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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett centralt område i Västerås där ett nytt 
resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum ska i större utsträckning än idag vara en integre-
rad del av centrala Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk, 
passager och bebyggelsekvarter. Resecentrum ska utvecklas till en modern, funktionell och 
attraktiv resandeanläggning.

PM Trafik ska utgöra ett samlat dokument med de trafiklösningar som föreslås i detaljplanen 
samt att beskriva planens påverkan ur ett trafikalt perspektiv.

Nulägesbeskrivning - brist- och problemanalys
Nuvarande resecentrum har flera funktioner som kräver god tillgänglighet till vägsystemet. Det 
gäller i första hand trafiken till och från bussterminalen men även angöringsrörelser till statio-
nen samt nyttjandet av pendelparkeringar. Tillgängligheten är god genom att Cityringen pas-
serar förbi stationsområdet. Vägsystemet i anslutning till resecentrum är en del i den centrala 
kärnan och är därför relativt högt belastat. I anslutning till resecentrumet finns idag en stor 
kapacitet för bilparkering. Stora markparkeringar på båda sidor om järnvägen gör det lättill-
gängligt att nyttja bilen vid resor till stationen.

Det kollektiva resandet med buss och tåg i Västerås har ökat stadigt under flera år. Det ökande 
resandet i busstrafiken har inneburit att plattformar 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 försäm-
rar punktligheten.

Västerås central är ett nav i tågförsörjningen i Västmanland med förbindelser mot flera regi-
onala och utomregionala mål. Målsättningen är att öka utbudet på tågtrafiken i framtiden så 
att kollektivtrafikandelen i resandet kan ökas. Nuvarande situation har brister i både järnväg-
sanläggningen och resenärsmiljöer. Brister för resenärer handlar om flaskhalsar i flöden på 
plattformar,trapphus och entréer medan brister i järnvägsanläggningen handlar om spår och 
signaltekniska frågor. På lite längre sikt kräver en kraftfull utökning av trafiken en ombyggnad av 
hela Västerås bangård för att klara kapaciteten.

Cykelvägnätet är relativt väl utbyggt i centrala Västerås. Tillgängligheten vid cykling tvärs järn-
vägsstråket är dock låg. Det finns en cykelport under järnvägen utmed Hamngatan men nästa 
möjlighet är drygt 1 km österut vid Pilgatan. Detta medför att cyklister tvingas till ogena rörel-
ser mellan olika målpunkter på respektive sida av järnvägen.

Begreppet mikromobilitet omfattar transporter som sker med lätta fordon som elmoped, 
elcykel, elsparkcykel eller vanlig cykel. I dagsläget finns en del problematik vid parkering och 
uppställning av elsparkcyklar.

Nuvarande resecentrum har ett begränsat utbud av service och handel och antalet god-
stransporter med anknytning till stationsområdet är därmed lågt. Godstransporter sker via 
Södra Ringvägen och backning från angöringsslingan mot stationshuset,
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Förslaget
I arbetet med detaljplanen för Västerås Resecentrum har en viktig fråga varit hur prognoser för 
framtida trafikutveckling i gatunätet runt Resecentrum ska hanteras. Det finns stora utmaningar 
med att tillämpa en prognosstyrd analys för trafikutvecklingen i Västerås, då en sådan prognos 
visar på mycket stora uppräkningar av trafiken från tillkommande exploateringar. Att tillgodose 
denna efterfrågan leder till stora investeringar i ny väginfrastruktur. Vid planeringsstyrd utform-
ning däremot fastställs ett rimligt utbud i vägnätet som en inledande och styrande parameter för 
utformning av gator.

Resecentrum kommer att kunna angöras med bil från både den norra (Färdvägen) och södra sidan 
(Sigurdsgatan/Resenärsgatan). I båda dessa angöringspunkter kommer det finnas plats både för 
hämtning/lämning (kiss and ride) samt korttidsparkering. Vid angöringsgatorna kommer det även 
finnas reserverade platser för personer med funktionshinder samt platser för taxiverksamhet. 
Markparkering för bilar kommer att avvecklas och ersättas av parkeringsformer som är mer ytef-
fektiva. Marken som är stationsnära är begränsad och bör i första hand upplåtas åt andra funktio-
ner än långtidsparkering. Pendlarparkeringar kommer därför att förläggas utanför detaljplaneom-
rådet, men med god anslutning till resecentrum.

Gång- och cykeltrafik är ett prioriterat trafikslag i detaljplanen för det nya resecentrumet. Ett viktig 
delmål för planen är att främja resor till fots och cykel för att minska biltrafik i stadskärnan. De-
taljplanen avser skapa gena och trafiksäkra gång- och cykelkopplingar till/från planområdet samt 
anlägga trygga och bekväma cykelparkeringslösningar i närheten av viktiga målpunkter i resecen-
trumet. Målet är att totalt kunna etablera ca 3 000 allmänna cykelparkeringar inom resecentrum. 
Därutöver tillkommer knappt 2 000 platser inom kvartersmark. Cykelparkering kommer erbjudas 
utomhus i nära lägen till resecentrumets olika delar men också under tak i cykelgarage. I nya rese-
centrum kommer ytor för mikromobilitetsparkering (elsparkcyklar) tas med i planeringen.

Den nya bussterminalen ska vara upplåten till stads- och förortstrafiken samt regional busstrafik 
och övrig landsbygdstrafik. Kommersiell busstrafik och ersättningstrafik kommer att lokaliseras på 
södra sidan utmed Resenärsgatan. Den nya bussterminalen ska vara en integrerad del av resecen-
trum med tydliga kopplingar till Sigurds- och Kungsängspassagens entréer. Den ska vara lokalise-
rad på den norra sidan av spårområdet, precis som idag. En sammanhållen bussterminal som har 
gemensam plattform med delar av tågtrafiken blir en del i en effektiv bytesnod.

Trafikverket planerar för en större förändring av bangården på Västerås central. Om bangården 
ska klara en förväntad större trafikökning måste en omfattande ombyggnad ske för att öka kapaci-
teten. Tågtrafiken får ett sexspårssystem med två sidoplattformar och två mittplattformar genom 
resecentrum efter ombyggnad av bangården. Ombyggnaden beräknas kunna vara driftsatt runt 
2035.

Samlad bedömning
Inriktningen att trafikrummet på Södra Ringvägen får en ökad prioritering av kollektivtrafik och 
gång/cykeltrafik samt att andra gator i anslutning till Resecentrumet inte fullt ut tillgodoser efter-
frågan på biltrafik, kommer att främja val av andra färdsätt än personbil. Ambitionen är att tillkom-
mande resor från nya exploateringar runt resecentrum i högre grad än idag kommer att välja bort 
bilresor till förmån för andra mer hållbara transportsätt. 

Samlad bedömning i Trafik PM är att planens genomförande kommer att leda till uppfyllelse av 
planens huvudsakliga målsättningen och delmål.
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1.  Inledning
Västerås har en positiv utvecklingstrend. Näringslivet i staden utvecklas med nya industrisats-
ningar och det skapas många nya arbetstillfällen inom flera olika verksamhetsområden. Till 
följd av hög efterfrågan på bostäder sker parallellt även en kraftig utbyggnad av nya bostads-
områden och staden växer snabbt befolkningsmässigt. Prognoser visar att Västerås skulle kunna  
vara en stad med 230 000 invånare mot 2050.

I och med ökning av kommunens invånare är det viktigt att även transportsystemet anpassas 
för att klara högre kapacitet 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 under flera år. För att främja fortsatt utveckling behöver ka-
pacitetsbrister och trängsel i nuvarande resecentrum åtgärdas. Det ökande resandet i busstra-
fiken har inneburit att plattformar och andra ytor vid bussterminalen snabbt genererar trängsel 
under rusningstid. Flera flaskhalsar mellan plattform, stationsbyggnad och bussterminal inne-
bär 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. För tågtrafiken planeras stora sats-
ningar inom länet, vilket innebär att resecentrum väntas få en större betydelse som bytesnod. 

Behovet av utbyggd modern kollektivtrafik är stort och den kanske enskilt viktigaste delen i en 
större tätorts infrastrukturella uppbyggnad är ett väl fungerande resecentrum beläget i stadens 
centrala del. Ett resecentrum fungerar som ett sammanhållande nav mellan olika färdmedel, 
där hög tillgänglighet vid byten skapar stor attraktivitet i kollektivtrafikresandet. Ett väl utfor-
mat resecentrum kan dessutom skapa stora gestaltningskvalitéter med en tilltalande entré mot 
staden. Platsen kan utvecklas till en attraktiv mötespunkt för stadens befolkning, där handels- 
och näringsverksamhet blir en naturlig del som stödjer och upprätthåller närvaron.

Vidare är ett viktigt syfte med ombyggnationen att bygga bort den barriär som järnvägsstrå-
ket innebär för gång- och cykeltrafikanter i centrala Västerås. Genom att bygga nya kopplingar 
kan tillgängligheten mellan centrum och området vid Mälaren förbättras och främja gång- och 
cykelrörelser.

En viktig drivkraft vid fysisk planering är att ge förutsättningar som främjar transportsystem 
som kan medföra mer hållbara resvanor. Resande med personbil i större tätorter är problema-
tiskt ur ett miljöperspektiv men det finns även starka argument om minskad privatbilism för 
att minska intrången i stadens ytor. Infartsleder som barriärer i staden, köande bilar i breda 
gaturum, parkeringsgarage etc tar stor plats och utgör sällan tillskott i stadens attraktivitet. Ett 
modernt resecentrum med väl utbyggd kollektivtrafik och ett attraktivt och tillgängligt gång/
cykelnät är en av flera delar för att finna ett balanserat transportsystem i en tätbebyggd stads-
miljö som Västerås.

Detaljplanen för nytt resecentrum för Västerås kommer att ge möjligheter till att skapa en fung-
erande infrastruktur vid en framtida expansion av staden och dess funktioner. 
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Figur 1: Översikt av detaljplaneområdet
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2.  Syfte och mål
Syfte med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett centralt område i Västerås där ett nytt 
resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum ska i större utsträckning än idag vara en integre-
rad del av centrala Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk, 
passager och bebyggelsekvarter. I takt med att staden växer ska detaljplanen ge möjlighet till 
utveckling av området över tid. 

