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Beslut - Lokaliseringsutredning för RoRo-läget i Västerås
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Inriktning att flytta dagens RoRo-läge från Östra hamnen till Västerås
hamn godkänns.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att projektera och ta fram underlag för
investeringsbeslut inkluderat redovisning av driftkostnadskonsekvenser, med
återrapportering senast kvartal 1 2023.
Ärendebeskrivning
Utifrån program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods (PTIG)
2015-2026 som kommunfullmäktige antog 2015-05-06 §133 samt dess
handlingsplan för åren 2017-2026, som kommunstyrelsen antog 2016-11-23
§411, ska förutsättningarna för att flytta RoRo-funktionen från centrala
Västerås till Västerås hamn utredas.
Sedan 2017 har utredningsarbete pågått med olika intensitet, men sedan
2020 lades större resurser till utredningsarbetet, som nu kan återredovisas.
Stadsledningskontoret är beställare av lokaliseringsutredningen. Arbetet har
utförts med en projektorganisation bestående av två projektledare från
teknik- och fastighetsförvaltningen, en bred projektgrupp med representanter
från stadsledningskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, Mälarenergi AB, Mälarhamnar AB samt
Handelskammaren i Mälardalen. Utredningsarbetet har även skett i nära
dialog med det lokala näringslivet i Västerås som är beroende av
godstransporter via det så kallade RoRo-läget. Styrgrupp för projektet har
varit processledningsgrupp (PLG) samhällsbyggnad.
Lokaliseringsutredningen består av ett sammanfattande PM samt två
konsultrapporter med underliggande bilagor. Den ena konsultrapporten
beskriver effekter för de båda hamnarna. Dels om RoRo-funktionen finns
kvar i Östra hamnen med vad då ett ”noll alternativ” innebär, samt effekter
för Västerås hamn vid en flytt dit. Den andra konsultrapporten beskriver
även den, effekter för utvecklingen av Mälarporten vid ett ”noll alternativ”,
samt effekter och identifiering av olika vägval av infrastrukturanpassningar
längs stråket om det förlängs från nuvarande RoRo-läge till Västerås hamn
samt nyttor som uppstår om all godshantering koncentreras till en hamn.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
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2. Inriktning att flytta dagens RoRo-läge från Östra hamnen till Västerås
hamn godkänns.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att projektera och ta fram underlag för
investeringsbeslut inkluderat redovisning av driftkostnadskonsekvenser, med
återrapportering senast kvartal 1 2023.
Yrkanden
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut,
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Kopia till
Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
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Kommunstyrelsen
Karin Widén
Epost: karin.margareta.widen@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Byggnadsnämnden
Mälarhamnar AB
Mälarenergi AB

Tjänsteutlåtande - Lokaliseringsutredning för RoRo-läget i
Västerås
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Inriktning att flytta dagens RoRo-läge från Östra hamnen till
Västerås hamn godkänns.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att projektera och ta fram underlag
för investeringsbeslut inkluderat redovisning av
driftkostnadskonsekvenser, med återrapportering senast kvartal 1
2023.
Ärendebeskrivning
Utifrån program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods (PTIG)
2015-2026 som kommunfullmäktige antog 2015-05-06 §133 samt dess
handlingsplan för åren 2017-2026, som kommunstyrelsen antog 2016-11-23
§411, ska förutsättningarna för att flytta RoRo-funktionen från centrala
Västerås till Västerås hamn utredas.
Sedan 2017 har utredningsarbete pågått med olika intensitet, men sedan
2020 lades större resurser till utredningsarbetet, som nu kan återredovisas.
Stadsledningskontoret är beställare av lokaliseringsutredningen. Arbetet har
utförts med en projektorganisation bestående av två projektledare från
teknik- och fastighetsförvaltningen, en bred projektgrupp med representanter
från stadsledningskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, Mälarenergi AB, Mälarhamnar AB samt
Handelskammaren i Mälardalen. Utredningsarbetet har även skett i nära
dialog med det lokala näringslivet i Västerås som är beroende av
godstransporter via det så kallade RoRo-läget. Styrgrupp för projektet har
varit processledningsgrupp (PLG) samhällsbyggnad.
Lokaliseringsutredningen består av ett sammanfattande PM samt två
konsultrapporter med underliggande bilagor. Den ena konsultrapporten
beskriver effekter för de båda hamnarna. Dels om RoRo-funktionen finns
kvar i Östra hamnen med vad då ett ”noll alternativ” innebär, samt effekter
för Västerås hamn vid en flytt dit. Den andra konsultrapporten beskriver
även den, effekter för utvecklingen av Mälarporten vid ett ”noll alternativ”,
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samt effekter och identifiering av olika vägval av infrastrukturanpassningar
längs stråket om det förlängs från nuvarande RoRo-läge till Västerås hamn
samt nyttor som uppstår om all godshantering koncentreras till en hamn.
Beslutsmotivering
Näringslivet på Finnslätten har behov av att transportera gods via sjöfart,
gods som ibland behöver special- och dispenstransporter p.g.a. vikt, höjd,
längd eller bredd. Vissa special- och dispenstransporter kan bara angöra
fartyg via det så kallade RoRo-läget (Roll on Roll off), där hela det vägburna
ekipaget lastas på fartyget.
Nuvarande RoRo-läge rustades upp för ca 11 år sedan och är beläget i Östra
hamnen intill Lantmännen. Stråket mellan Finnslätten och Östra hamnen
består av anpassad infrastruktur som klarar kraven för dessa special- och
dispenstransporter.

I antaget program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods (PTIG)
2015-2026 finns fyra beslutade mål för godstransportinfrastrukturen.
•
•
•
•

Långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande godsflöden.
Västerås är storregionens självklara godsnav som en internationellt
och nationellt viktig nod för trafikslagsövergripande godstransporter.
Tillsammans med närliggande kommuner erbjuder Västerås hållbara
godstransportlösningar.
I Västerås finns den tillgänglighet som näringslivet efterfrågar vad
gäller transport av gods.

PTIG pekar även ut strategier för att nå målen och dess handlingsplan
innehåller specifika åtgärder som exempelvis att utreda förutsättningarna att
flytta RoRo-funktionen från centrala Västerås till Västerås hamn samt att ha
dialog med näringslivet angående flytt av RoRo-funktionen till Västerås
hamn.
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Lika så lyfts vikten av hållbara och tillgängliga godstransporter i antaget
Näringslivsprogram som pekar ut fokusområde för infrastruktur och
tillgänglighet. Programmets handlingsplan beskriver fokusområdet utifrån
vikten att satsa på hamnen för ett internationellt orienterat/inriktat näringsliv
där en aktivitet är att utveckla förutsättningarna för dispenstransporter ner till
Västerås hamn.
Att ha en samlad logistik för gods som ska fraktas till och från Västerås via
sjöfart, till en hamn innebär både resurseffektivisering, men även
synergieffekter för en ökad omställning till att frakta mer gods via sjöfart.
Då befintligt RoRo-läge ligger inom planområdet för Mälarporten samt är
beroende av den östra hamnbassängen för fartygstrafik, innebär en eventuell
omlokalisering av RoRo-läget till Västerås hamn, goda förutsättningar för att
utveckla området både vid kaj, men även hur hamnbassängen kan nyttjas.
När även Lantmännen omlokaliserar sin verksamhet från Östra hamnen och
om RoRo-läget flyttar, behöver inte längre den Östra hamnen ta emot stora
djupgående fartyg, Lillåuddsbron behöver inte längre vara öppningsbar och
sjöbotten behöver inte muddras. Därmed finns även förutsättningar för
Sjöfartsverket att släcka Östra hamnen som "Allmänt hamnområde", vilket
nu innebär att kajen måste hållas öppen och tillgänglig för fartyg.
Vid en eventuell omlokalisering av RoRo-läget från Östra hamnen till
Västerås hamn behöver stråket från dagens läge vid Kungsängsgatan
förlängas via Sjöhagsvägen och Oljevägen.

