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Bakgrund

Bjerking har fått i uppdrag av Kokpunkten Fastighets 
AB att utföra en kulturhistorisk analys av förslag till ny 
detaljplan i anslutning till det f d ångkraftverket i Västerås. 
Ångkraftverket (Kokpunkten) är skyddat som byggnads-
minne enligt kulturmiljölagen sedan 1999, och har enligt 
byggnadsminnesförklaringen ett synnerligen högt kultur-
historiskt värde. Det skyddsområde som byggnadsminnet 
omfattar berörs av föreslagen gestaltning av ny bebyg-
gelse. Bedömning och hantering av dessa värden är 
nyckeln till en framgångsrik utveckling av både projektet 
i sig, staden Västerås utveckling, men också ett fortsatt 
bevarande av byggnadsminnets
kulturhistoriska värden.

Som underlag till föreliggande kultutrmiljöutredning finns 
en tidigare kulturmiljöanalys över området utfärdad av 
Sweco 2017.  

Syfte

Syftet med uppdraget är att analysera planförslagets 
påverkan på byggnadsminnet. I arbetet ingår en analys 
av stadsbild samt värdering av kulturmiljöns sårbarhet för 
den föreslagna förändringen och påverkan på byggnads-
minnets kärnvärden. 

Avgränsning
I Swecos utredning  från 2017 finns en omfattande historik 
och beskrivning av byggnadernas arkitektoniska värden 
och utveckling. I den rapporten redovisas även bygg-
nadsminnet och historiken bakom byggnadsminnesförk-
laringen 1999. Swecos rapport från 2017 fungerar som 
underlag till föreliggande analys, och för utförlig historik 
och bakgrund hänvisas till den. I denna rapport behandlas 
endast den historik som har direkt bäring på det aktuellla 
förslaget. 

KORT HISTORIK
Ångkraftverket i Västerås byggdes ut i etapper med 
början 1915–1917. Syftet med kraftverket var att avlasta 
kraftverket i Älvkarleby. Orsakerna till lokaliseringen var 
flera. Av försvarstekniska skäl ansågs det strategiskt att 
placera kraftverket en bit in i landet istället för vid havs-
kusten samtidigt som Västerås utgjorde ändpunkten för 
den planerade ledningen från Älvkarleby. Lokaliseringen 
individ Mälaren var lämplig på grund av de goda trans-
portmöjligheterna vattenvägen samt tillgången till kyl-
vatten. Västerås var vid tiden en expanderande industri- 
stad med stor efterfrågan på elkraft. 

Ångkraftverket byggdes ut och expanderade i omgångar, 
allt efter nya behov uppkom och tekniken utvecklades. 
Det mesta av utbyggnaderna koncentrerades till kraft-
verket och nya tillbyggnader tillfogades successivt till de 
äldre delarna. Den ursprungliga miljön som färdigställdes 

INLEDNING

1917 bestod av kraftverket, ett bostadshus för driftsper-
sonalen samt en byggnad i vinkel med centralförråd och 
kontor. Totalt genomgick anläggningen nio utbyggnadsfa-
ser, som alla innebar att nya byggnadsdelar och funk-
tioner tillfördes den ursprungliga kraftverksbyggnaden. 
Under sin storhetstid var kraftverket det tredje största i 
Sverige, med som mest 1000 anställda. 

Successivt utvidgades miljön även med funktions- och 
bostadsbyggnader friställda från kraftverket. Bostadsläng-
an med ingående tvättstuga i områdets norra del tillkom 
i början av 1920-talet, och det så kallade båtmuseet, tidi-
gare pann-/driftförråd uppfördes 1929–1935. I den sjätte 
utbyggnadsetappen, mellan åren 1936–37, uppfördes en 
ny kontors- och verkstadsbyggnad öster om den äldre, 
den byggnad som idag inrymmer skolverksamhet. 

Ångkraftverket anlades invid 
Mälarstranden på visst avstånd 
från den dåvarande stadsbebyg-
gelsen. 
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Ångkraftverket lokaliserades till Mälarens strand på 
avstånd från den dåtida stadsbebyggelsen, och den 
industriella verksamheten omgärdades av öppna fält 
Under 1900-talet har stadens gräns successivt utvidgats, 
och idag är ångkraftverket omgärdat av stadsdelar som 
bebyggts under 1900-talet och det tidiga 2000-talet. Idag 
är området kring ångkraftverket relativt centralt placerat 
och ingår i Västerås tätort. 

Den successiva utbyggnaden av ångkraftverket och 
tillhörande byggnader var behovsstyrd. Allteftersom 
kraftverket utvidgades behövdes även nya byggnader för 
bl a förråd, kontor och bostäder. Utvecklingen har inte 
varit statisk, utan byggnader har även byggts om för nya 
behov, eller rivits för att ersättas av nya funkitioner. Även 
om det lades ner omsorg på många av byggnadernas 
arkitektur, har de i första hand varit funktionsbyggnader, 
och tillkomsten och placeringen av nya byggnader har 
varit styrd av verksamhetens behov. Förutom de idag 
bevarade byggnaderna har det funnits en mängd andra 
byggnader, både mer beständiga tegelbyggnader och 
mer tillfälligt uppförda förråds- och lagerlokaler. 

