptabelt. Resterande delar av resecentrum bedöms inte
ha utökat skyddsbehov.

Brandcellsgränser i form av väggar och bjälklag utförs i lägst
brandteknisk klass EI 60. Brandcellsskiljande vägg ska ansluta
mot yttertak eller mot brandcellsskiljande bjälklag. Utrymmen
ovan innertak/undertak tillhör underliggande brandcell.

Se tabell 1 för utformning av bärverket. Notera att om en
bärverksdel kan hänföras till fler än en brandsäkerhetsklass
enligt tabellen gäller den högsta klassen.

Komponenter i brandcellsskiljande delar utförs så att dessa
uppfyller sin funktion även vid strömbortfall. Exempelvis
brand-/brandgasspjäll och magnetuppställda dörrar stänger
vid strömbortfall.

Byggnaden kommer generellt att bestå av en brandcell i tre
plan ovan mark. Källarplanet kommer att vara brandtekniskt
avskilt från våningsplanen ovan mark. Övriga brandceller
kommer bestå av skyddsrum, trapphus och vissa tekniska
utrymmen.

Figur 1–2 visar tillgängliga utrymningsvägar från bro- och
mezzaninplanet. Gröna pilar visar utrymningsvägar direkt
ut i det fria eller via brandtekniskt avskilt trapphus. De blåa
pilarna visar utrymning via interntrappor eller perronger.
Utrymningsmöjligheter för personer som vistas på perronger
anordnas genom att en säker plats kan nås antingen via
resecentrum eller via en nödövergång som finns i de östra
delarna av perrongerna.
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Invändiga ytskikt (väggar och tak) utförs generellt i lägst
brandteknisk klass B-s1,d0. Observera att träytskikt generellt
behöver behandlas antingen genom brandskyddsmålning
eller impregneras enligt typgodkännande alternativt
analytiskt dimensioneras.
Lös inredning regleras ej i BBR och då detta bedöms kunna
ha stor påverkan på utvecklingen av en brand i lokalerna
rekommenderas endast lös inredning med följande krav:
• Stoppade möbler utförs enligt SS-EN 1021-2
(test med gaslåga).
• Konstgjorda växter, dekorationer, mindre textilpartier och
liknande ska uppfylla lägst svårantändligt material enligt
SIS 650082.
• Större textilpartier (≥ 9 m²) ska uppfylla klass 1 enligt NT
Fire 043.
• Inredning ska helst i övrigt utföras i obrännbart eller
svårantändligt material, som metall, sten, betong, glas och
massivt trä.

9.2.8

Brand- och utrymningslarm

Byggnaden ska förses med ett automatiskt brandlarm,
utformat enligt SBF 110:8 med övervakningsområdet Klass
A – Övervakning av hela byggnaden. Inga avsteg från
brandlarmsreglerna är aktuella i detta skede. Brandlarmet
ska vidarekopplas till ständigt bemannad larmcentral.
Brandlarmet utförs vidarekopplat till räddningstjänsten utan
larmlagring.
Brandlarmanläggningen ska projekteras av en anläggarfirma
enligt SBF 1008 eller av behörig ingenjör enligt SBF 1007.
Om projektering utförs av annan projektör ska projekteringen
granskas av en anläggarfirma eller av behörig ingenjör.
Granskningen ska dokumenteras.
Utrymningslarmet ska utgöras av ett informativt talat
meddelande som utformas enligt SBF 502:1. Där så erfordras
ska komplettering ske med optiska larmdon.
Vissa icke-publika delar kan förses med akustiskt utrymnings
larm med optiska larmdon och utföras så att det talade
meddelandet och det akustiska larmet inte stör varandra.
Utförandespecifikation ska upprättas i detaljprojekteringen.
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9.2.9

Släcksystem

Hela byggnaden kommer att förses med en heltäckande
automatisk vattensprinkleranläggning med en aktiveringstemperatur på max 68°C, ett RTI-värde på högst 50 √ms och
så att kriteriet quick response uppnås. Vid aktiverad sprinkleranläggning ska utrymningslarmet starta.

9.2.10 Nödbelysning och vägledande markeringar
Samtliga publika delar och dess utrymningsvägar kommer
att förses med nödbelysning enligt SS-EN 1838. Nödbelysning ska även finnas omedelbart utanför utrymningsvägar.
Nödbelysningen förses med nödströmsförsörjning via centralt
batteri (kräver brandklassade kablar) eller batteri i respektive
armatur.
Nödströmsförsörjningen utförs så att den ger avsedd belysning i minst 60 minuter. Även nivåskillnader (till exempel
trappor) kommer att förses med nödbelysning. Belysnings
styrkan ska inte vara lägre än 1 lux längs med utrymnings
vägens centrumlinje. Belysningsstyrkan i trappor/höjdskillnader ska vara minst 5 lux i gånglinjen. Nödbelysning ska nå
50 procent av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och
den belysningsnivå som krävs inom 60 sekunder. Nödbelysningen ska inte slockna i andra delar av byggnaden än den
brandcell där det brinner om kablarna påverkas av branden.
Vägledande markeringar ska placeras vid riktningsföränd
ringar, förgreningar eller liknande så att utrymmande
personer enkelt kan hitta närmaste utrymningsväg. Skyltar
utförs som genomlysta eller belysta skyltar och förses med
nödströmsförsörjning via centralt batteri (kräver brand
klassade kablar) eller batteri i respektive armatur. Nödströmsförsörjningen utförs så att den ger avsedd belysning
i minst 60 minuter. Omfattning kommer att upprättas i
detaljprojekteringen.

9.2.11 Brandgasventilation
Dimensionering av brandgasventilation i form av fönster/
luckor i yttertaket kan eventuellt behövas och kommer i så
fall att kombineras med klimatstyrning. Behovet av antal och
areor på luckor i yttertaket kommer att tas fram med hjälp av
brand- och utrymningsanalys enligt BBRAD 3 i detaljprojekte
ringen. Brandgasventilering kommer vid behov att utföras
med manuell aktivering från brandförsvarstablån och förses
med automatisk aktivering vid behov.
Övrig brandgasventilation kommer att dimensioneras enligt
allmänna råd.
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9.2.12 Ventilationsbrandskydd
Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem erhålls antingen via brand-/brandgasspjäll i lägst
klass EI 60-S eller brandgasspjäll med erforderlig isolering
i lägst klass E60-S. Alternativt förses brandcellerna med
separata ventilationssystem.
Imkanaler utförs enligt principer i Imkanal 2012:2.

9.2.13 Räddningstjänsten och utrustning
för brandsläckning
Avståndet mellan räddningsfordon och angreppspunkten ska
maximalt vara 50 meter.
Markbrandposter ska anordnas i nära anslutning till
angreppsvägarna i både södra och norra delarna. Dessutom
ska brandtekniskt avskilda trapphus förses med stigarledning
med uttag på varje våningsplan.
Åtkomlighet till byggnaden för en räddningsinsats ska samverkas med räddningstjänsten. Detta sker förslagsvis genom
en brandnyckelbox eller liknande för förvaring av nycklar till
byggnaden.
Längden på tillträdesvägar eller orienteringen i lokalerna
vid insats bedöms ej nämnvärt skilja sig från motsvarande
byggnad i klass Br1 men kommer generellt att begränsas
till maximalt 50 meter för att underlätta räddningstjänstens
insats.
Med hänsyn till det höga personantalet i lokalerna ska
känslighetsanalys utföras vid rökfyllnads- och utrymningssimuleringar för att undersöka konsekvensen av insats
samtidigt som utrymning sker. Kötider ska även strävas efter
att hållas korta för att minska risken för samtidig insats och
utrymning.
För att minska risken för omfattande utvändig brand och
underlätta en räddningsinsats utförs hela ytterväggen
inklusive isoleringen i obrännbart material. Endast mindre
delar av ytskiktet kan accepteras vara brännbara.
Vid brandförsvarstablå/sprinklercentral ska å tminstone
följande information finnas som vägledning för
räddningstjänsten:
• Insatsplan.
• Orienteringsritningar brandlarm/sprinkler.
• Brandgasventilation (placering, omfattning, aktivering).

För personal/besökare kommer tillgång till handbrandsläckare att finnas inom 25 meter från samtliga ytor.
Handbrandsläckarna placeras om möjligt i anslutning till
utrymningsvägar.

9.2.14 Anlagd brand
Genom säkerhetsbarriärer i byggnaden såsom brandcellsindelning, sprinkleranläggning, brand- och utrymningslarm,
nödbelysning, höga krav på ytskikt och krav på lös inredning
samt tillgång till flertalet utrymningsvägar i olika riktningar
bedöms en anlagd brand ha begränsad risk att leda till stora
konsekvenser.

9.2.15 Solpaneler yttertak
Det ska anordnas förberedelse för inkoppling av solpaneler
på resecentrumets yttertak. Vid detaljerad projektering bör
granskning ske av konstruktionen, matarledningar, placering
av växelriktare, nödstopp med mera för att säkerställa att
avsett skydd uppnås.
För att uppfylla säkerheten för insatspersonal ska bland annat
följande aspekter beaktas vid solcellsinstallation:
• Det ska tydligt framgå i byggnaden att den är försedd med
solpaneler. Det sker genom att det i entréplan eller vid
centralapparat finns skylt/skyltar uppsatta om detta.
• Solcellsanläggningar bör förses med utrustning som
kan göra hela anläggningen inklusive panelerna strömlösa. En sådan lösning innebär att om strömmen bryts
till solcellsanläggningen, oavsett anledning, så sänks
spänningen i systemet till säkra nivåer. En typ av lösning
för att uppnå detta kan vara att en optimerare placeras
(eller finns inbyggd) vid varje solcellspanel. En manuell
brytare/nödavstängningsknapp av solcellsanläggningen
bör finnas placerad vid brandlarmets centralapparat och
vara tydligt uppmärkt.
• Vid placering av solcellspaneler på kraftigt lutande tak ska
risken för nedfallande paneler beaktas.
• En ”insatsplan” ska upprättas som beskriver systemet och
dess risker.

Tabell 1. Utformning av bärverk.
Brandsäkerhetsklass

Byggnadsdel

Brandteknisk
klass

1

Infästning av icke bärande yttervägg i markplanet,
bjälklag på eller strax ovan mark samt takfot.

R0

2

Bärverk för lätta undertak som inte har brandavskiljande funktion.

R 15

3

Infästning av icke bärande yttervägg ovan markplanet.

R 30

Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg.
4

Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som
utgör regelväggar, pelare, balkar, bjälklag och massiva
väggar.

R 60 och R 90*

Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet i
byggnader.
Takkonstruktion.
Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande
konstruktion motsvarande brandteknisk klass EI 60.
*R 90 bärverk vid bron (inklusive skärmtaket) kommer att anta brandsäkerhetsklass 4 (R90 på
grund av utökat skyddsbehov) och bärverkskravet, i detta tidiga skede, kommer inte att reduceras
med avseende på den automatiska vattensprinkleranläggningen, på grund av robusthet.

Figur 1: Utrymningsväg från broplanet.

Figur 2: Utrymningsväg från entresolplanet.

Samråd vid detaljprojektering bör ske med
Räddningstjänsten Mälardalen.

RESECENTRUM – MÄLARPORTEN • 125

KAPITEL 10 • RÖR- OCH LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

KAPITEL 10 • RÖR- OCH LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

10 Rör- och luftbehandlingsinstallationer

Vänthallar, entréhallar och allmänna ytor varmhålls via golvvärme. Varmhållning i vänt- och entréhallar är planerad till
ca +10°C under uppvärmningssäsong. Vid entréer monteras
luftridåer och luftvärmare för att förhindra inströmmade kall
luft vintertid. I entréer och passage ut på perronger är det
planerat att installera golvvärme som har en upptorkande
effekt då personflödet är stort vintertid. Allmänna ytor ska
vara inbjudande och erbjuda ett varmt utrymme för att vänta
och uppehålla sig på då det är kall ute.
Kommersiella ytor ska byggas som avskilda enheter med
eget klimatskal mot allmänna ytor. Dessa ytor klimathålls
med temperatur på minst +18°C vintertid och max +26°C
sommartid. Vid utomhustemperaturer över den för sommar
fallet dimensionerande temperaturen bör rumstemperaturen
kunna hållas cirka 3°C lägre än utomhustemperaturen.
Dimensionerande utetillstånd sommar: +27 °C och
50 p rocent RF. Dimensionerande utetillstånd vinter: -20°.
Klimathållning sker med radiatorer/konvektorer i kommer
siella ytor kompletterat med efterbehandlingsutrustning,
kylbafflar eller fläktkonvektorer där klimatkrav sommartid
finns. Se även kapitel i arkitektbok Indoor climate and Energy
strategy.
Utvändiga ramper och busstorget förses med markvärmeslingor för att hålla det is- och snöfritt. Snösmältning kan
även komma att behövas på taket för att hålla lågpunkter
isfria så att takavvattningen får fullgod funktion. Utförs
via snösmältningsanläggningen eller via elvärmeslingor.
Utformning får bestämmas i nästa skede.
Utmed busstorget finns ett antal mindre byggnader som ska
förses med värme och kallvatten från tekniska utrymmen
i Vasaterrassen. Varmvatten bereds med elektriska varm
vattenberedare i respektive utrymme. Spillvatten ansluts till
avsättningar i Södra Ringvägen.
Spillvatten och takavvattning leds från mitten av Sigurdspassagen norr och söderut för att anslutas till Mälarenergis
ledningar i mark. Mitten på Sigurdspassagen utgör högsta
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Förbrukning av media ska mätas. Mätarstrategi diskuteras
och fastställs vid fortsatt arbete.

10.1.2 Tekniska utrymmen
I källarvåningen under entrén i väster finns tekniska
utrymmen där inkommande fjärrvärme, fjärrkyla och kall
vatten kommer in i byggnaden. Försörjning av resecentrums
norra delar med media ska ske härifrån.
I rampen under Sigurdsterrassen placeras mottagningscentral
för fjärrvärme, fjärrkyla och kallvatten från Mälarenergis system i Kungsängsgatan. Försörjning av media till
resecentrums södra delar ska ske härifrån. I rampen under
Sigurdsterrassen ligger även sprinklercentralen med tank/
bassäng och tryckstegringspumpar. Sprinklercentralen ska
dimensioneras för att klara hela resecentrum fullt utbyggt.
Installationsutrymmen ska utföras med god tillgänglighet
samt att arbetsmiljön för driftpersonal uppfyller gällande krav.
Komponenter som kräver regelbunden service/underhåll, ska
placeras lättåtkomliga.

10.1.3 Distribution av rörinstallationer
Installationer i Sigurdspassagen över spåren samt innertaket
i resecentrum ska hållas till så få och enkla som möjligt.
Målet ska vara att undvika synliga installationer i taket i
resecentrum.
I källarplan samt grundplan placeras rörstråk i tak mellan
bjälklag och undertak.
Rörledningar för försörjning av broplan vid resenärstorget
i norr och Sigurdsterrassen i söder placeras i och fördelas i
golvuppbyggnaden ovan bjälklaget mellan grundplan och
broplan. Ledningar i broplanet utförs som heldragna från
schakt till fördelningsskåp som placeras i varje kommersiell
yta. Heldragna ledningar läggs i golv mellan varje fördelningsskåp och rörschakt.