Att angöra Västerås hamn från annat håll än ovan beskrivet stråk är förenligt
med enorma kostnader för infrastrukturen och ett mycket långt
tidsperspektiv för att kunna hantera ett genomförande. Då företagen, bl.a.
ABB och Quintus som tillverkar gods som kräver dessa special- och
disenstransporterna är förlagda på Finnslätten, skulle annat godsstråk än
ovan beskrivet innebära att både eventuellt Billstabron, Vallbybron,
broar/ramper över E18, Hammarbyrampen och eventuella övriga åtgärder i
vägnätet behöva anpassas för special- och dispenstransporternas krav.
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Västerås stad och Västerås marknad och näringsliv AB, har tillsammans med
Handelskammaren i Mälardalen under framtagandet av handlingsplan för
PTIG, haft dialog med näringslivet utifrån både företagens behov, men också
för att nå en avsiktsförklaring gällande RoRo-läget och att frakta gods via
sjöfart. Arbetet ihop med näringslivet i denna fråga är fortfarande aktivt.
I takt med arbetet att utveckla Västerås hamn genom alla investeringar som
nu görs i bland annat kajer, upplagsytor, magasin och muddring av
hamnbassäng och farled, inom ramen för det stora Mälarprojektet, behöver
planering för att eventuellt förlägga RoRo-funktionen i Västerås hamn
förberedas nu, för att inte byggas bort. Lika så behöver planprogrammet för
Mälarporten ett inriktningsbeslut för fortsatt planering, om RoRo-läget ska
omlokaliseras till Västerås hamn, för att inte låsa nuvarande funktioner till
kaj och hamnbassäng, vilket kan hämma utvecklingsarbetet.
För att kunna besluta om vägval av infrastrukturutformningar, längs med
stråket från nuvarande RoRo-läge till Västerås hamn, behöver fortsatta
utredningar göras, inför ett fastställande av kommande investeringsbeslut.
Fastighetsnämnden har redan inom ramen för utveckling av Västerås hamn,
kunskap om investeringsbehovet för att etablera RoRo-läget i Västerås
hamn. Tekniska nämnden behöver arbeta vidare med projektering av
åtgärder i väginfrastrukturen längs det föreslagna förlängda stråket mellan
nuvarande RoRo-läge och Oljevägen, för att få fram kunskapsunderlag inför
ett kommande vägval av åtgärder med tillhörande investeringsbeslut. Ett
fortsatt samarbete krävs även med Mälarenergi AB gällande olika vägval av
infrastrukturutformningar längs stråket och dess olika påverkan på den
tekniska infrastrukturen.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Framtagen lokaliseringsutredning pekar på att stora investeringar kommer att
behöv göras för att upprätthålla ett RoRo-läge i Västerås, oavsett om
nuvarande läge kvarstår genom ”noll alternativet” eller om det omlokaliseras
till Västerås hamn.
Noll alternativet:
I ett första skede är en grov kostnadsuppskattning att reinvesteringar i
nuvarande läge i Östra hamnen medför ett kommande investeringsbehov om
cirka 200 miljoner kronor inom en 5 - 20 års period. Kostnaderna består i
stort av utbyte av Lillåuddsbrons öppningsbara del samt behov av muddring
i östra hamnbassängen. Därtill finns en potentiell samhällsekonomisk risk
med hämmad stadsutveckling inom Mälarporten om Ro-Ro kajen samt
hamnbassängen fortsatt måste hållas öppen som allmän hamn.
Flytt av RoRo-läget till Västerås hamn:
Genom en grov kostnadsuppskattning av kommande investeringsbehov
innebär en flytt av RoRo-läget från Östra hamnen, längs med
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Kungsängsgatan och Sjöhagsvägen fram till Oljevägen, en kostnad på mellan
125 - 200 miljoner beroende på val av utformningar längs stråket.
Dessa kostnader består till stor del av några huvudposter:
•

Utbyte av Strandbron (Vägbro samt gång- och cykelbro över
Svartån) om cirka 75 miljoner kronor. Objektet finns med i tekniska
nämndens investeringsplan. Tidplan beräknas i detta skede till
2022/2023 för projektering och 2024/2025 för byggnation.

•

Gång- och cykeltunneln under Kungsängsgatan (längs med
Hamngatan) om cirka 10 - 15 miljoner beroende på om den enbart
behöver förstärkas eller om den behöver tas bort. Val av åtgärd beror
på trafikutformning inom ramen för Mälarporten och föreslås
bekostas av exploateringsmedel från Mälarportsprojektet. Tidplan
beräknas i detta skede till 2025/2026.

•

Åtgärder för framkomlighet vid Stallhagsbron (Gång- och cykelbro
över järnväg och Sjöhagsvägen vid Lögarängen). Olika alternativa
infrastrukturåtgärder är presenterade i lokaliseringsutredningen, men
dessa behöver fortsatt utredas ur flera perspektiv. Spannet mellan de
olika alternativen pekar utifrån nu känd kunskap på mellan 10 - 60
miljoner kronor. Kommande val av objekt kommer behöva skrivas in
i tekniska nämndens investeringsplan. Tidplan beräknas i detta skede
till 2022/2023 för projektering och 2026/2027 för byggnation.

•

Övrig kostnadspost utifrån ytterligare behov av infrastrukturåtgärder
samt uppkomna investeringskostnader vid exempelvis
omledningsåtgärder under byggtid, om cirka 30 - 50 miljoner kronor.
Denna grovt uppskattade budgetpost behöver fortsatt utredas, inför
ett kommande investeringsbeslut. Till det underlag som presenteras
behöver även konsekvensanalyser gällande effekter på driftbudgeten
för de olika vägvalen av investeringar inom stråket, att presenteras.
Tidplan beräknas i detta skede gälla för hela byggtiden 2022-2027.

Investering i infrastrukturen Oljevägen/hamnen om cirka 25 miljoner kronor
finns budgeterad inom ramen för hamnprojektet. Kostnaden kommer genom
hyresoffert förslagsvis belasta Mälarhamnar AB. Tidplan beräknas i detta
skede till 2024/2025.
Ovan nämnda beskrivningar ger även påverkan på den tekniska
infrastrukturen som kommer att behöva anpassas på olika sätt utifrån olika
vägval längs stråket. Mälarenergi AB deltar i arbetet för att bevaka detta.
Hållbar utveckling
Genom att omlokalisera RoRo-läget från Östra hamnen till Västerås hamn,
möjliggörs en framtida utveckling av Mälarportsområdet vid befintlig kajyta
samt i östra hamnbassängen. Om RoRo-läget flyttar så kan ytorna öppnas
upp för allmänheten på ett annat sätt än idag. Om allmän hamn ska vara
kvar, finns inte möjlighet att tillskapa exempelvis bryggor.
Utifrån ett näringslivsperspektiv är även upprätthållandet av en RoRofunktion i Västerås avgörande för att möjliggöra efterfrågade godstransporter
via sjöfart.
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Vi behöver tillsammans möta den nuvarande och framtida utmaningen att
hantera den mängd gods som behöver transporteras, samtidigt som vi når en
långsiktigt hållbar utveckling. I Västerås finns tillgång till alla fyra
transportslagen - väg, järnväg, sjö och flyg. Tillgång till hamn och att samla
olika hamnfunktioner, är det som gör Västerås unikt. Genom att utveckla
Västerås hamnen bidrar staden till FN:s globala mål 9, 11 och 13.

Bilagor
SAMMANFATTANDE PM av Lokaliseringsutredning för RoRo-läget i
Västerås.
PM RoRo-kaj
PM RoRo-kaj, bilaga 1 Sjömätning
PM RoRo-kaj, bilaga 2 Miljö - provtagning sediment
PM RoRo-läget
PM RoRo-läget, bilaga 1 Broutredning

Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling

FÖRSÄTTSBLAD OCH SAMMANFATTNING av två konsultrapporter inklusive bilagor gällande fakta
kring lokalisering av RoRo-läget.
2021-11-18

SAMMANFATTANDE PM av Lokaliseringsutredning för RoRo-läget i Västerås:
Detta PM är sammanställt av beställare och projektledare för uppdraget Lokaliseringsutredning för
RoRo-läget i Västerås, dnr 2020/01448 för att kort beskriva vad som framkommit i de genomförda
utredningarna, vårt medskick till framkomna åtgärder samt ge förslag på fortsatt arbete, vilket är
förankrat och godkänt i styrgruppen, processledningsgrupp (PLG) Samhällsbyggnad, oktober 2021.
Projektgruppens medskick: Det finns tydliga nyttor med en omlokalisering av RoRo-läget från Östra
hamnen till Västerås hamn. Gällande val av åtgärder för framkomlighet längs med stråket, pekar
konsultrapporten på vissa prioriterade val utifrån en samhällsekonomisk synvinkel. Västerås stad anser
att det är för tidigt att vikta alternativen mot varandra innan åtgärderna har djupstuderats, vilket
kommer behöva göras i nästa skede, innan ett investeringsbeslut kan fattas.
Bakgrund och nuläge: Uppdraget kommer från kommunfullmäktiges antagna program för
trafikslagsövergripande infrastruktur för gods (PTIG). PTIG och dess handlingsplan innehåller
specifika åtgärder som t.ex. att utreda förutsättningarna att flytta RoRo-funktionen från centrala
Västerås till Västerås hamn samt att ha dialog med näringslivet angående en eventuell flytt av RoRofunktionen dit dispenstransporter som p.g.a. vikt, höjd, längd eller bredd behöver nå en hamn för att
fortsätta via sjöfart. Nuvarande RoRo-läge rustades upp för ca 11 år sedan och är beläget i Östra
hamnen intill Lantmännen. Stråket mellan Finnslätten och Östra hamnen består av anpassad
infrastruktur som klarar kraven för dessa special- och dispenstransporter och där det inte finns någon
höjdrestrektion. Även inom antaget Näringslivsprogram finns fokusområdet för godsinfrastruktur och
dess tillgänglighet. Industrin i Västerås är beroende av att RoRo-funktionen finns för att transportera
gods.

