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Sammanfattning
Detta dokument är en kompletterande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till den
översiktliga MKB:n för området Öster Mälarstrand som gjordes av Sweco år 2007. Här
beskrivs de specifika konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen för Kajstaden
(Dp 3) antas medföra. Konsekvenser beskrivs med avseende på buller, markföroreningar,
dagvatten, vattenverksamhet, strandskydd samt påverkan på byggnadsminnet
Ångkraftverket.
Buller
Planförslaget bedöms få små och delvis positiva konsekvenser ur bullersynpunkt.
Riktvärdena för buller bedöms kunna klaras för bostäder om vissa lägenheter mot Öster
Mälarstrands allé omdisponeras till ”tyst sida”. Maximala ljudnivåer för uteplatser klaras
om uteplatser och balkonger förläggs på innergårdarna. Om ljudisoleringen är tillräcklig
längs de mest utsatta fasaderna klaras även den maximala ljudnivån inomhus nattetid.
Bostadshusen som uppförs kommer delvis att avskärma Notuddsparken och det
intilliggande gångstråket från en del av det trafikbuller som uppstår på Öster Mälarstrands
allé och Björnövägen.
Markföroreningar
Med planerade saneringsåtgärder bedöms markföroreningarna inte ge några negativa
konsekvenser för människors hälsa eller miljön. Planerade saneringsåtgärder innebär att
området kommer att uppfylla de åtgärdsmål som har beslutats av Västerås stads miljöoch hälsoskyddsförvaltning. Detta kommer att medföra att riskerna för oönskade effekter
minimeras till en nivå där skada eller olägenhet inte bedöms uppstå.
Dagvatten
Genom god planering vid höjdsättning av detaljplaneområdet och vid utformandet av
dagvattenavledningssystemet bedöms riskerna för översvämning kunna minskas
väsentligt. Föroreningstillförseln till Mälaren bedöms kunna minskas markant genom att
välja lokalt omhändertagande av dagvattnet och genom att välja lämpliga
byggnadsmaterial. Planen bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.
Vattenverksamhet
Den planerade vattenverksamheten bedöms främst ge konsekvenser under byggskedet.
Eventuella konsekvenser till följd av planerad vattenverksamhet bedöms bli små och vara
av övergående karaktär.
Strandskydd
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Genomförande av planen bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för
strandskyddets syften. Allmänhetens tillgänglighet längs strandlinjen säkras på lång sikt
och rekreationsvärdet längs strandlinjen förhöjs. Förutsättningarna för växt- och djurliv
bedöms inte förändras nämnvärt.

Sweco
Ingenjör Bååths Gata 17
Box 8
SE 721 03 Västerås, Sverige
Telefon +46 (0)21 4954100
Fax +46 (0)21 4954183
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Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm
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Påverkan på byggnadsminnet Ångkraftverket
Detaljplanen bedöms inte medföra varken direkta eller indirekta negativa konsekvenser
på byggnadsminnet Västerås Ångkraftverk.

Anna-Lena Klang

Jennie Brundin
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Försättsbladet visar en skiss från ÅWL.
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1

Inledning
Detta dokument är en kompletterande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till den
översiktliga MKB:n för området Öster Mälarstrand som gjordes av Sweco år 2007. I den
översiktliga MKB:n redovisas de sammantagna konsekvenserna för samtliga detaljplaner
på Öster Mälarstrand. Syftet med denna kompletterande MKB är att redovisa och utreda
de specifika miljökonsekvenser och den betydande miljöpåverkan som ett genomförande
av detaljplanen för Kajstaden (Dp 3) antas medföra.

2

Avgränsning
Den geografiska avgränsningen för Dp 3 visas schematiskt i Figur 2-1 nedan.

Figur 2-1. Situationsplan med förslag till bebyggelse. Planområdet omfattar det område som
illustreras med bostadsvolymer och bostadsgårdar. Plangränsen är schematiskt markerad med rött.
Planen omfattar även piren i söder, utanför kartutsnittet. Källa: ÅWL och Stadsbyggnadskontoret.
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Planområdet gränsar i söder till Notuddsparken och i väster mot Kraftverkshamnen samt
mot byggnadsminnet Ångkraftverket, även benämnt Kokpunkten. I norr utgör Öster
Mälarstrands allé gräns för planområdet. Österut visas i grått MUAB:s fjärde och sista
etapp.
I den översiktliga MKB:n gjordes en preliminär behovsbedömning av var och en av de
föreslagna detaljplanerna för Öster Mälarstrand. För den nu aktuella detaljplanen, (som
benämns Dp 4 i tidigare underlag), avgränsades den betydande miljöpåverkan till att
omfatta markförhållanden och markföroreningar. Vid samråd med Länsstyrelsen den
14 mars 2014 bestämdes att fler aspekter bör behandlas. Dessa redovisas och motiveras
i tabellen nedan.
Tabell 2-1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n.
Miljöfaktor

Motivering

Buller

En kompletterande utredning har gjorts om trafikbuller inom
planområdet. Verksamheten vid Poståkeriet angränsar till
detaljplanen och alstrar verksamhetsbuller från transporter.
Verksamheten kommer dock troligen att omlokaliseras
innan detaljplanen genomförs.

Markföroreningar

Detaljplaneområdet är beläget på mark som idag är
förorenad. Sanering kommer att genomföras inom området
till en nivå så att markföroreningarna inte längre bedöms
medföra några negativa konsekvenser för människors
hälsa eller miljön.

Dagvatten

En utredning har gjorts avseende dagvattenflöden inom
planområdet och lösningar för lokalt omhändertagande.