Placering av fördelarskåp kommer att bli ett viktigt samarbete
med övriga projektörer i nästa skede. Målet ska vara att
dessa fasta delar av installationerna ska vara så integrerade
som möjligt.

I byggnaden är det även planerat ett kylsystem för att kyla
kyl-/frysutrustning i de kommersiella ytorna. Överskotts
värmen som avges till systemet ansluts till och kyls bort i
markvärmesystemet.

I kommersiella ytor samt vissa väntrum som blir ”rum i
rummet” placeras installationer i tak, distribution måste
därför ske i inklädnader och schakt genom det betjänande
rummet. Fasta partier i de kommersiella ytorna måste
samordnas mellan installatörer och arkitekt då innehållet i
ytorna är bestämt.

Eventuellt förses delar av byggnaden med ett torrt kylsystem
för att klara efterbehandlingsutrustning, typ takbafflar eller
fläktkonvektorer. Alla kylförbrukare för komfort och apparater
ansluts till de centrala kylsystemen.

På entresolplan placeras installationer i tak med fördelning
till varje förbrukare. I kök med tillhörande utrymmen samt
kommersiella ytor placeras rörstråk i tak. Utrymmet i tak är
dock begränsat varför viss distribution kan komma att ske
underifrån.

10.1.4 Värmesystem, funktionsöversikt
Byggnaden ska anslutas till Mälarenergis system för
fjärrvärme i både Vasaterrassen och Sigurdsterrassen.
Växling sker till 4 olika värmesystem i Vasaterrassen:
1. Värme till ventilation, radiatorer, ridåvärmare –
cirka +60°C/+35°C.
2. Värme till golvvärme i allmänna ytor –
cirka +35°C/+25°C.
3. Utvändig markvärme i broplan och ramper –
+35°C/+25°C – fyllt med frysskydd.
4. Utvändig markvärme till busstorg – +35°C/+25°C –
fyllt med frysskydd.
Växling sker till 3 olika värmesystem i Sigurdsterrassen:
1. Värme till ventilation, radiatorer, ridåvärmare –
cirka +60°C/+35°C
2. Värme till golvvärme i allmänna ytor –
cirka +35°C/+25°C.
3. Utvändig markvärme i broplan och ramper –
+35°C/+25°C – fyllt med frysskydd.

10.1.5 Kylsystem, funktionsöversikt
Byggnaden ska anslutas till Mälarenergis system för fjärrkyla i
både Vasaterrassen och Sigurdsterrassen.

Växling sker till 3 olika kylsystem:
1. Kyla vått system till ventilation, fläktkonvektorer –
+8°C/+18°C.
2. Kyla torrt system till efterbehandlingsutrustning –
+14°C/+18°C.
3. Kyla till plug-in kyla i kommersiella delar – +35°C/+25°C.

10.1.6 Vattensystem
Varmvatten bereds i varje undercentral och distribueras
till varje tappställe. Vattenstråk förläggs i tak och bjälklag och matas från golv till fördelare och vidare till varje
tappställe. Heldragna rör förläggs i golv mellan fördelarskåp. Stigarledningar för brandbekämpning utförs enligt
brandsskyddsbeskrivning.

SE RITNING W-50.1-112.2

Distribution av ledningar i golv.

\\Kiabdc03\data\Doc\646350\Ritning\03 VVS\AutoCAD\Markvärme broplan.dwg, 2021-02-25 10:39:38

Resecentrum är planerat att anslutas till Mälarenergis nät för
fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, dag- och spillvatten.

punkten på broplanet så avledning med självfall måste ske
norr och söderut från mitten räknat.
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10.1		RÖRINSTALLATIONER
10.1.1 Allmänt

SKRAFFERAD YTA AVSER YTA SOM SKALL FÖRSES
MED MARKVÄRME

Omfattning av markvärme på broplan.

10.1.7 Avloppssystem
Spillvattenanslutningar utförs till kommunalt nät från norra
och södra delarna av resecentret. Ledningar förläggs i
bjälklag och följer byggnadens utformning till lågpunkter.
Avlopp från restauranger avleds via fettavskiljare innan
anslutning sker till kommunalt nät. Avskiljare placeras i mark
utvändigt. All luftning av avloppsystem sker ovan tak ut i det
fria. Ledningar genom byggnaden ska integreras och samordnas med pelare så att de blir så lite synliga som möjligt.

10.1.8 Takavvattningssystem
Takavvattning leds ut till fasader och samlas upp i häng
rännor och leds ner utmed pelare till markförlagda ledningar.
Alternativt utförs ett invändigt avvattningssystem med invändiga ledningar som leds till markförlagda dagvattenledningar.
Avvattning av taket finns beskrivet utförligt i arkitektkapitlet.
Avvattning av taket bestäms slutgiltigt vid detaljprojektering.
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Flödesschema Värme och kyla Sigurdsterrassen.

#02B-04
#02B-10

#02B-05
#02B-06
#02B-09

Markvärme växlas mot fjärrvärme i varje undercentral via
separata växlare. Markvärme ansluts helst till Mälarenergis
returledning med spetsning från tilloppsledning.
Ramper och busstorget där det är svårt att snöröja ska förses
med markvärmeslingor. Omfattning enligt bilagda ritningar.
Markvärmesystemen ska fyllas med erforderligt frysskydd.

ENTRESOL

#02B-03

10.1.9 Markvärme

#02B-08
#02B-09

System för att kyla eventuella plug-in kylskåp och kylutrustning i de kommersiella ytorna ska installeras och kylas ned
via markvärmeanläggningen.

MARKVÄRME

BROPLAN

10.1.10 Möjligheter till innovation och
framtida utredningar

#01A-PLATFORM #01A-PLATFORM
LOBBY 4A
LOBBY 4B

#01B-HEATING CTR

#01B-AHU GF-B

#01B-AHU GF-A

#01B-AHU GF-A

#01B-AHU GF-BRIDGE

Klimathållning och viss kylning av bjälklaget kan ske via
golvvärmesystemet sommartid. I första hand genom att
hämta kyla från de utvändiga markslingorna då temperaturen
är tillräckligt låg och växla in på golvvärmesystemet. I
andra hand späda på med fjärrkyla om det blir nödvändigt.
Utvärderas via klimatsimuleringar i nästa skede.

#01B-01
#01B-02
#01B-03
#01B-04
#01B-05
#01B-06
#01B-TOILETS
#01B-COMMON SERVICE
#01B-SUPERMARKET
#01B-AHU GF-B
#01B-STAFF BREAK

#01B-AHU-MEZ
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#02A-09

#02A-04
#02A-05
#02A-06
#02A-07
#02A-08

#02A-01

#02A-02

#02A-03

#02A-12
#02A-11

Flödesschema Vasaterrassen.

#02A-10

Utvärdera om energilagring i mark kan bli intressant för
värmning och kylning via värmepump som drivs av energi
från solcellsanläggningen för delar av anläggningen.

10.2		SPRINKLERANLÄGGNING
10.2.1 Funktionsöversikt
Byggnaden ska förses med ett heltäckande sprinklersystem
(Regelverk SBF 120:8). Sprinkler är en del av den totala
brandskyddslösningen. Systemet kommer att utföras
som våtrörsystem i de uppvärmda delarna och eventuellt
torröreller pre-action-system om något kallt utrymme ska
sprinklerskyddas.

10.2.2 Vattenförsörjning
Diskussion är förd med Mälarenergi. De kan i nuläget inte
garantera att de klarar flödeskravet som behövs för detta
projekt. Detta kommer att utredas vidare. Därför räknar vi
med att vattenförsörjningen kommer att utföras med tank/
bassäng samt tryckstegringspumpar. Slutlig storlek på tank
för sprinklervatten bestäms i nästa skede då sprinklerprincip
fastställs.

10.2.3 Sprinklercentral och tank/bassäng
placeras under rampen i Sigurdsterrassen
Pumpcentral ska placeras i ett separat brandtekniskt avskilt
utrymme helst med direkt utgång, ut i det fria. Ytbehov för
pumpcentral är cirka 35–40 kvadratmeter. Slutlig placering
av tank samordnas med A i nästa skede. Målet ska vara att
placera tanken under rampens uppbyggnad.

10.2.4 Sprinklercentraler
Sprinklercentraler placeras, en i Vasaterrassen och en i
Sigurdsterrassen. De bör placeras i lämpligt utrymme, typ UC.
Matning mellan centralerna från tryckstegningspumparna
förläggs i golvet i broplanet.
Ytbehov för sprinklercentralerna är cirka 15–20 kvadratmeter per central. Centralerna behöver placeras så att de
är lättåtkomliga utifrån. De bör inte placeras längre ned än
ett våningsplan under marknivå och högst två dörrar ska
passeras.
Sprinklercentralerna ska hålla en temperatur om minst +15°C
och max +40°C.
• Centralen i Vasaterrassen utrustas med 2 stycken
våtrörslarmventiler.
• Centralen i Sigurdsterrassen utrustas med 2 stycken
våtrörslarmventiler.
• Under larmventilerna byggs en invallning som buffert vid
nedtappning och larmprovning. I dessa ska det finnas en
brunn som är kopplad till avloppet.
• Centralerna ska ha fast monterade flödesmätare för
kapacitetsprovning.

10.2.5 Larm
10.2.5.1 Brandlarm
Utlöst sprinkler ska utlösa brandlarm som automatiskt ska
vidarebefordras till räddningstjänsten över en övervakad
förbindelse.

10.2.5.2 Driftlarm
Samtliga driftlarm ansluts till larmtablå i sprinklercentralerna.
Summalarm vidarebefordras till dagtid bemannad plats.

10.2.6 Riskklasser
10.2.6.1 Riskklasser:
• Järnvägsstation: OH3, 5 mm/min över 216 m².
• Kontor, teknikutrymmen: OH1, 5 mm/min över 72 m².

10.2.7

Sprinklerhuvuden

• Spray pendent/upright, 680 C, K=80, RTI<50, vita.
• Horizontal sidewall, 680 C, K=80, RTI<50, vita.

10.2.8

Punkter för vidare utredning

• Sprinkler i busspassage under hus.
• Icke uppvärmda delar.
• Vattenförsörjning: kommunal anslutning, bassäng, pumpar,
markledning med mera.
• Matning till Pop-up butiker.
• Sprinkler med eventuellt högre temperatur i utrymmen där
det kan bli varmare än normalt.
• Flexibel försörjning av media till de kommersiella ytorna.

MARKVÄRME

BROPLAN

#01A-PLATFORM
LOBBY 3A

#01A-PLATFORM
LOBBY 2A

#01A-PLATFORM #01A-PLATFORM #01A-PLATFORM
LOBBY 1A
LOBBY 2B
LOBBY 3B

MARKVÄRME
BUSSTORGET

GRUNDPLAN

#01A-01
#01A-02
#01A-03
#01A-04
#01A-05
#01A-CIRCULATION-1
#01A-STORE-1
#01A-STORE-2
#01A-STAFF BREAK-1
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#-01A-HEATING CENTRE

KÄLLARPLAN
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#01A-06
#01A-STAFF BREAK-2
#01A-TOILET
#01A-CIRCULATION-2
#01A-07
#01A-STAFF

#-1A-AHU LEFT

#-1A-AHU RM RIGHT

#01C-KIOSK 01
#01C-OFFICE/TIX
#01C-RETAIL
#01C-KIOSK 02

#-1A-AHU RM RIGHT
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10.3		LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER
10.3.1 Tekniska utrymmen
I källarplan vid Entré Väster (mot Vasaparken) och Entré Öster
(mot busstorget) placeras 3 stycken luftbehandlingsaggregat.
Kommersiella lokaler i källar-, grund- och broplan försörjs
av 2 stycken luftbehandlingsaggregat. 1 stycken separat
luftbehandlingsaggregat försörjer förbindelseytor, vänthall
med mera.
I grundplan vid Entré Nedre Södra Sigurdsgatan placeras
5 stycken luftbehandlingsaggregat. Kommersiella lokaler i
källar-, grund- och broplan försörjs av 4 stycken luftbehandlingsaggregat. 1 stycken separat luftbehandlingsaggregat
försörjer förbindelseytor, vänthall med mera.
Utrymmesbehovet för fläktrum och schakt framgår av
arkitektritningar. För generell omfattning av systemlayouter,
se bilagda ventilationsritningar.
Biljettförsäljning, butiker/kiosk och övriga fristående lokaler
kring busstorget utanför Sigurdspassagen försörjs av separata
mindre luftbehandlingsaggregat.
Målbilden är att det ska vara enkelt att sköta drift och underhåll av anläggningen. Tekniska utrymmen ska utföras med
god tillgänglighet samt att arbetsmiljön för driftpersonal uppfyller gällande branschråd och krav. Komponenter som kräver
regelbunden service/underhåll ska placeras lättåtkomliga.

FÖRKLARINGAR

10.3.2 Distribution av kanalsystem

10.3.3 Systembeskrivning

I källarplan samt grundplan placeras alla ventilationskanaler
och komponenter/don i tak mellan undertak och bjälklag.

Målbilden är att inomhusklimatet ska upplevas behagligt
både vinter och sommar. Se även 6.14.3 Inomhusklimat och
energistrategi.

Stamkanaler för försörjning av broplan placeras under
TT-kassettbjälklag och fördelas för att kunna betjäna
respektive lokal. Dock ska stamkanaler för försörjning av
Sigurdspassagen placeras och fördelas i golvuppbyggnaden
ovan bjälklaget mellan grundplan och broplan. Håltagning för
fördelningskanaler i golvuppbyggnadens övergjutning utföres
för att kunna försörja kommersiella ytor samt förbindelseytor,
vänthall med mera.
I kommersiella ytor samt vissa väntrum som blir ”rum i
rummet” placeras alla ventilationstekniska installationer i
tak. Kanaldistribution måste därför ske i inklädnader och
schakt genom det betjänande rummet, då försörjning sker
underifrån. Vid förbindelseytor, vänthallar med mera placeras
tilluftsdon vid golv.

Kommersiella ytor ska byggas som avskilda enheter med eget
klimatskal mot allmänna ytor. Kommersiella ytor ska försörjas
med till- och frånluft. Dessa ytor klimathålls med en minsta
temperatur på +18°C vintertid och en högsta temperatur på
+26°C sommartid.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
HÄNVISNINGAR

Figur 1: Källarplan under Entré Väster (Vasaparken) och Entré Öster (Busstorget).
FÖRKLARINGAR

Vid utomhustemperaturer över den för sommarfallet dimensionerande temperaturen bör rumstemperaturen kunna hållas
cirka 3°C lägre än utomhustemperaturen.
Dimensionerande utetillstånd sommar: +27°C och 50 procent
RH. Dimensionerande utetillstånd vinter: -20°C.
Förbindelseytor, vänthallar med mera ska försörjas med
mekanisk tilluft (assisterande) samt centralt evakuerad
frånluft. Dessa ytor klimathålls med en minsta temperatur
på +10°C vintertid och en högsta temperatur på +26°C
sommartid.