Bildtext: Dagens sträcka för dispenstransporter.

Syftet och sammanfattning av utredningen: Att skapa möjlighet för näringslivet att kunna nå ett
RoRo-läge samt främja hållbara godstransporter via sjöfart. Dessa rapporter belyser all känd fakta
gällande både om RoRo-läget blir kvar i Östra hamnen (noll-alternativet) eller om det flyttas till
Västerås hamn. Stråket som studerats är Kungsängsgatan till Oljevägen, via Sjöhagsvägen. Hänsyn har
tagit till resecentrums planer. Nedan en kort sammanfattning av de båda placeringarna:
•

Östra hamnen:
- Lillåuddsbron rörliga del behöver bytas ut då des tekniska ålder nu är uppnådd
- Muddring och rustning av kaj behövs för att ta emot mer djupgående fartyg
- Mälarportens planer begränsas då kaj och hamnbassängen för fartygstrafik måste
upprätthållas

FÖRSÄTTSBLAD OCH SAMMANFATTNING av två konsultrapporter inklusive bilagor gällande fakta
kring lokalisering av RoRo-läget.
2021-11-18
• Västerås hamn:
- Positiva synergieffekter uppnås när allt gods via sjöfart samlas till en hamn
- Hamnen har muddrats, utvecklats och förberett sig på att rusta upp den före detta RoRokajen. Kvarstår justera och bygga om inne på området.
•

Stråket Kungsängsgatan – Sjöhagsvägen - Oljevägen, tre broar som främsta utmaningarna:
- GC-tunnel byggas bort/vara kvar?
- Placering av ny Strandbro på befintligt läge/parallellt läge?
- Stallhagsbron, annan brolösning/sänka Sjöhagsvägen/ passera runt befintlig bro

Nästa steg: All känd fakta gällande att flytta RoRo-läget har nu presenterats för processledningsgrupp
(PLG) Samhällsbyggnad som också har godkänt rapporten samt förslag på fortsatt process för politisk
förankring.
1. Inriktningsbeslut om att flytta RoRo-läget
2. Uppdrag till tekniska nämnden att ytterligare utreda bästa åtgärd vid de tre broarna
3. Få beslut om vilka alternativ som ska detaljprojekteras. Det behövs ett tidigt ställningstagande
om Västerås fortsatt ska erbjuda näringslivet en fri höjd för dispenstransporter mellan
Finnslätten och Västerås hamn eller om den blir begränsad med en fasta gång- och cykelbro
(Stallhagsbron).
För att komma till ett sådant beslut kommer de åtgärder som hittills studerats att genomarbetas
ytterligare med framtagande av skisser, viss geoteknik, påbörja en diskussion med
Trafikverket gällande eventuella åtgärder vid Stallhagsbron då den även går över järnväg samt
tydligt beskriva och gestalta vilket markanspråk som krävs utmed sträckan för att klara
svängradierna till dispenstransportern i samtliga förslag för att förtydliga eventuella
målkonflikter
4. Investeringsbeslut

Bildtext: Framtida sträcka för dispenstransporter?

Uppdraget innefattas av dessa dokument:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SAMMANFATTANDE PM av Lokaliseringsutredning för RoRo-läget i Västerås
PM RoRo-kaj
PM RoRo-kaj Bilaga 1 Sjömätning
PM RoRo-kaj Bilaga 2 Miljö – provtagning sediment
PM RoRo-läget
PM RoRo-läget Bilaga 1 Broutredning

Sammanställt av projektgruppen via Karin Widén stadsledningskontoret, Thomas Marshall teknikoch fastighetsförvaltningen och Marie Persson teknik- och fastighetsförvaltningen.
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Uppdragets omfattning
Möjligheten för ett nytt RoRo-läge i Västra hamnen i Västerås skall utredas samt vad
konsekvenserna blir om man väljer att behålla befintligt RoRo-läge i Östra hamnen.
Det finns intressenter på främst Finnslätten som är i behov av tunga transporter vilket innebär att
om RoRo-läget skall flyttas måste ett nytt läge färdigställas innan man kan stänga ner det befintliga
RoRo-läget.

Förutsättningar för ett fortsatt användande av nuvarande RoRo-läge i
Östra Hamnen
Begränsningar fartygsstorlek
Nuvarande läget i Östra hamnen har redan nu stora begränsningar vad gäller fartygslängd och
bottendjup. RoRO-läget ligger så att fartyg som lossar ur akterport måste förtöjas tvärs hamnen
vilket begränsar längden på fartygen till ca 80 m.
De större fartyg som efter genomförandet av Mälarprojektet kan trafikera Västerås kommer inte att
kunna användas i Östra Hamnen, varken fartygens tillåtna längd eller djupgående kommer att kunna
tillgodoses på befintlig plats.
Nuvarande bottendjup vid RoRo-läget ligger på mellan 4 och 7,3 m där endast mindre delar har
djupet 7,3 m. Se Bilaga 1, Sjömätning för ytterligare information.
Även i infartsrännan till Östra hamnen är området med bottendjup som överstigande 7 m mycket
smalt.
Möjlighet att muddra
Att muddra Östra Hamnen till ett ramfritt djup på 8,2 meter (lika Västra Hamnen) blir väldigt
kostsamt då bottensedimentet innehåller mycket höga halter av bland annat Koppar, Zink, PAHer
(petroleumprodukter) och Tributyltenn.
Halterna bedöms vara över klass 5 och sedimentet betraktas då som mycket förorenat. Detta har
konstaterats i två utredningar som har utförts 2012 samt 2018. Se Bilaga 2, Miljö.
Krav på Miljödom
Vad som bedöms som ytterligare försvårande är det krävs en miljödom för att få muddra. Att söka
miljödom tar lång tid och är kostsamt, uppskattningsvis kommer kostnaden att uppgå till 3 miljoner
kronor, minst.
Det är heller inte säkert att miljödomstolen beviljar en miljödom, miljödomstolen kan anse att
projektet inte har tillräcklig samhällsnytta.
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Om ifall att miljödom beviljas behöves det plats där muddermassorna kan omhändertas. Någon
sådan plats finns för närvarande inte då deponin i Västerås, som använts för muddermassor från
Västra hamnen, är i det närmaste full och bedömning är gjord att ytterligare massor ej kan läggas på
denna yta.
Om en ny deponi kan skapas för att ta emot massorna innebär det en kostnad på minst 2400 kr/m3
att ta hand om muddermassorna. Kostnad tillkommer då också för själva muddringen, transport av
massor, miljökontroller mm.
Kajkonstruktioner
Kajkonstruktionerna behöver besiktigas och en utredning om konstruktionerna klarar en
fördjupning genomföras. Med största sannolikhet måste konstruktionerna anpassas till det nya
djupet vilket även det är kostsamt.
GC-Bro
Den öppningsbara GC-bron över till Lillåudden är utformad för att fungera under en begränsad
period och denna tid har i praktiken redan passerats. Den är tänkt att svetsas ihop och ej vara
öppningsbar när siloverksamheten upphör.
Om bron skall fortsätta vara öppningsbar innebär det att brons lager och maskineri måste
livstidsförlängas.
Sammantaget innebär det att en behållen placering i östra hamnen blir mycket kostsam.
Det går heller inte att skapa ett Ro-Ro läget som är användbart för mälarmax fartyg.
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Förutsättningar för en flytt av RoRo-läget till Västra Hamnen
Lastförutsättningar för ett nytt läge:
- Tungtransporter om max 600 ton
- Körväg med fri passage B = 8 meter och H = 6 meter
Laster:
Axellast: 600/20 + 8,5 = 38,5 ton
Utbredd last: 770/(3x25) = 10 ton/m2
Placering av RoRo-läge i Västra Hamnen:
Långkajen (30, 50 och 70-talskajerna) är inte lämplig att använda då rampen skulle skära av
godstransportvägarna längs Långkajen.
Vid tvärkajen finns ett avvecklat RoRo-läge som anlades på 70-talet, sedan 1994 är detta överbyggt
med ett normalt kajdäck. Läget är i hörnet mot Långkajen vilket även är en lämplig placering för ett
nytt RoRo-läge med tanke på förtöjning och logistik på land.
Kontroll av transportväg i Västra Hamnen
Tänkt transportväg till nytt RoRo-läge från Sjöhagsvägen ner till tänkta placering vid Tvärkajen är
markerad med gul färg.
Hela sträckningen är kontrollerad och hinder är inmätt med hänsyn till krav på fri bredd och höjd.
Inga hinder finns förutom att den nya grinden vid infarten är 7,5m bred, vid bredare transporter får
mittstolpen i grinden demonteras.

