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BILAGOR: preliminära utredningar

UPPDRAG
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av Byggnadsnämnden att göra 
en utredning för området kring Pilgatan i april 2013. 

Projektgrupp
Projektgruppen har bestått av representanter från 
Lantmäteriförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
Kultur- Idrotts- och fritidsnämndens förvaltning, Tekniska kontoret, 
Fastighetskontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen, Sociala 
nämndernas förvaltning, Mälarenergi och Stadsbyggnadskontoret.

Referensgrupp
Referensgruppen har bestått av representanter för olika fastighetsägare.

Samråd
Utredningen har samråtts med berörda fastighetsägare, näringsidkare, 
kommunala förvaltningar och bolag samt myndigheter och föreningar 
innan den godkänts av byggnadsnämnden.

FÖRORD
Enligt Västerås översiktsplan 2026 är Ängsgärdet ett framtida centralt 
förnyelseområde som ska utvecklas till en stadsdel med bostäder, 
arbetsplatser, parker och mötesplatser. 
Området är idag mycket splittrat och innehåller såväl ny kontors- och 
affärsbebyggelse som äldre bebyggelse av varierande kvalitet. 

I framtiden ska Ängsgärdet utgöra en utvidgning av stadskärnan. 
Omvandlingen kommer att ske successivt. Den här utredningen är ett 
första steg som kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. 



sida 3

INLEDNING
Pilgatan var historiskt sett länge den östra porten in till staden. Gatan var en del 
av den gamla genomfarten i östvästlig riktning mellan Stockholmsvägen och Stora 
Gatan som gick rakt genom Västerås innan E18 byggdes. 

Pilgatan går genom Ängsgärdet; en stadsdel vars historia präglats av det 
geografiska läget i nära utkant till stadskärnan, och av stadens snabba industriella 
utveckling och pågående urbanisering. Fram till år 1900 kantades Pilgatan av lador 
och beteshagar. På knappt 40 år utvecklades Ängsgärdet till en stadsdel med en 
befolkning på 1800 personer.
Eftersom stadsdelen låg utanför stadsplanelagd mark och dessutom på lerjord, 
dröjde det tills Ängsgärdet anslöts till kommunalt vatten och avlopp. 

Med bristande underhåll började Ängsgärdet redan vid 1900-talets mitt förfalla och 
människor flytta därifrån. På tio år hade befolkningen minskat från 1800 till 1200 
och vid årsskiftet 1970 bodde 108 personer i Ängsgärdet, som nu räknades till 
stadens slumområden. 
 
Under 1960-talet revs många av de nedgångna husen och Ängsgärdet 
omvandlades till industriområde. I planen för detta fanns E18, en trafiklösning 
som skulle radera ut norra delen av Ängsgärdet och göra det olämpligt som 
bostadsområde. 

Idag finns ett enda bostadshus i hela Ängsgärdet där stadsdelens sex invånare bor.
  
Utveckling och förändring som denna är naturlig för områden och städer. 
Stadsförnyelse har alltid förekommit i takt med att städer växer eller krymper, 
och dess innevånares behov förändras. En stad som är tillräckligt flexibel för att 
utveckling kan ske utan att grundläggande funktioner går förlorade gör att staden 
fungerar i omvandlingens alla skeenden. Förnyelse kan då ske stegvis och staden 
tillåtas ta form beroende på de som använder den. 

I den här utredningen ges förslag på hur Pilgatan successivt kan börja förnyas i 
relation till stadsdelen Ängsgärdet och till resten av staden, med hänsyn till de som 
bor och de som kommer att bo där i framtiden. 
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SYFTE
Den här utredningen är stadens förslag för ett framtida Pilgatan som en 
del av stadsdelen Ängsgärdet. Den ska fungera som en vägledning vid 
omvandling och utveckling av och kring Pilgatan och syftar till att tidigt 
väcka intresse hos fastighetsägare i området. Förslaget ligger sedan som 
underlag för fortsatt planering. 

Planeringsarbetet för hela stadsdelen kommer pågå under längre tid. I 
närtid kommer detaljplanering ske för de fastigheter längs med Pilgatan som 
det redan nu finns planförfrågningar på medan en fördjupad översiktsplan 
för Ängsgärdet kommer tas fram år 2016-2018.  

CENTRUM 

STATIONSOMRÅDET

KOPPARLUNDEN 

ÄNGSGÄRDET 

ANGRÄNSANDE OMVANDLINGS-
OMRÅDEN 

UTREDNINGSOMRÅDE

FRAMTIDA 
OMVANDLINGSOMRÅDE

STORA GATAN 

PILGATAN 

PLANUTREDNING 
2014

DETALJPLANERING 
2014-16

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
2016-18

Figur som visar avgränsningsområden för planeringsfaserna. Pilen visar aktuellt skede. 

AVGRÄNSNING
Principen för utredningen har varit att bara fördjupa sig i en fråga 
tillräckligt för att kunna ge förslag på hur den fortsättningsvis bör hanteras. 
Utredningen har resulterat i ett stadsbyggnadsförslag som redovisas mer 
noggrant kring Pilgatan som gata och stadsrum och mer vägledande för 
Pilgatan som en del av Ängsgärdet och i relation till staden. 