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal-, regional- och 
nationell kollektivtrafik samlat i en punkt. Ytan för befintligt resecentrum utökas och marken 
nyttjas effektivare än tidigare. En framtida spårombyggnad möjliggörs. Resecentrum är utfor-
mat med utgångspunkt i flöden för människor med fokus på kollektivtrafik och dess resenärer. 
Det ska vara enkelt att som oskyddad trafikant ta sig till och från resecentrum och röra sig 
genom området.

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en blandning av verksamheter som kontor, cen-
trumändamål, hotell, parkering, utbildning, bostäder och allmänna platser som park och torg. 
Detaljplanen bidrar till en förbättrad trafikmiljö med en ökad tillgänglighet och ökat fokus på 
hållbara transportmedel. Vasaparkens gröna stadsrum förlängs och leder gång- och cykelstråk 
upp och över spåren och förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren. Rekreativa värden 
tillskapas inom planområdet. 

Detaljplanen ska bidra till att stärka Västerås attraktionskraft och tydliggöra entrén till centrala 
Västerås där nya resecentrum ska fungera som ett landmärke. Utformning av ny bebyggelse ska 
även beakta risker och störningar från Mälarbanan samt hantera områdets markföroreningar. 

PM Trafik ska utgöra ett samlat dokument med de trafiklösningar som föreslås i detaljplanen 
samt att beskriva planens påverkan ur ett trafikalt perspektiv.
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Mål för Västerås Resecentrum

Resecentrum ska utvecklas till en modern, funktionell och attraktiv resandeanläggning med re-
senärer och besökare i fokus. Platsen ska utgöra en attraktiv knutpunkt för hållbara resor inom, 
till och från Västerås.

Under arbetet med programhandling för Resecentrum har ett antal konkreta delmål definierats 
som sammanfattas nedan:

 - Främja hållbara resor till och från och inom Västerås
Främja resor till fots, med cykel och med buss för att minska biltrafik i stadskärnan och öka 
kollektivtrafikandelen inom kommunen.

- Utgöra ett attraktivt skyltfönster
Spännande arkitektur och gestaltning som väcker 
uppmärksamhet i ett internationellt perspektiv. 
Enhetlig upplevelse för besökaren, trots olika fastig-
hetsägare.

- Länka samman staden och Mälaren
Länka samman staden och minska barriäreffekter 
genom att stärka visuella och fysiska samband mellan 
olika delar. Skapa två framsidor genom attraktiva 
entréer både norr och söder om spåren. 

- Vara tryggt, välkomnande och tillgängligt för alla
Nattöppna butiker, matställen och passager tillgäng-
ligt för alla människor.

- Stå som förebild inom innovation
Teknik- och energistaden Västerås ska göras synlig. Modern teknik med innovativa lösningar ska 
byggas in i Resecentrum.

- Fungera effektivt och flexibelt
Flexibla, multifunktionella och robusta ytor som är utvecklingsbara och föränderliga. Dimensio-
nerat för att klara högintensiva perioder på dygnet men även för att klara resenärsökningar mot 
2050. Utformat för att klara smidiga och effektiva byten mellan olika transportslag.

- Inneha hög servicenivå
Lättillgänglig och kvalitativ resenärsservice med plats för aktiviteter och möten. Klimatanpassa-
de och väderskyddade vänt-, parkerings- och transportytor.

- Vara kommersiellt gångbart
Kommersiellt bärkraftigt och hög servicenivå med lösningar genomförbara till rimliga kostnader.
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3.  Nuläge trafik och resor

3.1  Vägstrukturer vid resecentrum
Vägnätet i Västerås utgår från en princip med en yttre och en inre ringled med radiella kopp-
lingar. Cityringen har en avlastande funktion genom att leda trafik runt den mest centrala delen 
av staden och sila in endast trafik som har ärenden i centrum. Ringen har dubbelfältig funktion 
i båda riktningarna på sträckan och huvuddelen av korsningarna är utformade med trafiksig-
naler, dock är norra korsningen med Kopparbergsvägen relativt nyligen ombyggd till cirkula-
tionsplats.

Nuvarande resecentrum har flera funktioner som kräver god tillgänglighet till vägsystemet. 
Det gäller i första hand trafiken till och från bussterminalen men även angöringsrörelser till 
stationen samt nyttjandet av pendelparkeringar. I dagsläget kan resecentrum angöras från både 
Södra Ringvägen samt Kungsängsgatan.

Stråket Kungsängsgatan tillsammans med Sjöhagsvägen har en viktig funktion i det övergri-
pande vägnätet som uppsamlande väg utmed stadens södra delar utmed Mälaren. Här binds 
viktiga funktioner i hamnverksamheten ihop med bland annat E18.

E18 genom Västerås har huvudsakligen en regional och nationell funktion men stråket har 
också en mycket stor funktion för lokaltrafikrörelser i Västerås.Ölkölk 

 

äöläöläöl 

  

E18 

Kungsängsgatan 

Cityringen 

Figur 2: 
Resecentrum med 
Cityringen
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3.2  Kollektivtrafik

Busstrafik
Västerås stad har som ett viktigt mål i den kommunala planeringen att antalet resor i kollektiv-
trafiken ska öka. 2013 genomfördes en stor förändring i Västerås kollektivtrafik när en helt ny 
linjestruktur med förbättrad turtäthet infördes inom ramen för projekt Smartkoll. Konceptet 
bygger på att sju prioriterade stadsbusslinjer trafikerar centrala delar av staden och dessa linjer 
kompletteras även med ett antal förortslinjer, se även figur 3 nedan. Till detta tillkommer sedan 
regionbusstrafiken med trafikering inom och utom länet.

Samtliga busslinjer angör bussterminalen vid stationen och behovet av en modern och kapaci-
tetsstark bussterminal vid resecentrum, med funktion som bytesnod, är viktig för hela regio-
nens kollektivtrafik.

Det kollektiva resandet med buss och tåg i Västerås har ökat stadigt under flera år. För att främ-
ja fortsatt utveckling behöver kapacitetsbrister och trängsel i nuvarande resecentrum åtgärdas. 
Det ökande resandet i busstrafiken har inneburit att plattformar och andra ytor vid busstermi-
nalen snabbt genererar trängsel under rusningstid. Flera flaskhalsar mellan plattform, stations-
byggnad 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. 

Västerås resecentrum bedöms få en allt viktigare funktion som bytespunkt både för busstrafi-
ken samt vid byten mellan buss/tåg. Vid framtida behov av ökat trafikutbud krävs att kapaci-
teten inom bussterminalen höjs genom att skapa mer utrymme för hållplatser och service för 
kollektivtrafiken.
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Spårbunden trafik
Västerås central är ett nav i tågförsörjningen i Västmanland med förbindelser mot flera regiona-
la och utomregionala mål. Stationen ligger utmed Mälarbanan, som har hög turtäthet genom 
Västerås för tågtrafiken mellan Stockholm och Hallsberg/Göteborg. Vidare finns tågtrafik mot 
Sala, Fagersta/Ludvika och Eskilstuna/Linköping.

Region Västmanland ansvarar för att regional stomtrafik med tåg upprätthålls mellan kommun-
huvudorter inom och utanför länet. Tågtrafik upphandlas via mellanregional samverkan av Mä-
lardalstrafik AB (Mälab) och Tåg i Bergslagen (TiB). På Mälarbanan ansvarar SJ för trafikeringen.

En tydlig trend är att arbetsmarknader utvidgas geografiskt och arbetspendlingen blir alltmer 
betydelsefull för att få dynamik i regionernas behov av arbetskraft. För den långväga arbets-
pendlingen har tågtrafiken en betydelsefull funktion. Pendlingen till/från Västerås är som störst 
mot Stockholmsområdet men större pendlingsrörelser finns även mot Eskilstuna, Örebro, Sala/
Heby samt Enköping.

Målsättningen inom både Västerås stad och Regionen är att öka utbudet på tågtrafiken i fram-
tiden så att kollektivtrafikandelen i resandet kan ökas. Nuvarande situation har brister i både 
järnvägsanläggningen och resenärsmiljöer. Brister för resenärer handlar om flaskhalsar i flöden 
på plattformar,trapphus och entréer medan brister i järnvägsanläggningen handlar om spår- 
och signaltekniska frågor.

Vid planeringen av nytt resecentrum är det särskilt viktigt att säkerställa att trafiken har till-
räcklig kapacitet och standard för att hantera det ökade resandet. På lite längre sikt kräver en 
kraftfull utökning av trafiken en ombyggnad av hela Västerås bangård för att klara kapaciteten. 
En särskilt prioriterad aspekt är även att skapa en mer effektiv funktion kring byten mellan tåg- 
och busstrafiken.

Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram 
Remissversion, 2021-02-18 
KTM 200084 
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 www.regionvastmanland.se

Figur 7 Översikt regional kollektivtrafik 2021, tåg och busstrafik, vare linje motsvarar en avgång/timme under högtrafik. Inomkommunal kollektivtrafik kompletterar i olika grad inom respektive 
kommun. Förutom centralorter är tätorter med minst 800 invånare inkluderade.  

Figur 4: Översikt 
regional kollektiv-
trafik, källa Regi-
on Västmanland
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3.3  Gång- och cykeltrafik
En viktig del i arbetet med detaljplanen är att kunna skapa förutsättningar för ett mer hållbart 
resande. För att få fler att lämna sin bil hemma vid korta resor till resecentrumet och istället 
välja gång/cykel resor 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 inga otrygga zoner skapas.

Cykelvägnätet är väl utbyggt i centrala Västerås och strukturen påminner mycket om bilvägssys-
temet med radiella huvudcykelstråk från ytterområdena in mot stadens centrum. Utmed den 
västra sidan av nuvarande resecentrumet går ett viktigt stråk längs Svartån men det ansluter 
även andra huvudcykelstråk från östra och västra delarna av Västerås som sedan sammanfaller 
i centrum. På södra sidan finns ett uppsamlande cykelstråk utmed Kungsängsgatan som möjlig-
gör koppling till södra stationsdelen.

Idag finns cykelparkeringar utomhus vid resecentrum i anslutning till entréerna.  De flesta plat-
serna finns på den norra sidan av stationen men det finns även ett mindre antal platser på den 
södra sidan. Det saknas dock möjligheter att parkera väderskyddat för de allra flesta platserna. 
Det finns ca 1 300 platser i nuläget, varav 1 100 av dessa finns på den norra sidan.