På entresolplan placeras tilluftsdon i golv i restaurang. I kök
med tillhörande utrymmen samt kommersiella ytor placeras
luftdon i tak mellan undertak och bjälklag.

Förbindelseytor och vänthallar ska även vid hög inomhus
temperatur kunna vädras och klimathållas. Dels via
automatiskt öppningsbara fönster och luckor, dels via den
assisterande mekaniska ventilationen.

Placering av uteluftsintag undviks mot järnvägsspårområde.
Ute- och avluftsintagens placering detaljstuderas i nästa
skede.
Generellt är det av stor vikt att ventilationsdonen blir rätt
placerade, både i förhållande till möblering och gångstråk,
och utifrån ett flexibelt framtida perspektiv. Ovannämnda
måste detaljstuderas i nästa skede.
För generell omfattning av systemlayouter, se bilagda
ventilationsritningar.

Figur 3: Distribution av kanalsystem, resenärstorget, broplan.

Huvudspåret är att luftbehandlingsaggregaten förses med
roterande värmeväxlare. Dock ska aggregat som försörjer
restaurang och storkök förses med motströmsväxlare.
Aggregaten ska även förses med el-effektiva fläktar samt
värme- och kylbatterier. Förslag på försörjningsområden för
respektive aggregat framgår av bilagt flödesschema.
Luftflödet ska kunna reduceras i lokaler som endast används
delar av dagen. Detta medför att systemen ska vara behovsanpassade efter belastning. Se även bilagt flödesschema.

Figur 2: Grundplan, Entré Nedre Södra Sigurdsgatan.
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10.3.4 Brandskydd
Skydd mot spridning av brand och brandgas via luft
behandlingssystemet ska anordnas enligt för objektet
upprättad brandskyddsbeskrivning, se även kap 9 Brandskydd. Ventilationsanläggningen ska vid behov även kunna
användas till att evakuera brandgaser.
Detaljutformning och eventuella separata fläktar för
brandgasevakuering studeras i nästa skede.

10.3.5 Luftkvalitet
Ventilationssystemet utformas så att en god luftutbytes
effektivitet uppnås. Målbild för luftkvaliteten är att
rumsluftens koldioxidkoncentration ej bör varaktigt överstiga
1 000 ppm vid normal användning (cirka 600 ppm över
koldioxidhalten i uteluften).
Lokaler dimensioneras förslagsvis med följande riktvärden på
luftflöden:
• Dimensionerande uteluftflöde för kommersiella lokaler
och kontor: ≥7 l/s och person, +0,35 l/s, m².
• Dimensionerande uteluftflöde för förbindelseytor och
vänthallar: 0,70 l/s, m² (gäller assisterande mekanisk
ventilation).

Figur 4: Distribution av kanalsystem, Entré Övre Södra, broplan.

Figur 5: Flödesschema luftbehandlingsinstallationer, Sigurdspassagen.
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11		 El-, tele- och transportsystem
11.1 		 INLEDNING

11.2.2 Utrymmen

11.3.1 Kanalisationsprinciper

11.4.2 Lågspänningsservis

Denna programbeskrivning redovisar installationssystem, krav
och riktlinjer som gäller i projektet med avseende på el-, teleoch transportsystem.

Följande tekniska utrymmen ska utföras:
• Vasaterrassen plan 1 (källare)
– 1 stycken lågspänningsrum, 30 m²
– 1 stycken telerum, 20 m²
– 2 stycken elnischer, 3 x 0,8 meter
– 2 stycken telenischer, 3 x 0,8 meter
• Vasaterrassen plan 2 (grundplan)
– 2 stycken elnischer, 3 x 0,8 meter
– 2 stycken telenischer, 3 x 0,8 meter
• Vasaterrassen plan 3 (broplan)
– 1 stycken elrum, 10 m²
– 1 stycken telerum, 10 m²
• Sigurdsterrassen plan 2 (grundplan)
– 1 stycken lågspänningsrum, 15 m²
– 1 stycken telerum, 10 m²
– 1 stycken elnisch, 3 x 0,8 meter
– 1 stycken telenisch, 3 x 0,8 meter
• Sigurdsterrassen plan 3 (broplan)
– 1 stycken elnisch, 3 x 0,8 meter
– 1 stycken telenisch, 3 x 0,8 meter
• Sigurdsterrassen plan 4 (mezzanin)
– 1 stycken elnisch, 3 x 0,8 meter
– 1 stycken telenisch, 3 x 0,8 meter

• Plan 1 (källare) – Kanalisation ska utföras med
kabelstegar.
• Plan 2 (grundplan) – Kanalisation ska utföras med
kabelstegar ovan undertak samt rörkanalisation i väggar.
• Plan 3 (broplan) – Kanalisation ska utföras med
rörkanalisation i golv och väggar. Förläggning av kablar till
system i tak ska integreras med byggnadsdelar, detaljeras
i nästa skede.
• Plan 4 (mezzanin) – Kanalisation ska utföras med
rörkanalisation i golv. Förläggning av kablar till system i
tak ska integreras med byggnadsdelar, detaljeras i
nästa skede.
• Backoffice, kontor – Kanalisation ska utföras med
installationskanaler vid r espektive arbetsplats.
• Butiker, caféer, restauranger – Kanalisation utförs med
rör i golv och väggar.
• Allmänna ytor – Kanalisation utförs med rör i golv
och väggar.
• Teknikrum – Kanalisation utförs med kabelstegar.

Eldistributör är Mälarenergi som levererar kraft vid
spänningen 230/400 V, 50 Hz, fördelningssystem TN-C.

11.1.1 Orientering
Se övriga handlingar.

11.1.2 Omfattning
Se övriga handlingar.

11.1.3 Mål och visioner
Västerås nya resecentrum ska uppfylla många syften och har
många mål och visioner mer än att bara vara ett resecentrum:
• Främja hållbara resor till, från och inom Västerås
• Vara ett attraktivt skyltfönster för staden
• Länka samman stadsdelar samt staden med Mälaren
• Tryggt, välkomnande och tillgängligt
• Förebild inom innovation
• Effektivt och flexibelt
• Hög servicenivå
• Kommersiellt gångbart.

11.2 EL- OCH TELESYSTEM
11.2.1 Allmänt
El- och telesystem ska byggas upp så att god flexibilitet
erhålls. Endast mindre ingrepp i anläggningen ska behöva
utföras vid ändring av verksamhet eller layout.
Alla el- och teleinstallationer ska integreras i byggnadens
struktur för att kunna vara så osynliga som möjligt så att
estetiken inte störs för mycket. Dock ska alla funktioner
vara av högsta klass, så det kommer att krävas att unika
installationslösningar utförs.

Elnischer ska i största möjliga mån placeras vertikalt ovanför
varandra för att optimera vertikal kanalisation. Samtliga eloch teleutrymmen ska utföras med låsbara dörrar.

11.3

KANALISATIONSSYSTEM

Kanalisationssystemet ska vara gemensamt för kraft,
belysning, telesystem samt styr- och övervakningssystem.
Telesystem ska avskiljas från övrigt kablage med skiljeplåt.
Kanalisation utförs generellt med kabelstegar och/eller
kabelrännor ovan/i undertak. I väggar ska kablage förläggas
i infällda installationsrör och ovan undertak ska kablage
förläggas i installationsrör fästa i bjälklag eller vägg. Allt
kablage ska vara omdragbart.
Kanalisationssystemen ska dimensioneras så att 30 procents
reservutrymme tillhandahålls vid fullt färdig anläggning.

11.4 ELKRAFTSYSTEM
11.4.1 System och funktioner
Befintligt resecentrum matas idag på lågspänning (400 V)
av en nätstation på södra sidan av spåren och den försörjer
även andra kunder som inte kan tas bort innan lösning för
andra kunder finns. Det finns idag alldeles för få nätstationer
i området och i nuläget finns ingen alls på norra sidan av
spåren. Därför ska två stycken nya nätstationer planeras in,
en på norra sidan och en på södra sidan.
De nya nätstationerna ska placeras enligt följande:
• Norra sidan, i anslutning till det nya skyddsrummet.
• Södra sidan, i Klöverns fastighet i kvarteret Sigurd 3.
Placeringarna ska samordnas med arkitekt, fastighetsägare
och Mälarenergi.

Leveranspunkt ska vara i lågspänningsrum i plan 1. Som
alternativ kan man även tänka sig att ansluta inkommande
servis i elrum på södra sidan om det ska delas upp på olika
fastigheter. Se princip för huvudledningsschema (figur 1).

11.4.3 Preliminära effektbehov, energiförbrukning

Samtliga centraler ska vara utförda i/för/med:
• Plåtkapslade.
• Centraler ska dimensioneras för 20 procents reserv
kapacitet avseende effektuttag, 20 procents avseende
reservgrupper och 30 procents avseende ledig plats inom
kapsling för framtida apparater.
• Centraler ska utföras med effekt- och dvärgbrytare.
• Där det finns ljudanläggningar ska uttagsgrupperna
förreglas via brand- och utrymningslarm, det vill säga vid
utlöst brandlarm ska ljudanläggningar automatiskt bli
spänningslösa.
• Placering och utformning av jordfelsbrytare utförs enligt
krav i SS 436 40 00. Jordfelsbrytare ska vara av typ
självtestande.
• Systemspänning: 230/400 V 50 Hz, TN-S system.

Bedömd effekt för fastigheten är cirka 500 kW.

11.4.4 Energimätning
Mättransformatorer tillhandahålls av Mälarenergi.
Följande ska ha separat mätning:
• Samtliga apparatskåp.
• Samtliga butiker, restauranger och caféer.

11.4.8 Jordfelsövervakning
En komplett anläggning för kontinuerlig övervakning av
5-ledarsystemet installeras avseende utgående huvud
ledningar från lågspänningsställverk.
Larm och varning för jordfel ska överföras till styr- och
övervakningssystemet.

11.4.5 Larm
Larm från el- och telesystem ska vidarebefordras till styr- och
övervakningssystemet. Exakt typ och omfattning av larm
utreds i kommande skede.

Figur 1: Huvudledningsschema.

11.4.6 Reservkraft/UPS
I dagsläget finns inget behov av reservkraft eller UPS.

11.4.7 Centralutrustningar
Följande centralutrustningar ska utföras:
• Lågspänningsställverk – Installeras i lågspänningsrum.
• Fördelningscentraler – Installeras i respektive elrum.
• Gruppcentraler – Gruppcentraler ska installeras i:
– Elrum.
– Elnischer.
– I respektive butik, restaurang, café och kontorsyta.
För allmänna ytor placeras gruppcentral i närmaste elnisch
eller elrum. Se bilder för principplacering (figur 2, 3 och 4).

Figur 2: Broplan, Vasaterassen.
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Figur 3: Broplan, Sigurdsbron.

Figur 4: Broplan, Sigurdsterassen.
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11.4.9 Ledningssystem
11.4.9.1 Huvudledningar

11.5 BELYSNINGS- OCH LJUSSYSTEM
11.5.1 Inledning

Huvudledningar ska utgöras av halogenfri typ, AXQJ, EXQJ
och FXQJ. Huvudledningar för hissar och rulltrappor ska
utföras med brandsäker kabel, typ FEFQ eller likvärdig,
alternativt ska kablaget förläggas brandskyddat.

Med sitt läge blir Västerås nya resecentrum en naturlig
knutpunkt i staden. Det binder ihop två delar av staden som
tidigare varit separerade av järnvägen.

11.4.9.2 Gruppledningar
Gruppledningar ska vara av typ skärmade för att eliminera
elektromagnetisk strålning. Infällda ledningar utgörs
av tvinnad FB i installationsrör. Ledningar för nöd- och
vägledningsbelysning ska vara brandsäkra.

11.4.10 Platsutrustningar
Följande ska gälla för platsutrustningar:
• Städuttag ska monteras c/c cirka 15 meter i allmänna
utrymmen.
• Samtliga teknikrum och nischer ska förses med minst ett
230 V uttag, 16 A, samt ett 3-fasuttag, 16 A.
• I städrum ska ett 3-fasuttag, 16 A, installeras.
• Arbetsplatser ska bestyckas med två dubbla vägguttag
per arbetsplats.
• Samtliga uttag ska utföras som 2-vägs, petsäkert och
jordat utförande.
• Samtliga vägguttag och anslutningar för tele- och
datautrustningar ska anslutas till separata grupper i
elcentralerna samt förses med separata jordfelsbrytare.
• I allmänna ytor ska uttag för Wifi, uttag för laddning av
mobiler och laptops samt uttag för ”pop-ups” installeras i
ett system så att funktioner erhålls i samtliga delar, uttag
installeras i tak ovan butiker (roof of pods), väggar, golv,
möbler och ska integreras i byggnadens olika delar.
• Anslutningar för biljettautomater och bildskärmar för
trafikinformation installeras i samråd med Trafikverket och
lokal- och regionaltrafiken.
• Laddningsställen för elcyklar och dylikt installeras vid
cykelparkering.

Med hjäp av ljusgestaltning lyfts byggnaden och fram
häver dess arkitektoniska uttryck. Med ljuset framhävs det
spektakulära taket och tillsammans med övrig ljussättning
skapas en trygg, inbjudande plats att vistas på.
Det ska alltid kännas inbjudande att befinna sig på området,
oavsett om man vistas inomhus eller utomhus. Det ska aldrig
uppstå någon osäkerhet hos besökaren, alla tillgängliga
vägar ska kännas naturliga att välja.
Därför är det viktigt att belysningen anpassas så att övergången från de olika miljöerna blir så naturlig som möjligt.
Hållbarhetstänket ska ligga i fokus med tanke på armaturval
och ljuskällors energieffektivitet.

Figur 7

För styrning av belysning ska ett styrsystem installeras som
möjligör att belysning ska kunna delas in i zoner, ljusregleras
och att fasta scener är möjliga att programmera in.

11.5.2 Interiört
11.5.2.1 Översiktsplan
Broplanets centrala delar består av ett gångstråk som binds
ihop av en gångbro över tågspåren. Dess belysning blir fokus
för besökarna och hjälper dem att orientera sig.
Gångstråket tillsammans med butiker, restauranger och hang
out-ytor kommer att ge en varierad belysningsupplevelse med
olika nivåer av ljus som ger bra dynamik åt byggnaden och
en trivsam upplevelse för besökaren.
Belysningen styrs med dynamisk ljusstyrning för att ge rätt
belysning under dygnets alla timmar. Sensorer som styr belysningen ska integereras i arkitekturen och skapa olika zoner
för att anpassa belysningen till de nivåer som krävs.

11.5.2.2 Centrala gångstråk
Belysningen i de centrala gångstråken hjälper besökarna att
orientera sig i byggnaden.Taket, byggnadens medelpunkt,
kommer att vara det man förknippar med det nya rese
centrumet. Taket kommer därför att vara upplyst underifrån av
indirekt ljus med kall färgtemperatur. Detta kommer att skapa
en känsla av att taket svävar, vilket också förstärker den ge-
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Figur 6

Figur 8–12: Exempel på belysning som bidrar
till en trivsam och trygg miljö som är lätt att
orientera sig i.