Det område som idag är byggnadsminne är en del av det 
ursprungliga industriområdet kring ångkraftverket. Om-
rådet har under den tid produktionen var som intensivast 
brett ut sig över ett större område kring Mälarstranden. 
De idag bevarade byggnaderna visar på hur Ångkraftver-
ket och de mest centrala funktionsbyggnaderna i dess 
närhet såg ut vid tiden för byggnadsminnesförklaringen 
1999. 

Sedan några år tillbaka pågår utbyggnaden av stads-
delen Öster Mälarstrand. Under 2000-talet har delar av 
den centrala delen av ångkraftverket delvis byggts om 
invändigt för att inrymma äventyrsbad och hotell. 

Västerås ångkraftverk var en viktig nod i utvecklan-
det av landets elförsörjning, som också resulterade 
i en ny infrastruktur av kraftledningar genom landet. 
Kartan visar Vattenfalls kraftverk och huvudlednin-
gar 1933. 

Ångkraftverket var under de mest intensiva produktionsåren en stor 
arbetsplats med över 1000 anställda. Ekonomiska kartan från 1961 
över området visar en utbredd industrimiljö med järnvägsspår och en 
mängd byggnader. Industrimiljön omfattade även ett antal sidoverk-
samheter såsom ställverk och tillverkning av ledningsstolpar. 

av vattenkraften och kraftledningsnätet, uppförandet av 
Stenungsunds kraftverk 1959 och kärnkraftens intåg på 
1970-talet ledde till att verksamheten vid ångkraftver-
ket upphörde 1979. Det definitiva nedläggningsbeslutet 
togs 1992 och 1999 förklarades Västerås ångkraftverk 
med dess ingående byggnader till byggnadsminne enligt 
kulturmiljölagen. Vid tiden för byggnadsminnesförkla-
ringen hade stora delar av det tidigare industriområdet 
försvunnit, och endast kraftverkets centrala delar med de 
beständigt uppförda tegelbyggnaderna, de som står på 
platsen idag, fanns kvar. 

Utbyggnaden av ångkraftverket pågick fram till 1959. De 
första sex utbyggnaderna ritades av Eric Hahr som var 
stadsarkitekt i Västerås mellan 1909-1935. Byggnader 
och utbyggnader efter 1935 ritades av Sven Malm som 
var chef för Statens Vattenfallsverks arkitektkontor mellan 
1939-1963. 

Under senare delen av 1900-talet minskade belastningen 
på Västerås ångkraftverk. Den successiva utbyggnaden 
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NULÄGE
Västerås ångkraftverk är beläget invid Mälarens strand i 
ett flackt landskap med vida utsikter. Väster och nordväst 
om det aktuella området ligger industriområden och mot 
öster och nordöst bostadsområden. Området öster om 
det aktuella planområdet, som tidigare delvis var en del 
av industriområdet, är nyligen utbyggt som den nya stads-
delen Öster Mälarstrand. 

Den historiska miljön kring ångkraftverket sträcker sig 
över fyra kvarter med olika kvartersstruktur. Den tidigare 
produktionsdelen, som även omfattar kontor, verkstad och 
tidigare bostäder har en rektangulär kvartersform som 
är stängd mot öster. Väster om denna ligger verkstad, 
tidigare kontor och förråd i en mer öppen, oregelbunden 
planstruktur i en lägre skala och i norr den småskaliga 
bostadslängan i en grön park. Det fjärde kvarteret i plan-
områdets nordöstra del är idag obebyggd och används 
som parkleringsyta. 

Produktionsbyggnaden är riktad mot Mälaren och har en 
omsorgsfullt utformad fasad mot vattenrummet. Genom 
sin monumentala torndel är den ett tydlig landmärke i 
stadsbilden. Övriga funktionsbyggnader, såsom kontor 
och verkstäder, var från början orienterade efter den tidi-
gare järnvägsdragningen som bl a annat fortfarande kan 
skönjas i Ångkraftsvägens utbredning. Det nu nedlagda 
industrispåret inom och genom området har utgjort en 
förutsättning för områdets planstruktur, byggnadernas 
placering och inbördes relationer. 