Tillgängligheten vid cykling tvärs järnvägsstråket är i dagsläget låg. Det finns en cykelport under 
järnvägen utmed Hamngatan men nästa möjlighet är drygt 1 km österut vid Pilgatan. Detta 
medför att cyklister tvingas till ogena rörelser mellan olika målpunkter på respektive sida av 
järnvägen.

Stråket mellan centrum och stationen är också ett viktigt gångstråk. För att passera den relativt 
trafikerade Södra Ringvägen finns det en signalreglerad korsning vid Kopparbersgsvägens an-
slutning eller planskilda gång- och cykelportar under vägen strax väster därom samt vid Hamn-
gatans anslutning.

ölölkölk 

 

 

Detaljplanegräns 

Figur 5: 
Cykelvägnät vid 
resecentrum, 
vasteras.se
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3.4  Personbilstrafik och parkering
Vägsystemet i anslutning till resecentrum är en del i den centrala kärnan och är därför relativt 
högt belastat. Södra Ringvägen som går utmed den norra sidan av resecentrum ingår i Cityring-
en och en del av trafiken är därför av genomfartskaraktär.

Västerås stad genomför regelbundet mätningar av trafikmängder i tätorten. Aktuella mätning-
ar redovisas nedan under figur 6, där uppmätt trafikmängd avser vardagsmedeldygn (VDT). 
Samtliga mätningar är gjorda innan 2020 och är inte påverkade av de förändringar som skett av 
trafikmängderna i samband med Covidepidemin.

Kungsängsgatan söder om resecentrum har en uppsamlande karaktär med målpunkter längs 
Mälarstranden och sträckan har högst trafikmängder av berörda vägar i området. Andelen tung 
trafik är hög på östra delen av Södra Ringvägen samt Kopparbergsvägen beroende på mycket 
rörelser med busstrafik till och från bussterminalen.

Västerås resecentrum 2020 

 

 

 

 

öölkölk 

  

Södra Ringvägen 
VDT 10 600 (2018) 

Varav tung trafik 7% 

Kopparbergsvägen 
VDT 7 400 (2019) 

Varav tung trafik 12% 

Södra Ringvägen 
VDT 8 800 (2014) 

Varav tung trafik 15% 

Kungsängsgatan 
VDT 18 000 (2019) 

Varav tung trafik 6% 

Kungsängsgatan 
VDT 16 700 (2015) 

Varav tung trafik 6% 

Hamngatan 
VDT 9 100 (2014) 

Varav tung trafik 4% 

Figur 6: Befintliga 
trafikmängder 
(mätår)



            PM Trafik, DP 1811 Västerås resecentrum          15 (50)

I anslutning till resecentrumet finns idag en stor kapacitet för bilparkering. Stora markparke-
ringar på båda sidor om järnvägen gör det lättillgängligt att nyttja bilen vid resor till stationen. 
Utöver markparkeringarna i närheten av stationsområdet finns det även god kapacitet i parke-
ringshusen runt Aseatorget. Parkeringshuset vid Punkt har 1450 platser, Östermalm 317 platser 
och Skrapan har 300 parkeringsplatser.

Inom hela stationsområdet (avgränsning enligt fördjupad översiktsplan) finns idag ca 2 200 
markförlagda parkeringsplatser. Till detta tillkommer ett stort antal reserverade platser för bruk 
inom kvartersmark vid omgivande verksamheter.

Omfattningen av nuvarande parkeringar tar värdefull mark i anspråk och pendlartrafikanter bi-
drar dessutom till hög alstring av biltrafik på gator som redan är hårt belastade av annan trafik.Markparkeringar och parkeringsgarage 

 

 

ölölkölk 

  

Markparkeringar 

Parkeringshus 

Figur 7: Befintliga 
parkeringsytor för 
biltrafik
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3.5  Mikromobilitet
Begreppet mikromobilitet är relativt nytt och omfattar transporter som sker med lätta fordon 
som elmoped, elcykel, elsparkcykel eller vanlig cykel. Fordonen kan vara privatägda eller all-
mänt tillgängliga som mobilitetstjänster. 

Mikromobilitet kan främja ett hållbart resande i och med det ges goda transportalternativ för 
kortare sträckor. Den kan även kombineras med kollektivtrafik för längre resor och kombinatio-
nen av elsparkcykel med buss/tåg är gynnsamt för den som vill ta sig fram snabbt och smidigt 
hela resan från början till slut utan att använda bil. Privat elsparkcykel kan i vissa fall fällas ihop 
och tas med som handbagage ombord på bussar och tåg.

Det finns flera olika företag som har etablerat sig i Västerås och tillhandahåller tjänster kring 
elsparkcyklar.

I dagsläget finns en del problematik vid parkering och uppställning av elsparkcyklar. Vid par-
kering gäller samma regler för cyklar och elsparkcyklar. En elsparkcykel får inte lämnas så att 
den hindrar eller utgör en fara för trafiksäkerheten. Uppställning ska ske så att gångbanan inte 
blockeras eller blir  en fara för andra trafikanter.

Det saknas för närvarande anvisade parkeringsytor vid stationen och felparkerade fordon kan 
därför utgöra hinder för andra trafikanter på gång- och cykelbanor. 

Anvisade ytor för parkering och förbudszoner för körning med elsparkcyklar är möjliga åtgärder 
för att förebygga olyckor och problem med försämrad tillgänglighet.

Figur 8: Elspark-
cykel, exempel på 
mikromobilitet.
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3.6  Transporter och gods
Nuvarande resecentrum har ett begränsat utbud av service och handel och antalet god-
stransporter med anknytning till stationsområdet är därmed lågt.

Det föreligger inga behov av godsangöring på den södra sidan men på norra sidan finns kiosk-
verksamhet och kaffeserveringar som kräver godsleveranser. Transporterna är relativt få och 
utförs med mindre lastbilar eller skåpbil.

Godstransporter sker via Södra Ringvägen och backning från angöringsslingan mot stationshu-
set, se även figur 9.

Figur 9: Gods-
hantering vid 
Resecentrum
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4.  Förslag på nya trafikstrukturer vid resecentrum
I arbetet med detaljplanen för Västerås Resecentrum har en viktig fråga varit hur prognoser 
för framtida trafikutveckling i gatunätet runt Resecentrum ska hanteras. Det finns stora utma-
ningar med att tillämpa en prognosstyrd analys för trafikutvecklingen i Västerås baserat på en 
konventionell uppräkning av trafiken från tillkommande exploateringar. 

Västerås har haft en stark tillväxt senaste årtiondet och kan inom 20 år nå en folkmängd på 
upp mot 200 000 personer. För Västerås och ett fåtal liknande större tätorter i Sverige saknas 
ett fungerande samband mellan utbud och efterfrågan i vägnätet.  Efterfrågan på bilresor är 
ständigt ökande och en motsvarande utbyggnad av ny vägkapacitet kommer att ge ökade trafik-
mängder i stadsmiljön. Detta fenomen kallas trafikinducering och försöken att tillgodose efter-
frågan i vägnätet kommer att leda till en stadsplanering som blir beroende av större flerfältiga 
trafikleder med hög kapacitet genom staden.

Mot bakgrund av ovanstående har en förutsättning vid arbetet med detaljplanen varit att skapa 
en stads- och bebyggelsemiljö och struktur där skalan i vägutbudet anpassas. En sådan anpass-
ning är viktig för att hantera den brist på plats i gatumiljön som finns och möta önskemål om 
minskad biltrafik i centrala delar till förmån för andra mer stadsmässiga och publika funktioner. 
Detta kan skapa en sammanhängande stad med trevliga miljöer för människor att vistas i med 
fokus på hållbarhet. Med denna målsättning är en mycket viktig slutsats att det inte är realis-
tiskt att bygga ikapp efterfrågan på bilresor på sikt i staden.

4.1  Planeringsstyrd utformning
En prognos för trafikutvecklingen bygger vanligtvis på underlag från befolkningsutvecklingen 
med särskilt fokus på kommande exploatering av bostäder och verksamheter i närområdet. 
Prognosberäkningar utgår från vissa förutbestämda samband rörande resor och val av färdme-
del men ett problem uppstår med trafikprognoser som är framtagna genom uppskrivning av 
befintligt resmönster utan att ta hänsyn till begränsningar i transportsystemet. En prognosstyrd 
planering leder därför ofta till att vägnätet behöver förstärkas eftersom mycket av efterfrågan 
från de nya resorna ligger på personbilstrafik.

Vid planeringsstyrd utformning däremot fastställs ett rimligt utbud i vägnätet som en inledan-
de och styrande parameter. Storleken på det utbud som ska vara gällande ska anpassas efter 
stråkens funktionella förutsättningar. Det handlar om en mängd olika aspekter gällande stråkets 
betydelse i transportsystemet  - är det en viktig bussgata, finns det efterfrågan från genomfart-
strafik,  är det trångt gaturum, finns det bullerproblem, riskeras intrång i natur- och kulturmiljö-
er mm.

Vid beaktande av dessa olika aspekter kan sedan en utformning av gatan med bredder och 
antal körfält föreslås. Om sedan även typ av korsningspunkter med regleringsformer samt han-
tering av GC-passager fastställs så kan en rimlig trafikmängd utifrån utformningen fastställas för 
olika sträckor. 
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Den trafikmängd som analysen ansett vara rimlig för olika sträckor ska sedan ställas mot den 
prognostiserade efterfrågan för biltrafiken för samma sträcka. I de fall som det uppstår en 
efterfrågan från biltrafik som inte kan tillgodoses i gatunätet bör åtgärder vidtas för att i stället 
hantera detta resebehov på annat sätt. Här finns en mängd aspekter som är viktiga, både när 
det gäller möjligheten att påverka efterfrågan på hur många resor som görs, vilket färdmedel 
som nyttjas samt vilken rutt man väljer för sin resa. Exempel på åtgärder för att klara reseefter-
frågan som inte anses möjlig med bil är insatser för att förbättra kollektivtrafiken, investeringar 
i gång- och cykelvägnätet, påverkansåtgärder (mobility management-åtgärder). Begränsningar 
av efterfrågan kan även ske med ekonomiska incitament, exempelvis trängselavgifter. Tillgång 
på och kostnad för parkering är också en mycket viktig del i möjligheten att styra efterfrågan på 
bilresor.

Det gäller med andra ord att skapa nya vanor och resemönster samt erbjuda goda alternativa 
sätt att resa annat än med bil för de som ska röra sig vid Resecentrum och för de som flyttar in i 
Mälarportsområdet.