FORTSATT PLANERING
Denna utredning föreslås godkännas av Byggnadsnämnden för att ligga till 
grund för fortsatt planering på olika nivå:

1. Detaljplanering
2. Översiktsplanering
3. Fortsatt separat utredning

Den fortsatta planeringen hanteras individuellt av olika instanser, 
förvaltningar inom staden eller externa organ. 
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UTVECKLINGSMÖJLIGHET 
Stora Gatan skär idag genom centrum från ringleden i väster till ringleden 
i öster. Till denna huvudgata är mycket av stadskärnans aktivitet 
koncentrerad. I och med en tyngdförskjutning österut blir Pilgatan som 
förlängning av Stora Gatan ett viktigt, centralt stråk i staden som bör 
planeras och utvecklas som ett sådant. 

PÅGÅENDE OMVANDLING
Om man ser till framtida utveckling av Västerås är de aktuella 
omvandlingsområdena i huvudsak koncentrerade till öster om stadskärnan. 
Områdena är de gamla industriområdena Kopparlunden, Stationsområdet 
3B, Öster Mälarstrand och Ängsgärdet. Utvecklingen av dessa områden kan 
komma att innebära en förskjutning österut av centrala Västerås. 

CENTRUM 

STATIONSOMRÅDET

KOPPARLUNDEN 

ÄNGSGÄRDET 

ANGRÄNSANDE OMVANDLINGS-
OMRÅDEN 

UTREDNINGSOMRÅDE

FRAMTIDA 
OMVANDLINGSOMRÅDE

STORA GATAN 

PILGATAN 

Ängsgärdet yta 
ca 32,5 ha 

Pilgatan < 1 km
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Skala 1:1000 Skala 1:400

0 20 40 Meters

SAMTLIGA BROAR VID VÄSTRA PILGATAN
Önskemålet är att västra Pilgatan vid järnvägsviadukten ska medge passage och bra utrymme 
för alla trafikslag under samtliga broar. Trafikverket har ansvaret för planeringen. Västerås stad 
kommer att delta i Trafikverkets arbete med att planera och projektera för utformning av de nya 
spårbroarna. I detta ligger även ett ansvar för Västerås stad att tillse att utformning och placering 
av en ny gång- och cykelbro, som behöver ersätta den befintliga, så att den harmoniserar med 
stadens övriga utvecklingsplaner. I Västerås stads ansvar ligger även att bevaka att fri höjd 
nås på den planskilda korsningen (Pilgatan) samt att gaturummet under broarna utformas så 
att säkerhet, tillgänglighet, trygghet och gestaltning säkras. Med tanke på utvecklingen inom 
godstrafiken och ett ökande intresse att kunna ta ut tunggods från Västerås hamn som anländer 
hamnen via järnväg behöver Västerås stad föra dialog om att minst en av broarna över Pilgatan 
respektive Hamngatan och Svartån kan belastas med övertunga tågtransporter.
(Separat utredning)

”RÖDA TORGET”
”Röda torget” föreslagen som rondell 
i gällande översiktsplan(ÖP 56)
Utformningen styrs av specialkrav för 
transporter till ro-ro-hamnen
Antalet filer bör kunna minskas ner
Önskemål att gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik  prioriteras oavsett 
trafiklösning
Önskemål cykelbana även på 
östra sidan av Malmabergsgatan/
Björnövägen
(Separat utredning)

PILGATAN MELLAN 
JÄRNVÄGSVIADUKTEN OCH 
ÖSTRA RINGVÄGEN
Önskemål att Pilgatan utformas 
lika som i Ängsgärdet
Önskemål gata med allé och 
prioriterad gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik  
Möjlighet till verksamheter i 
bottenvåning ska skapas mot 
Pilgatan
(Separat utredning, detaljplan)

KORSNINGEN 
VÄRJGATAN/
BJÖRNÖVÄGEN
Bör prövas som 
möjlighet till 
ytterligare en utfart 
från Ängsgärdet 
(Separat utredning)

KORSNINGEN ÖSTRA 
RINGVÄGEN/STORA GATAN/
PILGATAN
Korsningen illustreras som rondell 
i gällande detaljplan(Dp 1571)
Önskemål att gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik prioriteras 
oavsett trafiklösning
(Separat utredning)

ÖVERSIKT PILGATAN

sida 6
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Skala 1:1000 Skala 1:400

0 20 40 Meters

COOP:S GAMLA 
BAGERI
Prövas för centrum 
och skola 
(Ny detaljplan)

KUNGSÄNGEN 1 OCH 14
Prövas för bostäder, centrum, skola 
Baldersgatan föreslås flyttas 
västerut till öster om bageriet 
Önskemål skapa ett kringbyggt 
kvarter av Kungsängen 1 och 14
Möjlighet till verksamheter i 
bottenvåning ska skapas mot 
Pilgatan
(Ny detaljplan)

GÅNG- OCH CYKELÖVERGÅNG-
EN VID SCANDIC HOTELL
I samband med Pilgatans nya 
utformning ska denna gång- och 
cykelöverfart utredas för att se 
om det finns bättre utformnings-
alternativ som bättre gynnar 
gående, cyklister och kollektiv-
trafiken. 
(Separat utredning)

SÅGKLINGAN 7 
Prövas för bostäder, 
centrum, skola 
Möjlighet till verksam-
heter i bottenvåning 
ska skapas mot Pilgatan
(Ny detaljplan)

SÅGKLINGAN 6 
Prövas för bostäder, 
centrum, skola 
Möjlighet till verksamheter 
i bottenvåning ska skapas 
mot Pilgatan
(Ny detaljplan)

PILGATSBRON
Pilgatsbron anses vara 
smal
Önskemål separat 
gång- och cykelbro
(Separat utredning)

sida 7
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DETALJPLANERING 

SÅGKLINGAN 7

KUNGSÄNGEN 1 

SÅGKLINGAN 6

KUNGSÄNGEN 14 

BOSTÄDER LÄNGS PILGATAN 
Kartan visar de fastigheter för vilka 
detaljplanearbete kommer påbörjas 
i ett första steg. Dessa detaljplaner 
beräknas kunna resultera i ca 600-
700 lägenheter längs Pilgatan. 
Blandad upplåtelseform eftersträvas; 
både hyreslägenheter och 
bostadsrätter i varierande storlek. 