Inom det aktuella planområdet består bebyggelsen av en 
rad tegelbyggnader som har varit en del av det tidiga-
re ångkraftverkets lokaler. Huvudbyggnaden, i direkt 

des senare ihop med huvudbyggnaden. 
3. Förråd/kontor uppförd i första etappen 1915-17.
 4. Verkstad/kontor uppfört 1915-17, påbygd 1936-37. 
Används idag som kontor
5. Ursprungligen uppförd som kontors/verkstadslokaler 
1936-37. Idag inrymmer byggnaden skolverksamhet.
6. Drift/pannförråd, uppfört 1933-1935. Har senare bl a 
innehållit ett veteranbåtmuseum. 
7. Bostadslänga för personal, uppfört 1917-1921. Har 
senare omvandlats till radhus. 
8. Tvättstuga och mangelbod, uppfört 1917-1921

Det aktuella planområdet, omfattar området i anslutning 
till den nuvarande skolan och parkeringsplatsen i norr. I 
planområdet ingår byggnaderna 6 och 5 i bilden på sid 6.

anslutning till planområdet, där kraftverkets tornpannor 
varit belägna , är storskalig och massiv. Successiva 
tillbyggnader från hela kraftverkets aktiva period inryms 
i den långsträckta byggnaden. Huvudbyggnaden är idag 
ombyggd invändigt och innefattar äventyrsbad och hotell. 
I samband med ombyggnaden till ny verksamhet har även 
en del utvändiga förändringar gjorts. 

 De byggnader som återstår av miljön kring ångkraftver-
ket är (se nummer på bilden till ovan).
1. Byggnaden innehåller ångkraftverkets tekniska pro-
duktionsdelar som tornpannor, ställverk, maksinhall och 
matarvettenbyggnad. Successivt påbyggd under hela 
utbyggnadsperioden från 1915 till 1959
2. Bostadshus, ursprungligen för driftspersonalen. Bygg-
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KULTURVÄRDEN
Västerås ångkraftverk berättar om etablerandet av ett 
landsomfattande elnät under 1900-talets första hälft. I 
anläggningens olika delar kan man följa den industriteknis-
ka  utvecklingen fram till att ångkraftverket spelat ut sin roll 
i samband med att nya mer effektiva energikällor kom till 
användning under 1960-och 1970-talen. 
Ångkraftverket är även en del i etablerandet av Västerås 
som industristad, som tog sin början i miten av 1800-talet. 

Västerås ångkraftverk består av en sammanhållen miljö 
med industri- och funktionsbyggnader från 1915 fram till 
1950-talet. I byggnadernas tidigare funktion och placering 
kan man avläsa den tidiga industrins behov, organisation 
och funktion. Den i norr liggande bostadslängan berättar 
om den tidiga industrins organisation och sociala struktur. 
Den enhetliga tegelarkitekturen gör området tydligt avläs-
bar som sammanhållen industri. I byggnadernas årsring-
ar kan man avläsa tegelarkitekturens utveckling under 
1900-talets första hälft. 

MIljöns centralpunkt är den storskaliga  produktiondbygg-
naden som idag innehåller bl a hotell och äventyrsbad. 
Övriga byggnader är placerade utifrån den funktion de 
har haft i produktionen. Kontors-  och lagerlokaler i direkt 
anslutning till den produktiondsbyggnaden och personal-
bostäder placerade avskilt från miljön på andra sidan den 
tidigare järnvägen i norr. 

Ortofoto över 
området. I norr syns 
bostadslängar för 
arbetarna inramad 
av en grön gård. I 
söder den stor-
skaliga produk-
tionsanläggningen 
med närliggande 
meer småskaliga 
verkstads- och 
kontorslokaler öster 
och norr därom.
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Värdebärande karaktärsdrag

Värdebärande karaktärsdrag som är väsentliga för att avläsa 
och uppleva miljöns historia och utveckling har identifierats. 
Genom att belysa vad som är kännetecknande för en miljö ges 
ramar för möjligheter och begränsningar vid
förändring.

-  Den sammanhållna miljön med byggnader för anlägg-  
 ningens olika funktioner

-  Planstruktur kopplad till driften med utgångspunkt från  
 Mälaren och det tidigare industrispåret

-  Tydlig funktionsseparering med produktionsanläggning,  
         verkstäder, administration och bostäder som kan av- 
 läsas i både byggnader och kvartersstruktur. 

-  Byggnader från olika tider som speglar den successiva  
 framväxten och teknikutvecklingen under 1900-talets   
 första hälft

-  Sambandet mellan industrins funktionsbyggnader och  
 bostadslängan för anställda

-  Tegelarkitekturen som både bidrar till den enhet-  
 liga miljön och berättar om arkitekturens utveckling   
 mellan 1915-1950-talen. 

-  Bostadslängans tydligt planerade inramande grönska

-  Anläggningens läge anslutning till Mälaren som berät-  
 tar om ångkraftverkets behov av vatten till driften

-  Produktionsbyggnadens storskalighet och kompakta   
 kvarter, med successiva påbyggnader. 
 