 

 

Planeringsstyrd 
utformning av gatunätet 

Prognoser för 
reseefterfrågan inom 

Resecentrum/Mälarporten 

Reseefterfrågan 
från biltrafik som 
inte kan tillgodoses 

Gatumiljöer som skapar goda möjligheter för 
positiv stadsutveckling med trevliga miljöer för 
människor i ett mer hållbart transportsystem 

Ökad GC- och 
kollektivtrafik 

Beteendeförändringar, 
överflyttning, regleringar mm 

Utformningsprinciper för 
stadsmässiga gatu- och 
parkeringsanläggningar 

Mål för 
färdmedelsfördelning 

Figur 10: Beskrivning 
av princip för plane-
ringsstyrd utformning
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4.2  Struktur biltrafik och gata
Ett fullt utbyggt resecentrum kommer att påverka hur människor rör sig i området. Färd-
medelsvalen kommer att påverkas och nya behov uppstår som gatunätet behöver anpassas till.

Viktiga prioriteringar i strukturen är att ge god framkomlighet i gatunätet för kollektivtrafiken 
till/från den ombyggda bussterminalen samt ge god tillgänglighet för angöringsfunktionen vid 
resecentrum.Bil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Ringvägen planeras med förutsättningen att främja framkomligheten till och från busster-
minalen. Det sker genom att södra väghalvan öster om Kopparbergsvägen reserveras för kollek-
tivtrafiken med busskörfält och hållplatslägen.

Den signalreglerade korsningen mellan Södra Ringvägen och Kopparbergsvägen utformas med 
signalprioritering för att främja kollektivtrafikens rörelser till och från bussterminalen.

Korsningen med Hamngatan utformas som cirkulationsplats och får en viktig funktion för 
kollektivtrafiken, som behöver utföra vändningsrörelser av bussfordon för att klara angöringar i 
olika riktningar i bussterminalen. 

Resecentrum kommer att kunna angöras med bil från både den norra (Färdvägen) och södra 
sidan (Sigurdsgatan/Resenärsgatan). I båda dessa angöringspunkter kommer det finnas plats 
både för hämtning/lämning (kiss and ride) samt korttidsparkering. Vid angöringsgatorna kom-
mer det även finnas reserverade platser för personer med funktionshinder samt platser för 
taxiverksamhet.

Figur 11: Struktur 
för bilvägnätet vid 
Resecentrum

Kopparbergsvägen

Färdvägen

Södra Ringvägen

Kungsängsgatan

Lillågatan

Resenärsg
atan

Ham
ngatan

Sigurdsgatan
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Södra Ringvägen - gatuutformning
Södra Ringvägen får en något förändrad roll i bilvägnätet jämfört med nuvarande utformning. 
Gatan får en ökad stadsgatukaraktär och stärks därmed som gång- och cykelstråk. Öster om 
Kopparbergsvägen flyttas den allmänna trafiken till den norra väghalvan med ett körfält i varde-
ra riktning. Den södra väghalvan reserveras för kollektivtrafiken med hållplatslägen och separat 
kollektivtrafikfält. 

Södra Ringvägen väster om Kopparbergsvägen har i dagsläget ett brett gaturum med två körfält 
i varje riktning samt en bred mittremsa. Sträckan föreslås att utformas med ett körfält i varje 
riktning och 7 m total vägbredd. Det innebär att den norra väghalvan bibehålls för dubbelrik-
tad trafik men mittremsa med tillhörande träd och södra väghalvan rivs. Tidigare vägområde 
disponeras för nytt gång- och cykelstråk samt gestaltning med vegetation mot Vasakvarteret. 
GC-stråket ska hantera de stora gång- och cykelflöden som förutses passera till/från resecen-
trum. Bredden på gång- och cykelstråket klarar ett samtidigt möte mellan två cyklister och två 
fotgängare.

På sträckan planeras ett väjningsreglerat vägskäl från Färdvägen, där angöring ska ske mot rese-
centrum och Vasakvarteret. 

Befintlig planskild gång- och cykelkoppling under Södra Ringvägen på sträckan mitt mellan 
Hamngatan och Kopparbergsvägen föreslås rivas. Den planskilda GC-kopplingen ersätts av en 
passage i plan för att anpassa och minska cykelstråkets lutningar upp mot Sigurdpassagen. 
Befintlig planskild passage under Södra Ringvägen vid Hamngatan bibehålls.

I ett system med mycket tät kollektivtrafik som ska prioriteras i signalsystemen samt plankors-
ningar med stora flöden av gång- och cykeltrafikanter kommer det att ske begränsningar av ka-
paciteten för biltrafiken. En planeringsinriktning bör vara att trafikmängderna inte bör överstiga 
15 000 fordon per dygn för denna sträcka för att undvika köbildnings- och blockeringssituatio-
ner.

Figur 12: Förslag 
till sektion - Södra 
Ringvägen, västra 
delen
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Detaljplanen kommer att hålla en flexibilitet för att kunna bibehålla fyra körfält på Södra 
Ringvägen även i framtiden. Detta kommer dock innebära en del omarbetningar av nuvarande 
förslag på GC-stråk och utformning av ytor mot Vasakvarteret.

En negativ konsekvens med förslaget blir att västra delen av gång- och cykelbanan utmed Södra 
Ringvägens södra sida inte får plats. Vid avvägning av de konsekvenser som intrånget skulle ha 
inneburit på Vasakvarteret mot det upphöjda landskapet, möjligheten till byggrätter i markplan 
med mera, har det inte ansetts rimligt att skjuta kvartersgränsen så långt söderut som anläg-
gandet av en gång- och cykelbana hade krävt.

Bibehållande av fyra körfält innebär att cykelvägen till/från Sigurdpassagen blir något kortare, 
vilket påverkar möjligheten att ta upp höjdskillnaden mot bron över järnvägen. Lutningen på 
GC-vägen beräknas bli 5.5%, vilket är klarar gällande riktlinjer för maximala cykellutningar.

En sektion som innehåller fyra körfält på Södra Ringvägen gör det ur olyckssynpunkt mindre 
lämpligt med obevakade övergångsställen och cykelöverfarter. En konsekvens av att behålla 
fyra körfält bör därför vara att övergångsstället på Södra Ringvägen flyttas mot korsningen med 
Färdvägen och förses med signalbevakning.

Fyrfältig sektion kommer innebära en ökad svårighet att göra vänstersvängande rörelser ut från 
Färdvägen mot Södra Ringvägen västerut. Även det talar för att korsningen bör signalregleras 
för att säkerställa framkomligheten på Färdvägen och då kan svängande rörelser från Färdvägen 
samt gång/cykelrörelser ha samtidigt grönt och ingå i samma fas i signalsystemet.

Figur 13: Exempel 
på en fyrfältig 
sektion på Södra 
Ringvägens västra 
del.
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Färdvägen - gatuutformning
Färdvägen har en funktion som angöringsgata för både Vasakvarteret och resecentrum. För Va-
sakvarteret planeras in- och utfarter mot byggnadens garageanläggningar på sträckan närmast 
Södra Ringvägen.

För sträckan utmed spåret kommer gatan vara utformad med längsgående parkering på båda 
sidor. Dessa parkeringar ska i första hand användas för taxiverksamheten samt korttidsparke-
ring.

Vid vändslingan närmast resecentrum finns möjlighet till hämtning/lämning samt reserverad 
parkering för funktionshindrade.

Gatan blir även stråk för godstransporter för leveranser till verksamheter på den norra sidan.  
Transporterna angör via vändplatsen och kör sedan ut genom utfarten för bussterminalen eller 
tillbaka samma väg.

Gatan är till stor del överbyggd av Sigurdterrassen och kommer att utföras med fri höjd 4.50 m 
för att klara alla typer av fordon.

Resenärsgatan/Lillågatan/Sigurdsgatan - gatuutformning
Resenärsgatan ger tillsammans med Lillågatan en hästskoformad anslutning till resecentrumet 
på den södra sidan. 

Sigurdsgatan utgör den huvudsakliga anslutningen för angöringstrafik till resecentrumets södra 
sida. Här kommer även finnas möjlighet för taxiverksamhet med tillgänglig angöring till entréer. 
Se även sektion under figur 15 med ny stationsbyggnad på höger sida. 

Gatan får en säckfunktion med vändplats eftersom Resenärgatan är enkelriktad i västlig rikt-
ning. Befintlig cirkulationsplats mot Kungsängsgatan kan bibehållas med nuvarande utformning.

Figur 14: Förslag 
till sektion - Färd-
vägen.

Figur 15: Förslag 
till sektion - 
Sigurdsgatan
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Lillågatan kommer att kunna nyttjas som infart till garageanläggningarna inom Sigurd 3. Gatan 
får koppling till Kungsängsgatan via en ny cirkulationsplats. Alla godstransporter till verksam-
heter på den södra sidan kommer att ledas via Lillågatan och vidare till lastplatser i garagean-
läggningen inom Sigurd 3. Gatan är förberedd för att fungera även vid kommande utbyggnad av 
Kungsängspassagen.

Resenärsgatan blir enkelriktad i västlig riktning. Den huvudsakliga funktionen för gatan blir 
angöring för den kommersiella busstrafiken och ersättningstrafik, som flyttas från nuvarande 
placering på den norra sidan. Det kommer även finnas plats för angöringstrafik samt allmän 
parkering i samband med behov som uppstår till verksamheter inom Sigurd 3 men gatan kan 
även regleras för att inte ha privat biltrafik, endast nyttotrafik.

Trafikmängderna på Resenärsgatan bör begränsas för att minska konflikterna med resenärer 
som rör sig mellan stationsbyggnad och perronger i området mot Sigurdsgatan.

Figur 17: Förslag 
till sektion - Rese-
närsgatan

Figur 16: Förslag 
till sektion - Lillå-
gatan

Figur 18: Förslag 
till situationsplan 
- södra delen av 
resecentrum
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Kungsängsgatan - gatuutformning
Plangränsen för detaljplanen kommer att följa gång- och cykelbanekanten mot Kungsängsgatan 
på den norra sidan. Det pågår arbete med att utveckla Mälarporten och det är för tidigt att låsa 
fast Kungsängsgatans slutliga utformning redan nu och utformningen av gatan kommer därför 
redovisas i kommande planer för Mälarporten.