Vattenverksamhet

Anläggande av bryggor, soldäck och plattformar i
anslutning till de befintliga fristidsbåtsbryggorna i
Kraftverkshamnen medför arbeten som kan klassas som
vattenverksamhet. Beroende på omfattning behöver
åtgärderna anmälas till Länsstyrelsen eller tillstånd sökas
hos Mark- och miljödomstolen.

Strandskydd

När detaljplanen antas kommer strandskydd att återinträda
för delar av planområdet. För att möjliggöra genomförande
behöver strandskyddet upphävas.

Påverkan på byggnadsminnet
Ångkraftverket

Detaljplanen medför att bebyggelse uppförs i närhet av
Ångkraftverket, som är skyddat som byggnadsminne.
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2.1

Nollalternativ
Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om planen inte genomförs.
Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om dessa kan ha stora likheter. I det
här fallet antas nollalternativet innebära att området även fortsättningsvis utgörs av
småbåtshamn och område för båtuppläggning och båtservice. Markanvändningen
regleras enligt gällande detaljplan. Strandskydd är upphävt inom hela området.
Konsekvenserna för nollalternativet vad gäller buller, markföroreningar och dagvatten
överensstämmer med dem som redovisas i den översiktliga MKB:n. För strandskydd och
vattenverksamhet blir situationen oförändrad jämfört med nuläget eftersom inga åtgärder
vidtas som berör detta. Detsamma gäller för påverkan på byggnadsminnet
Ångkraftverket.

2.2

Planförslag
Planförslaget innebär att utbyggnad görs enligt det förslag som har tagits fram av ÅWL
och som redovisas ovan i Figur 2-1. Utgångspunkten i planförslaget är den unika
industrimiljön samt platsens läge vid Kraftverkshamnen och Notuddsparken. Föreslagen
bebyggelse utgörs till största delen av flerfamiljshus, med sammanlagt ca 700 lägenheter.
Byggnaderna kommer att ha 4-6 våningar, med undantag för ett par byggnader som
kommer att ha 8 våningar. Vid Notuddskajen anläggs soldäck, bryggor och plattformar i
anslutning till redan befintliga bryggor för fritidsbåtar. Konstruktionerna i vattnet kommer
huvudsakligen att utgöras av pontonbryggor. Det skapas också en angöringsplats för en
turbåt längst in i Kraftverkshamnen. Planen inrymmer även ett parkeringsgarage och en
förskola. Parkeringsgaraget är beläget i planområdets nordvästra hörn. Förskolan är
belägen direkt öster om parkeringsgaraget. För en närmare beskrivning av planförslaget
hänvisas till planhandlingarna.

3

Miljökonsekvenser

3.1

Buller
Riktvärdena för ekvivalenta ljudnivåer bedöms kunna klaras för bostäder i kvarter som
inte har fasader nära huvudgatan/Öster Mälarstrands allé. För lägenheterna mot Öster
Mälarstrands allé klaras nivåerna med omdisponering till ”ljuddämpad” alternativt ”tyst”
sida.Maximala ljudnivåer för uteplatser bedöms överskridas på fasader som vetter mot
gator. På fasader mot Öster Mälarstrands allé överskrids maximal ljudnivå även mot
fasader på ovanliggande våningsplan. Ifall uteplatser och balkonger förläggs på
innergårdarna klaras bullernivåerna för uteplatser. Om ljudisoleringen är tillräcklig längs
de mest utsatta fasaderna klaras även den maximala ljudnivån inomhus nattetid.
Bostadshusen som uppförs kommer delvis att avskärma Notuddsparken och det
intilliggande gångstråket från en del av det trafikbuller som uppstår på Öster Mälarstrands
allé och Björnövägen. Planförslaget bedöms därför få små och delvis positiva
konsekvenser ur bullersynpunkt.
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Befintliga förhållanden
Den primära bullerkällan inom planområdet utgörs idag av trafiken inom området och på
Björnövägen norr om planområdet. En närmare beskrivning återfinns i den översiktliga
MKB:n.
Buller uppstår även i Poståkeriets verksamhet som bedrivs på Försegelvägen 1. Utöver
motorljud från lastbilarna alstras buller vid terminalen i samband med lastning och
lossning. Verksamhet pågår dygnet runt. Som mest kan tolv lastbilar lastas och lossas
samtidigt vid byggnadens lastkaj. Verksamheten är i dagsläget lokaliserad på
Försegelvägen 1, men kommer vid tidpunkten för planens genomförande förmodligen att
ha flyttat.

Figur 3-1. Lossning vid Poståkeriet, samt uppställning av bilar längs Öster Mälarstrands allé. Foto
Sweco.

Området mellan Öster Mälarstrands allé och Notudden är i dagsläget öppet. Buller från
verksamhet och trafik transporteras relativt obehindrat över området.

Konsekvenser av planförslaget
Trafikbuller
Planförslaget innebär att området bebyggs och att det kommer att finnas boende som kan
störas av buller från i första hand trafik inom och i närheten av området. Den
kompletterande bullerutredningen för Dp 3 (Sweco, 2014a) visar att det ställda riktvärdet
på 55 dB(A) ekvivalentnivå beräknas överskridas längs med Öster Mälarstrands allé.
Lägenheter längs med denna sträcka bör göras genomgående för att ges tillgång till
”ljuddämpad” alternativt ”tyst” sida och därmed kunna göra avsteg från Boverkets
huvudregel (Boverket, 2008).
Beräknade bullernivåer avseende ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i Figur 3-2
och 3-3 nedan.
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Poseidongatan
Öster Mälarstrands allé

Figur 3-2. Beräknade ekvivalenta fasadnivåer längs med Öster Mälarstrands allé samt
Poseidongatan.