FASTIGHETERNA
För Sågklingan 6 och Kungsängen 
1 samt Kungsängen 14(utom 
Coop:s bageri) finns önskemål 
om byggnation av bostäder i form 
av hyresrätter, bostadsrätter och 
äldreboende. 

För det gamla bageriet på 
Kungsängen 14 finns önskemål 
om komplettering av nuvarande 
ändamål småindustri, handel och 
kontor till så flexibelt ändamål som 
möjligt inklusive gymnasium. 

För Sågklingan 7 finns önskemål 
om centrumverksamheter, bostäder 
och skola samt att behålla 
industriändamål och eventuellt 
utöka dagligvaruhandel (inklusive 
parkering). 
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PILGATAN IDAG 

SEKTION 1 PILGATAN 
Kontorsbyggnad på Sågklingan och Coop extra

SEKTION 2 PILGATAN 
Kontorsbyggnad på Sågklingan och gamla bageriet på Kungsängen 14

Idag mäter Pilgatan från fasad till fasad mer än 50 meter där det är som bredast och 30 meter där det är som smalast. Korsningen vid ”röda torget” har åtta 
filer där vägen möter Björnövägen. Det är idag svårt och otillgängligt att ta sig fram i Ängsgärdet till fots. 

I sin helhet är Pilgatan en starkt överdimensionerad gata gjord i första hand för biltrafik. Effekten blir ett odefinierat gaturum som saknar stadsmässighet. 

1
2
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Med ny detaljplan för de aktuella fastigheterna på vardera sida Pilgatan finns möjlighet att skapa en ny gatusektion vars grundprincip blir en riktlinje för resten 
av Pilgatan. 

Rumsskapande bebyggelse är att föredra framför fristående volymer med stora odefinierade ytor emellan. Bebyggelsen används här för att definiera 
gaturummet och få en smalare gata. 

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

Fig. 1 Smalna av gaturum

Fig 2. Rumsskapande bebyggelse 

Punkt för ny utformning, Pilgatan  

GRUNDIDÉ 
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VISION
EN LEVANDE GATA
Visionen om en levande gata uppnås om det finns människor som rör 
sig i området, och för att detta ska ske naturligt bör det helst finnas både 
bostäder, service och arbetsplatser där. Det är svårt att styra i planering 
men förutsättningar kan ges på olika sätt. Det är också dessa förutsättningar 
som gör att vi trivs att bo och leva i staden. 

Längs med Pilgatan ska byggnader utformas med möjlighet till lokaler i 
bottenplan så att  butiker och service kan etableras. Längs med gatan 
föreslås platsbildningar med möjlighet till torghandel, spontana möten och 
annat som får plats i det offentliga rummet. Arkitektoniskt kan detta betyda 
att fasadliv dras in, förgårdsmarkens djup varieras, hörn accentueras och/
eller andra lösningar som ger rumsskapande fördelar. 

Ett varierat bostadsbestånd skapar levande, trevliga och intressanta 
områden. I ett centralt läge som Ängsgärdet finns möjlighet för människor 
i en rad olika livssituationer att bo och leva. Upplåtelseformen ska 
vara så blandad som möjligt med både hyresrätter och bostadsrätter, 
studentlägenheter och kommunala service- och specialbostäder. 

BLANDAD VERKSAMHET 
Dagens ändamål i detaljplan ersätts med bostäder och centrum samt 
skola. Med ändamålet centrum menas all sådan verksamhet som bör ligga 
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. I ändamålet 
ingår butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teatrar, bank, kyrkor och 
andra typer av religiösa byggnader, föreningslokaler, samlingslokaler, 
restauranger, hotell med mera.

SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH ÄLDREBOENDE 
Inte bara verksamhet och handel ger liv åt ett område. 
Skolor ska vara möjliga att inrymma längs Pilgatan. Det finns idag en 
förfrågan om att inrymma ett gymnasium i den gamla bageribyggnaden på 
södra sidan av Pilgatan nära Coop. 

När man planerar bostadsområden måste det även ges möjlighet att 
anordna förskolor. Förskolor kan lokaliseras till inre tystare delar vid 
Pilgatan. Det behöver också finnas tillgång till grönområden för dessa 

ändamål. Gårdar som skapas i de kringbyggda kvarteren kan erbjuda tysta, 
gröna rum. Dessa gårdar kan med fördel samutnyttjas av olika boende och 
verksamhet. Även äldre- eller olika typer av specialboenden skulle kunna 
lokaliseras i sådana lägen. 