Södra Ringvägen/Kopparbergsvägen - korsningsutformning
Korsningen ska utföras signalreglerad för att klara att prioritera kollektivtrafikens rörelser till 
och från bussterminalen. Det finns även behov att samtidigt signalreglera de stora flödena av 
gång- och cykeltrafikanter.

Södra Ringvägen/Hamngatan - korsningsutformning
Denna korsning föreslås byggas om till cirkulationsplats för att få en jämnare reglering mellan 
fordonsströmmar till Hamngatan respektive Södra Ringvägen. För trafik som kommer på Södra 
Ringvägen väster om korsningen finns en by-pass lösning föreslagen mot Hamngatan. Det inne-
bär att trafiken mot Hamngatan/Kungsängsgatan inte behöver väja i cirkulationen, vilket kan 
bidra till att genomfartstrafik hellre väljer Kungsängsgatan vid färd österut.

Kungsängsgatan/Sigurdsgatan - korsningsutformning
Denna korsning bibehålls med nuvarande utformning.

Kungsängsgatan/Lillågatan - korsningsutformning
Korsningen ingår i detaljplaneområdet och inriktningen är att den ska utformas som en cirkula-
tionsplats.
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Överflyttning av trafik
Några viktiga drivkrafter med utvecklingen av nytt resecentrum är förbättrad kollektivtrafik 
och minskade barriärer mellan centrum och Mälarstranden. Föreslagen utformning av Södra 
Ringvägen främjar dessa båda intressen. Förslaget medför en förändrad funktion av gatuavsnit-
tet mellan Hamngatan och Pilgatan, där sträckan får en tydligare prioritering av kollektivtrafiken 
och oskyddade trafikanter.

Minskat antal körfält, tillkommande övergångsställe samt bussprioritering i signalsystemet 
kommer att ge kumulativa effekter gällande minskad framkomlighet för personbilstrafiken.

Södra Ringvägen är i dagsläget belastad med ca 10 000 fordon per dygn och har idag en funk-
tion för genomfartstrafiken genom att länken ingår i Cityringen. I viss konflikt med detta har 
även Södra Ringvägen på delen mellan Hamngatan och Pilgatan en viktig funktion för att främja 
korsande gång- och cykelflöden och kollektivtrafikens framkomlighet. 

I ett system med mycket tät kollektivtrafik som ska prioriteras i signalsystemet kommer det ske 
begränsningar av kapaciteten för biltrafiken. En planeringsinriktning bör vara att trafikmängder-
na bör understiga 12-15 000 fordon per dygn för denna sträcka för att undvika köbildnings- och 
blockeringssituationer.

  

Kungsängsgatan är inte belastad med kollektivtrafik i samma utsträckning som Södra Ringvägen 
och kan därför klara högre trafikmängder. Viss överflyttning av trafik från Södra Ringvägen är 
därmed möjlig. En tvåfältsväg med cirkulationsplatser kan, beroende på hur trafiken fördelar 
sig under dygnet, klara upp mot 25 000 fordon per dygn. Ökningen på Kungsängsgatan bör där-
för inriktas på att inte överstiga nivån för allmän trafikökning, som är cirka 30% fram till 2040.

Hamngatan kan, beroende på korsningsutformning vid Södra Ringvägen och Kungsängsgatan, 
klara en dubblering av trafiken mot 2040. Länken kan därför få en viss avlastande effekt för 
genomfartstrafiken på Södra Ringvägen via Kungsängsgatan.

Figur 19: Struktur 
i nätet - gatuin-
delning
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4.3  Struktur gång- och cykeltrafik
Den nya utformningen av resecentrum som föreslås i detaljplanen kommer att medföra för-
bättrade förbindelser mellan centrum och Mälarportsområdet samt nya entréer från norr och 
söder som väsentligen kommer att öka tillgängligheten för fotgängare och cyklister i området. 

Gång- och cykeltrafik är ett prioriterat trafikslag i detaljplanen för det nya resecentrumet. Ett 
viktig delmål för planen är att främja resor till fots och cykel för att minska biltrafik i stadskär-
nan.Cykel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet ska nås med att öka både framkomligheten och tillgängligheten till det nya resecentrum-
et för både gång- och cykeltrafikanter. I det arbetet ligger att skapa gena och trafiksäkra gång- 
och cykelkopplingar till/från planområdet samt anlägga trygga och bekväma cykelparkeringslös-
ningar i närheten av viktiga målpunkter i resecentrumet.

På den norra sidan angör viktiga cykelstråk utmed Svartån, från Kopparbergsvägen samt öster-
ifrån från Pilgatan. Cykelstråket på den norra sidan av Södra Ringvägen får en viktig fördelande 
funktion mot målpunkter inom resecentrumets olika delar.

På den södra sidan föreslås Kungsängsgatan utformas med cykelbanor på båda sidor för att för-
dela cykelrörelser in mot resecentrum både för trafik från Mälarportsområdet österifrån samt 
viktigt cykelstråk utmed Sjöhagsvägen västerifrån.

Figur 20: Struktur 
för cykelvägnätet 
vid Resecentrum
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Strukturen för gångrörelser följer till stora delar cykelvägnätet. Nätet är tätt och möjliggör en 
god tillgänglighet till resecentrumet för gångtrafikanter. De stora höjdskillnaderna för att kunna 
promenera eller köra rullstol över Sigurd- och Kungsängspassagen är utmanande. Kraven på 
lutningar är högre för rullstolar än för cykeltrafiken och en del gångslingor kräver därför en 
meandrande utformning. Som komplement för gående finns även trappor och hissar, som inne-
bär mer gena lösningar.
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Gång- och cykel - övergångsställe 

Gång- och cykel - signalreglerad 

Gång- och cykel - planskild 

Gång- och cykelpassager
Utformning av gång- och cykelpassager till- och från resecentrum är en viktig fråga. Utform-
ningen ska skapa en trygg och trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter samtidigt som speci-
ellt kollektivtrafikens framkomlighet måste beaktas. Frågan vilken teknisk lösning som ska gälla 
är viktigast för de passager som är utformade som övergångsställen eller cykelöverfart (blå ring 
enligt figur 21). 

Passagerna bör vara utformade för att säkerställa 30-40 km/h med exempelvis avsmalnad 
sektion och någon form av hastighetsdämpande åtgärd för att minska risken för allvarliga 
olyckor. När det gäller den östra delen av Södra Ringvägen behöver utformningen även beakta 
busstrafikens framkomlighet. Eftersom det kommer att finnas mycket plats för cykelparkeringar 
inom bussterminalområdet kommer det uppstå en del konflikter vid passagerna. I kommande 
mer detaljerad projektering är det viktigt att finna gemensamma lösningar som kan anses vara 
acceptabla både ur ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv.

Figur 21: Struktur 
för gångvägnätet 
vid Resecentrum
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Cykelparkering
Det ska alltid finnas möjlighet att parkera sin cykel nära målpunkterna i resecentrum på ett be-
kvämt och säkert sätt. Det ska vara smidigt och gent för att främja val av cykel som färdmedel. 
Målet är att totalt kunna etablera ca 3 000 allmänna cykelparkeringar inom resecentrum. Där-
utöver tillkommer knappt 2 000 platser inom kvartersmark.  Cykelparkering kommer erbjudas 
utomhus i nära lägen till resecentrumets olika delar men också under tak i cykelgarage. 

Nya innovativa lösningar för att känna sig trygg att lämna cykeln bör erbjudas. Det kan handla 
om en mängd olika förslag såsom kameraövervakning, cykelboxar, cykellås med larm till app vid 
stöldförsök, möjlighet att kunna låsa in sin hjälm och tillhörigheter på plats - som alla ska bidra 
till att främja klimatsmart resande med cykel. 

Under figur 22 redovisas plats och antal för de olika cykelparkeringarna som planeras.
 

1. 

2. 
5. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

1.  Vasakvarteret - 434 platser utomhus, varav 140 platser på broplanet.

2.  Vasaterrassen - 44 platser inomhus, 1062 platser utomhus*, varav 64 platser på broplanet.    
     *(998 av platserna ”utomhus” är i ett cykelgarage under tak men utan ytterdörrar).

3.  Östermalmsterrassen - 216 platser inomhus.

4.  Östermalmsterrassen - 288 platser inomhus.

5.  Sigurdsterrassen - 312 platser inomhus, 78 platser utomhus varav 30 platser på broplanet.

6.  Kungsängsterrassen - 563 platser inomhus, 36 platser utomhus på broplanet.

7.  Vasakvarteret - 177 platser inomhus (kvartersmark)

8.  Sigurd 3 - 1 700 platser inomhus (kvartersmark)

Figur 22: Cykelpar-
keringar inom 
Resecentrum
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Tillgänglighet över spårområdet
En betydande effekt av projektet är att sambanden mellan centrum och Mälaren kan förbätt-
ras. Genom att minska barriäreffekterna som järnvägen medför kan attraktiviteten för cykling 
ökas. Inom ramen för utvecklingen av Mälarportsområdet har en analys1 utförts av stråk och 
gång/cykelflöden. Analysen pekar på ett starkt behov av en koppling förbi spåren öster om 
resecentrum. Denna koppling skulle avlasta Sigurdpassagen från i första hand cykeltrafik och 
ge Mälarportsområdet en genare sträckning mot centrum. Utredningar pågår inom staden om 
genomförande av den så kallade ”Tredje passagen” men inga beslut är fattade.

PL ANSTÖD FÖR MÄL ARPORTEN / 27

PLAN
ANALYS: PLAN

I Mälarporten är Kungsängsgatan det viktigaste 
stråket för cykelflöden vilket gör det nödvändigt med 
separata och väl tilltagna cykelbanor längs denna 
gata.

Analysen visar att det är svårt att få till effektiva 
cykelkopplingar över spåren i anslutning till 
resecentrum. En koppling förbi spåren längre 
österut, i Östra Ringvägens förlängning har dock 
stor potential att bli ett sammanlänkande stråk 
med höga cykelflöden. Då det är osäkert om denna 
koppling kommer att realiseras visas på nästa sida 
en analys där denna koppling inte finns med.

Den brutna kontinuiteten i stråket Varmvalsvägen/
Pressverksgatan gör att Kopparlunden får något 
mindre tydliga cykelkopplingar i öst-västlig 
riktning. Tillsammans med kopplingen under 
spåren i Sintervägens förlängning är de två ganska 
jämnstarka stråk som korsar Kopparlunden. 