Av Figur 3-2 ovan framgår vid vilka punkter (gula) som den ekvivalenta ljudnivån
beräknas överskrida 55 dB(A), och där det behövs ”ljuddämpad” eller ”tyst” sida.
Uppskattningsvis berörs ca 12 lägenheter per plan längs Öster Mälarstrands allé (muntlig
uppgift från ÅWL, 2014-05-13). I entréplan kommer antalet lägenheter som berörs att
vara lägre, eftersom där planeras för andra funktioner, exempelvis soprum. I det mittersta
kvarteret kommer förskoleverksamhet att bedrivas på entréplanet. Det totala antalet
lägenheter som behöver disponeras med ”ljuddämpad” eller ”tyst” sida uppskattas till ca
86 st.
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Poseidongatan

Öster Mälarstrands allé

Figur 3-3. Beräknade maximala fasadnivåer längs med Öster Mälarstrands allé samt
Poseidongatan.

I stort sett samtliga fasader som vetter mot gatan beräknas få maximala fasadnivåer som
överstiger 70 dB(A). Det är främst de nedre våningsplanen som får överskridanden, men
längs Öster Mälarstrands allé beräknas samtliga fasader överskrida 70 dB(A) maximal
ljudnivå och som mest uppgår nivåerna till 83 dB(A), se Figur 3-3. Detta innebär att vid
dessa fasader bör inte uteplatser (inklusive balkonger) placeras om det inte ges tillgång
till ytterligare en uteplats, privat eller gemensam, som klarar riktvärdena. Den
avskärmande kvartersstrukturen innebär dock att innergårdarna blir skyddade mot buller
vilket gör dem lämpliga för inrättande av uteplatser.
De höga fasadnivåerna innebär ökad risk för överskridanden av riktvärdet för maximala
ljudnivån nattetid inomhus om inte ljudisoleringen är tillräcklig.
Beträffande ljudnivåer på uteplatser kommer kraven på högst 70 dB(A) (riktvärde för max.
ljudnivå vid uteplats) att uppfyllas om platsen planeras på kvartersgården. Se figur 3-4
nedan som visar detalj från beräkning av maximala ljudnivåer. I det mittersta kvarteret
längs Öster Mälarstrands allé, överskrider den beräknade maximala bullernivån riktvärdet
vid en punkt på innergården.
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Öster Mälarstrands allé

Figur 3-4. Detalj från beräkning av maximala ljudnivåer (Sweco, 2014a). Gul, orange och röd färg
markerar nivåer över 70 dB(A).

Riktvärdet bedöms dock klaras ifall eventuella balkonger/terrasser här förses med täta
bullerskärmar.
Verksamhetsbuller
Närliggande verksamheter som kan ge upphov till buller är Kokpunkten och
båtverksamheten vid kolkajen. Poståkeriets verksamhet kommer inte att vara kvar vid
tidpunkten för planens genomförande. Enligt uppgift från företaget kommer verksamheten
att flytta, troligtvis under 2015.
Utblås från Kokpunktens ventilation kommer att placeras på den sida av byggnaden som
vetter västerut, bort från planområdet. Enligt PEAB:s bedömning kommer
ventilationsbuller från Kokpunkten inte att påverka bullernivåerna inom planområdet i
någon betydande omfattning.
Buller från båtverksamheten kan uppstå vid blåsigt väder då rep och linor slår mot
master, så kallat mastsmatter. I tidigare utredningar har ljud från mastsmatter inte
bedömts (Sweco Viak, 2007). Mastsmatter behandlas inte heller inom ramen för denna
MKB eftersom det saknas representativt underlag för sådan bedömning.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
I hanteringen av bygglov bör särskild uppmärksamhet ägnas åt bullerfrågor så att de
intentioner som har redovisats i arbetet med detaljplanen genomförs. Uteplatser bör
placeras så att störningar från buller minimeras.
För lokaltrafiken kan god trafikplanering vad gäller vägval och parkeringsmöjligheter
medverka till att minska trafikbuller i området.
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Vändplaner kommer att anläggas på de tvärgator som ansluter till Notuddskajen. Miljön
på Notuddskajen kommer att utformas så att endast nödvändig trafik kan ta sig fram.
Samtidigt kommer Notuddskajen att bli gångfartsgata. Trafiken på anslutande tvärgator
uppskattas till 250 fordon om dygnet. Denna trafiknivå beräknas inte medföra
överskridanden av riktvärden för ekvivalent eller maximal ljudnivå. Eftersom endast
nödvändiga fordon kommer att framföras på Notuddskajen bör ställda riktvärden kunna
klaras på platsen.
I planförslaget har Notuddskajen en kopplande funktion mellan Kokpunkten och
Notudden. Sträckan utgör en del av det större sammanhängande promenadstråket som
löper längs Mälarstranden från Lögarängen via Centrumkajen och Lillåudden till Björnön
och vidare mot Gäddeholm. Området längs Notuddskajen kommer att rymma café- eller
restaurangverksamheter med uteserveringar. Kajens utformning kommer att inbjuda till
sittpauser och har i planförslaget tillmätts stor betydelse för planområdets sociala
kvaliteter. Genomfartstrafik kan i någon mån komma att påverka Notuddskajens sociala
och rekreationsmässiga funktioner som beskrivs ovan. Målsättningen bör därför vara att
minska fordonstrafiken på sträckan till ett minimum. I den genomförda bullerutredningen
har beräkningar utförts utifrån antagandet att trafiken på Notuddskajen är obetydlig.