GRÖNOMRÅDEN
Parker ska enligt översiktsplanen ingå i den framtida stadsdelen 
Ängsgärdet. Målet i Västerås översiktsplan 2026 är att alla ska ha ett 
grönområde inom 5-10 minuters promenad (eller cirka 300 meter) från sin 
bostad eller arbetsplats för att där kunna uppleva lugn och ro, ostördhet och 
avkoppling. I den fördjupade översiktsplanen för Ängsgärdet ska behovet av 
grönområden tillgodoses.

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

Fig 1. Stor variation på lägenhetstyper och upplåtelseform för att passa så många 
olika som möjligt 

Fig 2. Byggnader utformas med öppna bottenvåningar där det är möjligt att anlägga 
verksamhet, service eller butik
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STADSSTRUKTUR  
KVARTERSSTAD 
Den övergripande stadsbyggnadsidén för ny bostadsbebyggelse längs 
Pilgatan är att den utformas efter en flexibel kvartersstruktur. Denna 
struktur ger stora möjligheter till olika form av stadsbebyggelse. Närheten 
till centrum och järnväg, E18 och flera andra stora trafikleder har varit 
utgångspunkt för valet av gestaltning. Bebyggelsemönstret skapar två 
fördelar som särskilt eftersträvas, dels tysta lugna innergårdar och dels 
stadsmässighet med slutna, väldefinierade gaturum. 

Kvarteren ska utformas helt slutna bland annat med hänsyn till buller från 
väg, järnväg och verksamheter. Planering med så kallad ”tyst sida” kan i 
och med det tillämpas. Uteplatser i bottenvåning placeras på sida mot gård 
och balkonger placeras på gårdssida där det behövs för bullret. En del 
lägenheter kan med fördel förses med två balkonger i olika väderstreck, en 
mot gård och en mot någon lugnare gata inne i kvarteren. 
Kvartersstaden bildar en naturlig fortsättning på den täta centrala 
innerstaden. 

Skalan på bostadsbebyggelsen utefter Pilgatan är cirka fem våningar 
men kan prövas högre i punkter. Våningsantalet är valt med hänsyn till 

stadsdelens läge mellan innerstad och ytterstad. Längs Stora Gatan är de 
nyuppförda flerbostadshusen 5-9 våningar och de nyare flerbostadshusen 
direkt på andra sidan Pilgatsbron och E18 är 5 våningar höga. 

GESTALTNING
Genom att variera fasadens färg, material, och utformning ges en levande 
gata. Takets utformning, taklutning etc ska även beaktas för att uppnå 
variation i bebyggelsen. Just variationen blir här viktigare än den enskilda 
byggnaden.

KVARTERSSTRUKTURENS FÖRDELAR
- Ger ett definierat gaturum
- Lätt att bygga ut etappvis
- Robust och hållbar över tiden
- Lätt att variera i storlek, skala och färg
- Lätt att blanda bostäder och verksamheter 
- Lätt att variera upplåtelseformer
- Har tydliga beståndsdelar; gatan, byggnaderna , gården, torget/platsen, 
parken
- Lättillgänglig och lätt att orientera sig i och alla får sin gatuadress

Herrgärdet, Västerås 

Kvarteret Hugo, Herrgärdet, Västerås 
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Kvarter
3 våningar 

Lamellhus 
6 våningar 

Punkthus
24 våningar 

BYGGNADSSTRUKTUR 
För att uppnå en tät stad är valet av byggnadsstruktur viktig. Man kan lätt tro 
att ett högt hus alltid ger högre täthet än ett lägre, oavsett struktur. Höga hus 
kan ha många fördelar som tex att vara identitetsskapande landmärken, ge 
känsla av urbanitet, vara effektiva på liten yta - i mycket urbana miljöer finns 
ofta inget alternativ till en hög skyskrapa. 

De stadsbyggnadsmässiga fördelarna som en lägre men tätare struktur skulle 
ge är dock betydligt fler. Vad gäller just täthet är dessutom en kvartersstruktur 
mycket effektiv. Nedan ses en jämförelse mellan tre byggnadstypologier med 
samma våningsyta (exploateringsgrad) men med olika våningstal. De olika 
alternativen har samma antal lägenheter. En kvartersstruktur med tre våningar 
skulle motsvara ett punkthus på 24 våningar för att uppnå samma antal 
lägenheter. 

Ett punkthus ger visserligen höga rumsliga kvaliteer och alla lägenheterna 
håller mer eller mindre samma nivå. 
Ett kvarter har olika förhållanden inom strukturen, vilket skulle kunna vara 
en fördel för att få en mer omfattande spridning på boenden; mindre, 
billigare lägenheter längre ner i kvarteret och större, dyrare lägenheter 
högre upp. Det skulle kunna främja mångfald inom kvarteret och området. 

KVARTER MED VARIERANDE VÅNINGSANTAL 
Med strukturen av ett kvarter som grund kan man lätt variera våningstal och 
låta strukturen punktvis bli högre. Detta kan ge många fördelar som de olika 
typologierna var för sig inte skulle kunna ge. Tätheten kan öka ytterligare, 
och strukturen blir lätt att anpassa efter väderstreck, bullerstörningar eller 
till andra byggnader. Genom att dra in övre våningars fasadliv kan man 
åstadkomma högre delar men ändå behålla en mänsklig skala på marknivå. 