DEN ÖSTR A KOPPLINGEN FÖRBI 
SPÅREN ÄR DEN VIKTIGAST UR 
ETT CYKELPERSPEKTIV
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Sträckan över Sigurds- och Kungsängspassagen innebär en höjdmässig utmaning eftersom 
spåren ska passeras med 6.5 m fri höjd. Kungsängspassagen blir tillgänglig för gångtrafik eller 
gående där cykeln leds. Platsens förutsättningar där passagen är lokaliserad ger små möjlighe-
ter att klara de långa ramper som krävs för att ge tillräckligt flacka lutningar för cykeltrafiken. 

Sigurdpassagen blir därmed inledningsvis det dominerande stråket för passage förbi spåren. 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 ca 5%. 

På den södra sidan blir lutningen något större på sträckan ner mot Kungsängsgatan men håller 
sig under 6%. Lutningarna som uppstår är självfallet oönskade ur ett cykelperspektiv men svåra 
att undvika. 6% är den högsta godtagbara lutningen som riktlinjer för vägutformning2 föreskri-
ver. På båda sidor görs en del avböjningar i geometrin för GC-vägen i syfte att hålla ner hastig-
heterna för de som åker nedåt mot de trafikerade gatorna vid anslutningspunkterna.

1.  Stadsutvecklingsprojekt i centrala Västerås till 2050, Spacescape juni 2020
2.  VGU, Vägar och gators utformning, Trafikverket

Figur 23: Flödes-
analys med östra 
kopplingen, Spa-
cescape
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I detaljplanens samrådsskede förekom synpunkter där oro uttrycktes över lutningarna på cykel-
banorna över järnvägen. Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att cykla i 6% lutning och 
detta exemplifieras därför nedan.

I förslag på cykelstråk över Sigurdpassagen, från Kungs-
ängsgatan upp till krönpunkten på bron över järnvägen är 
det 8.1 m höjdskillnad och lutningen är 6%.

Bondebacken i västra delen av centrala Västerås är höjd-
skillnaden från gång- och cykelporten under Västra Ring-
vägen upp till Lidmansvägen 9,2 m och lutningen är 6%.

Denna sträcka är direkt jämförbar med de lutningar och 
längder som uppstår för Sigurdpassagen.

Som ett andra exempel kontrollerades även lutningen 
på cykelbanan som går i Pilgatans förlängning över E18 
vid Scandic hotel. Denna sträcka har 10 m höjdskillnad 
på en del av sträckan som är 125 m lång. Det innebär 8% 
lutning, vilket är betydligt mer än Sigurdpassagen.

Stråket över Sigurdpassagen kommer att bli högt belastat av både gång- och cykeltrafik. Separe-
ringen av dessa båda trafikantgrupper är därför viktig för att undvika olyckor.

En ”refug” med planteringar mellan gång- och cykelbanan kommer förhindra att någon has-
tigt vinglar till eller springer ut i cykelbanan och detta kommer ge trygghet för gångtrafikanter 
samtidigt som det sannolikt ger ökad framkomlighet för cykeltrafiken. Refugen kommer att ha 
öppningar på ett antal platser för att möjliggöra rörelser mellan gång- och cykelbanan.

Refugen kan även ta upp de höjdmässiga skillnader som uppstår på delar av sträckan, då cykel-
banan ligger på en brodel som har något mindre konstruktionshöjd än vad huvudbron har.

Alla GC-stråk inom Resecentrum kommer att ha markvärme för att minska risken för olyckor 
och öka nyttjandegraden under vinterhalvåret.

Figur 25: Förslag 
till sektion - 
Sigurdpassagen

Figur 24: 
Referensexempel 
Bondebacken
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4.4  Struktur kollektivtrafik inklusive terminaler
Resecentrum blir navet i kollektivtrafiken och en kapacitetsstark bussterminal blir en viktig del i 
byten mellan buss och tåg. 

Bussterminalen ska vara upplåten till stads- och förortstrafiken samt regional busstrafik och 
övrig landsbygdstrafik. Kommersiell busstrafik och ersättningstrafik kommer att lokaliseras på 
södra sidan utmed Resenärsgatan. Av nuvarande busstrafik inom kommunen är huvuddelen av 
linjerna genomgående, vilket innebär att trafiken kommer att angöra inne i bussterminalen i 
västlig riktning och huvudsakligen utmed Södra Ringvägen i östlig riktning. 

Den regionala busstrafiken Surahammar/Hallstahammar/Sala/Köping/Enköping/Uppsala är 
idag omfattande men trafiken antas reduceras i takt med utökad tågtrafik i framtiden. I sam-
band med att den storregionala tågtrafiken utökas blir därför kopplingar mellan tåg- och lokal 
busstrafik allt viktigare.

Trafikverket planerar för en större förändring av bangården på Västerås central. Om bangården 
ska klara en förväntad större trafikökning måste en omfattande ombyggnad ske för att öka 
kapaciteten. Ett utförande med 6-spårslösning har beslutats och ombyggnaden beräknas kunna 
var driftsatt runt 2035.Buss/Tåg 
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Figur 26: Buss- 
och tågrörelser 
inom utbyggt 
Resecentrum
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Den nya bussterminalen ska vara en integrerad del av resecentrum med tydliga kopplingar till 
Sigurds- och Kungsängspassagens entréer. Den ska vara lokaliserad på den norra sidan av spå-
rområdet, precis som idag. En sammanhållen bussterminal som har gemensam plattform med 
delar av tågtrafiken blir en del i en effektiv bytesnod.

Terminalen utformas med en central plattform med dubbelriktad trafik på den södra sidan. 
Hållplatslägena utmed bussgatan följer perrongen för bantrafikens spår 1. För att nå övriga spår 
kommer det att finnas rulltrapps- och hisspaket som ansluter mot terminalens perronger.

Utmed södra sidan av Södra Ringvägen kommer det att finnas hållplatslägen för bussar med 
av- och påstigning mot den centrala plattformsdelen, där klimatskyddade väntrum uppförs. 
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 och dubbelriktad trafik. 

Korsningen Södra Ringvägen/Kopparbergsvägen föreslås vara bussprioriterad i trafiksignaler-
na men även den östra in- och utfarten, som medger körning i alla trafikriktningar, kan kräva 
någon form av bussprioritering. Reserverade busskörfält införs mot den östra infarten, för att 
förbättra framkomligheten för västgående busstrafik på väg in i terminalen.

Figur 27:
Föreslagen 
bussterminal

Figur 28:
Sektion Södra 
Ringvägen - östra 
delen
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Den nya bussterminalen får en kapacitet med totalt 37 busslägen, varav 26 lägen i riktning öst-
erut och 11 i västlig riktning. Åtgärden medför en kraftig förstärkning av kapaciteten i termina-
len som ger möjligheter att klara framtida utbyggnader av busstrafiken. Obalansen i riktningen 
på hållplatserna medför dock behov av att kunna vända riktningen på bussar för att de ska 
hamna på rätt sida och därmed kunna nyttja alla lägen i terminalen. Trafiken i terminalen bör 
planeras för att minimera behovet av vändande trafik men det är ofrånkomligt att en del vän-
dande rörelser krävs för att kunna nyttja terminalen effektivt. Att skapa vändmöjligheter inom 
terminalen skulle bli mycket utrymmeskrävande och vändande rörelser hänvisas därför till den 
cirkulationsplats som planeras i korsningen Södra Ringvägen/Hamngatan.

På den södra sidan av terminalen kommer all kommersiell busstrafik att lokaliseras. Trafiken 
kommer att angöra med hållplatslägen som får gemensam perrong med tågtrafikens komman-
de perrong 6. Utformningen ger god tillgänglighet för resenärer vid byten i resecentrumet.

Plats för tågens ersättningstrafik kommer möjliggöras på den södra sidan av stationen, vid 
hållplatser för kommersiell trafik längs med perrongen. Denna lösning kommer därmed inte att 
störa linjebunden trafik på den norra sidan.

Förekommer flextrafik kan den angöra vid busshållplatser antingen i bussterminalen eller på 
den södra sidan vid hållplatsen tillsammans med den kommersiella trafiken.

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

Terminalen har förberetts för att i en framtid även kunna hantera trafik med spårvagn. I första 
hand har höjd- och geometriska begränsningar beaktats. Det innebär att den fria höjden under 
Vasaterrassen är minst 5.5 m samt att radier inte understiger 25 m vid in- och utfart för tänkta 
spårlinjer. En framtida komplettering av spårvagnstrafik kommer dock att medföra ombyggna-
der och förstärkningar i spårlinjen men det ska inte finnas några fysiska begränsningar inbyggda 
i systemet. 

Figur 29: Illustration 
av bussterminal 
med tillfällig bro i 
höger bildkant, BIG 
Arkitekter
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Spårbunden trafik
Västmanlands regionala trafikförsörjningsprogram beskriver mål och behov för länets kollektiv-
trafik med riktning mot och bortom 2030. När det gäller tågtrafiken förutses en fortsatt stark 
utveckling av trafiken med ökningar av antalet resenärer. En förutsättning för utökad trafikering 
med fler linjer och tätare avgångar i tågtrafiken är förstärkning och förbättring av infrastruktur 
som exempelvis spår, växlar, signalsystem och kapacitet vid stationer mm.

Västerås central har idag en del kapacitetsmässiga begränsningar och Trafikverket har i flera ut-
redningar studerat åtgärder för att anpassa bangården för att klara framtida kapacitetshöjning.

Västerås central har idag nio spår och tre plattformar. Persontrafiken sker från spår 1-5 medan 
spår 6-9 används som uppställningsspår.

Utöver begränsningar i bangården finns även problem med resenärsflödena. Rörelser till och 
från mellanplattformarna behöver förbättras. Kapaciteten i trapphusen på plattformarna mel-
lan spår 2-3 och 4-5 är otillräcklig och skapar trängsel, vilket leder till flaskhalsar i systemet.

För att skapa förutsättningar för det nya resecentrumet med exempelvis pelar- och platt-
formsplaceringar behöver spåranläggningen anpassas och delvis byggas om. Förändringen av 
bangården innebär att uppställningsfunktionen på spår 6-9 flyttas till befintlig bangård i höjd 
med Västra hamnen. Plattformen mellan spår 4 och 5 breddas samt nya spår 5 och 6 anläggs i 
framtida läge tillsammans med en ny sidoplattform. Järnvägsanläggningen byggs därmed om så 
att de delar som ändras stämmer med den framtida tänkta spårutformningen.