3.2

Markföroreningar
Under våren 2014 utfördes miljötekniska markundersökningar inför sanering av
planområdet. Förslag på efterbehandling har lämnats i en saneringsanmälan. Saneringen
kommer att genomföras till en nivå så att markföroreningarna inte längre bedöms
medföra några negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljön.

Befintliga förhållanden
I den övergripande MKB:n för Öster Mälarstrand beskrivs den föroreningssituation som
förelåg i området 2007. Sedan dess har delar av Öster Mälarstrand sanerats. Under
våren 2014 utfördes miljötekniska markundersökningar inom det aktuella planområdet av
Sweco. Utifrån resultatet av undersökningarna har en saneringsanmälan lämnats till
kommunen (Sweco, 2014c). Anmälan beskriver planerad efterbehandling av området i
form av schaktsanering och transport av förorenad jord till godkänd deponi eller
behandlings-anläggning. Återfyllnad kommer att göras med rena massor.

Konsekvenser av planförslaget
Föroreningar såsom bly och zink har sedan tidigare konstaterats förekomma inom
planområdet i halter som kan utgöra en risk både för den lokala miljön och för människors
hälsa. Sanering kommer att genomföras genom bortschaktning av de förorenade
massorna till en nivå där markföroreningarna inte längre bedöms medföra några negativa
konsekvenser för människors hälsa eller miljön. Arbetet planeras att påbörjas under
hösten 2014. Planerade saneringsåtgärder innebär att området kommer att uppfylla de
åtgärdsmål som har beslutats av Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Dessa
innebär bland annat att ”området ska kunna användas för bostäder utan att risk för
hälsoeffekter för boende på grund av föroreningar i mark”. Detta kommer att medföra att
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riskerna för oönskade effekter minimeras till en nivå där skada eller olägenhet inte
bedöms uppstå.
MUAB avser att använda riktvärdet för boende för all mark i nivå 0-1 m under framtida
markyta. Det innebär att platsmark och mark med anläggning för vägar, hårdgjorda ytor
och grönområden etc kommer att ha riktvärdesklass boende. Fördelarna med detta är
bland annat att vid ändring av markanvändning innebär det inga extra saneringsarbeten
eller kontroller. Samtidigt minskar mängden föroreningar totalt i området ytterligare och
saneringsarbetet förenklas.

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Schaktsanering är en mindre bra efterbehandlingsmetod utifrån hållbarhetssynpunkt
jämfört med andra metoder. Det beror främst på det stora transportbehovet både av
förorenade massor men också av rena tekniska massor för återfyllnad. För att öka
hållbarheten i saneringsarbetena kommer enligt saneringsanmälan följande åtgärder att
vidtas, där det är möjligt:

3.3



Siktning av lämpliga fyllnadsmassor med syfte att sikta bort grövre rena
fraktioner. De rena grova fraktionerna kan användas som tekniska massor
alternativt för återfyll.



Betongfundament som förekomer i marken i området kommer att tas bort. Betong
som klassas som ren kommer att krossas och användas som
konstruktionsmaterial eller som återfyll.



Massor som klarar de platsspecifika riktvärdena och som är tekniskt användbara
återanvänds inom detaljplaneområdet.



Minimering av transporter och planering för en god logistik som minskar transport
och maskinarbete.

Dagvatten
Detaljplaneområdet är beläget i ett område vid Mälaren som riskerar att översvämmas vid
kraftig nederbörd och vid höga vattennivåer i sjön. Genom god planering vid höjdsättning
av området och vid utformandet av dagvattenavledningssystemet bedöms riskerna för
detta kunna minskas väsentligt. Tillförseln av föroreningar från detaljplaneområdet till
Mälaren bedöms kunna minskas markant om lokalt omhändertagande av dagvattnet väljs
framför avledning genom ett traditionellt ledningssystem med direktutsläpp i Mälaren.
Även val av lämpliga byggnadsmaterial som inte innehåller eller släpper ifrån sig
föroreningar bedöms bidra till att minska föroreningstillförseln till sjön. Genomförande av
planen bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten i Mälaren.

Befintliga förhållanden
Sweco har under 2014 genomfört en dagvattenutredning för det aktuella
detaljplaneområdet på uppdrag av MUAB. Hela avsnittet om dagvattensituationen inom
detaljplaneområdet baseras på denna utredning.
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Inom större delen av det aktuella planområdet saknas idag avledningssystem för
dagvatten. Området är mycket platt med en generell lutning från Öster Mälarstrands Allé
ner mot Notuddsparken. Det är också idag på vissa ställen inom området blött, eftersom
ytvattnet har svårt att infiltrera i marken på grund av rådande markförhållanden. Vattnet
har samtidigt svårt att rinna av från marken på grund av dess svaga lutning.
Det finns ett befintligt ledningsstråk med ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten
som löper parallellt med Öster Mälarstrands Allé. Det finns även dagvattenledningar i den
nordöstra kanten av detaljplaneområdet vilka mynnar i Kraftverkshamnen. Dessa
ledningar har under mars 2014 filmats och mätts in av Mälarenergi. Det har även
påträffats ett nyare system med dagvattenledningar som kommer från Kunskapsskolan,
vilken är belägen norr om Ångkraftverket.
Översvämningsrisken i vattennära områden runt Mälaren är idag hög. Den genomförda
dagvattenutredningen visar att främst Notuddsparken men även delar av det aktuella
detaljplaneområdet kommer att översvämmas om Mälarens vattenstånd når sin 100årsnivå. Nivån vid 100-årsflödet är den nivå som statistiskt sett kan förväntas inträffa vart
100:e år. Västerås stad tillämpar sedan slutet av 1990-talet en planeringsnivå som med
god marginal överstiger 100-årsnivån. Länsstyrelsen anser dock att all ny sammanhållen
bostadsbebyggelse bör förläggas på en nivå som är högre än +2,85 m. Denna nivå
motsvarar beräknat högsta flöde (BHF). I annat fall bör bebyggelsen klimatanpassas
genom god gestaltning. Det aktuella detaljplaneområdet kommer att höjdsättas så att
bebyggelsen i princip klarar den nivå som Länsstyrelsen föreskriver.
Den planerade ombyggnationen av Slussen i Stockholm kommer att innebära att både
100-årsnivån och nivån vid BHF sänks eftersom avtappningskapaciteten ökar.
Ombyggnationen av Slussen beräknas vara klar 2020. Samtidigt menar FN:s klimatpanel
IPCC att Mälarens vattennivå på lång sikt kan höjas beroende på global havshöjning.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Ytvattenrecipienten för dagvattnet från detaljplaneområdet benämns Mälaren Västerås
Hamnområde enligt Vattenförvaltningen. Denna vattenförekomst har klassats som måttlig
ekologisk status med målsättning att uppnå god ekologisk potential år 2021.
Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status i dagsläget. Tidsgränsen för att uppnå
god kemisk status är satt till 2015 undantaget PAH:er där tidsfristen sträcker sig till 2021.
Detaljplaneområdet ligger utanför skyddszonen för Västerås stads vattentäkt.