Kvarter 
Varierande  antal våningar 
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UTFORMNING AV GATA 
Riktlinjer för prioriteringsordningen för olika trafikslag har preciserats 
i Västerås översiktsplan 2026. En trygg och säker trafikmiljö med god 
tillgänglighet för alla trafikantgrupper ska eftersträvas. Vid såväl planering 
av ny bebyggelse som förändringar inom befintliga bebyggelseområden 
ska gående och cyklister prioriteras. I och med förtätning av staden ökar 
sannolikt antalet bilar och det kan på sikt leda till trängseleffekter och risk 
för mer buller och luftföroreningar. Det är därför viktigt att så stor andel 
som möjligt av de korta resorna inom staden sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik. 

I Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet 3B redovisas prioriteringen 
av trafikslag inom stationsområdet som även är prioriteringsordningen för 
utredningen kring Pilgatan. Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik är 
prioriterade trafikslag. 

Prioritering av trafikslag i utredningen kring Pilgatan:
1. Gångtrafik
2. Cykeltrafik
3. Kollektivtrafik
4. Biltrafik

Exakt hur trafiklösningen för Pilgatan kommer att utformas behandlas 
i fortsatt planering i form av separata utredningar, detaljplaner och 
översiktsplaner. 

Gatans utformning - rummet mellan byggnaderna - är viktig för att uppnå de 
stadsmässiga och arkitektoniska kvalitéer som eftersträvas.

En viktig aspekt som studerats är relationen mellan gatans bredd och 
husens höjd. Det är just förhållandet mellan dessa som skapar trevliga gator 
och stadsrum som vi trivs att vistas i. I stadsplanering pratar man ofta om 
en mänsklig skala; dvs gator och stadsrum som i första hand är gjorda för 
människor och inte bilar.

På Pilgatan föreslås byggnader med cirka fem våningar och en gatubredd 
som ger en tydlig stadsmässighet, men som samtidigt är trafikmässigt 
fungerande och säker. 

Sektion 3, förslag 

NUVARANDE 
FASTIGHETSGRÄNS 

GATURUM MED KVARTERSMARK 

GATUBREDD 18 M 

VARIERANDE DJUP PÅ
FÖRGÅRDSMARK
PLATS FÖR KAFÉ I SÖDER-
LÄGE, BUTIKER OCH STADS-
LIV 

GATA RYMS INOM STADENS MARK
KÖRFÄLT FÖR BIL OCH BUSS I TVÅ 
RIKTNINGAR. UPPHÖJDA CYKEL-
BANOR OCH TROTTOARER. 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

VERKSAMHET 

ALLÉ MED PLATS 
FÖR INFÄLLD PAR-
KERING LÄNGS 
GATA MELLAN TRÄD

GRÖNA INNERGÅRDAR  
BALKONGER MOT GÅRD   

NUVARANDE 
FASTIGHETSGRÄNS 

PLATS FÖR 
GRÖNSKA

ÖPPNA BOTTENVÅNINGAR 

BOSTÄDER 

VERKSAMHET 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

KVARTERSBEBYGGELSE MED 
BOSTÄDER OCH VERKSAMHET 

HUVUDPRINCIPERNA FÖR GATANS UTFORMNING:

- Skapa ett definierat gaturum   
- Planera efter en mänsklig skala 
- Kvartersstruktur i ca fem våningar, som kan prövas högre 
i punkter
- Planera efter förutsättningar; t.ex bredare trottoar i 
söderläge
- Gång och cykel prioriteras tydligt; t.ex genom nivåskillnad 
- En grön gata med träd/annan växtlighet 
- Byggnadernas förgårdsmark kan variera i djup och skapa 
platser längs gatan
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NUVARANDE 
FASTIGHETSGRÄNS 

GATURUM MED KVARTERSMARK 

GATUBREDD 18 M 

VARIERANDE DJUP PÅ
FÖRGÅRDSMARK
PLATS FÖR KAFÉ I SÖDER-
LÄGE, BUTIKER OCH STADS-
LIV 

GATA RYMS INOM STADENS MARK
KÖRFÄLT FÖR BIL OCH BUSS I TVÅ 
RIKTNINGAR. UPPHÖJDA CYKEL-
BANOR OCH TROTTOARER. 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

VERKSAMHET 

ALLÉ MED PLATS 
FÖR INFÄLLD PAR-
KERING LÄNGS 
GATA MELLAN TRÄD

GRÖNA INNERGÅRDAR  
BALKONGER MOT GÅRD   

NUVARANDE 
FASTIGHETSGRÄNS 

PLATS FÖR 
GRÖNSKA

ÖPPNA BOTTENVÅNINGAR 

BOSTÄDER 

VERKSAMHET 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

KVARTERSBEBYGGELSE MED 
BOSTÄDER OCH VERKSAMHET 

Sektion Pilgatan, förslag  

SEKTION, FÖRSLAG 
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UTFORMNING AV KVARTER 

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

VERTIKAL VARIATION
Att sträva efter en vertikalitet framför horisontalitet i gestaltning av 
byggnadsstrukturen i kvarteret ger en mer levande fasadbild. 

VARIERANDE FASADLIV 
Genom att variera djupet på förgårdsmarken längs gatan bildas stadsrum 
som ger ökad möjlighet för verksamhet att etableras. Det kan ge fina platser 
för servering i söderläge, butiker och stadsliv. 

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

INNERGÅRDAR 
Väl utformade gårdar ger ökad trivsel för de som bor i kvarteret. Ett lägre 
kvarter kan ha en mindre innergård medan en högre struktur kräver en större 
yta för att bibehålla god kvalitet för de som bor och vistas där. 