2
1

Översiktsbild
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Geoteknisk stabilitet längs planerad körväg
Risken för potentiella glidytor mot Mälaren orsakad av den tunga transporten på körvägar har
kontrollerats och stabilitetsberäkningar för körvägen visar att säkerhetsfaktorn för glidytor mot
Mälaren inte är tillfredställande utanför oljehamnen på en sträcka av ca 80 - 100 m. Detta beror
främst på lerans relativt stora mäktighet i området och att leran närmast kajen har mycket låg
skjuvhållfasthet, endast ca 10 - 12 kPa. Markerad med 1 på översiktsbild.
För att erhålla en tillfredställande säkerhet måste slänten förses med bakåtförankrad spont.
Säkerhetsfaktorn mot djupare glidytor mot kajen är även låg, eller på gränsen till acceptabelt, för
lastfallet när transporten står på ytan bakom det nya påldäcket vid tvärkajen. Denna yta är markerad
med 2 på översiktsbild.
Här behövs kompletterande borrningar för att mera noggranna stabilitetsberäkningar skall kunna
utföras för att avgöra om en förstärkning behövs.
De utförda stabilitetsberäkningarna visar att för övriga sträckor längs planerad körväg är säkerheten
mot potentiella glidytor tillfredställande.
Kontroll av möjlighet att bygga ett RoRo-läge vid Tvärkajen
När det gamla RoRo-läget byggdes över 1994 kompletterade man pålningen, fyllde grus ovanpå
rampen och gjöt en betongplatta, framkanten kompletterades med en kajbalk. Se nedanstående
ritningsutdrag.
Möjlighet finns att riva den nya betongplattan och kajbalken för att sedan kunna bygga en ny ramp
och använda den gamla som form för att förenkla arbetet.
Den befintliga pålningen kan användas men måste kompletteras ytterligare eftersom lasten idag är
större än vad den äldre rampen var konstruerad för.
Rampen behöver även höjas eftersom man nu vill ligga högre i förhållande till vattenytan.
Det gamla RoRo-läget har en bredd av 40 m men det nya bedöms enbart behöva vara 25 m brett så
enbart delen närmast 70-talskajen byggs om, i övrigt behålls befintliga utformningen med kranbana.
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Ritning som visar ombyggnaden av det tidigare RO-RO läget 1994.

Kostnader för eventuellt nytt RO-RO läge i Västra Hamnen
Spontning av slänt (Punkt 1 på bild) 900 m2 med bakåtförankrad krönbalk. Balkängd 85 m
förankrad c/c 5 m totalkostnad ca 4 milj.
Ev. markförstärkning vid påldäck (Punkt 2 på bild) Denna kostnad kan ev. utgå om en noggrannare
geoteknisk undersökning och beräkning utföres. Bedömd totalkostnad ca 3,5 milj.
Ombyggnad av befintlig RoRo ramp, B=25m. ca 12 milj.
Totalkostnad exklusive platsorganisation och miljökostnader ca 15,5–19,5 milj.
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Inledning
VAP VA-Projekt AB har genom Västerås Stad fått i uppdrag att utföra en
lokaliseringsutredning i syfte att säkerställa RoRo-funktionen1 till
näringslivet för att kunna upprätthålla godstransporter via sjöfart. I
samband med Mälarportsprojektet står i ett utvecklingsskede har
området Östra hamnen studerats för annan markanvändning och frågan
om det nuvarande RoRo-läget har börjat ifrågasättas.
En alternativ plats har föreslagits i Västra hamnen, vilket skulle innebära
att stråket för specialtransporter skulle behöva förlängas från Östra
hamnen till Västerås hamn via Kungsängsgatan, Sjöhagsvägen och
Oljevägen.
Delar av näringslivet i Västerås (Finnslätten) har behov av att transportera
gods via special- och dispenstransporter på grund av avvikande vikt, höjd,
längd eller bredd. Vissa kan bara angöra fartyg via RoRo-läget vid Östra
hamnen intill Lantmännen, där hela fordonsekipaget lastas på fartyget
och skeppas vidare.

Figur 1. Exempel på containerfartyg i Mälaren med dagens trafik (överst) och planerad
utökad trafik (underst)

I utredningen redovisas ett kunskapsunderlag för att kunna möjliggöra ett
politiskt inriktningsbeslut om RoRo-lägets framtida placering i Västerås.

Roll on, roll off - funktion för lastfartyg som gör att last lätt kan köras ombord
och i land.

1

4(51)

Uppdraget
Utredningens syfte är att säkerställa RoRo-funktionen för näringslivet och
därigenom främja hållbara godstransporter via sjöfart.

studier har ett körspårsprogram nyttjats som simulerar rörelsen av ett
typfordon för de aktuella dispenstransporterna.

Västerås stad växer och ökad täthet i centrala delen kan utgöra grund till
målkonflikter i markanvändningsfrågor. Utredningen syftar till att ge ökad
kunskap om förutsättningar för de konflikter som kan uppstå kring RoRofunktionen och beskriva effekter och konsekvenser av att behålla
nuvarande läge i den Östra hamnen eller flytta RoRo-funktionen till
Västra hamnen.

För de olika delsträckorna beskrivs aspekter och åtgärder som ska främja
en rationell godshantering men även tillgodose behov och önskemål som
gäller gestaltning av gaturummet samt generella miljö- och klimatfrågor.
Vidare beskrivs vilka åtgärder utmed sträckan som bör genomföras och
vilka effekter som kan förväntas under byggtiden.

Beskrivningen av förutsättningar och konsekvensanalyser ska även
innehålla möjligheten att behålla det nuvarande RoRo-läget i Östra
hamnen (0-alternativ).
För att tydliggöra konsekvensbilden krävs en detaljerad studie av
förutsättningarna för att köra dispenstransporter på sträckan mellan
östra och västra hamnen i beskrivningen.
Redovisningen av sträckan har delats upp i mindre delsträckor, där
sträckor inom Mälarportsprojektet har hög prioritet på grund av
efterfrågad samordning med pågående planering av nytt resecentrum
samt en mängd andra objekt som planeras inom projektområdet.

De speciella dispensreglerna som gäller för RoRo-transporterna ställer
mycket höga krav på utformningen av broar utmed sträckan. Åtgärder för
att tillgodose höjd-, bredd- samt viktkrav från transporterna har medfört
att särskilt fokus därför har lagts i utredningen av åtgärder för de tre
broar som berörs av den nya transportvägen.
En sammanställd analys tillsammans med skisser som visar RoRosträckans utformning, kommer att utgöra ett fullgott underlag för beslut
som behöver fattas i fortsatt process.

Hinderanalys har utförts för att identifiera vilka objekt som kommer att
hamna i konflikt med kommande specialtransporter. Som stöd för dessa
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Avgränsning
I utredningen har stråket Kungsängsgatan-Sjöhagsvägen studerats för att
säkerställa funktionen för dispenstransporter utmed sträckan.
Utredningsområdet sträcker sig från korsningen
Björnövägen/Kungsängsgatan i norr fram till och genom korsningen
Sjöhagsvägen/Oljevägen i söder.
Del av sträckan som har utretts, från Björnövägen fram till nuvarande
RoRo-läge, trafikeras redan av dispenstransporterna i dagsläget. På denna
sträcka har dock föreslagna förändringar av gatunätet inom
Mälarportsprojektet beaktats för att tydliggöra hur dispenstransporterna
fortsatt kan passera utan problem.

Björnövägen
Kungsängsgatan

Sjöhagsvägen

Resterande sträcka, från nuvarande RoRo-läge och ner till Oljevägen vid
infarten till Västra hamnen, har inte trafikerats med dispenstransporter
tidigare. Här blir därför hinderanalysen mer betydelsefull och det är också
på denna sträcka som det finns broar som ska passeras.
Broarna som berörs är bro för GC-väg över Svartån, Strandbron för övrig
fordonstrafik över Svartån samt Stallhagsbron, som är en gång- och
cykelbro över vägen vid Lögarängsbadet. Utredningen föreslår principer
för hur dispenskraven ska kunna tillgodoses vid respektive broanläggning
men mer detaljerad projektering av åtgärder kommer att krävas i
kommande skeden.