Konsekvenser av planförslaget
Dagvattenutredningen visar att det i samband med den planerade exploateringen i
detaljplaneområdet sannolikt kommer att krävas en uppbyggnad av marken. Syftet är att
förhindra att instängda områden skapas. För att uppfylla framtida krav på
översvämningssäkerhet i tätorter krävs det att byggnader i detaljplaneområdet klarar ett
100-årsregn utan skador på byggnader.
Ett avvattningssystem för dagvatten kommer att anordnas inom detaljplaneområdet i syfte
att undvika risk för översvämning samt för att skapa möjlighet till rening av dagvattnet.
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Det är både lämpligt och önskvärt att inom området utnyttja dagvattnet som en resurs i
gröna gårdar och i gestaltningen av utemiljön. Genom att skapa öppna
dagvattenlösningar kan både fördröjning och rening av dagvattnet åstadkommas. Detta
kräver att området höjdsätts på ett vis som medger en sådan typ av avledning av
dagvattnet.
Det har inom ramen för den genomförda dagvattenutredningen utförts beräkningar av
förväntad föroreningsmängd i dagvattnet efter exploateringen. Beräkningarna har utförts
både för ett flerfamiljsområde med traditionell dagvattenavledning via ledningar samt för
ett område där dagvattnet omhändertas lokalt (LOD) på gårdar och i parkytor. Resultatet
av beräkningarna visar att inga föroreningshalter från alternativet med lokalt
omhändertagande överskrider de riktvärden för dagvatten med direktutsläpp till Mälaren
som tillämpas i Västerås stad. Vid traditionellt avledande av dagvattnet genom ledningar
överskrids riktvärdena för några ämnen, men det handlar inte om något stort
överskridande. Beräkningarna visar dock att föroreningsbelastningen i mängd minskar
markant om lokalt omhändertagande väljs framför ett traditionellt alternativ genom direkt
avledning via ledningar ut till recipienten. Föroreningsbelastningen förväntas också
minska genom val av lämpliga byggnadsmaterial som inte innehåller eller släpper ifrån
sig föroreningar. Genomförande av planen bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten i Mälaren.

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Det rekommenderas att efter höjdsättning av området genomföra en simulering av ett
100-årsregn för att påvisa eventuella områden som riskerar att översvämmas. Om
sådana riskområden uppstår föreslås att extra dagvattenbrunnar anläggs för att
säkerställa bortledning av vattenansamlingar. Det rekommenderas också att lämpliga
byggnadsmaterial väljs som bidrar till att minska föroreningsbelastningen.

3.4

Vattenverksamhet
Anläggandet av bryggor, soldäck och plattformar i anslutning till befintliga bryggor för
fritidsbåtar bedöms ge begränsade konsekvenser, främst under byggskedet. Vid
eventuella pålningsarbeten i vattenområdet kan grumling och spridning av
sedimentbundna föroreningar förekomma i liten omfattning. Erfarenheter från utförd
vattenverksamhet inom ramen för Dp 2 (etapp 2) visar att problemen med grumling kan
förväntas bli små. Eventuella konsekvenser till följd av planerad vattenverksamhet
bedöms därför bli små och vara av övergående karaktär.

Befintliga förutsättningar
Figur 3-5 nedan visar den befintliga utformningen av båtbryggor för fritidsbåtar i
Kraftverkshamnen.
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Figur 3-5. Befintlig utformning av båtbryggor för fritidsbåtar. Källa: Eniro.se.

Sedimentbundna föroreningar
Bottensedimenten i Kraftverkshamnen har undersökts tidigare vid flera tillfällen. Det har i
en undersökning observerats att koppar- och zinkhalterna är höga till mycket höga i
främst de djupare sedimentlagren vid en jämförelse med Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, rapport 4913. (Kemakta Konsult, 2007). En
senare daterad undersökning av sedimentbundna föroreningar i Västeråsfjärden utförd av
JP sedimentkonsult (2013), visar tydliga ökningar av föroreningshalterna in mot
Kraftverkshamnen jämfört med situationen längre ut i Västeråsfjärden. Ökningen avser
ämnena kadmium, kvicksilver, koppar och PAH.