Bilden till vänster visar Ångkraftsvägen mot bostadslängan med den nuvarande skolbyggnaden till höger i bilden. Bilden till höger visar 
utblicken från bostadslängar mot Ångkraftsvägen och Mälaren. Siktlinjen mellan bostadslängan och resten av anläggningen är viktig för 
förståelsen av hur anläggningen fungerat i ett socialt perspektiv.  

Mellan bostadslängan och den övriga industrimiljön löper en väg i 
samma sträckning som det tidigare industrispåret. 

Anläggningens läge invid Mälaren, tillsammans med den tydliga 
funktionssepareringen och byggnader för olika funktioner, berättar 
om industriutvecklingen och tegelarkitekturens utveckling under 
1900-talet. 
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Bostadslängan avskärmas från industrimiljön genom en egen 
småskalig infartsväg, kantad av skyddande alléträd. 

I de tidigare kontorsbyggnaderna inryms idag skolverksamhet. Den 
gula byggnaden till höger i bild rivs i förslaget occh ersätts med en ny 
byggnad i fyra våningar. 

Utblick från vattnet mot det öppna torget med huvudbyggnaden till 
vänster och det så kallade Båtmuseet med bakomliggande skolbygg-
nader i fonden. 

En del av det tidigare Ångkraftverket inrymmer idag äventyrsbad. Infarten mot Steam Hotel med det så kallade Båtmuseet till höger. I anslutning till industribyggnaderna är det tidigare industrispåret tydligt 
genom de raka vägdragningarna. 
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FORMELLA SKYDD OCH UTPEKADE VÄRDEN

Kulturmiljön är ett allmänt intresse, och enligt plan- och bygglagen ska 
hänsyn tas till stads- och landskapsbilden, samt platsens kulturvärden vid en 
förändring, och befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.
Enligt Boverkets vägledning för detaljplan och kulturvärden ska planlägg-
ningsarbetet skydda kulturvärdena och säkerställa platsens kvaliteter för 
framtiden. Det kan handla om såväl enskilda detaljer som olika strukturer 
som sammantaget ger ett tidsdjup, historisk förankring och identitet. Vid 
planläggning ska bebyggelsen utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur och kulturvärdena på plat-
sen. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas.

Byggnadsminne
Västerås ångkraftverk med tillhörande byggnader och anläggningar 
på fastigheterna Västerås 1:132 och Västerås 1:183 är förklarat som 
byggnadsminne enligt 3 kap 1§ KML (kulturmiljölagen) med följande 
motivering: 
Västerås Ångkraftverk började byggas år 1915 och är det enda bevarade i 
sitt slag i Norden. Med den speciella sammansättningen av teknikhistoriska, 
arkitektoniska och upplevelsemässiga värden uppfyller anläggningen de 
särskilda krav som kan ställas på ett byggnadsminne. De olika delarna bildar 
tillsammans en mycket värdefull industriell helhet och beskriver en betydel-
sefull del av energiutbyggnaden och den ångtekniska utvecklingen under 
första hälften av 1900-talet. Kraftverket har även spelat en viktig roll vid 
elektrifieringen av Sverige. Stamlinjen på 70kV mellan Västerås, Krylbo och 
Hedemora blev klar 1933 och 1935 togs beslut om en 100 mil lång ledning 
mellan Porjus och Västerås. Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att 
Västerås Ångkraftverk med tillhörande byggnader och anläggningar är syn-
nerligen märkligt. Förutsättningarna för en byggnadsminnesförklaring enligt 
3 kap 1§ är uppfyllda. (Länsstyrelsen Västmanlands län. Beslut 1999-12-31)

Till byggnadsminnet hör ett skyddsområde som ska hållas i ett sådant skick 
att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. 

Gränsen för byggnadsminnets skyddsområde
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 GÄLLANDE PLANER
Gällande detaljplan för Västerås 1:251 m fl . (Ångkraftver-
ket), Öster Mälarstrand är från 2008-09-30 och utfördes 
i samband med ombyggnaden av kraftverket till hotell 
och äventyrsbad. I samband med detaljplanen togs en 
miljökonsekvensbeskrivning fram som bl a analyserade 
omvandlingens påverkan på byggnadsminnet. I miljökon-
sekvensbeskrivningen kontaterades att omvandlingen 
skulle medföra påverkan på de befintliga kulturmiljövärde-
na både genom förändringen av byggnadernas innehåll 
och exteriör, samt förändringen av yttermiljön. 