Figur 5: Flygbild från nordväst.

nerösa rymd som byggnaden bjuder på. Armaturerna kommer
att placeras invändigt på fasaden och lysa upp i takpartierna.
Hela taket förstärks med armaturer som följer takets form och
blir en naturlig del av takets uttryck. Armaturerna placeras
i kanten av taket och följer det sicksackmönster som taket
bildar.
Att skapa god belysning är avgörande för att besökarna ska
känna sig trygga i miljön. Därför är det viktigt att det inte
uppstår några mörka partier eller hörn. Det är betydelsefullt
att arbeta med både vertikal och horisontell belysning för att
skapa en rumslig upplevelse. Detta görs genom att placera
spotlights på pelare som belyser de vertikala ytor som finns
att tillgå och golvytor där behov finns.
Ledstänger med infälld belysning kommer att vara åter
kommande i hela byggnaden. Dessa bidrar till en miljö som är
lätt att orientera sig i.

11.5.2.3 Temporära hang out-ytor
Temporära hang out-ytor är byggnadens lugnare delar där
man ska kunna sitta ner och vänta på sin avgång, arbeta eller
bara läsa en bok.
Med belysningens hjälp skapas en lugn och harmonisk
atmosfär. Spotlights integrerad i arkitekturen belyser sitt
grupperna till en nivå som känns behaglig. Med komplette
rande belysning framhävs växter och annan interiör för att
skapa en ombonad känsla. Färgtemperaturen på belysningen
är av varmare karaktär vilket hjälper till att rama in ytan och
skapa en lugnande känsla.

11.5.2.4 Interiöra ytor, entrér i väster, öster och söder
Fasaden på marknivå är opaliserad så att belysa fasaden med
släpljus uppifrån gör att ytan kommer att upplevas som en
lysande enhet, som därmed känns som en del av belysningen.
Allmänljuset integreras i interiören.
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11.5.2.5 Butiker/restauranger
Butikerna och restaurangerna med sin individuella belysning
skapar en accentuering i rummet vilket ger en extra
dimension till byggnaden. Butikerna och restaurangerna
kommer ha egna belysningskoncept.

11.5.3 Exteriört
11.5.3.1 Översiktsplan

Figur 13: Temporära hang out-ytor.

Figur 17: Entréer.

För stora kontraster mellan omgivningarna bör undvikas
då det kan skapa bländning och otydlighet. God belysning
skapar ett visuellt värde för invånarna vilket i sin tur leder till
en säkrare plats. Belysningen styrs med skymningsrelä för att
anpassa installationerna till dygnets alla timmar.

Förstärkt belysning vid entréer framhäver och förtydligar
ingångarna så att de blir synliga från flera håll. Det hjälper
besökarna att orientera sig rätt.

Belysningen integreras i räcket vilket ger ett tydlig orienterande intryck. Upplysta planteringar bidrar till en gestaltande
effekt. Belysningen från byggnaden medverkar till att ljusa
upp vägen. Tillsammans skapar dessa lösningar goda förutsättningar för en trygg och tillgänglig miljö.

11.5.3.4 Vasaterrassen, Sigurdsterrassen
och busstorgsterrassen
Terrasserna utgörs av gångvägar, trappor och grönska som
tillsammans skapar en oas. Terrasserna ska vara inbjudande
och signalera trygghet.

Figur 16: Översiktsplan.
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Figur 19: Räcke med integrerad belysning.
Figur 20: Upplyst plantering.

Installation samt inkoppling ska utföras för:
• Pentryn för personal.
• Torkslingor i städ.
• Värmekabel i hängrännor, takbrunnar med mera.

Detta är en viktig yta som inte får komma i skymundan. Här
ska det kännas naturlig att röra sig, som besökare ska man
aldrig känna obehag. Visuell komfort är en viktig komponent
som möjligör en trygg upplevelse. Belysningen ska smälta in i
arkitekturen likt övrig belysning i området, det ska kännas att
alla ytor hör ihop.

Brons tillgänglighet leder till ett naturlig flöde dygnet runt
vilket gör det viktigt att skapa en trygg miljö som är lätt
att orientera sig i. Ljuset ska återspegla både färger och
omgivningen på ett naturligt sätt. Avbländning är av stor
vikt, man ska tydligt kunna se vem man möter. Det ska också
vara tillräckligt med ljus för att uppfylla de krav som ställs på
gång- och cykelväg.

Figur 18: Sigurdspassagen.

I kombination med lågt placerad belysning skapas ett djup i
gestaltningen som gör att terrasserna framhävs. Belysning i
handledare lyser upp både gångar och trappor så att de blir
mer orienterbara. Lågt placerade spotlights lyser upp växter
och träd. Det ger en ombonad känsla.

11.5.3.5 Utfart från bussgatan

11.5.3.3 Sigurdspassagen

Figur 15: Butiker och restauranger.

11.6 NÖDBELYSNINGSOCH RESERVBELYSNINGSSYSTEM

Det nya resecentrumet skapar nya möjligheter för invånarna
att röra sig mellan stadsdelarna i staden.Tack vare den
exteriöra bron med gång- och cykelväg kan man enkelt ta sig
över järnvägen. Att binda ihop alla exteriöra miljöer på ett
naturligt sätt och skapa trygga omgivningar är belysningens
viktigaste uppgift.

11.5.3.2 Entréer
Figur 14: Interiöra ytor vid entréer.

Stolpar med riktbara spotlights placeras i ett diskret rutnät
över hela terrassen. Tanken med stolparna är att de ska ge
ett grundljus som ser till att inga mörka partier uppstår. De
ska smälta in väl i omgivningen för att ge plats åt landskapet.
Placeringen av stolparna ska vara väl anpassade till byggnadens uttryck. Ljusets egenskaper ska vara av god karaktär,
ingen ska känna sig osäker i miljön.

Att låta ett allmänljus lysa upp övergripande yta skapar ett
grundljus som tar bort mörka partier. Spotlights likt de som
används på stolpe på terrasserna placeras på pelarna. De
riktas så att de lyser upp både takpartier och markytor.
Den upplysta opala fasaden skapar vertikal belysning. Att
sedan punktmarkera vissa partier för att skapa behagliga
kontraster och bra ljusförhållanden ger en trivsam
helhetsupplevelse.

11.5.3.6 Taket
Uppljus placerad på fasaden hjälper till att framhäva de
exteriöra delarna av taket för en maximal effekt.

11.5.3.7 Torgmiljöer
Lågt placerade armaturer integreras i de exteriöra elementen.
Armaturer på stolpe likt de som används på terrassen
placeras ut väl anpassat till byggnadens uttryck.

Nöd- och vägledande belysning ska vara anslutna till
centralt övervakat system. Omfattning av systemen enligt
brandskyddsbeskrivning.

11.7 ELVÄRMESYSTEM

Installationer för butiker, caféer och restauranger utförs i
samråd med respektive hyresgäst.
Figur 21: Vasaterrassen.

Figur 24: Utfart från bussgatan.

Figur 22: Sigurdsterrassen.

Figur 25: Taket.

Figur 23: Busstorgsterrassen.

Figur 26: Torgmiljöer.

11.8 MOTORDRIFTSSYSTEM
Kraftförsörjning samt inkoppling ska utföras för:
• Hiss.
• Rulltrappor.
• Apparatskåp för VVS.
• Rökgasevakuering.
• Dörrautomatik.

11.9 SYSTEM FÖR ELENERGIPRODUKTION
Installationer utförs enligt ELSÄK-FS 2008, AMP samt övriga
gällande normer och föreskrifter såsom:
• Svensk Standard SS 436 40 00, utgåva 3
• SEK Handbok 457, Solceller
• Elinstallationsreglerna
• SS 437 01 40, -45, -46
• SS-N 61000-6-1, -3
• SS-EN 61000-4, -4
• Boverkets Byggregler BFS 2020:4 (BBR 29)
• Solcellsrelaterade standarder såsom IEC/SS-EN 61215,
-61646
Lämpliga ytor för en solcellsinstallation bedöms vara på
byggnadens tak samt som solavskärmning på fönsterytor
mot syd och sydväst. Byggnadens tak är ganska komplicerat
och därför måste en noggrann skuggningsstudie och
detaljprojektering utföras för exakt utformning och storlek i
ett senare skede.
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Som solavskärmning på syd- och sydvästfasaden kan
integrerad semitransparent tunnfilm i glas utföras. Effekt
och produktion beror på storleken på den solavskärmande
glasytan och hur stor solavskärmning som önskas. Ju större
solavskärmning desto lägre elproduktion.

Avgiven värmeeffekt från växelriktarna är max 20 kW under
några timmar per dygn vid maximal solinstrålning. För
information om produktion, larm etcetera ska anläggningen
anslutas till webbloggar och fastighetens styr- och över
vakningssystem.

Som standard finns solavskärmning med tunnfilm från 10
procents och upp till 90 procents transparens (ljusgenomsläppning). I vår beräkning har vi utgått från en aktiv glasyta
på cirka 1 500 kvadratmeter och med en transparens på 10,
30 och 60 procent.

I detaljprojekteringen bör man även utreda möjligheten att
utföra solcellssystemet i kombinationen solenergi, energi
lagring och laddning. Detta för att kunna reducera och
styra effekttopparna och jämna ut fasspänningarna av typ
FerroAmps EnergyHub eller likvärdigt i stället för traditionella
växelriktare.

11.9.1 Tak
Takets skuggfria ytor kan utföras med tunnfilmssolceller
integrerade i till exempel svart aluminiumplåt eller takduk
(se figur 27). Övriga ytor med plåt i samma kulör.
Den skuggfria takytan uppskattas till cirka 5 000 kvadrat
meter, vilket ger en installerad solcellseffekt på cirka 625 kW.
Årsproduktionen beräknas till cirka 485 MWh.
Figur 27: Integrerade solceller i al-plåt (Soltech).

11.9.2 Fasad (fönster)
Som solavskärmning på förslagsvis den södra- och sydvästra
glasfasaden kan semitransparenta tunnfilmssolceller som
möjliggör ljusinsläpp installeras. Solcellerna är integrerade
i glaset. Solcellerna går att få med eller utan färg i olika
kulörer och ljusgenomsläpplighet (se figur 28).

11.9.3 Sammanfattning

11.10.2 Branddetekterings- och brandlarmsystem
– automatiska brandlarmsystem
Inom byggnaden ska brandlarmsystem installeras.
Anläggningen ska uppfylla krav enligt:
• SBF 110:8 med övervakningsområde klass A.
• Gällande brandskyddsbeskrivningen.
• Utförandespecifikation brandlarm (upprättas av
brandkonsult i detaljprojektering).
• Eventuella egenambitioner utöver regelverk.
För att möjliggöra kommunikation mellan byggnaderna
ska anläggningen anslutas mot brandlarm i intilliggande
byggnad. Anläggningen ska vidarekoppla larm till räddningstjänst utan möjlighet till larmlagring.

Med en fönstertransparens på 10 procent beräknas den
installerade effekten på tak och fasad att uppgå till cirka
800 kW, med en årsproduktion på cirka 607 MWh.

11.10.3 Inbrottslarm och överfallslarmsystem

Med en transparens på 30 procent beräknas den installerade
effekten uppgå till cirka 760 kW, med en årsproduktion på
cirka 580 MWh.

Inom byggnaden ska ett system för inbrotts- och överfallslarm installeras. Inbrottslarmet ska uppfylla larmklass enligt
kravställare. Inbrottslarmets centralenhet ska placeras i stativ
i låst och larmat rum.

Med en transparens på 60 procent beräknas den installerade
effekten uppgå till cirka 700 kW, med en årsproduktion på
cirka 540 MWh.

I vår beräkning har vi utgått från en aktiv solavskärmande
glasyta på 1 500 kvadratmeter.

11.10 TELESYSTEM
11.10.1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem – fastighetsnät för informationsöverföring

Med en transparens (solgenomsläppning) på 10 procent
beräknas den installerade effekten uppgå till cirka 175 kW
med en årsproduktion på cirka 122 MWh.

Inom byggnaden ska ett fastighetsnät installeras. Optiska
fiberkablar förläggs mellan separata datarum i byggnaden
med stativ för aktiv utrustning. Fibernätet ska uppfylla krav
på redundans.

11.10.4 Nödsignalsystem
Inom byggnaden ska system för nödsignal installeras.
Nödsignal installeras i samtliga RWC och vilrum.
Utlöst larm ska larma lokalt utanför respektive rum samt i
reception och personalrum. Anläggningen strömförsörjs via
lokal trafo placerad intill respektive RWC och vilrum. Trafo
ansluter till 230 V på egen gruppsäkring. Anläggningen ska
uppfylla krav enligt BBR.

11.10.5 Utrymningslarmsystem
Inom byggnaden ska ett utrymningslarm installeras.

Med en transparens på 30 procent beräknas den installerade
effekten uppgå till cirka 135 kW och en årsproduktion på
cirka 98 MWh.
Med en transparens på 60 procent beräknas den installerade
effekten uppgå till cirka 77 kW och en årsproduktion på cirka
55 MWh.

Figur 28: Semitransparenta solceller i glasfasad (SolTech).
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Solcellsanläggningen ansluts till fastighetens elnät i
serviscentral i källarplan. Kringutrustning, som växelriktare,
solelcentral, elcertifikatmätare och övrig utrustning anordnas
i tekniskt utrymme om möjligt så nära tak och fasad som
möjligt.

Från patchpaneler med placerade stativ ska ett spridningsnät installeras. Från stativ för aktiv utrustning till respektive
hyresgäst ska en optisk fiberkabel förläggas. Spridningsnätet
ska ansluta till datauttag enligt senare besked.

Anläggningen ska bestå av:
• Talat utrymningslarm
• Akustiskt utrymningslarm
• Optiskt larmdon

Anläggningen ska uppfylla krav enligt
• SBF 110:8
• SBF 502:1
• Gälllande brandskyddsbeskrivning
• Utförandespecifikation utrymningslarm (upprättas av
brandkonsult i detaljprojektering)
• Eventuella egenambitioner utöver regelverk.

11.10.9 Bildöverföringssystem
– tv-övervakningssystem

Systemet ska integreras med fastighetens brand- och
utrymningslarm, se 64.CBB/1 Branddetekterings- och
brandlarmsystem – automatiska brandlarmsystem.

CCTV-kameror ska vara av typ IP med strömförsörjning via
PoE. CCTV-kameror ansluts i PoE-panel placerad i stativ för
CCTV. Antal kameror, användningsområde samt plats för
monitor enligt senare besked.

Inom byggnaden ska en CCTV-anläggning installeras.
Anläggningen ska uppfylla kraven enligt:
• SS-EN 62676-1-1
• SSF 1060

Brandlarmets centralenhet ska placeras i eget stativ.