Konsekvenser av planförslaget
I planförslaget ingår anläggandet av bryggor, soldäck och plattformar i anslutning till de
befintliga båtbryggorna i Kraftverkshamnen. Se utdrag från situationsplan i figur 3-6
nedan. Konstruktionerna kommer huvudsakligen att utgöras av pontonbryggor vilket
innebär att pålning inte krävs vid anläggandet. Pålning kan dock komma att krävas i
mindre omfattning för vissa delar av konstruktionerna.
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Figur 3-6. Utdrag från situationsplan som visar planerade bryggor, soldäck och plattformar i
Kraftverkshamnen. Källa: ÅWL.

Arbeten i vatten utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § miljöbalken. Beroende bland
annat på storleken av den yta som den planerade verksamheten upptar i vattenområdet
krävs antingen tillstånd från Mark- och miljödomstolen eller en anmälan till länsstyrelsen.
Enligt förordning (1998:1388) om vattenverksamhet gäller följande avseende
anmälningsplikt för vattenverksamhet: uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning
i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i
vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter.
Ovanstående betyder att om bryggor, soldäck och plattformar har en total utbredning om
mindre än 3 000 kvadratmeter så kan utbyggnaden rymmas inom anmälningsplikten.
Detta resonemang är analogt med vad som beskrevs i MKB:n för Dp 2 (etapp 2) i
avsnittet rörande vattenverksamhet inför muddring och utbyggnad av betongpiren i
småbåtshamnen. Huruvida en vattenverksamhet är tillståndspliktig eller enbart
anmälningspliktig avgörs dock av Länsstyrelsen i varje enskilt fall, eftersom andra faktorer
än enbart utbredningen kan vara avgörande för behovet av prövning. Oavsett om det
gäller en tillståndsansökan eller en anmälan ska dock alltid ett samråd utföras. En
fullständig MKB kan krävas även om det bedöms vara en anmälningspliktig verksamhet.
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Grumling
Om pålning behöver genomföras vid anläggandet av de beskrivna konstruktionerna i
vattenområdet kan detta förväntas ge upphov till viss begränsad grumling av
bottensedimenten. Detta skulle kunna medföra en viss spridning av föroreningar som
ligger inbäddade i bottensedimentet.
Det genomförda arbetet med muddring och ombyggnad av piren i småbåtshamnen inom
ramen för Dp 2 (etapp 2) har visat att problem med grumling varit små med endast korta
perioder av ökad grumlighet. Dessa perioder har inte bedömts äventyra innehållandet av
det riktvärde för grumling som givits som villkor i tillståndet från Mark- och
miljödomstolen. (Structor Miljöteknik AB, 2014). Eftersom omfattningen av de arbeten
som planeras inom ramen för Dp 3 är avsevärt mindre i omfattning än för Dp 2, bedöms
eventuella effekter av det kommande arbetet i Kraftverkshamnen att bli små och vara av
övergående karaktär.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Några specifika förslag till åtgärder och fortsatt arbete ges inte inom ramen för denna
MKB. Inför den planerade vattenverksamheten ska samråd hållas med
tillsynsmyndigheten oavsett om verksamheten innebär anmälan eller tillståndsansökan.
Frågan om grumling kommer att hanteras inom ramen för dessa processer.

3.5

Strandskydd
Genomförande av planen bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för
strandskyddets syften. Allmänhetens tillgänglighet längs strandlinjen säkras på lång sikt
genom att strandskyddet återinträder längs Notuddskajen. Förutsättningarna för växt- och
djurliv bedöms inte förändras nämnvärt, trots att strandskyddet förblir upphävt inom större
delen av området 100 meter från strandlinjen. Det beror på att området redan idag
bedöms vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Att planen genomförs förhöjer rekreationsvärdet längs
strandlinjen.

Befintliga förhållanden
Strandskyddet är idag upphävt för hela planområdet genom gällande detaljplan.
Bestämmelser om strandskydd anges i 7 kap. miljöbalken. Skyddet omfattar generellt
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Bestämmelserna om strandskydd syftar till att långsiktigt ta tillvara det rörliga friluftslivets
intressen och att bevara den biologiska mångfalden.
Hela planområdet har sedan lång tid använts för industriverksamhet, båtuppläggning och
båtservice. Större delen av området är hårdgjort eller grusat, och på platsen finns endast
sparsam växtlighet utan nämnvärda naturvärden. Under den sanering som ska utföras
inför exploatering kommer området att röjas, undersökas och saneras genom schaktning.
Planområdet som helhet kan därför sägas vara ianspråktaget och sakna betydelse för
strandskyddets syften. Längs kajen har allmänheten emellertid fri passage. Sträckan
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används av cyklister och fotgängare för att nå Notuddsparkens promenadstigar och
cykelstråk, och för att ta sig vidare bort längs Mälarstranden.