Planens genomförande konstaterades innebära föränd-
ring av det sammanhängande industriella kulturvärdet. 
Byggnaderna ansågs genom sin storlek och komplexitet 
tåla de föreslagna ombyggnaderna trots att de innebär en 
påtaglig förändring. Planen som helhet bedömdes som 
positiv, dels eftersom de omistliga delarna i stort sett be-
varades, och dels på grund av att föreslagen verksamhet 
innebar att byggnaderna skulle användas, och även med-
föra att kunskapen om områdets historia nåddes av en 
bredare allmänhet. Åtgärder som föreslogs för att minska 
miljöpåverkan var att nya byggnader skulle uppföras med 
respekt för värdefulla byggnaders placering och dignitet, 
samt att nya byggnaders fasader borde formges så att 
områdets historiska industrikaraktär fortlever (Ramböll 
2008)

Inom f d verkstads- och kontorslokalerna mellan kraft-
verksbyggnaden och radhusen finns bl. a samlingslokaler 
och en skola. Verksamheterna, samlingslokaler och skola 
ryms inom ramen för föreslagen planbestämmelse, Q, 
och verksamheterna som sådana prövas i bygglov, där 
den särskilda lämpligheten för enskilda verksamheter 

prövas mot bakgrund av de specifika krav som kan ställas 
upp för varje verksamhet. Inom övriga delar av området, 
dvs. delar av Västerås 1:231 som inte omfattas av bygg-
nadsminnets användnings- och skyddsbestämmelser, Q 
+ q + qn, föreslås planbestämmelsen C = centrumverk-
samhet som ger byggrätt för kommersiella verksamheter i 
östra delen av fastigheten.

Den gällande detaljplanen från 2008, med aktuellt planområde 
ungefärligt markerat med blått och gränsen för byggnadsminnet 
markerat med rött. Det nya planförslaget berör delvis område som 
ingår i byggnadsminne och som idag har skyddsbestämmelser. 
Övriga delar av förslaget gränsar till byggnadsminne och behöver 
därmed förhålla sig i skala och utformning till den kulturhistoriska 
miljön. 
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AKTUELLT PLANFÖRSLAG
Planförslaget omfattar tillägg av bebyggelse i delar av 
ångkraftverkets skyddsområde. Två kvarter planeras, 
med huvudsakligen bostäder men även servicefunktioner 
som skola, förskola och kontor. De nya kvarteren plane-
ras  ansluta till det övergripande gatunätet, Björnövägen 
och Öster Mälartstrands allé/Bäckahästgatan i definiera-
de kvarter, med en mer öppen kvartersstruktur mot det 
tidigare ångkraftberkets byggnader. I skala planeras den 
nya bebyggelsen vairiera mellan 4 - 14 + 1 våningar, för 
att ansluta både till den kulturhistoriska miljön och de 
nybyggda kvarteren i öster. 

Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till den befintli-
ga bebyggelsen främst i kvarteret med tidigare verkstads- 
och administrativa funktioner (nuvarande skolbyggnad) 
och bostadslängan i norr. Kvarteret med den nuvarande 
skolbyggnaden blir  omsluten av ny bebyggelse i söder 
och väster, och ett nytt kvarter med bostäder föreslås 
öster om bostadslängan, på nuvarande parkeringsplats. 

Den kulturhistoriska miljön i kvarteret med den nuvarande 
skolbyggnaden/tidigare kontors- och verkstadslokaler och 
det tidigare drift/pannförrådet (även kallat Båtmuseet) har 
en betydligt lägre skala än de nybyggda kvarteren öster 
om planområdet. Planförslaget strävar efter att förhålla 
sig i skala till både den kulturhistoriska miljön och de ny-
byggda kvarteren. För att relatera till den kulturhistoriska 
miljön föreslås tegel som fasadmaterial till byggnaderna 
som ligger inom skyddsområdet för byggnadsminnet. I 
hörnet mot torget och ångkraftverkets produktionsbygg-
nad föreslås en sammanbyggd volym med varierat inne-
håll av verksamheter. Den ena av byggnaderna i kvarteret 
som ingår i byggnadsminnet, den tidigare kontors- och 
verkstadsbyggnaden har redan fått en ny användning 

Situationsplan daterad 2020-03-02 med tänkt bebyggelse enligt planförslaget
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Plankarta daterad 2020-03-12 Enligt planbestämmelserna finns möjlighet att uppföra en komplementsbyggnad inom skolbyggnadernas område. Skolbyggnaden och det tidigare så 
kallade Båtmuseet ska underhållas så att de inte förfaller och får inte rivas eller förändras exteriört.
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Den öppna ytan mellan skolbyggnaden och det tidigare Båtmu-
seet används som skolgård. 

Ångkraftsvägen följer den tidigare industrispårets sträckning. Till 
vänster den nuvarande skolbyggnaden. Till höger den parkering-
syta som enligt förslaget bebyggs med bostadshus med mellan 
tre och femton våningar. Kvarteret på parkeringsytan planeras 
med öppna gårdar mot vägen. I fonden skymtar bostadslängan. 

En del av det tidigare pannhusförrådet, senare Båtmuseum, är 
integrerad i skolgården som en halvöppen bollplan. 

Ångfartsvägen mot söder. Den låga gula byggnaden till vänster 
rivs enligt förslaget och ersätts av en ny byggnad i fyra våningar. 