Oljevägen

Nuvarande RoRo-läge

Figur 2. Översikt över utredningsområdet.
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Funktionen RoRo
RoRo är en förkortning för benämningen av godshantering på hjul mellan
land och sjötransporter, Roll-on/Roll-off.
Det innebär att lastfartyg är avsedda för hjullaster såsom bilar, lastbilar,
semitrailer, släpvagnar och järnvägsvagnar. Dessa körs på och av fartyget
för egen maskin eller med hjälp av ett plattformsfordon, såsom
exempelvis en självgående modulär transportör.

högre laster. Utöver dessa transporter förekommer det även mer
extrema transporter med specialfordon med en övre gräns på 600 ton, 8
m bredd, drygt 70 m längd samt 6.5 m fri höjd. Dessa specialtransporter
sker några få gånger per år och har ett bestämt vägnät att färdas på, se
figur 3. Omfattningen av övriga dispenstransporter är ca 50-100 per år.
Finnslätten

RoRo-fartyg har antingen inbyggda eller landbaserade ramper som gör att
lasten effektivt kan rullas på och av fartyget vid lastning/lossning.
Ramperna och dörrarna kan vara placerade i akter, båge eller sidor
alternativt någon kombination därav. Vid lastning och lossning av RoRo
krävs ibland lyftkranar som tillfälligt behöver hyras in till Östra hamnen.
Vid flytt av RoRo-funktionen till Västra hamnen skulle detta moment
elimineras och verksamheten blir mer kostnadseffektiv.
Delar av näringslivet i Västerås inom Finnslättenområdet har behov av att
transportera gods via special- och dispenstransporter på grund av
avvikande vikt höjd, längd eller bredd. Framtida etableringar kan bli
aktuella som kräver stora transportbehov och det är därför viktigt att
säkerställa kontinuiteten i RoRo-funktionen för Västerås.
De flesta dispensärenden består av transporter på vikter mellan 74 och
150 ton och bredder på upp till 5 m. Höjden är vanligtvis inget problem
för dessa ”vanliga” dispenstransporter även om det förekommer en del

Figur 3. Nuvarande vägsträckning för dispenstransporter.

7(51)

Till det befintliga RoRo-läget finns det en bestämd vägsträckning som har
den kapacitet som krävs för att dessa fordon ska kunna ta sig fram och
det finns ingen höjdbegränsning i detta stråk.
Genom att hamnverksamheten kan komma att flytta till Västra hamnen
så behöver den nya sträckan för dispenstransporterna utredas.
Det finns delar i stadens infrastruktur som förorsakar stora bekymmer för
de tyngsta transporterna såsom broar med låg bärighet och trånga
passager. I den nu aktuella utredningen studeras utpekade delar av
sträckan närmare och det föreslås lämpliga åtgärder för att säkerställa att
de tunga transporterna tar sig till och från målpunkterna.
Hamnfunktioner – Västra hamnen
Västra hamnen med farled är klassad som riksintresse av Trafikverket och
är utpekad som allmän hamn av Sjöfartsverket. Verksamheten i Västerås
hamn är mycket diversifierad och betjänar en kringliggande region med
många olika typer av godsgenererande verksamheter. Exempel på gods
som hanteras i hamnen:
•
•

•
•
•

Våtbulk (petroleumprodukter).
Torrbulk (insatsvaror för metallindustrin, foder och spannmål,
potential finns för ballastmaterial in och ut samt utskeppning av
stora volymer malm).
Styckegods (säckat gods, trävaror etc).
Containrar
Tunggods, projektlaster mm

Figur 4. Västra hamnen i Västerås med eventuell färdväg för dispenstransporter (röd pil)

Västerås hamn får ta emot 1 300 så kallade fartygsanlöp varje år men tar
idag emot mindre än hälften av det. Hamnen har tillstånd för
godshantering upp till maximalt 3.3 miljoner ton per år och hanterar i dag
ca 1.6 miljoner ton. EU och Sverige vill att godstransporterna i Mälaren
via Västerås och Köping hamnar ska öka.
Regeringen har därför avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för
sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.
Västerås stad har tecknat avtal med staten genom Trafikverket och
Sjöfartsverket om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och
anlöpa och angöra Västerås hamn. För att göra det möjligt att ta emot
större fartyg krävs en mängd olika åtgärder även utanför hamnområdet,
bland annat förbättringar i Södertälje kanal samt ombyggnad av
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Hjulstabron i Strängnäs. Vid Västerås behöver farleden samt
hamnbassängerna i Västerås muddras för att öka djupet för att
möjliggöra trafik med större båtar. Vidare behöver kajerna förstärkas och
kompletteras med nya spåranslutningar.
Allt arbete syftar till att i framtiden kunna ta emot fler och större fartyg
och med det ökade mängder gods. Inom dessa ökningar ingår även
möjligheten att förflytta RoRo-funktionen från Östra hamnen till den
Västra.
Hamnfunktioner – Östra hamnen
Östra hamnen brukas idag för godstransporter via sjöfart och farleden
med inlopp är klassad som riksintresse av Trafikverket och utpekad som
allmän hamn av Sjöfartsverket. Här finns en siloanläggning för
Lantmännen AB med en 150 m lång spannmålskaj. I anläggningen finns
möjlighet att förvara spannmål, som sedan transporteras vidare med
fartyg. I Östra hamnen finns stadens nuvarande RoRo-funktion och
dispenstransporter med målpunkt exempelvis Finnslätten kommer
till/från denna punkt.
Nuvarande läget i Östra hamnen har begränsningar vad gäller
fartygslängd och bottendjup. RoRo-läget är lokaliserat så att fartyg som
lossar ur akterport måste förtöjas tvärs hamnen vilket begränsar längden
på dessa fartyg till ca 80 m. Maximala fartygslängder som kan hanteras i
hamnen är 120 m och maximalt djupgående är knappt 7 m, men RoRotransporterna kräver vanligtvis inte detta djup. Angöringen till hamnen är
vindkänslig och bör undvikas vid vindar över 5 m/s.

Fartygen som angör måste passera Lillåbron på vägen in mot hamnen.
Bron har funktion för gång- och cykeltrafik mellan Lillåudden och
centrum. Bron är lågbyggd och öppnas vid passage av fartyg till hamnen
enligt en särskild upprättad rutin mellan fartyget och hamnmyndigheten.
Större fartyg med längder på 95-120 m har svårt att vända i den trånga
hamnbassängen och ska backa ut ur hamnen förbi Lillåbron.
Lillåbron byggdes ursprungligen som en tillfälligt öppningsbar bro och den
funktionen är snart uttjänt. Brons öppningsbara del innebär stora driftoch underhållskostnader jämfört med en stationär bro. Eftersom bron är
gammal finns ett behov att ersätta den med en ny bro om hamnverksamheten ska fortgå i den Östra hamnen.

Figur 5. Östra hamnen i Västerås med RoRo-läge (röd punkt)
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0-alternativ - nuvarande RoRo-läge
I utredningar av nya infrastrukturlösningar är det vanligt att jämföra
effekter och konsekvenser av föreslagna lösningar med att inte göra
någonting alls (0-alternativ). Ett 0-alternativ skulle innebära att RoRofunktionen får behålla sitt nuvarande läge i Östra hamnområdet.
Västerås växer och planerna för Mälarporten kommer på sikt att innebära
stora förändringar av markanvändningen i området. Planerna för nytt
resecentrum och tillkommande exploatering av intilliggande delar som
görs om till en ny central stadsdel i Västerås kommer påverka nuvarande
hamnverksamhet. Med hamnområdets centrala läge med närhet till
Mälarens strand finns stor utvecklingspotential. Stationsområdet ska
utvecklas till en stadsmässig, mångsidig och levande stadsdel väl
sammanlänkad med intilliggande stadsdelar, centrum och Mälaren. Målet
är att stadens olika delar ska läka samman och att barriärer mellan
Mälarstranden och centrum ska byggas bort.
Kungsängsgatan, som idag utgör transportled till RoRo-läget, kommer på
sikt att byggas om på vissa delar i samband med utveckling av nytt
resecentrum. Det kan tillkomma en ny korsning för ”Tredje passagen” 2
och en ny cirkulationsplats planeras i närheten av det nuvarande RoRoläget, för att delvis försörja trafik in mot resecentrum och övriga
verksamheter.