Konsekvenser av planförslaget
När detaljplanen antas kommer strandskyddet att återinföras intill 100 meter från
1
strandlinjen på land och i vattenområdet i Kraftverkshamnen . För att kunna genomföra
planen krävs därför dispens från strandskyddet. Planförslaget innebär att strandskyddet
upphävs inom hela det aktuella planområdet förutom längs Notuddskajen och i området
närmast Notuddsparken. Se Figur 3-7. Närmast strandlinjen, dvs. vid Notuddskajen,
kommer strandskydd att återinföras för att säkerställa fri passage för allmänheten. Längs
Notuddskajen kommer små byggrätter (dvs. kvartersmark) att läggas i lämpliga zoner.
Inom dessa kommer strandskyddet att upphävas. Byggrätterna kommer att nyttjas för
ändamål som är till för allmänheten, exempelvis kioskverksamhet. Närmast
Notuddsparken kommer ett område med parkmark att skapas. Detta kommer att omfattas
av strandskydd.
Planförslaget innebär att närmaste bebyggelse kommer att ligga drygt 20 meter från
strandlinjen (se Figur 3-7). De bostadshus som ligger närmast Notuddskajen kommer att i
bottenvåningen innehålla lokaler som ger möjligheter till café- och
restaurangverksamheter med uteserveringar vid kajen.
Ett upphävande av strandskyddet enligt den planerade omfattningen bedöms inte komma
att påverka allmänhetens tillgång till området. Passagen längs Notuddskajen kvarstår
som idag och säkrar därmed allmänhetens tillträde på lång sikt. Utvecklingen av
planområdet medför att strandområdets rekreationsvärde höjs genom de verksamheter
som tillkommer för allmänheten. Genom att området omvandlas kommer Notuddskajen
både att fungera som en attraktiv förbindelse mellan Kokpunkten och Notuddsparken,
och i sig utgöra en målpunkt. Att strandskyddet upphävs inom planområdet undantaget
Notuddskajen bedöms inte heller påverka förutsättningar för växt- och djurliv. Den
sparsamma växtligheten i planområdets södra del försvinner förvisso i och med
exploateringen, men ersätts av planterade träd och grönytor i högre utsträckning än vad
som finns idag.

1

För Mälaren har Länsstyrelsen i Västmanlands län under 2014 beslutat om utökat
strandskydd för landområdet intill 300 meter från strandlinjen (beslut daterat 2014-03-17,
dnr 511-4985-2012). Det gäller dock inte för tätbebyggt område eller område där
strandskyddet är upphävt genom äldre detaljplan. Beslutet betyder att strandskyddet vid
ett återinförande kommer att omfatta 100 meter från strandlinjen. Detta skiljer sig från vad
som anges i den översiktliga MKB:n för Öster Mälarstrand, där det anges att
strandskyddet omfattar 300 meter.
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Figur 3-7. Utdrag ur situationsplan. Strandskyddat område visas schematiskt med blå linje. Längs
Notuddskajen kommer strandskydd att vara upphävt för mindre byggrätter som avsätts för
kioskverksamhet etc.(orange markeringar). Källa: ÅWL och Stadsbyggnadskontoret.

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Strandskydd får enligt 7 kap 18 § miljöbalken upphävas endast om ”det finns särskilda
skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger
tyngre än strandskyddsintresset”. Vilka särskilda skäl som kan gälla anges i 7 kap. 18 c §
miljöbalken. För det aktuella området kan flera skäl vara giltiga, för hela eller delar av
området. Dessa utreds översiktligt nedan.
7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken: Dispensen avser ett område som redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Området har sedan lång tid använts som industriområde och är påverkat av mänsklig
verksamhet. Marken består huvudsakligen av hårdgjord eller grusad yta som idag
används för båtuppläggning eller båtservice. Området hyser ingen känslig eller ovanlig
naturtyp. Marken är förorenad efter tidigare verksamheter och behöver saneras innan den
kan tas i anspråk för den nya detaljplanen. All vegetation kommer att tas bort för att
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möjliggöra undersökning och därefter kommer sanering att utföras genom schaktning.
Området bedöms inte ha betydelse för växter och djurs livsvillkor och planförslaget
skapar inte någon barriär som påverkar djurs eller växters spridningsmöjligheter. Mot
bakgrund av befintliga förhållanden bedöms hela planområdet därför vara ianspråktaget
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
7 kap 18 c § punkt 5 miljöbalken: Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Enligt översiktsplanen för Centrala Mälarstranden ska planområdet användas för
bostäder och mångsidiga kvarter. Notuddskajen pekas ut som allmän platsmark och ett
huvudstråk för gång- och cykeltrafik. Åtgärder som tillgodoser en kommuns behov av
tätortsutveckling kan betraktas som ett angeläget allmänt intresse (Naturvårdsverket,
2014-05-26). I och med att planen genomförs kommer det tillgängliga området för
allmänheten att öka jämfört med idag. Möjligheterna för allmänheten att komma ner till
strandområdet för att nyttja bryggor mm. kommer att utvecklas. Utvecklingen av området
kommer att förbättra möjligheterna för närboende och besökare att utöva friluftsliv och att
få tillgång till bostadsnära rekreation.

3.6

Påverkan på byggnadsminnet Ångkraftverket
Sammanfattningsvis bedöms inte föreliggande detaljplan medföra varken direkta eller
indirekta negativa konsekvenser på byggnadsminnet Västerås Ångkraftverk.
Helhetskaraktären och områdets industriella karaktär bör beaktas vid utformningen av
kaj- och strandzonen utmed Ångkraftverkets hamnbassäng, d v s även inom aktuell
detaljplan.

Befintliga förhållanden
Stadsbild
Planområdet är beläget inom den flacka strandzonen öster om Västerås centrum, och
utgör del av förnyelseområdet Centrala Mälarstranden. Inom detta tidigare renodlade
industriområde med båtuppläggningsplatser mm kommer en stor mängd bostäder att
tillkomma i attraktiva strandnära lägen, varav flera etapper redan är färdigställda. Se
Figur 3-8 nedan.
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Figur 3-8. Vy mot Ångkraftverket och aktuellt planområde sett från öster. Foto Sweco.