11.10.6 Entré- och passerkontrollsystem
– passerkontrollsystem
Inom byggnaden ska ett passerkontrollsystem installeras.
Anläggningens centralenhet placeras i eget stativ.
Antal dörrar som förses med dörrkontroll enligt besked i
senare skede. Anläggningen ska integreras med byggnadens
porttelefonsystem, se 64.EBD Porttelefonsystem.

11.10.7 Tidgivningssystem
Inom byggnaden ska tidgivningssystem installeras. Ur
placeras enligt senare underlag från beställare. Om
anläggningen ska strömförsörjas centralt eller via batterier i
ur utreds i senare skede.

11.10.8 Mobila telefonsystem
Inom byggnaden ska system för förstärkning av mobiltelefon
installeras om befintlig mobiltäckning inte är tillräcklig.
Omfattning enligt beräkningar i senare skede.

11.10.10 Porttelefonsystem
Inom byggnaden ska system för porttelefoner installeras.
Uppringning ska kunna ske från ytor så som entréer, dörrar
för varuleveranser och liknande utrymmen. Exakt antal
porttelefoner och placeringar samt svarsmöjlighet enligt
senare besked.
Anläggningen ska styra ellås via passerkontrollsystemet, se
64.CCB/3 Entré- och passerkontrollsystem – passerkontrollsystem.

11.10.12 System för stängning av brandspjäll
Inom byggnaden ska ett system för att stänga brandspjäll vid
händelse av brand installeras.
Funktion startar via signal från byggnadens brand- och
utrymningslarm alternativt via rökdetektor tillförande
ventilationssystemet. Omfattning enligt brandskyddsbeskrivningen och tillhörande utförandespecifikation i senare skede.

11.10.13 System för start av brandgasfläktar
Inom byggnaden ska ett system för att starta brandgasfläktar
vid händelse av brand installeras.
Funktion startar via signal från byggnadens brand- och
utrymningslarm. Omfattning enligt brandskyddsbeskrivningen
och tillhörande utförandespecifikation i senare skede.

11.10.14 System för fläktavstängning vid brand
Inom byggnaden ska ett system för att stänga av fläktar vid
händelse av brand installeras.

Centralutrustning placeras i stativ för passerkontroll.

Funktion startar via signal från byggnadens brand- och
utrymningslarm alternativt via rökdetektor tillförande
ventilationssystemet. Omfattning enligt brandskyddsbeskrivningen och tillhörande utförandespecifikation i senare skede.

11.10.11 System för öppning av brandventilatorer

11.10.15 System för stängning av branddörrar

Inom byggnaden ska ett system för att öppna luckor för
brandgasventilation installeras.

Inom byggnaden ska ett system för stängning av branddörrar
installeras.

Funktion startar via signal från byggnadens brand- och
utrymningslarm samt via manuell aktivering från tryckknapp/
styrpanel. Systemet strömförsörjs via likriktare tillhörande
byggnadens brand- och utrymningslarm. Omfattning enligt
brandskyddsdokumentation och tillhörande utförande
specifikation i senare skede.

Dörrar i brandcellsgräns som ska stå uppställda ska vid
brandlarm stängas automatiskt via hållmagnet eller funktion
i dörrautomatik. Knapp för manuell stängning placeras vid
respektive dörr. Systemet strömförsörjs via likriktare till
hörande byggnadens brand- och utrymningslarm.

11.11 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING
		 OCH ELEKTRISK SEPARATION
Spänningsutjämningssytem ska installeras för att förhindra
och reducera effekten av transcienta och statiska potential
höjningar samt att säkerställa utlösningsfunktioner i
elsystemen.
Systemen ska utföras med följande delar:
• Åskskydd
• Jordningssystem
• Potentialutjämningssystem
Systemen ska utföras enligt:
• SS 436 40 00
• SEK handbok 413 utgåva 4
• SS-EN 62 305 del 1–4
Riskanalys ska utföras i nästa skede för att säkerställa
rätt åskskyddsklass. Samtliga inkommande media ska
förbindastill huvudpotentialsystemet. I respektive elnisch
och teknikrum ska SU-skenor monteras och anslutas till
huvudjordningsskena som ska monteras i lågspännings
ställverk.
Metalliskt ledande delar som till exempel armering i
grundplatta samt pelarstommar ska anslutas till systemet.
Överspänningsskydd typ grov/mellanskydd ska placeras på
inkommande serviser i lågspänningsrum.

Omfattning enligt brandskyddsbeskrivningen och information från verksamheten angående vilka dörrar som ska stå
uppställda.

Ledningar för accesspunkter för wifi ska ansluta till egna
paneler för Power Over Ethernet (förkortas PoE nedan i detta
dokument). Wifi ska vara tillgängligt i samtliga ytor.
Utrymme för inkommande fiber ska placeras i källarvåningen.
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11.12 TRANSPORTSYSTEM
11.12.1 Svensk standard
Gällande föreskrifter och s tandarder för hissar och rulltrappor:
Hissdirektivet

2014/33/EC

SFS 2019:412

Plan- och bygglag.

BFS 2011:6 BBR18
BFS 2011:12

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna
råd), med dess ändringar och tillägg.
”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
hissar och vissa andra motordrivna anord
ningar” med dess ändringar. (BFS 2018:2, H18).

ELSÄK-FS 2013:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter inklusive dess
ändringar och tillägg.

ELSÄK-FS 2010:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.

SS-EN 12015

SS-EN 12016

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandarder för hissar, rulltrappor och
rullramper – Utstrålning.
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandarder för hissar, rulltrappor och
rullramper – Immunitet.

SS-EN 13015

Underhåll av rulltrappor och hissar – Regler för
underhållsinstruktioner.

SS-EN 81-28

Säkerhetsregler för konstruktion och installation
av hissar – Hissar för transport av personer och
gods – Del 28: Alarmsystem för person- och
varupersonhissar.

SS-EN 81-20

SS-EN 81-50

SS-EN 81-70

Säkerhetsregler för konstruktion och installation
av hissar - Hissar för transport av personer och
gods - Del 20: Person- och varupersonhissar
Säkerhetsregler för konstruktion och installation
av hissar – Inspektion och provning – Del 50:
Konstruktionsregler, beräkning, inspektion och
provning av hisskomponenter.
Säkerhetsregler för konstruktion och installa
tion av hissar – Särskilda applikationer för
person- och varupersonhissar – Del 70: Tillträde
till hissar för personer samt personer med
funktionsnedsättningar, inklusive bilagor.
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Generellt gäller senaste utgåva av föreskrifter, direktiv,
utförande- och säkerhetsregler som lägsta krav om ej annat
anges.

11.14 RULLTRAPPSSYSTEM
		 OCH RULLRAMPSSYSTEM

Antal:

2 stycken

Antal:

1 stycken

Antal:

3 stycken

Hissarnas huvuduppgift:

Varu-/personhiss

Hissarnas huvuduppgift:

Persontransporter till plattform

Hissarnas huvuduppgift:

Persontransporter till plattform

Märklast:

17 personer eller 1 275 kg

Märklast:

26 personer eller 2 000 kg

Märklast:

17 personer eller 1 275 kg

Märklast:

17 personer eller 1 275 kg

Hissutförande:

Maskinrumslös linhiss med apparat
skåpsrum

Hissutförande:

Maskinrumslös linhiss

Hissutförande:

Inom hisschakt

Maskinrumslös linhiss med apparat
skåpsrum

Hissutförande:

Maskinplacering:

Maskinrumslös linhiss med apparat
skåpsrum

Maskinplacering:

Inom hisschakt

I nisch på översta stannplanet

Maskinplacering:

Inom hisschakt

Maskinplacering:

Inom hisschakt

I apparatskåpsrum, cirka 1,5 x 1,5 meter i
anslutning till schaktet

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum, cirka 1,5 x 1,5 meter i
anslutning till schaktet

Apparatskåps
placering:
Drivsystem:

Frekvensstyrning med återkoppling

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum, cirka 1,5 x 1,5 meter i
anslutning till schaktet

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum, cirka 1,5 x 1,5 meter i
anslutning till schaktet

11.14.1 Huvuddata rulltrappor

Drivsystem:

Frekvensstyrning med återkoppling

Drivsystem:

Frekvensstyrning med återkoppling

Styrsystem:

Helkollektiv

Drivsystem:

Frekvensstyrning med återkoppling

Drivsystem:

Frekvensstyrning med återkoppling

Rulltrappor 1–2 (Brygghus Linje S/16)

Styrsystem:

Direktstyrning med minneslagring

Styrsystem:

Direktstyrning med minneslagring

Märkhastighet:

1,0 m/s

Styrsystem:

Direktstyrning med minneslagring

Styrsystem:

Direktstyrning med minneslagring

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Märkhastighet:

1,0 m/s

Märkhastighet:

1,0 m/s

Stannplan:

3 stycken

Märkhastighet:

1,0 m/s

Märkhastighet:

1,0 m/s

Antal:

2 stycken

Stannplan:

Hiss 1: 3 stycken
Hiss 2: 2 stycken

Stannplan:

3 stycken

Lyfthöjd:

Cirka 11 750 mm

Stannplan:

2 stycken

Stannplan:

2 stycken

Uppställning:

Parallella

Lyfthöjd:

Cirka 11 750 mm

Lyfthöjd:

7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lyfthöjd:

7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lyfthöjd:

7 950 mm (+3.40/+11.35)

Lyfthöjd:

Hiss 1: 11 750 mm (-0.40/+11.35)
Hiss 2: 7 750 mm (+3.60/+11.35)

Lutning:

30º

Schaktdörrar:

Märkhastighet:

0,50 m/s

Glasade parskjutdörrar med borstad rostfri
ram

Glasade parskjutdörrar med borstad rostfri
ram

Dörrdagmått (BxH):

1 100 x 2 100 mm

Horisontell
åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Dörrdagmått (BxH):

1 100 x 2 100 mm

Korgmått (BxDjxH):

1 400 x 2 000 x 2 200 mm

Korgmått (BxDjxH):

1 400 x 2 000 x 2 200 mm

Antal korgdörrar:

1 stycken

Antal korgdörrar:

1 stycken

Korgutförande:

11.12.3 Strömförsörjning

Korgutförande:

Spänning och strömart AC 230/400 V +/-5 procent; 50 Hz
+/-2 Hz. TN-S-system.

Hisskorg av stål i samråd med arkitekt.
Golvvärme.

Hisskorg av stål i samråd med arkitekt.
Golvvärme.

Schaktmått (BxDj):

Schaktmått (BxDj):

2 450 x 2 450 mm

Gropdjup:

1 400 mm

11.12.2 Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rulltrappsschakt, upplag och mellanstöd.
Hisschakt med erforderlig ventilation och värme.
Golvbrunn i hiss och rulltrappsgropar.
Golvrännor framför hissens schaktdörrar samt rulltrappans
golvluckor.
Målning gropar med oljebeständig färg.
Apparatskåpsrum inklusive erforderlig ventilation och
värme.
Huvudledning för drift i apparatskåpsrum.
Gruppledning för belysning och eluttag i apparatskåpsrum.
Golvanslutningar vid påstigningsytor för rulltrappor.
Styrledning för vidaresändning av driftlarm.
Styrledning för brandlarmsstyrning i apparatskåpsrum.
PUS-anslutning avslutad på plint i apparatskåpsrum.

Antal:

2 stycken

Hissarnas huvuduppgift:

Persontransporter

Märklast:

17 personer eller 1 275 kg

Hissutförande:

Maskinrumslös linhiss med apparatskåpsrum

Maskinplacering:

Inom hisschakt

Apparatskåps
placering:

Schaktdörrar:

Schaktdörrar:

1 100 x 2 200 mm

Korgmått (BxDjxH):

1 500 x 2 700 x 2 300 mm

Antal korgdörrar:

1 stycken

Korgutförande:

Hisskorg av stål i samråd med arkitekt

Schaktmått (BxDj):

2 500 x 3 100 mm

Gropdjup:

1 500 mm

2 450 x 2 450 mm

Topphöjd:

4 300 mm

Gropdjup:

1 400 mm

Schaktutförande:

Betong

Topphöjd:

4 100 mm

Elbehov:

20 kW (3 x 35 A)

Övrigt:

4 100 mm

Schaktutförande:

Betong, stål och glas

11.12.4 Miljöbetingelser

Schaktutförande:

Betong, stål och glas

Elbehov:

10 kW (3 x 25 A)

Vid konstruktion av anläggning ska hänsyn tas till stort
rengöringsbehov av anläggning men också rengöring av ytor
i anslutning till anläggning. Anläggningskonstruktionen ska
utföras så att rengöring underlättas.

Elbehov:

10 kW (3 x 25 A)

Övrigt:

Skrapskydd med golvtråg ska monteras
framför dörrar, från tröskellist och 500 mm ut
på plan. Avlopp från hissgropen.

Kapsling IP 65 ska eftersträvas i rulltrappstommen samt
hisschakt. Transportanläggningarna ska utföras med beprövat
kvalitetsmaterial för att uppnå en säker drift så att drift
störningar minimeras.

AFS 2008:3

Maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
maskiner samt allmänna råd om tillämpningen
av föreskrifterna (AFS 2014:22).

11.13 HISSYSTEM

Parskjutdörrar i borstad rostfritt

Dörrdagmått (BxH):

Topphöjd:

Ljudnivå från rulltrappor får inte överstiga 60 dB(A) mätt
1 meter över golv och 1 meter från övre drivstation.
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Hiss 7–9 (Linje P/19, N/19 och L/19)

Hiss 6 (Linje Q/19)

Persontransporter

Säkerhetsregler för konstruktion och installation
av hissar – Speciella säkerhetsregler för personoch varupersonhissar – Del 73: Hissars funktion
i händelse av brand.

Rulltrappor och rullramper – Säkerhet – Del 1:
Konstruktion och installation.

Hiss 4–5 (Linje H/21)
1 stycken

SS-EN 81-73

SS-EN 115-1

Hiss 3 (Linje H/20)
Hissarnas huvuduppgift:

Säkerhetsregler för konstruktion och installation
av hissar – Särskilda applikationer för personoch varupersonhissar – Del 71: Vandalsäkra
hissar.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2013:3).

Hiss 1–2 (Linje S/16 och S/21)

Antal:

SS-EN 81-71

AFS 2009:02

11.13.1 Huvuddata personhissar

Övrigt:

Skrapskydd med golvtråg ska monteras
framför dörrar, från tröskellist och 500 mm
ut på plan. Avlopp från hissgropen.

Rulltrapporna ska utföras med en beräknad livslängd på 30 år
samt vara av reversibel typ och beräknas för kontinuerlig drift
med maximal belastning under 2 x 4 timmar och för intermittent drift med 70 procent av maximal belastning under
resterande del av dygnets 24 timmar.