2

Konsekvensanalys 0-alternativ Infrastruktur
I dagläget pågår det RoRo-transporter till/från det befintliga läget i Östra
hamnen utmed Kungsängsgatan och vidare norrut. Det innebär att inga
större förändringar i infrastrukturen krävs om verksamheten ska ligga
kvar i nuvarande läge men anpassningar av kommande ombyggnader av
Kungsängsgatan kommer att krävas.
Lillåuddsbron i infarten till hamnen har enligt uppgift uppnått sin tekniska
livslängd. Brister i den öppningsbara delen medför att en ny öppningsbar
bro behövs anläggas om RoRo-läget blir kvar.
Konsekvensanalys 0-alternativ Hamnverksamhet/Miljö
Östra hamnen har idag begränsningar avseende fartygslängder och
bottendjup. De större fartyg som efter genomförandet av Mälarprojektet
kan trafikera Västerås kommer inte att kunna användas i Östra Hamnen,
varken fartygens tillåtna längd eller djupgående kommer att kunna
tillgodoses på befintlig plats. För att möta krav på större fartyg krävs
muddring och kajrestaurering i Östra hamnen.
Nuvarande hamnläge kräver isfria förhållanden och vindar under 5 m/s
vid angöring. Kostnader uppstår vid väntetider på grund av
vindförhållanden samt att specialpråm krävs. Denna problematik finns

Ny buss- och GC-koppling under järnvägen i östra delen av resecentrum
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inte i Västra hamnen där isbrytning kan utföras och angöring kan ske med
större fartyg ämnade för dispenstransporter.
För att anpassa Östra Hamnen till ett ramfritt djup på 8,2 meter, samma
som Västra Hamnen, krävs muddring. En muddring av hamnen blir
omfattande och sannolikt mycket kostsam då bottensedimentet
innehåller höga halter av föroreningar. Två utredningar har utförts av JP
Sedimentkonsult 2012 samt 2018 och dessa utredningar har bedömt
bottensedimenten som mycket förorenade (över klass 5).
Undersökningarna syfte var att bland annat kontrollera sedimentets
kvalitet samt att beräkna sedimenttillväxt. Det konstaterades att
sedimentet är förorenat. De förorenande sedimenten finns på djupt
vatten och är inte tillgänglig för allmänheten och av analysresultat kan
konstateras att sedimenten inte lakar ut föroreningar så som metaller och
organiska miljögifter.
I den senaste undersökning kunde konstateras att metallhalterna och
TBT-halterna 3 har minskat från första provtagningen.
En pågående sedimentation sker som gör att föroreningar täcks av nytt
sediment kontinuerligt, sedimenttillväxten i Västeråsområdet
uppskattades i medeltal till 10 mm/år.
För att kontrollera biotillgänglighet och få kunskap om föroreningar i
sedimentet utgör ett hot för den biologiska mångfalden har det även

3

gjorts två fiskundersökningar. Resultat visar med säkerhet att
föroreningar i sedimentet inte är biotillgängliga och fisken är av bra
kvalitet.
Vattenkvaliteten vid hamnområdet för RoRo-funktionen påverkas av flera
föroreningskällor:
-

Platsen är slutstation för alla diffusa föroreningar som kommer
från staden/industri via dagvattenutlopp.
Lillån mynnar ut i hamnområdet.
Platsen ligger inom påverkansområde för reningsverket.

Att muddra sediment ger därför inte några miljöfördelar då nytt förorenat
sediment kommer hela tiden via dagvatten, Lillån och Svartån.
Det kommer att krävas tillstånd via en miljödom för att få genomföra
muddringsprojektet. En process för en komplicerad miljödom tar lång tid
och är kostsam. Det finns även viss osäkerhet om miljödomstolen beviljar
en miljödom, domstolen kan anse att projektet inte har tillräcklig
samhällsnytta och är förenat med för stora risker. Frågan var
muddermassor ska omhändertas är också en viktig fråga eftersom
nuvarande deponi för muddringar av Västra hamnen är i det närmaste full
och att öppna en ny deponi kommer att bli kostsamt.
Kostnad för muddring, deponi och förstärkning av kajkonstruktion för 0alternativet i Östra hamnen uppskattas till 200 miljoner kr.

Tributyltenn
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Dagens verksamhet i Östra hamnen kopplat till RoRo-verksamheten
medför en del störningar i form av buller från transporter till och från
området, lastning och lossning av fartyg etc.
I takt med att Mälarporten utvecklas i framtiden kommer bebyggelse
med bostäder och verksamheter att krypa närmare hamnen. Detta kan i
sin tur leda till restriktioner för hamnens verksamhet med avseende på
buller, arbetstider mm.
Konsekvensanalys 0-alternativ Stadsbyggnad
Om RoRo-läget och silon ska finnas kvar i nuvarande läge kommer
riksintressestatusen att bibehållas och hamnen med kajytor måste
fortsatt vara reserverad för att upprätthålla verksamheten. Detta
kommer att gälla oberoende om silosverksamheten flyttar.
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv innebär det att stråk som planeras inom
Mälarportsprojektet från Hamnparken och vidare till Öster Mälarstrand
får ett avbrott. Detta både när det gäller gestaltandet av platsen och till
exempel vid möblering och platsbildning men också avbrott i möjligheten
att röra sig genom platsen. Idag slutar promenadmöjligheten längs
kajkanten där RoRo-läget och silosverksamheten tar vid och en omväg
krävs för att fortsätta promenaden. Hamnverksamheten kommer därför
fortsatt att utgöra en barriär för gående och cyklister genom området vid
fortsatt lokalisering.

att bygga bryggor eller dylikt, vilket kan minska upplevelsen för de som
vistas i de nya stadsdelarna.
Om RoRo-läget ska kvarstå blir det svårt att anlägga träd eller annat
oflyttbart möblemang inom kajområdet om verksamheten ska kvarstå.
Ytan kan dock möbleras med bänkar, belysning, blomlådor eller dylikt
som kan flyttas när transporter kommer. Ytan mellan kaj och Mälaren är i
dag avstängd med traditionellt avstängningsmaterial vid rampen men
åtgärder för att gestalta ytan för att få en snyggare miljö som är anpassad
för både hamnverksamhet och mer publik användning är nödvändiga om
verksamheten ska fortgå parallellt med stadsdelens övriga utveckling.
Inom Mälarportsprojektet så har de nya stadsdelarnas koppling med
Mälaren setts som en viktig aspekt i stadsrummet. RoRo-läget och dess
verksamhet försvårar sambanden mellan flera befintliga och framtida
stråk och platser utmed vattnet, som kan bli den nya stadsdelens
populära mötesplatser. Se även strukturskiss under figur 6 med förslag till
markanvändning mm från fördjupad översiktsplan.

Ett fortsatt RoRo-läget i Östra hamnen försvårar det flöde av människor
som den nya stadsdelen kommer ge upphov till på platsen. Att behålla
verksamheten i Östra hamnen innebär att det exempelvis inte blir möjligt
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Figur 6. Markanvändning enligt fördjupad Öp för stationsområdet, antagen 2013.
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Förutsättningar för hinderanalys
Fordonsrestriktioner
Det aktuella vägnätet utmed Kungsängsgatan/Sjöhagsvägen tillhör
bärighetsklass 1 (BK1). Enligt gällande väglagstiftning får en BK1-väg
trafikeras av fordon med en maximal bruttovikt på 64 ton.
Fordonet får maximalt vara 2.6 m brett inklusive last och ha en maximal
längd på 25.25 m. När det gäller höjd så finns det inte någon formell
begränsning men det allmänna vägnätet vid broar, portaler etc är
utformat för att fordon inte ska överstiga 4.5 m höjd inklusive last.
Axeltrycket får på en BK1-väg uppgå till högst 11,5 ton om axeln är
drivande och till högst 10 ton på annan axel. I normalfallet på en BK1-väg
får boggitrycket uppgå till högst 20 ton. Trippelaxeltrycket får på en BK1väg uppgå till högst 24 ton, förutsatt att avståndet mellan den första och
den tredje axeln är minst 260 cm.
Dispenstransporter
För transporter med fordon som inte kan klara ovanstående restriktioner
krävs dispens. Möjligheten att framföra dispenstransporter är en viktig
förutsättning då näringslivet ska klara speciella transporter och speciellt
den tunga industrin är beroende av en väl fungerande
dispensverksamhet. Dispensmyndigheter är Trafikverkets regioner och
kommunerna. En kommun får medge dispens om transportsträckan
endast rör kommunen. Om färden rör mer än en kommun prövas frågan
av den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas.

Dimensionerande fordon
Som utgångspunkt för hinderanalys och bedömning av belastningar har
ett dimensionerande fordon (Big T) definierats. Det är ett specialfordon
för de mest extrema transporterna. Fordonet har två kopplade
trailerekipage med 16 axlar vardera och är drygt 70 m långt.
Fordonet kan hantera en last på 600 ton, vilket innebär att varje axel bär
en last om knappt 20 ton. Varje axel har 4 st dubbelmonterade hjul.