Den småskaliga bostadslängan sedd från parkeringen. Den nya bebyggelsen kommer enligt planförslaget att ansluta 
bostadslängan längs gång- och cykelvägen invid staketet. 
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som skolbyggnad och är ombyggd invändigt och delvis 
utvändigt för att passa den nuvarande verksamheten. I 
planförslaget föreslås det tidigare pannförrådet/Båtmuse-
et planläggas för flexibla lokaler på samma sätt som den 
nya byggnaden i hörnet mot ångkraftverket. 

Skyddet för byggnadens exteriör och underhåll regleras 
med planbestämmelser. Öster om skobyggnaden, med 
fasader mot Bäckahästgatan, föreslås en byggnad för 
huvudsakligen bostäder med gårdsmiljöer mot den kultur-
historiska miljön. Den nya bebyggelsen som ansluter till 
de befintliga verksadslokalerna håller en lägre skala i den 
delen som vetter mot Ångkraftvägen och som ansluter in-
dustrimiljöns inre delar. Den del av det nya kvarteret som 
vetter mot Bäckahästgatan och den nyuppförda stadsbe-
byggelsen sydost om planområdet håller en något högre 
skala, med en högre byggnad på tio våningar i hörnet 
Bäckahästgatan/ Öster Mälarstrands allé. 

På nuvarande parkeringsplats mellan Ångkraftsvägen och 
Björnövägen föreslås ett nytt kvarter med huvudsakligen 
bostäder. De föreslagna byggnaderna varierar i höjd mel-
lan 5+1 våningar  i den västra delen som gränsar till den 
befintliga småskaliga bostadslängan som ingår i bygg-
nadsminnet,  till 14 våningar mot de nybyggda kvarteren 
i öster. Mot Ångkraftsvägen och skolbyggnaden föreslås 
en sockelvåning längs hela kvarteret, bestående av bland 
annat entréer till bostäder, förskola, soprum, barnvagns-
förråd, garage och en verksamhetslokal. I övrigt möter 
kvarteret Ångkraftsvägen med tre gavlar, mellan 5+1 och 
6+1 våningar höga. Kvarteret planeras med gröna gårdar 
och befintliga träd bevaras mot Björnövägen. 

Den inglasade verandan.

Inglasad uteservering

I planförslaget ingår även en inglasad servering i anslut- 
ning till hotellets restaurant mot söder.

Tänkt bebyggelse i kvarteret med skolbyggnaden enligt planförs-
laget.

Tänkt bebyggelse i kvarteret på tidigare parkeringsplats enligt 
planförslaget. 
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som rivs.. 
Den föreslagna utbyggnaden i kvarteret med skolbyggna-
den ansluter till kvarterets mer oregelbundna planstruktur 
och omsluter kvarteret mot Bäckahästgatan och torget. 
Kvarterets kulturhistoriska byggnader har en välbeva-
rad tegelarkitektur, men byggnaderna är planerade och 
placerade utifrån sin funktion inom industrimiljön, snarare 
än utifrån estetik. Utifrån kulturhistoriskt värde bedöms 
det viktigare att sambanden inom miljön inte bryts än att 

 KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖN
När Ångkraftverket lokaliserades till platsen var det omgi-
vet av öppna fält, men under 1900-talet har staden vuxit 
och nu ingår området i Västerås stadsmiljö. Under senare 
delen av 2010-talet har nya kvarter med stadsmässig 
bebyggelse uppförts öster om det aktuella planområdet 
vid Öster Mälarstrand. Det är positivt att området kring 
ångkraftverket utvecklas med boende och service, då 
det leder till att den kulturhistoriska miljön blir en del av 
stadsmiljön. Det innebär dels att miljön blir mer levande i 
den moderna staden, och dels att fler människor kommer 
att röra sig i området och ta del av kulturmiljön. Det måste 
dock ske med försiktighet och anpassning till områdets 
kulturhistoriska värden, så att de värden och den kultur-
historiska berättelse som byggnadsminnesförklaringen 
syftar till att bevara även fortsättningsvis blir tydliga i den 
nya miljön. 

Planförslaget innebär ny bebyggelse inom skyddsområdet 
för byggnadsminnet i anslutning till torget. Det innebär att 
de kulturhistoriska byggnaderna i det småskaliga kvarte-
ret med skolbyggnaden och pannförrådet/båtmuseet blir 
mindre synliga från torget. I den nya kvartersstrukturen 
lämnas en öppning i kvarterets östra del, med en viss 
genomsiktlighet mot skolbyggnaden. Torget lämnas i 
övrigt fritt och ångkraftverkets storskaliga produktions-
byggnad blir fortsatt dominerande i miljön. Gatustråken 
mellan ångkraftverkets olika delar lämnas fria och den 
nya bebyggelsen gränsar till, men planeras inte inom 
den kvarvarande miljön. Undantaget är vinkelbyggnaden 
som gränsar till torget med produktionsbyggnaden/Steam 
hotell i väster som delvis skymmer det tidigare pannförrå-
det/båtmuseet från huvudbyggnaden. Vinkelbyggnaden 
kommer längs Ångkraftsvägen löpa till det tidigare båt-
museets gavel, och därmed lämna en större öppning in 
till skolgården än nuvarande förrådsbyggnad på platsen, 

Det tidigare båtmuseets tak skymtar bakom den gula förråds- 
byggnaden längs Ångkraftsvägen. Byggnaden kommer i planförs-
laget att ersättas med en högre byggnad i fyra våningar. 