Schaktdörrar:

Glasade parskjutdörrar med borstad
rostfri ram

Schaktdörrar:

Glasade parskjutdörrar med borstad rostfri
ram

Dörrdagmått (BxH):

1 100 x 2 100 mm

Dörrdagmått (BxH):

1 100 x 2 100 mm

Korgmått (BxDjxH):

1 400 x 2 000 x 2 200 mm

Korgmått (BxDjxH):

1 400 x 2 000 x 2 200 mm

2 stycken

Antal korgdörrar:

1 stycken

Balustrad
utformning:

Glas med stora hjul i ändar

Antal korgdörrar:
Korgutförande:

Hisskorg av stål, golvvärme

Korgutförande:

Hisskorg av stål, golvvärme

Belysning:

Ljusband LED i sockelplåt

Schaktmått (BxDj):

2 450 x 2 450 mm

Schaktmått (BxDj):

2 450 x 2 450 mm

Stombeklädnad:

Utförs i samråd med arkitekt

Gropdjup:

1 400 mm

Gropdjup:

1 400 mm

Stegbredd:

1 000 mm

Topphöjd:

4 100 mm

Topphöjd:

4 100 mm

Schaktutförande:

Betong, stål och glas

Schaktutförande:

Betong, stål och glas

Utvändig bredd:

1 700 mm

Elbehov:

10 kW (3 x 25 A)

Elbehov:

10 kW (3 x 25 A)

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Övrigt:

Skrapskydd med golvtråg ska monteras
framför dörr, från tröskellist och 500 mm ut
på plan. Avlopp från hissgropen.

Övrigt:

Skrapskydd med golvtråg ska monteras
framför dörr, från tröskellist och 500 mm ut
på plan. Avlopp från hissgropen.

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Upplagskrafter:

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag.

Grop (BxLxDj):

3 450 x 5 400 x 1 400 mm

Styrsystem:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

Dimensionerande livslängd ska vara minst 30 år.
Entreprenören ska i sin konstruktion beakta de mycket
svåra driftförhållandena, den stora belastningen, de svåra
miljöbetingelserna, den begärda livslängden och åverkan
som gäller för dessa installationer. Detta ska inte påverka
installationens driftsäkerhet.
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Rulltrappor 3–4 (Brygghus Linje S/20)
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Rulltrappor 5–6 (Brygghus Linje H/20)

Rulltrappor 7–8 (Plattform 1 Linje R/21)

Rulltrappor 9–10 (Plattform 2 Linje P/21)

Rulltrappor 11–12 (Plattform 3 Linje N/18)

Rulltrappor 15–16 (Plattform 4 Linje L/18)

Rulltrappor 17–18 (Plattform 4 Linje L/21)

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Antal:

2 stycken

Antal:

2 stycken

Antal:

2 stycken

Antal:

2 stycken

Antal:

2 stycken

Antal:

2 stycken

Antal:

2 stycken

Uppställning:

Singel med gångtrappa mellan

Uppställning:

Singel med gångtrappa mellan

Uppställning:

Parallella

Uppställning:

Parallella

Uppställning:

Singel med gångtrappa mellan rulltrappor

Uppställning:

Singel med gångtrappa mellan rulltrappor

Uppställning:

Singel med hiss mellan rulltrappor

Cirka 7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lyfthöjd:

Cirka 7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lyfthöjd:

Cirka 7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lyfthöjd:

7 750 mm (+3.60/+11.35)

Lyfthöjd:

7 450 mm (+2.70/+10.15)

Lyfthöjd:

Cirka 7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lyfthöjd:

Cirka 7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lyfthöjd:

Lutning:

30º

Lutning:

30º

Lutning:

30º

Lutning:

30º

Lutning:

30º

Lutning:

30º

Lutning:

30º

Märkhastighet:

0,50 m/s

Märkhastighet:

0,50 m/s

Märkhastighet:

0,50 m/s

Märkhastighet:

0,50 m/s

Märkhastighet:

0,50 m/s

Märkhastighet:

0,50 m/s

Märkhastighet:

0,50 m/s

Horisontell
åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Horisontell åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Horisontell
åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Glas med stora hjul i ändar

Horisontell
åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Balustradutformning:

Balustrad
utformning:

Glas med stora hjul i ändar

Belysning:

Ljusband LED i sockelplåt

Glas med stora hjul i ändar

Utvändig beklädnad av borstad rostfri stålplåt

Balustrad
utformning:

Glas med stora hjul i ändar

Stombeklädnad:

Balustrad
utformning:

Stegbredd:

1 000 mm

Belysning:

Ljusband LED i sockelplåt

Belysning:

Ljusband LED i sockelplåt

Utvändig bredd:

1 700 mm

Stombeklädnad:

Stombeklädnad:

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Utvändig beklädnad av borstad rostfri
stålplåt

Utvändig beklädnad av borstad rostfri
stålplåt

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Stegbredd:

1 000 mm

Stegbredd:

1 000 mm

Upplagskrafter:

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

Utvändig bredd:

1 700 mm

Utvändig bredd:

1 700 mm

Grop (BxLxDj):

1 750 x 5 400 x 1 400 mm

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Styrsystem:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Upplagskrafter:

Upplagskrafter:

Apparatskåpsplacering:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

Övrigt:

Golvrännor framför rulltrappans golvluckor.
Golvbrunn i grop. Automatisk återstart efter
nödstopp.

Grop (BxLxDj):

1 750 x 5 400 x 1 400 mm

Grop (BxLxDj):

1 750 x 5 400 x 1 400 mm

Styrsystem:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Styrsystem:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

Övrigt:

Golvrännor framför rulltrappans golvluckor.
Golvbrunn i grop. Automatisk återstart efter
nödstopp.

Övrigt:

Golvrännor framför rulltrappans golvluckor.
Golvbrunn i grop. Automatisk återstart efter
nödstopp.

Horisontell
åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Horisontell
åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Balustrad
utformning:

Glas med stora hjul i ändar

Belysning:
Stombeklädnad:
Stegbredd:

Horisontell
åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Balustrad
utformning:

Glas med stora hjul i ändar

Balustrad
utformning:

Glas med stora hjul i ändar

Ljusband LED i sockelplåt.

Belysning:

Utförs i samråd med arkitekt

Stombeklädnad:

Ljusband LED i sockelplåt

Belysning:

Ljusband LED i sockelplåt

Belysning:

Ljusband LED i sockelplåt

Utförs i samråd med arkitekt

Stombeklädnad:

Utvändig beklädnad av borstad rostfri
stålplåt

Stombeklädnad:

Utvändig beklädnad av borstad rostfri
stålplåt

1 000 mm

Stegbredd:

1 000 mm
Stegbredd:

1 000 mm

Stegbredd:

1 000 mm

Utvändig bredd:

1 700 mm

Utvändig bredd:

1 700 mm

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Utvändig bredd:

1 700 mm

Utvändig bredd:

1 700 mm

Upplagsmått L tot:

20 000 mm

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Upplagskrafter:

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

Upplagskrafter:

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Upplagskrafter:

Upplagskrafter:

1 750 x 5 400 x 1 400 mm

Grop (BxLxDj):

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

Grop (BxLxDj):

1 750 x 5 400 x 1 400 mm

Grop (BxLxDj):

1 750 x 5 400 x 1 400 mm

Styrsystem:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Styrsystem:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

Apparatskåps
placering:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

Övrigt:

Golvrännor framför rulltrappans golvluckor.
Golvbrunn i grop. Automatisk återstart efter
nödstopp.

Övrigt:

Golvrännor framför rulltrappans golvluckor.
Golvbrunn i grop. Automatisk återstart efter
nödstopp.

Grop (BxLxDj):
Styrsystem:
Apparatskåps
placering:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Styrsystem:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

Apparatskåps
placering:
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1 750 x 5 400 x 1 400 mm
Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart
I apparatskåpsrum under rulltrappor

Rulltrappor 13–14 (Plattform 3 Linje N/21)
Rulltrappstyp:

Trafikrulltrappa

Antal:

2 stycken

Uppställning:

Singel med hiss mellan rulltrappor

Lyfthöjd:

Cirka 7 400 mm (+3.95/+11.35)

Lutning:

30º

Märkhastighet:

0,50 m/s

Horisontell åksträcka:

3 plana steg, minst 1 200 mm

Balustradutformning:

Glas med stora hjul i ändar

Belysning:

Ljusband LED i sockelplåt

Stombeklädnad:

Utvändig beklädnad av borstad rostfri stålplåt

Stegbredd:

1 000 mm

Utvändig bredd:

1 700 mm

Effekt:

11 kW (anges av RE)

Upplagsmått L tot:

19 643 mm

Upplagskrafter:

75 kN övre, 135 mellanstöd samt 55 kN
nedre upplag

Grop (BxLxDj):

1 750 x 5 400 x 1 400 mm

Styrsystem:

Fullständig frekvensomriktning, ”Stand by”körning med stoppfunktion, nyckelstart

Apparatskåpsplacering:

I apparatskåpsrum under rulltrappor

Övrigt:

Golvrännor framför rulltrappans golvluckor.
Golvbrunn i grop. Automatisk återstart efter
nödstopp.

11.14.2 Utrymmen
Lyftöglor ovan rulltrappsschakt finns ej. Takkonstruktion får ej
belastas.
Apparatskåpsrum placeras under rulltrappornas övre ände, se
exempelskiss nedan. Apparatskåpsplacering med d imensioner,
kanalisation och övriga dispositioner i apparatskåpsrum ska
redovisas av entreprenören för beställarens godkännande och
för samordning av möblering i apparatskåpsrum.
Rulltrappor utförs utan underliggande servicegångar.

11.15 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Inom fastigheten ska ett installationsbussystem typ KNX för
styrning av belysning installeras.
Bussystemet ska vara utfört för KNX-protokoll samt installeras
enligt ISO/IEC 14543-3 EN50090-5-2. Bussystemet utförs
med öppet protokoll så att anslutning av apparater från olika
leverantörer är möjligt.
Till KNX-installationsbussystem installeras och ansluts tryckknappar, ljussensorer, närvarodetektorer, aktorer, digitala inoch utgångar med mera för styrning av belysning så att varje
rum kan styras lokalt.

Figur 29: Exempel apparatskåpsrum under rulltrappa.
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12 Trafik och logistik
12.1		 NULÄGE TRAFIK OCH RESOR
Västerås växer snabbt befolkningsmässigt och är i behov av
ett utbyggt resecentrum som kan hantera större flöden av
resenärer och trafikanter inom olika trafikslag.
Kollektivtrafiken har en stadig ökningstakt i Västerås.
Det kollektiva resandet med buss inom tätorten har ökat
stadigt under flera år. 2013 genomfördes den största
förändringen i Västerås kollektivtrafik på trettio år när en
helt ny linjestruktur och turtäthet infördes inom ramen för
projekt Smartkoll. Sedan dess har antalet bussresenärer
ökat med 6–16 procent varje år. För att främja fortsatt
utvecklingbehöver kapacitetsbrister och trängsel i nuvarande
resecentrum åtgärdas.
Det ökande resandet i busstrafiken har inneburit att platt
formar och andra ytor vid bussterminalen snabbt genererar
trängsel under rusningstid. Flera flaskhalsar mellan plattform,
stationsbyggnad och bussterminal innebär onödigt långa
res- och bytestider som redan med dagens flöden försämrar
punktligheten. Detta skapar irritation hos resenärer och
riskerar att minska kollektivtrafikens konkurrenskraft. Utvecklingen av en modern och kapacitetsstark bussterminal vid
resecentrum, med funktion som bytesnod, är viktig för hela
regionens kollektivtrafik.
Vad gäller tågtrafiken planeras stora satsningar inom länet,
vilket innebär att resecentrum väntas få en större betydelse
som bytesnod.
Idag finns det stora parkeringsytor i området runt stationen
som lockar mycket personbilstrafik. Många tar bilen även vid
korta resor för att det finns så generösa parkeringsmöjlig
heter. Södra Ringvägen som sträcker sig längs med stationsområdet är fyrfältig med trafikflöden på cirka 10 000 fordon
per årsmedeldygn och belastningen är hög under dygnets
maxtimmar. Biltrafiken har en prioriterad roll i gaturummet
och utformningen av gatan samverkar inte med skyltad
hastighet som idag är 30 kilometer i timmen.

1)

Det finns tre övergångsställen på Södra Ringvägen inom
området, varav två är signalreglerade och ett är obevakat.
Det obevakade övergångsstället är utformat med avsmalning
på båda sidor och refug i mitten, vilket har en hastighetsdämpande effekt. Eftersom det passerar stora gång- och
cykelströmmar över Södra Ringvägen uppstår konflikter med
trafiken. Utformningen av vägen inbjuder till höga hastigheter
då sträckan är bred och rak vilket förvärrar problematiken.

12.2.1 Kollektivtrafik inklusive bussterminal

Det övergripande målet för trafiken i Västerås avser ändrad
färdmedelsfördelning. Enligt Trafikplanen¹ är målet att
resandet med cykel ökar med 20 procent per invånare
och resandet med kollektivtrafik ökar med 70 procent per
invånare fram till 2026, medan antalet bilresor per invånare
minskar med 15 procent. Trafik- och bebyggelseplaneringen
ska prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik framför
bilismens behov. Trafikplanens strategier utgår från denna
prioriteringsordning när det uppstår konflikter om hur gatu
rummet ska användas. Dessa strategiska målsättningar är
viktiga förutsättningar vid planering av det nya resecentrumet
i Västerås.

Trafiken i bussterminalen kommer i första hand att vara
upplåten för bussar i stads-, regional-, förorts- samt övrig
landsbygdstrafik. Terminalen utformas med dubbelriktad
trafik med hållplatslägen utmed en gatusektion som följer
perrongen för spår 1. Det innebär mycket hög tillgänglighet för de hållplatser som har gemensam perrong med
tågtrafiken. För att nå övriga spår kommer det att finnas
rulltrapps- och hisspaket som ansluter mot terminalens
perronger.

12.2		 FUNKTIONS- OCH BEHOVSBESKRIVNINGAR
Genom att resecentrum byggs om och får en annan skepnad
med entréer från norr och söder så kommer tillgängligheten
för fotgängare och cyklister att öka i området. Det blir en
knutpunkt för stadskärnans kommunikation genom generösa förbindelser mellan centrum och Mälarportsområdet.
Området ska upplevas som en välkomnande mötesplats för
alla och en effektiv bytesnod som klarar resandeökningar
med sikte på 2050. Resecentrum ska planeras för att kunna
anpassas till ökade resenärsflöden även efter 2050.
Nedan redovisas funktioner som ska bidra till att behov
och krav gällande användningen av resecentrumet kan
säkerställas och att angivna mål för hela projektet därmed
kan uppnås.

Resecentrum blir navet i kollektivtrafiken och en kapacitetsstark bussterminal på den norra sidan blir en viktig del i byten
mellan buss och tåg.
Tågtrafiken får ett sexspårssystem med två sidoplattformar
och två mittplattformar genom resecentrum efter full
ombyggnad av bangården.