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

Fig 3. Platsbildningar längs gata

Fig 1. Vertikal variation 

Fig 2. Innergård 
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LINNEGATAN, GÖTEBORG 
Dubbla trädrader med infälld bilparkering på norrsidan. Servering och uteplats i söder. 
Enkelriktade cykelvägar. Trottoar med indragen entré mot gatan.

KUNGSLADUGÅRDSGATAN, GÖTEBORG 
Indraget hörn som ger platsbildning och ett bra läge för servering eller butik 
Enkelriktade cykelvägar. Parkering infälld i grönyta med trädrad längs gatan. 

FURUTORPSGATAN, HELSINGBORG
Enkelriktade cykelvägar. Bebyggelse  i fyra våningar på ena sidan gatan, park på 
den andra. Rumsskapande trädrad på parksidan minskar gaturummet. 

REFERENSBILDER GATA
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PARKERINGSPRINCIPER 

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

X

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

Parkering föreslås lösas på andra sätt än genom stora 
parkeringsytor. För boende och anställda vid verksamheter 
löses antingen parkering i källarplan på bostadskvarter eller i 
parkeringshus på lämplig fastighet. Parkeringshuset ska i så fall 
integreras med andra ändamål som verksamheter eller bostäder. 
Gestaltningen av parkeringshuset måste ske med stor omsorg.

Om parkering anläggs under byggnaden ska delen mot gatan 
hållas öppen för verksamhet och inte bli en ”död sockel”. 
Principsektionen till höger visar kvartersstruktur med 
parkering i halvt nedsänkt källarplan som lämnar yta för öppen 
verksamhetslokal i bottenplan mot gatan.  

Besöksparkering till bostäder och verksamheter kan anordnas 
som kantstensparkering i allé, där träd växlar med mellanliggande 
parkeringsplatser.

Stora parkeringsytor 

Parkering i bottenvåning på kvarter

Uppbruten markparkering

Parkeringshus 

Variation med många enheter och entréer. Vertikalt framför 
horisontellt. 

Rumsskapande bebyggelse istället för 
fristående byggnader med stora 
ode�nierade ytor emellan. Stadsrummet 
framför byggnaden. 

BOSTÄDER

PARKERINGFÖRRÅD/
TVÄTT

SEKUNDÄRENTRÉ HUVUDENTRÉ GATA 

INNERGÅRD 

VERK- 
SAM- 
HET

Stor variation på lägenhetstyper 
och upplåtelseform för att passa 
så många olika som möjligt 

PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER

PARKERING
PARKERING

VERKSAMHET/ BOSTÄDER
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BEFINTLIG BEBYGGELSE
Ängsgärdet innehåller inga byggnadsminnen men det finns en byggnad som 
har skyddsbestämmelser i detaljplan. Det finns även ett bostadshus som 
tillhör ursprunglig bebyggelse från tidigt 1900-tal. 
I övrigt finns en milstolpe som ska bevaras och inte får flyttas från sin 
nuvarande plats. 

BOSTADSHUSET 
Det enda kvarvarande bostadshuset från 1906 är idag Ängsgärdets 
äldsta byggnad. Det har inga skyddsbestämmelser i detaljplan men 
tillhör områdets ursprungliga bebyggelse från tidigt 1900-tal. Byggnaden 
har genomgått omfattande förändringar men har samtidigt kvar sin 
grundkaraktär. Byggnadens värden är inte så höga att det kräver några 
skyddsbestämmelser vid detaljplanering. I tomtens sydvästra hörn står 
milstolpen. 
BAGERIET 
Under åren 1930 – 32 lät KF bygga ett bageri och en charkuterifabrik vid 
Pilgatan. Byggnaderna var de första renodlade funktionalistiska husen i 
Västerås. Bageribyggnaden utefter Pilgatan står kvar. Huset är ett mycket 
tydligt exempel på funktionalistisk industriarkitektur med sin släta putsade 
fasad, liggande fönsterformer och ett stående glasparti som markerar 
det rundade trapphuset. Byggnaden är unik i sitt slag i landet och har 
skyddsbestämmelser i detaljplan.

MILSTOLPEN
Vid Pilgatan finns en milstolpe från 1843. Milstenen är en lagskyddad 
fornlämning enligt kulturmiljölagen som inte får flyttas eller skadas.
Från 1600-talet var det svenska stomvägnätet försett med milstolpar som 
visade ¼, ½ och 1 mil. Avstånden mättes från Stortorget i Stockholm. 
På det mindre vägnätet mättes avstånden från närmaste större stad. 
Resenären fick själv hålla reda på hur många stolpar han passerat. Med 
2 mils mellanrum skulle det finnas ett gästgiveri. Ansvaret för milstolparna 
låg vanligen på landshövdingen eller häradet. FR på stenen står för Fredrik 
Ridderstolpe som var landshövding i Västmanland 1822 – 1849. 
 

KF´s bageri 

Ängsgärdets enda bevarade bostadshus 
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För två avsnitt av Pilgatan anges att förutsättningar finns för klustring 
av verksamheter. Funktionsblandning ska möjliggöras, bottenvåningar 
utformas för verksamheter. Det ena avsnittet av Pilgatan som bedömts 
lämpligt för klustring är markerat mellan Östra Ringvägen och järnvägen. 
Det andra avsnittet är utpekat mellan ”röda torget” och Ängsgärdsgatan. 