Den byggnad som enligt planförslaget ersätter den gula förråds-
byggnaden kommer inte att vara lika lång som nuvarande bygg-
nad, och det visuella sambandet mellan det före detta båtmuseet 
och byggnaderna på andra sidan Ångkraftsvägen kommer att bli 
tydligare. 

Enligt förslaget kommer en ny byggnad i sex våningar uppföras 
framför det tidigare pannhuset/båtmuseet. Byggnaden ska enligt 
förslaget byggas i vinkel och ha fasader både mot Steam Hotels 
infartsväg (bilden) och mot Ångkraftsvägen i bildens fond. 

Nuvarande bebyggelse med skolbyggnaden till vänster och det 
tidigare pannhuset/båtmuseet framför. Enligt förslaget kommer ny 
bebyggelse uppföras framför och till vänster om befintliga bygg-
nader, med en öppning in mot skolgården. 
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byggnaderna är fortsatt synliga från torget. 

Vad gäller kvarteret i norr på den nuvarande parkerings-
platsen är byggnadsvolymerna något lägre i anslutning 
till den befintliga bostadslängan i väster. Här är det viktigt 
att de nya byggnaderna förhåller sig till den intilliggande 
småskaligheten och ansluter till grönskan i den befintliga 
bebyggelsen. Alltför storskalig bebyggelse i nära anslut-
ning till den småskaliga gröna miljön med bostadslängan 
kan minska läsbarheten av bostadslängans samband 
med industrimiljön och därmed försvaga områdets 
kulturhistoriska värden. Det föreslagna kvarteret på den 
nuvarande parkeringen är slutet mot Björnövägen i norr, 
med öppna gårdsmiljöer mot Ångkraftsvägen i söder. 

På den nuvarande parkeringsplatsen byggs enligt planförslaget 
ett kvarter med gårdsmiljöer mot Ångkraftsvägen.

Ångkraftsvägen västerut mot den småskaliga bostadslängan. 

Enligt planförslaget har byggnaderna i kvarteret på nuvarande parkeringsplats lägre byggnadshöjd mot bostadslängan. Här är det viktigt 
att ny bebyggelse respekterar den befintliga miljöns grönska och småskalighet. Ny bebyggelse bör inte överskugga befintlig. 

Utblicken från bostadslängan mot Ångkraftsvägen kommer delvis 
bli skymd av planförslagets bebyggelse. 
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 Rivning av förrådsbyggnad

Planförslaget innebär att en förrådsbyggnad i kvarteret 
med skolbyggnaden rivs. Förrådsbyggnaden är en relativt 
låg, rektangulär byggnad i en våning med sadeltak, 
placerad i nord-sydlig riktning intill vägens östra sida. Den 
skiljer sig både till material och färg från övriga byggna-
der ingående i det fd ångkraftverket. Byggnaden har ett 
miljöskapande värde som en del i industrimiljön, men är 
inte markerad som skyddsvärd i byggnadsminnesutred-
ningen och inte heller belagd med skyddsbestämmelser 
i detaljplanen från 2008. Eftersom byggnaden inte ingår i 
byggnadsminnesförklaringen bedöms inte en rivning på-
verka byggnadsminnet. Rivningen av förrådsbyggnaden 
lämnar en större öppning mellan dagens skolbyggnad och 
det storskaliga kvarteret med produktionsbyggnaden och 
tillhörande kontors- och lagerbyggnader i väster, något 
som kan bidra till att det upplevda sambandet mellan 
ångkraftverkets olika delar ökar. 

Inglasad veranda

Länsstyrelsen har konstaterat att utförandet av utbyggna-
den följer de krav på aktsamhet om byggnadsminnet som 
ställdes i beslutet om tillstånd, daterat 2018-09-07. Kravet 
innebar att uteserveringens inglasning skulle göras ge-
nomsiktlig så att bakomliggande tegelfasad förblir synlig 
utifrån, samt att serveringens inredning skulle utformas 
så att tillbyggnaden var genomsiktlig. 

Påverkan på byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaringens skyddsföreskrifter före- 
skriver att byggnadsminnets byggnader inte får rivas eller 
förändras exteriört, samt att byggnaderna ska underhål-
las så att de inte förfaller. Vidare får enligt byggnadsmin-

området från torget mot Ångkraftsvägen hålls öppet. 