Tågtrafiken får ett sexspårssystem med två sidoplattformar och två mittplattformar genom 
resecentrum efter ombyggnad av bangården. Resultatet blir två nya spår med tillhörande platt-
formar för tåg mot väster, två spår med tillhörande plattformar för tåg mot öster samt två spår 
med fyra plattformslägen för vändande tåg i Västerås. Detta skapar förutsättningar för en ökad 
kapacitet gentemot dagens anläggning. Ombyggnaden skapar även kapacitetsökning i tågtrafi-
ken genom anläggande av den södra sidoplattformen, då trafiken får sex plattformsspår istället 
för nuvarande fem spår.

Det råder viss osäkerhet om fortsatt process innebär att en järnvägsplan måste tas fram eller 
om Trafikverket kan hänvisa till det planarbete som Västerås stad genomför. Ytterligare en för-
utsättning är att finansiering kan säkerställas. Kostnaderna för ombyggnaden har av Trafikver-
ket beräknats till ca 230 miljoner kr.

Figur  30:
Föreslagen om-
byggnad av ban-
gård, Trafikverkets 
funktionsutredning
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4.5  Mikromobilitet
Mikromobilitet kan främja ett hållbart resande i och med att den utgör goda transportalterna-
tiv för kortare sträckor. Som mikromobilitet räknas transporter som sker med lätta och mobila 
enpersonsfordon. Fordonen är ofta eldrivna och kan vara privatägda eller allmänt tillgängliga 
som mobilitetstjänster. 

Det är viktigt att utgå ifrån att mikromobilitet ska fungera med och inte mot kollektivtrafik. Mik-
romobilitet handlar mycket om att lösa de sista och första kilometrarna av resan. Kombinatio-
nen elsparkcykel med buss eller tåg är effektivt för den som vill ta sig fram snabbt och smidigt 
hela resan från början till slut och det kan bidra till att minska korta bilresor. 

I nya resecentrum kommer ytor för mikromobilitetsparkering tas med i planeringen. Reserve-
rad plats för parkering kommer att finnas vid Vasa-, Sigurds- och Kungsängsterrassen. Parke-
ringsytor med närhet till olika slutdestinationer, exempelvis vid entréer, är viktigt för att före-
bygga felparkering som annars kan bidra till andra komplikationer och störningar. Det kvarstår 
att utreda hur dessa parkeringsytor ska utformas i detalj.

I kombination med reserverade parkeringsytor kan det även krävas incitamentslösningar för 
att styra parkeringen till avsedda ytor. Sådana lösningar bör säkerställas i diskussioner mellan 
Västerås stad och respektive operatörer för uthyrning av mobilitetsfordon.

Figur 31: Exem-
pelbild parkering 
av elsparkcykel, 
källa linkoping.se
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4.6  Tillgänglighet
Ett resecentrum är en viktig målpunkt och måste göras tillgänglig för alla människor. Utform-
ning av ytor och byggnader ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på samma 
villkor som alla andra kan få tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kom-
munikation. När det gäller trafikfrågor så handlar det ofta om att inte skapa hinder i miljön 
samt säkra tillgängligheten och ge alla möjlighet att förflytta sig självständigt och säkert.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en 
tillgänglig och användbar entré enligt gällande regelverk (BBR). Angöringsplatser mot entré-
er som reserveras för rörelsehindrade och färdtjänst kommer att ordnas med 2–3 platser vid 
entréer både på den norra och södra sidan av resecentrumet. Utöver dessa platser kommer det 
även finnas parkeringsplatser upplåtna för taxiverksamhet både på den norra och södra sidan. 
Vid Kungsängspassagens norra anslutning gör bussterminalen det inte möjligt att ordna separa-
ta platser men för övriga huvudentréer kommer det att finnas.

Från angöringsplats/parkeringsplats avsedda för funktionsnedsatta ska erforderlig plats finnas 
för hantering av rullstol. Sänkning av trottoarkanten ska göras 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. En stor fördel är om 
större delen av trottoarkanten längs med angöringsplatsen är nedsänkt, övriga parkeringsplat-
ser möjliggör då för lämning/hämtning av personer med rörelsenedsättning om parkering för 
rörelsehindrad är upptagen. 

Tillgänglighet ska tillgodoses för alla resenärsgrupper i den nya bussterminalen, exempelvis 
med hjälp av ledstråk inom hela terminalområdet. Gångytor ska utformas så att personer med 
begränsad rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram på egen hand. Hissar inom termi-
nalen ska vara tillräckligt stora för att klara alla typer av rullstolar och öppna dygnet runt.  

Färdvägen 
7 taxiplatser 
7 angöringsplatser + Kiss n ride i vändplan 
4 Hcp 

Sigurdsgatan 
6 taxiplatser 
14 angöringsplatser + Kiss n ride i vändplan 
3 Hcp 

Lillågatan 
2 Hcp 

Resenärsgatan 
14 angöringsplatser 

Figur 32: 
P-platser för 
rörelsehindrade, 
färdtjänst och taxi 
inom detaljplanen
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4.7  Principer för parkering
Västerås växer snabbt 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 upplåtes för detta och det finns idag ca 2 200 parkeringsplatser tillgängliga runt resecen-
trumet. Detta stora utbud på parkeringsplatser innebär att många korta resor i centrala Väster-
ås utförs med bil.

Markparkering för bilar kommer att avvecklas och ersättas av parkeringsformer som är mer 
yteffektiva. Marken som är stationsnära är begränsad och bör i första hand upplåtas åt andra 
funktioner än långtidsparkering. Pendlarparkeringar kommer därför att förläggas utanför de-
taljplaneområdet, men med god anslutning till resecentrum. Inom kvarteret Sigurd 3 kommer 
det att finnas parkeringsgarage för fastighetens egna behov. Även byggnationen inom Vasakvar-
teret genererar behov av parkering som behöver lösas antingen inom planområdet eller i direkt 
anslutning till det. 

  

Utifrån tidigare utredningar och jämförelser med andra städer har Västerås stad gjort bedöm-
ningen att 340 pendlarparkeringsplatser behöver upplåtas inom maximalt 500 meter från 
resecentrumet. Var och hur dessa platser kommer att upplåtas utreds vidare inom ramen för 
det planprogram som för nuvarande tas fram för hela Mälarportsområdet.

Under byggtiden kommer parkering möjliggöras vid den tillfälliga stationen på södra sidan om 
spåren (Sigurd 4). Där kommer drygt 40 långtidsparkeringar tillkomma med möjlighet att utöka 
parkeringskapaciteten med ytterligare knappt 90 platser, totalt ca 130 st. Söder om Kungsängs-
gatan, i anslutning till den tillfälliga stationen, kan vid behov cirka 300 ytterligare parkerings-
platser tillskapas inom fastigheten Gasugnen 1. På så sätt finns lösningar för pendlarparkering 
under byggtiden av Sigurdspassagen, Sigurdsterrassen och Vasaterrassen.

Figur 33: 
Parkeringsgarage 
på kvartersmark 
inom detaljplanen
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4.8  Gods och transporter
Det finns anspråk på godsleveranser till kommersiella lokaler som kommer att etableras på de 
båda terrasser som omger Sigurds- och kommande Kungsängspassagen. 

Varuleveranser kommer att ske på båda sidor av resecentrum. På den södra sidan kommer det 
att finnas en varumottagning med kajfunktion inom Sigurd 3, där infart sker från Lillågatan till 
garaget. Godshanteringen för både Sigurd 3 och övriga verksamheter i södra delen av Sigurd-
passagen kommer därmed nyttja gemensam plats för sina behov.

Hanteringen är utformad för 12 m lastbilar. Ytorna är begränsade i garaget och platsen kommer 
inte medge trafik med lastbilar med släp. Lösningen innebär att tunga transporter separeras 
från de mer publika angöringsytorna utmed Resenärs- och Sigurdsgatan, vilket är positivt ur tra-
fiksäkerhetssynpunkt. Hanteringen är även förberedd för att fungera även när Kungsängspassa-
gen och dess verksamheter tillkommer. Avfalls- och sophantering kommer att ske med samma 
stråk som godstransporterna. 

På norra sidan kommer mindre varutransportfordon ges möjlighet att angöra via vändplanen på 
Färdvägen. Utfart kan ske mot bussterminalområdet eller samma väg som vid angöring. Avfalls- 
och sophantering föreslås ske i samma stråk som godstransporterna. 

296 m²

306 m²
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366 m²

826 m²
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Figur 34: 
Godshantering, 
södra sidan av 
resecentrum



 40 (50)          PM Trafik, DP 1811 Västerås resecentrum    

4.9  Temporära lösningar
Trafik under byggtid
En viktig förutsättning för att kollektivtrafiken ska fungera under och efter byggtiden är att all 
kommersiell trafik flyttas söder om järnvägen via angöring från Kungsängsgatan. Det berör 
exempelvis flygbussar, turistbussar, ersättningsbussar för tåg och taxi mm.

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 bussterminalen ske i fem steg.

- Steg 1 Östra delen av bussterminalen, tillfällig station/bro och cykel-P byggs

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 den 
östra delen av bussterminalen som byggs. Busstrafiken kommer inte beröras i detta skede utan 
trafikerar befintligt läge med samma funktion.

Det är en relativt stor andel parkeringsplatser som försvinner och anslutningen mot Södra 
Ringvägen stängs i samband med skede 1. Hyrbilsverksamheten på området kommer också att 
stängas. Under byggtiden kan trafikanter behöva finna andra alternativa parkeringsmöjlighe-
ter och i bästa fall välja annat färdmedel till sin målpunkt. Det finns även en mindre ”kiss and 
ride”-funktion som kommer försvinna och förflyttas till den tillfälliga angöringen på södra sidan 
av resecentrumet. Oskyddade trafikanter bedöms inte påverkas i detta skede men det finns be-
fintliga hållplatslägen på Södra Ringvägen i västlig riktning som medför passage över Ringvägen 
med konflikt gentemot biltrafiken vid byten.

Figur 35: Tillfällig 
station steg 1
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- Steg 2 Sigurdpassagen och 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 vän-
stersvängande fordon från bussterminalen behöver korsningen tillfälligt regleras med trafiksig-
naler 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. 