Figur 7: Specialfordon Big T

Dimensionerande minsta breddmått för fasta hinder utmed färdvägen är
8 m och höjdrestriktionen är satt till 6.5 m.
Bruttovikten på fordonet är mycket högt jämfört med ett vanligt fordon
och belastningarna på varje axel blir dubbelt så hög men begränsas på
grund av det stora antalet axlar som fördelar vikten från lasten.
Fordonet har byggts upp i ett körspårsprogram. Inställningen av
parametrar för att få överensstämmelse med verkligheten är
komplicerad. Vissa avvikelser i hur fordonet beter sig i körrörelser finns.
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Vi bedömer dock att en tillräckligt god överensstämmelse uppnåtts för
det syfte vi nyttjar programmet till i denna utredning.
Belastningsfall från dimensionerande fordon
Dispenstransporter med höga axeltryck kan leda till konsekvenser för
befintlig infrastruktur utmed sträckan på olika sätt:
•
•
•
•

Belastning som kan leda till ytliga skador i beläggning.
Belastningar som kan leda till sättningsskador i vägen.
Belastningar som kan föras ner i marken och påverka
ledningssystem.
Belastningar på konstruktioner – broar, kulvertar mm.

När det gäller de båda inledande punkterna är både beläggning och
överbyggnad på vägarna vanligen dimensionerad för att klara enstaka
transporter av denna typ utan att ta skada. För att belastningen ska leda
till en sättning i undergrunden krävs en mer långvarig påverkan men
transporterna kommer inte ha den karaktären eftersom det blir
momentan belastning endast vid passage.

Som underlag för beräkningen har vissa förutsättningar nyttjats:
•
•
•
•
•
•

Dimensionerande last 23,1 ton/axel = 231 kN/axel .
1,5 meter avstånd mellan axlar .
Utbredning i längsled (bredden från ytterkant hjul/hjul) är ca 4 m.
Markkontakt däck antas till 0,25 m för att beräkna tryck.
Yta med fyra st dubbelmonterade hjul där 230 kN ger marktryck
per axel på 230 kPa.
Ledningskonstruktionen är eftergivlig, det vill säga den förutsätts
inte ligga på pålad konstruktion.

Beräkningen kan ske på två olika sätt men i utredningen har den så
kallade Boussinesq-metoden nyttjats. Den anses vara en lämplig modell
av verkligheten eftersom de intilliggande axlarna påverkar resultatet mer
än andra metoder.
Beräkning visar att marktrycket snabbt avtar på ökande djup. Vid
markdjupet på ca 1 m, där många kablar och fjärrvärme/kyla är förlagda,
ligger marktrycket på ca 70 kPa.

Utredningen har därför tittat mer fördjupat på risken för eventuella
belastningsskador på ledningssystem samt påverkan på konstruktioner.
Belastningsfallet har beräknats utifrån vilken last en korsande ledning kan
utsättas för vid passage av aktuellt fordon. Störst lastpåverkan inträffar
när fordonet stannar med en axel ovanför korsande ledning och axlar som
på var sida bidrar till lastutbredningen.
Figur 8: Beräkning av belastningsfall på olika djup
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I figur 9 redovisas principen för lastutbredning enligt Boussinesqmetoden.

Hjulaxlar

konstruktionen men däremot kan de vara känsliga för marksättningar och
större vibrationer, vilket kan leda till inläckage i skyddshöljet. Det finns
även trycksatta högspänningsledningar som kan vara känsliga utmed
sträckan.
Hinderanalysen på följande sidor kommer att identifiera alla konflikter
som uppstår mellan den föreslagna färdvägen för dispenstransporter och
korsande samt längsgående ledningar i mark.
Var och en av dessa konflikter bör i en fortsatt dialog kontrolleras av
respektive ledningsägare för att säkerställa fortsatt tillfredsställande
funktion på ledningarna. Enskilda konflikter kan behöva hanteras på olika
sätt beroende på ledningens material, läggningsdjup, markens
beskaffenhet mm. Vid en sådan prövning kan sakkunniga inom både
berörd ledningsägare samt eventuellt geotekniker komma att behöva
yttra sig.

Figur 9: Schematisk bild av Boussinesq-metoden för lastutbredning i mark

Moderna fjärrvärmeledningar (typ 80-talet och framåt) klarar en
momentan belastning på upp till 300 kPa. Det innebär att det finns
säkerhetsmarginaler mot att skador ska uppstå från dispenstransporterna
på den typen av ledningar.
Äldre ledningar är förlagda med stålrör i betonglådor/kulvertar alternativt
cementrör. Dessa klarar sannolikt samma belastning på själva
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Nytt RoRo-läge – analys av sträckan
En hinderanalys har utförts av den föreslagna vägsträckan mellan
nuvarande RoRo-läge och Västra hamnen. Analysen ska ligga till grund för
vilka åtgärder som behöver genomföras för att skapa möjlighet att
framföra dispenstransporter på sträckan. Analysen kan även utgöra
underlag för kommande transportplanering.
Kartmaterialet innehåller redovisning av sveparean för det
dimensionerande fordonet samt uppgifter om vilka objekt som utgör
särskilda hinder inom detta område. De tre broar som passeras behandlas
separat under respektive delområde. Det finns även en fördjupande
bilaga kring broutredningen under bilaga 1. 4

Korsande ledningar: Punkter där transporterna kommer att korsa eller
passera utmed ledningar markeras. Respektive konflikt redovisas med
olika färger för ledningstillhörighet. Som redovisats i föregående kapitel
bör studier av de olika konflikterna mellan färdväg och ledningar
fördjupas för att säkerställa att det inte uppstår skador på
anläggningarna.
Mindre ombyggnader: En del hinder i vägbanan såsom i första hand
refuger, rondellytor mm kommer att behöva bli överkörningsbara. För att
möjliggöra detta föreslås ett antal platser där typen och utformning av
kantsten bör ändras.

Hinder som måste flyttas permanent: Hinder av mer statisk karaktär
såsom belysningsstolpar, trafiksignaler, portaler mm som berörs av
svepytor från de största dispenstransporterna måste flyttas permanent.
Dessa objekt redovisas i kartunderlaget och flyttningen måste ske innan
den nya färdvägen kan tas i anspråk.
Hinder som kan flyttas tillfälligt: Hinder av enklare karaktär såsom
enstaka vägskyltar, demonterbara pollare mm kan flyttas tillfälligt i
samband med respektive transport. Dessa markeras i kartunderlaget och
kommer ingå i kommande transportplanering av dispensärenden.
Figur 10: Exempel på körspår för specialfordonet

4

Bilaga 1, Västerås RoRo-utredning, InhouseTech 2021
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Figur 11 Översikt delplaner

Delsträcka 1
Redovisningen av hinderanalysen utgår från en startpunkt på
Oljehamnsvägen, som är infarten till Västra hamnen. Hur transporterna
sedan kommer att hanteras inom hamnområdet har redan utretts av
huvudmannen för hamnverksamheten och detta material kompletterar
den nu aktuella utredningen.

För delsträcka 1 har antagits att transporterna går på den norra väghalvan
för att klara kurvan mot Oljevägen bättre. Korsningen med
Djuphamnsvägen har nyligen byggts om och det finns en hel del refuger
att ta hänsyn till, där kantstenen behöver bytas till en fasad typ som är
överkörningsbar.

Svängrörelsen för fordonet från Sjöhagsvägen och in på Oljevägen är en
punkt på den nya sträckan med stor riktningsavvikelse, övriga delar av
den nya sträckan ligger till stora delar i raklinjer och stora radier.

I mittrefugen finns även en rad av belysningsstolpar som delvis kommer i
konflikt med transporterna och stolparna behöver omplaceras.

Redovisningen utgår från att ett typfordon har körts i ett
körspårsprogram som visar vilket område som fordonet och dess last tar i
anspråk. Vid analys av hinder är det viktigt att skilja på de delar som
fordonets hjulaxlar passerar och de delar som sveps av lasten. För de
delar där fordonets hjulaxlar passerar är den viktigaste åtgärden att
säkerställa relativt jämna ytor. För de delar där lasten sveper behöver
objekt över 1.5 m höjd antingen flyttas permanent eller utföras så att de
tillfälligt kan demonteras

Konflikten med signalanläggningen för järnvägsspåret måste särskilt
beaktas så att signalsystemet får rätt funktion även efter flytt av
signalstolpar.
När det gäller ledningskonflikter så finns det flera ledningsslag som korsar
Oljevägen där transporten kommer att passera. På sträckan utmed
Sjöhagsvägen finns flera längsgående ledningsslag men det är speciellt ett
stråk med fjärrvärme som kommer att beröras.

Hinder utmed hela sträckan har mätts in och finns dokumenterade med
olika symboler i hinderanalyskartorna.
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Refuger utförs som målad
eller med fasad 6 cm kantsten.

Objekt högre än 1.5 m
inom område mellan väg
och GC-väg måste kunna
demonteras.

Refuger utförs som målad eller
med fasad 6 cm kantsten.