Utmed södra sidan av Södra Ringvägen kommer det att
finnas hållplatslägen för bussar med av- och påstigning mot
en stor mellanliggande perrong i terminalen. Trafiken på
Södra Ringvägen separeras så att den södra sidan av vägen
reserveras för enbart bussrörelser i östlig riktning. Övrig
fordonstrafik hänvisas till norra delen som utformas med två
körfält.
På den södra sidan av terminalen kommer all kommersiell
busstrafik att lokaliseras, se figur 1. Trafiken kommer att
angöra med hållplatslägen som får gemensam perrong med
tågtrafiken (perrong 4). Utformningen ger god tillgänglighet
för resenärer vid byten i resecentrumet.
Plats för tågens ersättningstrafik kommer att möjliggöras på
den södra sidan av stationen, vid hållplatser för kommersiell
trafik längs med perrongen. Detta för att inte störa linje
bunden trafik på den norra sidan.

På sikt kan BRT-linjer (Bus Rapid Transit) bli aktuellt att införa.
Det är speciellt anpassade bussfordon som ges full prioritet
i gaturummet och egen körbana. BRT ger utöver högre
kapacitet även en ökad komfort och attraktivitet jämfört med
vanlig busstrafik. BRT är en smart, hållbar och klimatsmart
lösning att genomföra då systemet behöver utvecklas och då
kapaciteten på befintligt vägsystem i staden är uppnått.

Bussterminal

Terminalen har förberetts för att i en framtid även kunna
hantera trafik med spårvagn. I första hand har höjdbegränsningar och geometriska begränsningar beaktats. Det innebär
att den fria höjden under Vasaterrassen är minst 5,5 meter
samt att radier inte understiger 25 meter vid in- och utfart för
tänkta spårlinjer. En framtida komplettering med spårvagnstrafik kommer dock att medföra ombyggnader och förstärkningar i spårlinjen, men det ska inte finnas några fysiska
begränsningar inbyggda i systemet.
Vid höjdsättning av bussterminalen är befintlig höjd på
perrongen mot spår 1 samt Södra Ringvägens nuvarande
höjd styrande utgångspunkter. Eftersom Södra Ringvägen
ligger något lägre kommer den stora mittrefugen i terminalen
luta svagt ner mot Södra Ringvägen. Bussgatan genom
terminalen är cirka 400 meter lång med liten längslutning,
vilket försvårar avvattningen av vägbanan. Mot bakgrund av
detta och även för att undvika stänk mot resenärer föreslås
en ytavvattning med sektionell lågpunkt i mitten av buss
gatan med längsgående dagvattenränna.

Kommersiell trafik

Figur 1. Tåg- och bussrörelser i anslutning till resecentrum.

Figur 2. Illustration av färdig bussterminal med provisorisk brolösning.

Vid samtliga hållplatslägen ska ytan utföras med en
dränerande asfaltsbetong med cementslam eller ett slitlager
av cementbetong för att minimera spårbildning.
Tillgänglighet ska tillgodoses för alla resenärsgrupper i den
nya bussterminalen, exempelvis med hjälp av ledstråk inom
terminalområdet. Gångytor ska utformas så att personer med
begränsad rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram
på egen hand.

Den nya bussterminalen får en kapacitet med totalt 34
busslägen, varav 23 lägen i riktning österut. Åtgärden medför
en kraftig förstärkning av kapaciteten i terminalen som ger
möjligheter att klara framtida utbyggnader av busstrafiken.

Trafikplan 2026, västerås stad, antagen av kommunfullmäktige 8 maj 2014.
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12.2.2 Cykeltrafik inklusive parkering
En viktig aspekt för hela projektet är att få fler att lämna sin
bil hemma vid korta resor till resecentrumet och istället välja
gång, cykel eller kollektivtrafik. För att främja en sådan utveckling krävs bland annat ett väl utvecklat nät av cykelstråk
mot resecentrum från övriga delar av centrala Västerås. Det är
grundläggande att dessa cykelstråk upplevs trygga och säkra
och är ordentligt upplysta så att inga otrygga zoner skapas.
En betydande del i projektet är att förbättra sambanden
mellan centrum och Mälaren. Genom att minska barriär
effekterna som järnvägen medför kan attraktiviteten för
cykling ökas. Sträckan över Sigurdspassagen innebär en
höjdmässig utmaning eftersom spåren ska passeras med
6,5 meters fri höjd. Det medför sträckor över passagen med
lutningar som behöver passeras av cykeltrafikanterna. På
den norra sidan kommer cykeltrafiken ledas mot en plankorsning över Södra Ringvägen mellan Kopparbergsvägen och
Hamngatan. Det innebär att höjdskillnaden kan tas upp på
en längre sträcka och lutningen begränsas till cirka 4 procent.
På den södra sidan blir lutningen något större på sträckan
ner mot Kungsängsgatan, cirka 5,7 procent. Lutningarna som
uppstår är oönskade ur ett cykelperspektiv men håller sig
inom krav som finns i gällande riktlinjer². På båda sidor görs
en del avböjningar i geometrin för gång-/cykelvägen i syfte
att hålla ner hastigheterna för de som åker nedåt mot de
trafikerade gatorna vid anslutningspunkterna.
Det blir även viktiga cykelstråk utmed Södra Ringvägen och
Kungsängsgatan. Cykelpassager mellan resecentrum och
dessa vägar är väsentliga att utforma både på ett trafiksäkert
sätt och på ett sätt som ger cykeltrafiken företräde gentemot
biltrafiken. Passagerna bör utformas med avsmalnad sektion
med någon form av hastighetsdämpande åtgärd för bil
trafiken. Cykelflöden och deras väg till och från cykelparkeringar på busstorget ska säkerställas med säkra passager, för
att eliminera konfliktsituationer mellan cyklister, bussar och
gångtrafikanter.
Det ska alltid finnas möjlighet att parkera sin cykel nära
målpunkten på ett bekvämt och säkert sätt. Cykelparkering
kommer att erbjudas utomhus i nära lägen till resecentrumets
olika delar men också under tak i cykelgarage. På båda

1)
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sidor av resecentrum kommer cykelparkering ha en spridning beroende på från vilket håll man kommer. Det ska vara
smidigt och gent för att främja val av cykel som färdmedel.
Nya innovativa lösningar för att känna sig trygg att lämna
cykeln ska erbjudas. Det kan handla om en mängd olika
förslag som kameraövervakning, cykelboxar, cykellås med
larm till app vid stöldförsök eller möjlighet att kunna låsa in
sin hjälm och tillhörigheter på plats. Alla förslag ska bidra
till att främja klimatsmart resande med cykel. Det behöver
planeras in ytor för uppställning av mobilitetsfordon som
annars lätt placeras huller om buller i direkt anslutning till
olika målpunkter.
I beskrivning för Landskap i denna programhandling finns
redovisat omfattning och lokalisering för de cykelparkeringsplatser som planeras i ett första skede inom planområdet på
strategiska platser. Målet i detaljplanen är att totalt kunna
etablera 3 800 cykelparkeringar i cykelgarage samt utomhus under tak med spridning på norra och södra sidan av
resecentrum. Viktigt att beakta att detta antal platser inte
inkluderar cykelparkeringsplatser för tillkommande be
byggelse inom exempelvis Vasakvarteret. Ambitionen är att
utöka antalet cykelplatser både inom Vasakvarteret samt
andra strategiska platser med flexibilitet och efter behov.

12.2.3 Mikromobilitet
Som mikromobilitet räknas transporter som sker med lätta
fordon som elmoped, cykel, elsparkcykel eller vanlig elcykel.
Fordonen kan vara privatägda eller allmänt tillgängliga som
mobilitetstjänster. Kombinationen elsparkcykel och buss eller
tåg är perfekt för den som vill ta sig fram snabbt och smidigt
hela resan från början till slut.
Mikromobilitet främjar ett hållbart resande. Det ska vara
enkelt att välja bort bilen, slippa leta parkering och unna
sig att resa klimatsmart även om det är en bit till närmaste
hållplats, tågstation eller själva slutmålet.
Privat elsparkcykel kan i vissa fall fällas ihop och tas med som
handbagage ombord på bussar och tåg.
I nya resecentrum måste ytor för mikromobilitetsparkering

tas med i planeringen; parkeringsytor med närhet till olika
slutdestinationer för att förebygga felparkering som annars
kan bidrar till andra komplikationer. För att få ett hållbart och
trafiksäkert resecentrum för alla målgrupper behöver parkeringsytor studeras noggrant så att de hamnar på rätt plats
och nyttjas på ett funktionellt sätt.

Gångvägar och promenadstråk i intilliggande områden ska
knytas samman och göras trygga och attraktiva. Det ska vara
en upplevelse att promenera i området med många intryck.
Vissa gångytor kommer att vara mer strukturerade, andra
kommer att vara i torgskepnad. Fotgängares och cyklisters
vägar bör separeras av säkerhetsskäl och det ska tydligt
framgå vilken väg de ska hålla sig till.

12.2.4 Gångtrafikanter

Där fotgängare rör sig är det viktigt att skapa trygga,
attraktiva och trivsamma miljöer. Det ska vara upplyst så att
inga mörka och otrygga ytor uppstår. Det ska också vara
tydligt skyltat så att alla enkelt hittar i området.

Genom att resecentrum byggs om så kommer attraktiviteten
för platsen att öka. Det kommer att skapas en kreativ mötesplats för många människor i Västerås och området kommer
att locka en större målgrupp, inte bara människor på resande
fot. Genom att butiker, restauranger och andra verksamheter
kommer att växa fram, så skapas en ny och viktig målpunkt i
Västerås.
En väsentlig del är att säkerställa trafiksäkerhet och trygghet
för gående vid passager över angränsande vägar till området,
i första hand över Södra Ringvägen och Kungsängsgatan.
Det kan behöva tillkomma någon eller några säkrade gång-/
cykelpassager för att öka säkerheten samt framkomligheten
ytterligare.
Principer för hur övergångsställen och passager
i området bör utformas:
• Passager ska utformas utifrån gångtrafikanters funk
tionella krav på att få hög tillgänglighet och god fram
komlighet i systemet, men även utifrån hänsynskrav för att
nå hög trafiksäkerhet och ökad trygghet.
• Biltrafikens hastighet ska säkras till minst 30 kilometer i
timmen med hjälp av hastighetsdämpande åtgärder.
• Passerande gata bör vara avsmalnad med högst ett körfält
i vardera riktningen, där den korsande gång- och cykelbanedelen är upphöjd. Annan typ av ytskikt, pållare och
eventuella mittrefuger förhöjer känslan för gaturummets
idealiska hastighet och karaktär.
• Det ska vara tydligt vilka ytor som är avsedda för cyklister
och gående. Gångytor bör vara väl åtskilda från cykelbana
och körbana och avgränsningen mellan ytorna ska vara
tydlig för alla trafikanter.
• Utformningen ska vara lätt att förstå för alla, inklusive
barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.
• För att underlätta orienteringen för blinda och personer
med nedsatt syn behövs en tydligt kännbar och synlig
gräns mellan gångyta och körbana och cykelbana. För
personer med rörelsenedsättning ska det finnas en del
utan hindrande nivåskillnad.

12.2.5 Biltrafik och parkering (pendel/arbetsplats)
Västerås växer och att tillhandahålla och i allt för hög grad
tillmötesgå efterfrågan på parkeringskapacitet i centrala delar
av täta stadsmiljöer, trots korta avstånd till målpunkter och
god tillgång till kollektivtrafik, är inte exempel på hållbar
samhällsplanering. Det kommer att innebära ökad biltrafik,
vilket medför större trängsel och miljöbelastning i stadsmiljön.
En återhållsam utbyggnad av parkeringsplatser är därmed ett
utmärkt verktyg för en mer hållbar stadsutveckling.
I dagsläget sker all parkering runt nuvarande resecentrum
vid markparkeringar. Omfattande ytor upplåts för detta och
det finns idag cirka 2 200 parkeringsplatser tillgängliga
runt resecentrumet. Detta stora utbud av parkeringsplatser
innebär att många korta resor i centrala Västerås görs med
bil.

Under byggtiden kommer parkering att möjliggöras vid den
tillfälliga stationen på södra sidan (Sigurd 4). Där kommer
drygt 40 långtidsparkeringar tillkomma med möjlighet att
utöka parkeringskapaciteten med ytterligare knappt 90
platser, totalt cirka 130 stycken. Söder om Kungsängsgatan
och den tillfälliga stationen, inom fastigheten Gasugnen 1,
kommer vid behov ytterligare cirka 300 långtidsparkeringar
att kunna möjliggöras. Genom dessa två områden kommer
behovet av långtidsparkering vid resecentrum kunna
tillgodoses.

Figur 4. Cykellås med inbyggt
larm kopplat till en app.

Gatuutformningen på Södra Ringvägens västra del bör
ges en smalare och mer stadsanpassad sektion för att
främja trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter vid
de planpassager som blir nödvändiga mot Vasaterrassen.
Området är under utredning och mer detaljerade lösningar
kommer att arbetas fram under kommande detaljplanearbete.
Korsningen mellan Kungsängsgatan och Sigurdsgatan är
en viktig punkt för att hantera angörande trafik till resecentrum från den södra delen. Inriktningen är att behålla
nuvarande korsningsutformning med cirkulationsplats, men
mer fördjupande utredningar kommer att genomföras under
kommande detaljplaneskede för att slutligen fastställa
utformningen.

Figur 3. Cykelrörelser i anslutning till resecentrum.

Figur 5. Referensexempel på utformning av övergångsställe. Bild från Kommunal VGU-guide.

Figur 6. Gångrörelser i anslutning till resecentrum.

Figur 7. Bilrörelser i anslutning till resecentrum med angöringspunkter.

Markparkering för bilar ska avvecklas och ersättas av parke
ringsformer som är mer yteffektiva och naturliga i stads
mässiga miljöer. Parkeringsplatser inom detaljplan kommer
att finnas på södra sidan av resecentrum i parkeringshus
inom kvarteret Sigurd 3, men dessa platser kommer i huvudsak att vara reserverade för fastighetens egna behov. Västerås
stad har bedömt att cirka 340 parkeringsplatser bör upplåtas
för pendelparkering inom 500 meter från resecentrumet.
Utformningen av permanenta parkeringslösningar för
pendelresenärer kommer att utredas vidare under kommande
detaljplanearbeten.

VGU, Vägar och gators utformning, Trafikverket 2020.
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12.2.6 Angöring
Angöring till resecentrumet med bil kommer att möjliggöras
både vid norra och södra sidan. Detta är en viktig förutsättning för att sprida trafikrörelserna och minska riskerna för
överbelastningar i vissa delar av systemet.

12.2.6.1 Norra sidan
På den norra sidan kommer angöringsplatsen att ligga utmed
Vasakvarteret. Platsen ska nyttjas som angöring (kiss and
ride) för resenärer med resecentrum som målpunkt vid korta
stopp.

Perrong 4

Angöring för allmänheten kommer att möjliggöras utmed en
gata genom Vasakvarterets södra del. Gatan utformas med
vändplats i östra delen och parkering för angöring utmed
norra sidan av vägen. Det planeras för cirka 20 platser. Utöver
dessa så reserveras 3 platser för rörelsehindrade.

Cirka 20 parkeringsplatser

3 handikapplatser

Det pågår arbete med att se över var anslutningen mellan
angöringsgatan och Södra Ringvägen ska ske. Ett förslag som
diskuteras är att flytta anslutningen längre österut för att
undvika konflikt med korsningen vid Hamngatan.