 - Värna siktlinjerna mellan den tidigare industrins olika 
delar, produktionsbyggnad, administrativa funktioner och 
bostäder. 

 - Låt den kulturhistoriska miljön vara utgångspunkt vid 
planering i området. Anpassa material, färgsättning  och 
skala till den befintliga bebyggelsen och planstrukturen 
inom byggnadsminnet.  

- Anpassa fasaderna på ny bebyggelse till de kulturhisto-
riska byggnadernas strama, avskalade fasadutformning. 

SAMLAD BEDÖMNING
En utveckling med bostäder och service i anslutning till  
byggnadsminnet Västerås ångkraftverk gör att den tidiga-
re industrimiljön tydligare kopplas ihop med den växande 
staden Västerås och att området har möjlighet att bli en 
integrerad del av stadsmiljön. Delar av anläggningen 
har redan delvis byggts om med hotell och äventyrsbad. 
Ombyggnaderna har utförts med hänsyn till områdets 
kulturhistoriska värden och resulterat i att fler människor 
rör sig i området, och därmed rör sig i den kulturhisto-
riska miljön. Med tillförande av fler bostäder och service 
kommer fler människor att besöka och vistas i miljön och 
därmed kommer fler människor att uppleva den industri-
historiska miljön. 

En förutsättning för förändring är att stor hänsyn tas 
till de befintliga byggnaderna och planstrukturen inom 
byggnadsminnet. Planförslaget utrycker en ambition att 
anpassa material och kvarterstrukturer till den befintliga 
miljöns olika delar, samtidigt som förslaget kopplar ihop 

nesförklaringen byggnadsminnets skyddsområde inte 
ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras. Om-
rådet ska vårdas och underhållas på ett sådant sätt att 
byggnadsminnets utseende och karaktär inte förändras. 

Ångkraftverket med tillhörande skyddsområde byggnads-
minnesförklarades 1999. Sedan dess har tillstånd givits 
för förändingar vid ett flertal tillfällen. Förändringarna och 
ombyggnaderna har bland annat resulterat i nuvarande 
äventyrsbad och hotell i den storskaliga produktions-
byggnaden, något som resulterat i att den kulturhistoriska  
byggnaden har fått en ny användning och många besö-
kare. 

Det nu aktuella planförslaget innebär att nya byggnader 
uppförs inom byggnadsminnets skyddsområde, något 
som innebär ett avsteg från skyddsföreskrifterna från 
1999. Avsteg från skyddsbestämmelserna kan vara moti-
verade, om det kulturhistoriska värdet inte minskar. Enligt 
planförslaget  uppförs ny bebyggelse i nära anslutning till 
de byggnadsminnesklassade byggnaderna, inom bygg-
nadsminnets skyddsområde. Med en anpassad utform-
ning av de nya byggnaderna, med stor anpassning till den 
befintliga kulturhistoriska miljön, kan införandet av nya 
bostäder och service i området samverka med byggnads-
minnet. 

REKOMMENDATIONER FÖR ANPASSNING TILL 

KULTURMILJÖN
- Behåll befintligt gatumönster med ursprung i industri-
miljön och det tidigare industrispåret. Det innebär att 
Ångkraftsvägen, med förlängning mot Kraftverksgatan 
behåller sin nuvarande dragning, samt att stråket genom 
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området med omliggande nyligen uppförda områden 
längs Mälarstranden. Anpassning vad gäller material, 
skala, färgsättning och fasadutformning är särskilt viktigt i 
kvarteret kring skolbyggnaden och det tidigare båt- 
museet, där planförslagets byggnader kommer att ingå 
i samma kvarter som de kulturhistoriska byggnaderna. 
Planförslagets byggnadshöjder har i delarna inom bygg-
nadsminnets skyddsområde anpassats till intilliggande  
kulturhistoriska byggnader. 

I kvarteret på den nuvarande parkeringsplatsen är det vik-
tigt att den nya bebyggelsen anpassas i skala i anslutning 
till befintlig bostadslänga. Enligt planförslaget har den 
planerade bebyggelsen en lägre byggnadshöjd närmast 
den i byggnadsminnet ingående bostadslängan. Ny 
bebyggelse placeras enligt förslaget i nära anslutning till 
bostadslängan, och det är viktigt att den nya bebyggelsen 
inte överskuggar den befintliga småskaliga miljön. En för-
utsättning för ny bebyggelse i området är att befintliga, för 
den tidigare industrimiljön, samband och siktlinjer värnas 
och att  den nya bebyggelsen uppförs med stor hänsyn till 
de kultuhistoriska värdena, och de värdebärande karak-
tärsdragen.  Om sådan hänsyn tas bedöms planförslaget 
kunna samverka med områdets kulturhistoriska värden. 
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