Planområdet utgörs av flack utfyllnadsmark vid Mälarens strand som idag huvudsakligen
används som båtuppställningsplats och där några lägre byggnader är belägna. Öster om
planområdet fortsätter den flacka utfyllnadsmarken, där bostäder planeras respektive
håller på att färdigställas. I söder angränsar planområdet till Notuddsparken. I väster
avgränsas strandzonen inom planområdet genom en gjuten industrikaj varifrån bryggor
för småbåtar nås. Kajen fortsätter utanför planområdet inom byggnadsminnet Västerås
Ångkraftverk, som angränsar till detaljplaneområdet i väster. Dessa kajer, liksom en grön
strandzon i väster, ramar in den tidigare hamnbassängen till Ångkraftverket. Kajerna och
strandzonen är markerade som ”intressanta kulturmiljöer” i FÖP Centrala Mälarstranden,
2004. Figur 3-9 nedan visar befintlig industrikaj med pollare.

Figur 3-9. Industrikaj med befintlig pollare inom detaljplaneområdet. Foto Sweco.
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Västerås Ångkraftverk som sedan 1999 är byggnadsminne, utgör ett påtagligt landmärke
sedd från många vypunkter i Västerås. Framförallt är det den mycket höga och
karaktäristiska byggnaden med tornpannor som är vida synlig. Inom området för
byggnadsminnet ingår ett stort antal byggnader, men även öppna ytor som angränsar till
aktuellt detaljplaneområde. Skyddsföreskrifter finns upprättade för såväl byggnader som
markytor kring Ångkraftverket.
Detaljplan för Ångkraftverket (Västerås 1:251 m.fl) från 2008
Länsstyrelsen har 2005 lämnat tillstånd till ändring av byggnadsminnet så att byggnaden
ska kunna inrymma ett äventyrsbad, som är planerat att invigas sommaren 2014. Badet
förväntas bli en mycket stor attraktion.
Enligt gällande detaljplan för Ångkraftverket får det öppna området sydost om
Ångkraftverket inte bebyggas. Här växte vid detaljplanens upprättande träd, som
detaljplanen anger ska vidmaktshållas. Dessa träd är idag borta då de drabbades av
sjukdom. Hur detta öppna område ska utformas är ännu inte helt fastställt. Se figur 3-10.

Figur 3-10. Öppet område öster om Ångkraftverket där tidigare en träddunge växte. Området ligger
inom gällande detaljplan för Ångkraftverket. I bakgrunden skymtar bl.a. byggnader som enligt
detaljplanen ska ingå i blivande skola. Foto Sweco.

Nordost om Ångkraftverket, angränsande till det öppna området, anger detaljplanen
byggnader för skola inklusive några befintliga byggnader. Öster därom, och angränsande
till aktuellt detaljplaneområde, medger detaljplanen uppförande av byggnad för
centrumverksamhet med högsta byggnadshöjd om 24 m (d v s ungefär motsvarande 8
våningar).
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Vattenområdet i söder är angivet som småbåtshamn med ett allmänt tillgängligt gångoch cykelstråk utmed kajen.

Konsekvenser av planförslaget
Aktuell detaljplan kommer att innebära att dagens öppna utfyllnadsområde blir bebyggt
med bostäder i huvudsak i 4-6 våningar, med undantag för ett par byggnader som
kommer att ha 8 våningar. Utmed kajen skapas en bred kajpromenad med GC-väg och
mötesplatser men också möjligheter för angöring och parkering för ”båtfolket”.
Vattenområdet planeras för småbåtshamn. Bebyggelsen planeras erhålla en öst-västlig
struktur med gavlar mot vattnet. ”Mångsidiga kvarter” med icke störande verksamheter
eftersträvas, såsom exempelvis affärer och serveringar.
Konsekvenser av detaljplanen, liksom av den angränsande detaljplanen för
Ångkraftverket, är att en mycket stor mängd människor kommer att besöka och uppehålla
sig i området. Framförallt stråket utmed kajen kommer att bli en mycket attraktiv miljö att
besöka eller passera. I synnerhet under den varma årstiden.
Ångkraftverket, genom den höga byggnaden för tornpannorna, kommer att vara visuellt
påtaglig sedd från öppna ytor och gaturum inom planområdet liksom sedd från
omgivningen då föreslagen bebyggelse inom detaljplanområdet kommer att vara
väsentligt lägre. I och med att gaturum och bebyggelsen är strukturerad i öst-västlig
riktning kommer den visuella kontakten med vattnet och Ångkraftverket att gynnas. Även
om trädplantering åter skulle anläggas inom område markerat med plantering inom
gällande detaljplan för Ångkraftverket, bedöms tornpannornas dominans sedd från
kajområdet förbli påtaglig.
Om en byggnad om 24 m som gällande detaljplan för Ångkraftverket medger skulle
upprättas, skulle till viss del den visuella kontakten med lägre delar av Ångkraftverkets
bebyggelse brytas sedd från planerat öst-västligt gaturum inom aktuell detaljplan för
Kajstaden.
Sammanfattningsvis bedöms inte föreliggande detaljplan medföra varken direkta eller
indirekta negativa konsekvenser på byggnadsminnet Västerås Ångkraftverk. Dock bör
nedanstående förslag till åtgärder beaktas.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Befintlig industrikaj med stora pollare bör bevaras intakt. Nya bryggor och anläggningar
bör anpassas till och ta fasta på områdets industriella karaktär och arv. Helhetskaraktären
i Ångkraftverkets f d hamnbassäng utmed kajen/strandzonen liksom vid den öppna
platsbildningen öster om Ångkraftverket bör beaktas vid utformningen.
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Förslag på uppföljning
Ett förslag till uppföljningsprogram föreslås i den översiktliga MKB:n för Öster
Mälarstrand. Som tillägg till det programmet föreslås att bullersituationen i bostäder samt
på uteplatser och innergårdar följs upp inom ramen för Dp 3.
Uppföljning av grumling vid anläggandet av bryggor, soldäck och plattformar kommer att
hanteras inom ramen för anmälnings- eller tillståndsförfarandet.
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