12.2.6.2 Södra sidan
På södra sidan av resecentrumet kommer angöringskapacitet
att tillhandahållas i anslutning till entréer.
Det pågår arbete med att se över funktionell utformning av
markytor för den södra delen av Sigurdspassagen. Området
är relativt begränsat och funktioner för taxiverksamhet,
kortidsangöring, parkering för rörelsehindrade, godsangöring
samt kommersiell busstrafik behöver tillgodoses. Vidare
ska trafik till det stora parkeringshuset i Sigurd 3 passera,
samtidigt som stora rörelser med gångtrafik kommer att
röra sig i området och måste beaktas med avseende på
säkerhet och trygghet. Utformningen ska även anpassas till
behov av pelarplaceringar för att klara konstruktionen för
Sigurdsterrassen.
I utformningen av angöringsytor ska även frågan rörande
Kungsängsgatans framtida funktion integreras. Korsningen
mellan Sigurdsgatan och Kungsängsgatan är för närvarande
utformad som en cirkulationsplats, där anslutningarna från
Kungsängsgatan ligger något förskjutna.

Figur 9. Sektion för angöring av kommersiell busstrafik.

Figur 8. Vasakvarteret med angöringsgata.

12.2.7 Tillgänglighet för rörelsehindrade –
angöring och parkering

Ett resecentrum är en viktig målpunkt och plats för rörelse
hindrade utformas så att den medger att rullstolen med
ramp eller lift tas in från sidan av ett fordon. Enligt BBR ska
breddmått på en parkeringsplats som ska medge att rullstol
tas in från sidan vara 5,0 meter. Breddmått kan minskas om
gångytan bredvid kan tas i anspråk eller om parkeringsplatser
för rörelsehindrade finns bredvid varandra.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom
25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar
entré enligt BBR³. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
gäller i hela landet och ger rätt att parkera på parkeringsplats
som genom lokal trafikföreskrift reserverats för rörelse
hindrade under högst 24 timmar om inget annat angivits på
tilläggstavla. Angöringsplatser mot entréer som reserveras för
rörelsehindrade kommer att ordnas med 2–3 platser, både på
den norra och södra sidan av resecentrumet.

Från angöringsplats/parkeringsplats görs en sänkning av
trottoarkanten till nollnivå med en anpassad lutning. Vid
angöring och kantstensparkering placeras nedsänkningen
så att den hamnar bakom den parkerade bilen men inom
ytan som reserverats för parkeringsplatsen. Nedsänkningen
får inte placeras rakt framför entrén eftersom detta innebär
risk för att personer med nedsatt syn av misstag går rakt ut i
körbanan.

Hela utformningen av angöringsytor för den permanenta
lösningen på södra sidan är under översyn och arbetet
kommer att fortsätta under kommande detaljplaneskede.

En stor fördel är om större delen av trottoarkanten längs
med angöringsplatsen är nedsänkt. Övriga parkeringsplatser
möjliggör då för lämning/hämtning av personer med rörelse
3)

Boverkets byggregler, Boverket.
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nedsättning om parkering för rörelsehindrad är upptagen.
Även övriga resenärer som blir avsläppta med exempelvis
handbagage på hjul kan då undvika onödiga lyft.
Det finns idag inga exakta anvisningar i byggreglerna om
hur många parkeringsplatser för rörelsehindrade som bör
finnas för besökare till ett resecentrum. I andra sammanhang
och i en internationell standard, ISO 21542, rekommenderas
följande antal parkeringsplatser och detta föreslås därför
gälla som planeringsförutsättning i fortsatt process:

12.2.7.1 Antal parkeringsplatser för besökare
med nedsatt rörelseförmåga
Parkeringsanläggning med upp till:
10 platser – 1 reserverad plats
50 platser – 2 reserverade platser
100 platser – 4 reserverade platser
200 platser – 6 reserverade platser
Vid fler än 200 platser, 6 + 1 plats för varje tillkommande
100 platser.

12.2.8 Gods/avfall

12.2.9 Taxi/buss – kommersiell trafik

12.2.10 Räddningstjänst

Det finns anspråk på godsleveranser till kommersiella lokaler
som kommer att etableras på de båda terrasser som omger
Sigurdspassagen.

Kommersiella bussar och taxitrafik kommer att förflyttas till
den södra sidan av resecentrum för att ge ordinarie linjetrafik
reserverad plats i bussterminalen.

Räddningstjänsten kommer att ha god tillgång till byggnader
eftersom det finns fyra olika angreppsvägar mot rese
centrumet, två från Kungsängsgatan och två från Södra
Ringvägen.

Godstrafik kommer att angöra från södra sidan via Kungsängsgatan mot resecentrum. På denna sida finns en last
mottagning med kajfunktion planerad. Godstransporterna
passerar genom publika delar av resecentrumet och funk
tionen för denna hantering är därför begränsad till lastbil
utan släp. Avfalls- och sophantering kommer att ske via
samma stråk som godstransporterna. Utformningen av
godshanteringen på södra sidan är under arbete och fortsatt
utredning kommer att ske under kommande detaljplaneskede.

Kommersiell busstrafik som har anspråk på angöring i
Västerås kommer att ges tillgång till hållplatser längs med
den södra perrongens sträckning. Bussarna kommer att
ansluta via Kungsängsgatans planerade östra cirkulationsplats in mot resecentrum och därefter vidare tillbaka ut till
Sigurdsgatan mot Kungsängsgatan. Tåg- och busstrafik ges
därmed en gemensam perrong, vilket är mycket gynnsamt för
tillgängligheten vid byten.

På norra sidan kommer mindre varutransportfordon ges
möjlighet att angöra via Södra Ringvägens infart mot buss
terminalen med utfart via angöringsgatan bakom Vasa
terrassen. Avfalls- och sophantering föreslås ske via samma
stråk som godstransporterna. Det innebär att gods- och
avfallsfordon kommer att behöva nyttja en del av reserverad
plats för kollektivtrafiken vid angöring.

Taxiplatser för att invänta spontanåkande kunder eller
förbeställningar kommer att anordnas på den södra sidan
av resecentrum och angöring till området sker via Sigurds
gatan. Placeringen kommer att vara centralt belägen och nära
entréer för resecentrums södra sida.

Risken för blockering minskar därmed med dessa alternativa
räddningsvägar. Se även delen Brand i denna program
handling.

12.2.11 Drift- och underhållsaspekter
Det ska finnas möjlighet att nå både sidoplattformar och
mellanliggande plattformar med servicefordon för att
genomföra olika typer av underhållsarbete.
Plats för snöupplag ska beaktas i kommande, mer detaljerade
planering av hårdgjorda ytor.

En mer detaljerad utformning av taxiverksamhetens funk
tioner kommer att studeras vidare i kommande process.
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Figur 10. Illustration av steg 1.

Figur 11. Illustration av steg 2.

12.3		 TRAFIK UNDER BYGGTID
12.3.1 Bussterminalen

12.3.1.1 Steg 1 – Östra delen av bussterminalen,
tillfällig station/bro och cykelparkering byggs

En viktig förutsättning för att kollektivtrafiken ska fungera
under och efter byggtiden är att all kommersiell trafik flyttas
söder om järnvägen, till angöring från Kungsängsgatan. Det
berör exempelvis flygbussar, turistbussar, ersättningsbussar
för tåg och taxi med mera.

Det som byggs av bussterminalen i steg 1 på den östra delen
är en del av den färdiga lösningen. Trafik som endast passerar
stationsområdet längs med Södra Ringvägen bedöms inte
beröras i någon högre grad, det kommer däremot färdas en
hel del byggtrafik in/ut från området i östra delen av bussterminalen som byggs. Busstrafiken kommer inte att beröras
i detta skede, utan trafikerar befintligt läge med samma
funktion.

För att upprätthålla full funktion för kollektivtrafiken under
byggtiden behöver stadstrafiken två dubbelhållplatser i varje
riktning (8 busslägen) och förortstrafiken behöver en dubbelhållplats i varje riktning (4 busslägen). Det innebär att minst
12 busslägen krävs i varje riktning under de olika stegen.
En väsentlig del under hela byggtiden är att skyltningen är
tydlig. Att vägleda resenärer till rätt plats är avgörande för att
ha ett fungerande resecentrum under bygget.
Under projektets etapp 1 föreslås byggandet av buss
terminalen ske i fem steg.

Det är en relativt stor andel parkeringsplatser som försvinner
och anslutningen mot Södra Ringvägen stängs i samband med
steg 1. Hyrbilsverksamheten på området kommer också att
stängas. Under byggtiden kan trafikanter behöva finna andra
alternativa parkeringsmöjligheter och i bästa fall välja annat
färdmedel till sin målpunkt. Det finns även en mindre ”kiss
and ride”-funktion som kommer att försvinna och förflyttas till
den tillfälliga angöringen på södra sidan av resecentrumet.
Oskyddade trafikanter bedöms inte påverkas i detta skede,
men det finns befintliga hållplatslägen på Södra Ringvägen i
västlig riktning som medför farliga passager över vägen vid
byten.
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12.3.1.2 Steg 2 – Del av västra bussterminalen byggs
Den östra delen av bussterminalen samt tillfällig bro är
klar och tas i drift. Nuvarande infart till bussterminalen blir
då även utfart för bussarna. För att klara framkomligheten
speciellt för vänstersvängande fordon från bussterminalen
behöver korsningen tillfälligt regleras med trafiksignaler med
bussprioritet.
En del av västra bussterminalen kan byggas, men resterande
del måste avvakta till dess att Sigurdspassagen blir klar.
Fyra nya hållplatslägen behöver anläggas utmed Södra
Ringvägen i västlig riktning och detta kommer att innebära
fler passager över vägen. Oskyddade trafikanter kan ges en
säker passage över Södra Ringvägen i anslutning till korsningen där det föreslås en signalreglering för bussar. Detta
kan minska problemet med att oskyddade trafikanter genar
över vägen på olämpliga platser för att nå sina målpunkter
vid exempelvis byten.

Figur 12. Illustration av steg 3.

Eftersom steg 2 och 3 kommer att pågå under en lång tid
så föreslås Södra Ringvägen kompletteras upp med två nya
gång-/cykelpassager. Oskyddade trafikanter kommer att få
ett större anspråk längs med sträckan, både under och efter
byggtiden. Det kommer att anläggas många cykelparkeringar
inom den del som byggts klart i bussterminalen och detta
skapar ett ökat behov av gång- och cykelpassager över Södra
Ringvägen mot det tillfälliga stationsområdet. Det är viktigt
att tydliggöra oskyddade trafikanters väg till och från samt
igenom området. Vid tillfälliga omledningar är det väsentligt
att sträckan inte blir för lång och att fotgängare och cyklister
har den genaste vägen.

Figur 13. Illustration av steg 4.

12.3.1.3 Steg 3 – Resterande del av västra
bussterminalen under Sigurdspassagen byggs

12.3.1.4 Steg 4 – Bussterminalen är klar och
Södra Ringvägen byggs klar

I detta skede är Sigurdspassagen klar och bussterminalen kan
färdigställas även på sträckan som är överbyggd av passagen.
En del av bussterminalen som färdigställdes i steg 2 är klar
men kan inte tas i drift förrän steg 3 färdigställts. Buss- och
gång-/cykeltrafik kan fortgå på samma sätt som under steg 2.

I detta steg är bussterminalens gata med perronger färdigbyggd och kan nyttjas. Eftersom arbeten pågår på Södra
Ringvägen kommer trafiken få begränsad framkomlighet,
dock kommer vägen hållas öppen under byggtiden.
Alla busslägen på Södra Ringvägen är nu förflyttade till den
nybyggda bussterminalen.
Under denna byggfas är det viktigt att oskyddade trafikanter
har möjlighet att korsa Södra Ringvägen på ett säkert sätt,
utan att behöva ta allt för stor omväg till nya bussterminalen.

Vägen in mot Port-Anders gata med anslutning in från Södra
Ringvägen behålls stängd under steg 2 och 3 för att minska
störningarna för busstrafiken och de hållplatslägen som
behövs utmed Södra Ringvägen.
Provisoriska busslägen bör ha samma läge under hela byggtiden för att minska förvirring för bussresenärer och för att få
en trygg och trafiksäker miljö.
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Figur 14. Illustration av steg 5.

12.3.1.5 Steg 5 – Bussterminal och
Södra Ringvägen är klar
Bussterminalen och Södra Ringvägen är klar, och trafiken
har i detta skede återgått till en normal situation med nya
stationära busshållplatser. Södra Ringvägen har ändrat
utformning med minskad plats för personbilar för att mer
anpassas till en innerstadsmiljö. Begränsad framkomlighet
för personbilar under byggtiden kan ha bidragit till viss
minskning av trafiken på grund av andra vägval eller i bästa
fall att annat val av färdmedel har gjorts.
Busslägen är tillbaka längs med Södra Ringvägen i höjd med
nya bussterminalen. I signalkorsningarna prioriteras bussen
för att få den framkomlighet som eftersträvas.
Oskyddade trafikanter har fler och säkrare passager över
Södra Ringvägen som gör det mer framkomligt för denna
grupp. I området rör det sig mycket fotgängare och cyklister
och det är viktigt att de prioriteras och får en trygg miljö att
vistas i.

Figur 15. Illustration av tillfälliga funktioner på södra sidan.

12.3.2 Tillfällig station södra sidan
Under byggtiden kommer olika angöringsfunktioner att vara
tillgängliga på den södra sidan av resecentrumet. Dessa
funktioner utförs i anslutning till den tillfälliga bron över
järnvägen med tillhörande tillfällig station.
Eftersom det inte kommer vara möjligt att angöra med
personbilar på den norra sidan under byggtiden för Sigurdspassagen och bussterminalen, kommer denna funktion att
flyttas till den södra sidan. Angöring med bil kommer att
möjliggöras med cirka 15 parkeringsplatser för korttidsuppställning. Dessutom kommer tre parkeringsplatser för
rörelsehindrade finnas i anslutning till närmaste entré vid
taxiparkeringen.

Angöring samt uppställningsplatser för all kommersiell busstrafik kommer att vara tillgänglig i den tillfälliga lösningen.
Det kommer att finnas tre hållplatslägen för bussangöring
samt ytterligare tre uppställningsplatser för kommersiell
busstrafik.
En mindre långtidsparkering föreslås eftersom stora parkeringsytor försvinner på norra sidan.
Föreslagen långtidsparkering innehåller drygt 40 parkeringsplatser. Långtidsparkeringen går att kompletteras österut om
ökade behov behöver tillgodoses. Där skulle det uppskattningsvis kunna inrymmas nästan 90 parkeringsplatser till.

Taxiverksamhet flyttas till den södra sidan under byggtid.
För taxi möjliggörs cirka 10 platser i en egen zon väster om
anslutning för övrig bil- och busstrafik.

Busslägen utmed perrong 1, markerad med orange färg, är
reserverat för endast uppställning och reglering av bussar
på grund av platsbrist på perrongen invid rulltrappor från
terrassen.
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