Detaljplaner ska möjliggöra för en funktionsblandning inom fastigheten 
genom markanvändning samt att byggnaders bottenvåningar i angiven yta 
ska utformas för verksamhetslokaler. En lägsta våningshöjd ska anges.

FUNKTIONSBLANDNING
En av strategierna i Västerås översiktsplan 2026 är att bygga staden inåt 
för att på så sätt uppnå en tät och blandad stad. Man ger ökade möjligheter 
till lokalt stadsliv genom komplettering med funktioner som saknas, 
exempelvis arbetsplatser i bostadsområden och bostäder i kontors- och 
serviceområden. 

I noder och stråk som är särskilt attraktiva ska planeringen säkerställa att 
verksamhetslokaler/butiker inryms i bostadsbebyggelsens bottenvåningar. 

Karta ur Västerås översiktsplan 2026 

City- funktionsblandning ska uppnås inom varje byggnad

Förutsättningar finns för klustring av verksamheter Funktionsblandning ska 
möjliggöras, bottenvåningar utformas för verksamheter. 



sida 21

PILGATAN SOM CYKELSTRÅK 
FRAMTIDA GÅNG- OCH CYKELFLÖDEN LÄNGS PILGATAN 
Pilgatan är enligt trafikräkning 2000-2011 Västerås stads mest trafikerade 
gång- och cykelstråk i mätpunkt 11 belägen mellan ”röda torget” och Östra 
Ringvägen (se karta A). Särskilt cykeltrafiken är mycket omfattande här. 

Bildtext 
Bildtext 

Karta A Karta B 

2400
+45% ökning

1200
-26% minskning

1900
+35% ökning

1800
+14% ökning

3700
+24% ökning

1400
+36% ökning

1200
+14% ökning

2800
+14% ökning 2400

+14% ökning1000
+14% ökning

2900
+14% ökning

2200
+39% ökning

2900
+82% ökning

7000
+21% ökning

1000

600

600
Små flöden

3800
Stora flöden 2900

Stora flöden

500

2400
Stora flöden

900

Kartan visar en schematisk beräkning av hur gång- och cykelflödena in mot 
centrum förändras från idag till år 2050, med utgångspunkt i en befolknings-
utveckling enligt Översiktsplan 2026 (se Bilaga 1).
Tvärgående cykelflöden har inte beräknats.
 
Skala 1:10 000 (A3).  Torkel Lindgren SBK 2012-01-20.

Utredning funktionsblandning, bilaga 3.
Prognos för gång- och cykelflöden år 2050.

2012 gjordes en prognos för gång- och cykelflöden år 2050 i Västerås tätort 
i samband med arbetet med Västerås Översiktsplan 2026 (se karta B). 
Utgångspunkten var en sammanställning av befolkningsutvecklingen enligt 
det då pågående arbetet med översiktsplanen. I huvudsak överensstämmer 
underlaget till befolkningsutveckling med den antagna översiktsplanen. 
Enligt översiktsplanen ska Ängsgärdets invånarantal öka från i princip 0 
(en familj bor där idag) till 3400 personer från 2012 till 2050. Det motsvarar 
1700 bostäder med en genomsnittlig hushållsstorlek på två personer. Gång- 
och cykelflödena förväntas öka på Pilgatan genom Ängsgärdet med 2900 
eller 82 %. På Pilgatan mellan Ängsgärdet och Centrum förväntas en ökning 
med 7000 eller 21 %. 

Förändringar i trafikflödena kan uppstå när mera detaljerad planering 
arbetas fram. Till exempel kan den planering som pågår i de 
angränsande områdena Stationsområdet 3B och Kopparlunden påverka 
trafikströmmarna. Det pågår en simulering i datormodeller vad de stora 
centrala utbyggnadsområdena kan komma att innebära trafikmässigt. 

Cykelräknaren på Pilgatan visar det stora antalet 
cyklister som passerar varje dag. 

Pilgatan behöver förbättras för gående och cyklister, både med hänsyn till 
dagens gång- och cykelflöden men också till den förväntade ökningen i 
framtiden. Som stadens mest trafikerade cykelstråk bör detta ges status 
som ett sådant, både utrymmes- och utformningsmässigt. 
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SÄRSKILDA UTREDNINGAR
Ett antal särskilda utredningar kommer att ligga till grund för 
detaljplaneringen av området.  Dessa utredningar är:

- Markundersökningar. I området finns och har funnits olika verksamheter, 
som kan förutsättas ha gett upphov till förorenad mark i olika grad.

- Bullerutredningar. Området omges av E18, Malmabergsgatan/Björnövägen 
och Mälarstrandsgatan med stora trafikmängder, samt järnvägen i väster. 
Buller från verksamheter som VL:s bussdepå och eventuellt andra.

- Riskutredningar. Transporter med farligt gods sker på E18 och järnvägen. 
Det finns också ett tankställe för biogas i området.
Svensk Växtkrafts gasledningar löper genom området. Återbruket 
Ängsgärdet ligger 300 meter från Pilgatan.

- Luftkvalitetsutredning. Bedömning av luftkvaliteten med nuvarande 
aktiviteter i området och förväntad luftkvalitet med nybyggnation i området. 

- Vibrationsutredningar. Vibrationer från bussar och andra fordon med 
nuvarande samt tillkommande trafikmängder i samband med utbyggnaden 
av området.