Eftersom skede 2 och 3 kommer pågå under en lång tid så föreslås Södra Ringvägen komplet-
teras upp med två nya GC-passager. Oskyddade trafikanter kommer få ett större anspråk längs 
med sträckan, både under och efter byggtiden. Det kommer 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 tydlig-
göra 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.

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.

Figur 36:Tillfällig 
station steg 2
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- Steg 3 Resterande del av västra bussterminalen under Sigurdspassagen byggs

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 GC-trafik kan fortgå på samma sätt som under skede 2. 

Figur 37: Tillfällig 
station steg 3
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- Steg 4 Bussterminalen är klar och Södra Ringvägen byggs om

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 Ring-
vägen på ett säkert sätt, utan att behöva ta allt för stor omväg till nya bussterminalen. 

Figur 38: Tillfällig 
station steg 4
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- Steg 5 Bussterminal och Södra Ringvägen är klar

Bussterminalen och Södra Ringvägen är klar, och trafiken har i detta skede återgått till en nor-
mal situation med nya stationära busshållplatser. Södra Ringvägen har ändrat utformning med 
minskad plats för personbilar för att mer anpassas till en innerstadsmiljö. Begränsad framkom-
lighet 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 gjorts. 

Busslägen är tillbaka längs med Södra Ringvägen i höjd med nya bussterminalen. I signalkors-
ningarna 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 39:Tillfällig 
station steg 5
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Sigurdpassagen klar men Kungsängspassagen ej färdigställd

En tillfällig bro kommer att uppföras för att klara resenärsströmmar mellan tåg- och busstra-
fiken i den östra delen av det nya resecentrumet. Bron kommer att finnas tills dess att Kungs-
ängspassagen börjar byggas runt 2035.
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Under byggtiden kommer olika angöringsfunktioner vara tillgängliga på den södra sidan av re-
secentrumet. Dessa funktioner utförs i anslutning till den provisoriska bron över järnvägen med 
tillhörande tillfällig station. 

Eftersom det inte kommer vara möjligt att angöra med personbilar på den norra sidan under 
byggtiden för Sigurdpassagen och bussterminal, kommer denna funktion att flyttas till den 
södra sidan. Angöring med bil kommer möjliggöras med ca 15 parkeringsplatser för korttids-
uppställning. Dessutom kommer tre parkeringsplatser för rörelsehindrade finnas i anslutning 
till närmaste entré vid taxiparkeringen.

Sigurdsgatan

Kungsängsgatan

Kungsängsgatan

0110203040

0110203040

Figur 40:
Tillfällig bro - 
illustration BIG

Figur 41: Tillfällig 
station på södra 
sidan
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Taxiverksamhet flyttas till den södra sidan under byggtid. För taxi möjliggörs ca 10 platser i en 
egen zon väster om anslutning för övrig bil- och busstrafik.

Angöring samt uppställningsplatser för all kommersiell busstrafik kommer att vara tillgänglig i 
den tillfälliga lösningen. Det kommer att finnas tre hållplatslägen för bussangöring samt ytterli-
gare tre uppställningsplatser för kommersiell busstrafik.

En mindre långtidsparkering föreslås eftersom stora parkeringsytor försvinner på norra sidan. 
Föreslagen långtidsparkering innehåller drygt 40 p-platser. Långtidsparkeringen går att komplet-
teras österut om ökade behov behöver tillgodoses, där skulle det uppskattningsvis inrymmas 
knappt 90 p-platser till.

Tillgängliga cykelparkeringar kommer att tillgodoses i den temporära lösningen. På den norra 
sidan kommer det att bli 850 platser inomhus på den stora perrongen i bussterminalen mot 
Södra Ringvägen.

På den södra sidan föreslås fyra olika parkeringsytor för cyklar på totalt 576 platser. Dessa plat-
ser blir utomhus men väderskyddade med tak.
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5.  Samlad bedömning av påverkan från detaljplanen
Genomförandet av det nu aktuella detaljplaneförslaget kommer att medföra tillkomsten av ett 
nytt modernt resecentrum i Västerås. Det är en viktig förutsättning för att Västerås stad ska 
kunna möta den utveckling som väntar staden mot 2050.

Befolkningsmängden i Västerås kommer att öka stadigt under perioden och därmed kommer 
även resandet att öka. Med den nu aktuella detaljplanens förslag till utbyggnad av resecentru-
met kommer det vara möjligt att hantera ökade resandeströmmar mot 2050 så att staden kan 
bibehålla sin attraktivitet inom både bostads- och arbetsmarknaden för lång tid framåt.

Strategin för utformning av trafiksystemet i denna detaljplan har anpassats ut när det gäller 
hantering av personbilstrafiken. Traditionell trafikplanering har hittills ofta utgått från en princip 
att vägnätet utformas för att klara prognoser om framtida utveckling av trafiken byggt på data 
om befolkningsutveckling, bilinnehav mm - så kallad prognosstyrd planering. Mot bakgrund av 
de omfattande planerna på exploatering av bostäder som finns inom Mälarporten, Ängsgärdet, 
Kopparlunden och andra platser i centrala Västerås, har tidigare prognoser visat på mycket 
stora trafikökningar i vägnätet runt resecentrum. Prognoserna har påvisat dubblering av nuva-
rande trafik och försöken att tillgodose denna efterfrågan skulle medföra omfattande förstärk-
ningar av befintligt gatunät. Det kommer att leda till en trafik- och stadsplanering med mycket 
trafikleder som kräver ett stort antal körfält i bredd. Här uppstår en viktig fråga om vilken typ av 
stadsmiljö och trafikstruktur som ska planeras i Västerås? Om det är en sammanhängande stad 
med trevliga miljöer för människor att vistas i med fokus på hållbarhet, så är en mycket viktig 
slutsats är att det inte är realistiskt att bygga ikapp efterfrågan på bilresor på sikt.

Stadsplaneringen i Västerås och i de flesta andra städer i Sverige har historiskt utgått från 
prognosstyrda principer som främjar ökningar av biltrafik. För Västerås och ett fåtal liknande 
större tätorter i Sverige finns dock ett icke fungerande samband mellan utbud och efterfrågan 
i vägnätet. I detta Trafik-PM har analysen av framtida trafikmängder vid resecentrumet och 
underlaget till hur gatusystemet bör vara utformat istället utgått från en ansats om planerings-
styrd prognos. Det innebär i praktiken att utformningen av gatusystemet inte utgår från att fullt 
ut tillgodose all efterfrågan som finns för personbilstrafiken i den centrala delen runt resecen-
trumet.

Den planeringsstyrda utformningen gäller i första hand Södra Ringvägen som föreslås utformas 
med två körfält på sträckan förbi Resecentrum för personbilstrafiken. Förändringen innebär 
att nuvarande trafik är möjlig tillsammans med en ökning på runt 30%, men efterfrågan i 
prognoserna är långt större. Prognosberäkningar som utförts i tidigare skeden pekar på att en 
begränsning av kapaciteten på Södra Ringvägen kommer att leda till överflyttning av trafik. Det 
rör sig förmodligen om genomfartstrafik som istället väljer att köra Kungsängsgatan eller norra 
delen av cityringen. Även E18 blir ett nytt vägval för vissa typer av resor som idag passerar förbi 
stationen. 

Inriktningen att trafikrummet på Södra Ringvägen i högre grad än idag prioriteras för kollek-
tivtrafik och gång/cykeltrafik kommer att främja val av andra färdsätt än personbil. Slutsatsen 
är att en ny balans uppstår i trafiksystemet, där tillkommande resor från ny exploatering runt 
resecentrum i högre grad än idag kommer att välja bort bilresor till förmån för mer hållbara 
transportsätt.
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Enligt detaljplanens huvudsakliga målsättning ska resecentrum utvecklas till en modern, funk-
tionell och attraktiv resandeanläggning med resenärer och besökare i fokus. Platsen ska utgöra 
en attraktiv knutpunkt för hållbara resor inom, till och från Västerås.

Som ett delmål ska planen leda till att hållbara resor främjas till och från samt inom Västerås för 
att minska biltrafik i stadskärnan och öka kollektivtrafikandelen inom kommunen.

Samlad bedömning i Trafik PM är att planens genomförande kommer att leda till uppfyllelse av 
den huvudsakliga målsättningen och delmål. Några åtgärder är speciellt viktiga att peka på när 
det gäller uppfyllelse av delmålet om hållbara resor:

• Kapaciteten i tågtrafiken ges möjlighet att öka genom ökat antal nya perronglägen.

• Byten mellan tåg och buss underlättas genom ökad tillgänglighet och bekvämlighet vid 
Sigurds- och Kungsängspassagerna som byggs över spåret med tillhörande hissar och rull-
trappor.

• Kapaciteten och komforten i busstrafiken förbättras genom en utbyggd bussterminal med 
många nya busslägen och annan tillkommande service.

• Resor med cykel och annan mikromobilitet till och från resecentrumet förbättras. Tillgäng-
ligheten för gång- och cykeltrafikanter ökar genom de nya passagerna över spåren och 
tillkommande cykelvägar samt förbättrade parkeringsmöjligheter för cykeltrafiken ger ökad 
trygghet och komfort.

• Gångtrafiken främjas genom många nya alternativ att röra sig vid passagerna över spåren. 
Tillgängligheten mellan centrum och kommande Mälarportsområdet förbättras om planen 
genomförs.

Figur 43: 
Illustration av ny 
detaljplan, BIG 
Arkitekter
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Underlag
• Vägar och gators utformning (VGU), Trafikverket 2020

• Riktlinje för utformning av terminaler RiTerm, Region Stockholm 2020

• Bygg ikapp, sjunde utgåvan Svensk Byggtjänst

• Målbild Mälarporten, Västerås stad 2018

• Planstöd för Mälarporten, Spacescape 2020

• Planbeskrivning för detaljplan Västerås resecentrum, samrådshandling 2018-09-27

• Trafikplan 2026, Västerås stad 2014

• SmartKoll Förslag på ny kollektivtrafik, Västerås stad 2011

• Framtidens kollektivtrafik i Västerås, WSP 2019

• Västerås bangård - framtida trafik, funktion och utformning, Trafikverket 2012

• Funktionsutredning - Västerås C Bangård, Trafikverket 2019

Utöver ovanstående har ett stort antal trafikutredningar som utförts under tidigare skeden i 
förstudier och samrådsskeden nyttjats som underlagsmaterial. 

Vidare har mycket uppgifter och information hämtats digitalt från Internet från Västerås stad, 
Region Västmanland samt Trafikverket.