- Dagvattenutredning. Förslag på åtgärder för att ta hand om regnvatten 
krävs vid all detaljplanering i och med att markens ytor hårdgörs i större eller 
mindre utsträckning. 

- Arkeologisk utredning. Fornfynd som hittats på fastigheten 
Överstelöjtnanten 10 har lämnats in till stadsantikvarien. Det kan tyda på att 
fornminnen kan finnas på den fastigheten. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
bedömer behovet av utredning.

PRELIMINÄRA GJORDA TIDIGA UTREDNINGAR
För fastigheterna Kungsängen 1 och Sågklingan 6 har en intressent utifrån 
ett tidigt förslag på bostadsbebyggelse låtit ta fram utredningar om risker, 
buller och luftföroreningar. Inga ytterligare utredningar har tagits fram i det 
nu pågående skedet. Varje fastighetsägare får var för sig eller gemensamt 
ta fram de utredningar som krävs utifrån sina specifika projekt i samband 

med detaljplaneringen. 
De preliminära tidiga utredningarna är gjorda för fastigheterna 
Kungsängen 1 och Sågklingan 6 utifrån ett förslag på byggnation 
med punkthus. Resultaten av utredningarna visar hinder och 
möjligheter för byggnation just på de fastigheterna och för just det 
projektet med ett antal punkthus. En del resultat av utredningarna 
kan användas för att göra en tidig bedömning av möjligheten 
att bygga bostäder utefter Pilgatan mera generellt. Ytterligare 
utredningar och kompletteringar utifrån varje specifikt projekt på 
olika fastigheter kommer sedan att behöva tas fram. 
Utredningarna har i det här skedet inte genomgått den granskning 
med eventuella krav på justeringar som görs av staden i 
detaljplaneskedet. Här nedan sammanfattas slutsatserna i de tre 
preliminära utredningarna. Utredningarna finns även som bilagor i 
sin helhet till den här utredningen om Pilgatan. 

PRELIMINÄR RISKUTREDNING
Utredningen är utförd i ett tidigt planeringsskede för att undersöka 
om det finns några risker som berör nybyggnation av bostäder 
på fastigheterna Kungsängen 1 och Sågklingan 6. Närområdet 
domineras i dagsläget av Västmanlands Länstrafiks bussdepå. 
En riskinventering har genomförts där farligt godstrafik från E18 
öster om området samt en biogasanläggning på VL:s bussdepå 
identifierats som de största riskerna.
En acceptabel nivå anses av utredarna uppnådd om 
byggnader uppförs minst 100 meter från biogasanläggning med 
utrymningsvägar tillgängliga i fasad vänd från anläggningen.
Byggnader på fastigheten Kungsängen 1 ska uppföras minst 4 
meter från fastighetsgräns till bussdepån.

PRELIMINÄR FÖRSTUDIE BULLER
Trafikbullerutredningen har utförts som ett underlag till förstudie 
kring miljöaspekter vid nyproduktion av bostadshus. Utredningen 
redogör för buller från väg- och järnvägstrafik. 
Utredningen har tagits fram med utgångspunkt i bostadsbebyggelse 
i form av fem punkthus med högsta byggnadshöjd 45 meter. 
Bostadshusen har placerats med två på den ena fastigheten och 
tre på den andra och analyserats hus för hus enligt bilder och text i 
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utredningen. 
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningarna att det hus som placeras 
närmast Pilgatan kommer att påverkas av höga bullernivåer, både maximal 
och ekvivalent nivå. Detta hus bör beaktas särskilt i det fortsatta planarbetet.
Eventuella övriga bullerkällor som bör undersökas i det fortsatta arbetet kan 
vara flygtrafik, bussdepå eller buller från övriga verksamheter. 
Förslag på bullerreducerande åtgärder som nämns vad gäller 
bebyggelseplanering är att bullerskärmande bebyggelse behöver vara av tät 
karaktär så som flerbostadshus eller kedjehus. Punkthus och enfamiljshus 
har generellt svagare bullerdämpande karaktär.

PRELIMINÄR LUFTKVALITETSBEDÖMNING
Utredningen har utförts på uppdrag från en intressent som vill utveckla ett 
bostadsområde i Ängsgärdet som idag domineras av en bussdepå och 
industrier. Utredningen syftar till att utreda hur luftkvaliteten är och förväntas 
bli i nybyggnadsområdet. Bostadsprojektet bestod av 9 våningars punkthus 
med över 100 nya lägenheter.
Studien visar att projektet i sig inte innebär några hinder avseende att klara 
miljökvalitetsnormen för partiklar och kvävedioxid. Man kommer med största 
sannolikhet inte att överskrida några miljökvalitetsnormer i Ängsgärdet. 
Troligen kommer halterna att vara förhöjda då området omgärdas av gator 
med större trafikflöden och stadsdelen är förhållandevis centralt placerad 
med allmänt förhöjd bakgrundshalt. För att halterna av partiklar och 
kvävedioxid ska tangera eller överskrida miljökvalitetsnormen måste trafiken 
på Pilgatan vara 3 till 5 gånger större än vad den är idag och dessutom 
måste gaturummet slutas, dvs. högre byggnader minst 4-5 våningar på 
bägge sidor om gatan. Antal öppningar i gatan måste också vara få.
För att erhålla en djupare och mer exakt förståelse hur luftkvaliteten kommer 
att bli i området krävs spridningsmodeller av i första hand partiklar och 
kvävedioxid. 