Objekt högre än 1.5 m i refuger
måste kunna demonteras.

Teckenförklaring Ledningar

Objekt högre än 1.5 m i refuger
måste kunna demonteras.

Teckenförklaring Objekt
Figur 12 Hinderanalys delsträcka 1

Delsträcka 2
Inom delsträcka 2 föreslås transporterna fortsätta på den norra
väghalvan. Körfälten är delvis avgränsade med flera refuger som bör
utföras med fasad kantsten, maximalt 6 cm hög, för att underlätta
specialfordonets färdväg.
Bredden på lasten medför att en mängd hinder behöver hanteras i
refuger och i kantremsan mellan vägen och cykelvägen. Det rör sig till
huvuddelen om skyltar, stolpar till vägmärken etc.
Det finns ett antal korsande ledningar på sträckan. Fjärrvärmestråket som
berördes i delsträcka 1 följer även med utmed transportstråket för
sträcka 2.

Figur 13: Sjöhagsvägen österut, norra väghalvan – källa GoogleMaps
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Objekt högre än 1.5 m inom området
mellan väg och GC-väg måste kunna
demonteras på sträckan mellan Djuphamnsvägen och Lögarängsbadet.

Objekt högre än 1.5 m i refuger
måste kunna demonteras.

Teckenförklaring Ledningar

Objekt högre än 1.5 m i refuger
måste kunna demonteras.
Kantsten måste utföras fasad 6 cm.

Teckenförklaring Objekt
Figur 14 Hinderanalys delsträcka 2

Delsträcka 3
För sträcka 3 övergår sektionen vid 0/600 till dubbelriktad tvåfältsväg. Det
innebär att transporterna kommer att gå i vägmitt på sträckan.
Cykelbanan på norra sidan avslutas med en passage vid sektion 0/640.
Det uppstår konflikter både med refuger och objekt i refuger samt i
området mot cykelbanan på den inledande sträckan.
Efter cykelpassagen finns det få eller inga hinder eftersom fordonen kan
gå mitt i vägbanan vid transporterna.
Fjärrvärmeledningen som följt med transportvägen byter sida till södra
delen av vägen vid 0/665.
Vattenfalls högspänningsledning byter sida från norra till södra delen och
passeras vid 0/710 av transportstråket.

Figur 15: Cykelpassage vid Lögarängsbadet – källa GoogleMaps
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Objekt högre än 1.5 m inom området
mellan väg och GC-väg måste kunna
demonteras på sträckan mellan Djuphamnsvägen och Lögarängsbadet.

Objekt högre än 1.5 m i refuger
måste kunna demonteras.
Kantsten måste utföras fasad 6 cm.
Objekt högre än 1.5 m i refuger
måste kunna demonteras.
Kantsten måste utföras fasad 6 cm.

Teckenförklaring Ledningar

Teckenförklaring Objekt

Figur 16 Hinderanalys delsträcka 3

Delsträcka 4
Delsträckan är okomplicerad sett ur hindersynpunkt. Transporterna kan
gå i mitten av vägbanan och berör inte objekt utmed sträckan.
Infarten till Lögarängsbadet har endast målade refuger och utgör därför
inget hinder.
Många av ledningsstråken ligger söder om vägen och berörs inte av de
planerade transporterna. VA-ledningar korsar vid 0/810 och 0/850.

Figur 17: Sjöhagsvägen österut vid delsträcka 4
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Teckenförklaring Ledningar

Teckenförklaring Objekt
Figur 18 Hinderanalys delsträcka 4

Delsträcka 5
På sträckan passeras Stallhagsbron som innebär en höjdmässig
begränsning för transporterna.
Utredningen har studerat fyra olika alternativ till åtgärder.
•
•
•
•

Samtliga tre stöd bedöms som plattgrundlagda. Ritningsunderlag för
konstruktionen saknas i broarkivet (BaTMan) och byggår är därför för oss
okänt.

Sänkt vägprofil på Sjöhagsvägen för att klara 6.5 m fri höjd.
Ersätta befintlig bro med en ny som klarar fri höjd 6.5 m.
Ersätta befintlig bro med en öppningsbar funktion över vägen.
Skapa en omledningsväg runt bron via Lögarängsvägen och ny
utfart mot Sjöhagsvägen väster om bron.

De olika alternativen presenteras på följande sidor och en fördjupad del
finns även som bilaga till denna utredning.
I övrigt är sträckan okomplicerad för de planerade transporterna. På
samma sätt som för delsträcka 4 kan transporterna passera i mitten på
vägbanan och kommer inte, bortsett från bron, i konflikt med andra
objekt.
Längsgående fjärrvärmestråk söder om vägen berörs inte av de planerade
transporterna, däremot finns ett korsande servisstråk för VA/Fv vid
1/110.
Den befintliga GC-bron är en spännarmerad balkbro i två spann över väg
och järnväg med spännvidderna 26,1 + 26,1m. Brons fria bredd, dvs
tillgänglig bredd för gång- och cykelbanan är 6,1m och den fria höjden
över Sjöhagsvägen är i dagsläget 5,11m.

Figur 19: Befintlig GC-bro (Stallhagsbron) – källa Googlemaps
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Åtgärd för fri höjd måste utföras

Teckenförklaring Ledningar

Teckenförklaring Objekt
Figur 20 Hinderanalys delsträcka 5

Alternativ - sänkt vägprofil på Sjöhagsvägen för att klara 6.5 m fri höjd.
För att klara kravet på 6.5 m fri höjd är en åtgärd att sänka profilen på
Sjöhagsvägen med ca 1.5 m vid bropassagen. Den sänkta profilen innebär
att vägen måste spetsas ut med ca 120 m på respektive sida om broläget.
Befintlig asfalt måste rivas bort och schakt måste utföras i underliggande
material till ny terrassbotten. Brons grundläggning bedöms inte påverkas
av åtgärden. Avvattning av lågpunkten måste hanteras.
Vår bedömning är att åtgärden kan utföras utan stödmurar på norra
sidan. En viktig anledning till det är att intilliggande järnväg för
närvarande ligger lägre än vägen, i nivå med den planerade sänkningen.
Påverkan blir därför begränsad mot den norra sidan.
För den södra sidan mot GC-banan finns plats att ta upp höjdskillnaden
men förslaget måste beakta intilliggande stråk av fjärrvärme som kan
komma att behöva sänkas lokalt för att få tillräcklig täckning, alternativt
kan en stödmur möjliggöra för att låta fjärrvärmen ligga kvar i nuvarande
läge.
Vid utförandet måste vägens avvattning och risk för grundvattenpåverkan
tas i beaktande då åtgärden skapar en lågpunkt på vägprofilen. En
grundvattenpåverkan kan bl.a få långtgående konsekvenser för
bärigheten för järnvägsstråket. Bedömningen är dock att inget av
broalternativen kommer att kräva en process med järnvägsplan.

Positiva aspekter - En sänkning av vägprofilen innebär att befintlig bro
sparas och påverkas inte alls av åtgärden. GC-trafik kan nyttja bron under
hela entreprenaden. Åtgärden är även mer ekonomiskt fördelaktig
jämfört med övriga broåtgärder samt ger lägre underhållskostnader.
En annan positiv aspekt för alternativet är att ny mark inte tas i anspråk
för vägområde. Lögarängsområdet påverkas inte och kan utvecklas i
enlighet med antaget utvecklingsprogram.
Negativa aspekter - Eventuell påverkan för bärigheten riskeras på
intilliggande järnvägsstråk om en påverkan på grundvattnet sker. Vid
fortsatt process krävs kontakt med Trafikverket för att utreda
grundvattensituationen samt hur järnvägen är grundlagd. Vår bedömning
är dock att profilsänkningen inte är så stor att det skulle kunna medföra
konsekvenser för järnvägen.
Under utförandet med ombyggnaden av profilen blir trafiken på
Sjöhagsvägen kraftigt påverkad. Åtgärden kan möjligen utföras genom att
trafiken tillåts passera arbetsplatsen i en riktning medan arbete pågår
med motsatt körriktning. När den ena sidan är sänkt så flyttas trafiken
över och arbetet övergår till att sänka den andra halvan. Detta kan
behöva utföras flera gånger för att komma till rätt nivåer. Trafiken under
byggtiden regleras då med stoppljus i skyttelsignal.
Vid val av alternativet med fördjupning under Stallarhagsbron så bryts
nuvarande status med ett stråk helt utan höjdbegränsningar för
transportvägen.
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Figur 21 Sektion vid sänkt profil
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Alternativ - ersätta befintlig bro med en ny som klarar fri höjd 6.5 m.
Ny bro i läge för befintlig innebär att nuvarande bro behöver rivas, då den
befintliga brokonstruktionen inte bedöms kunna användas i en ny
konstruktion. Med avseende till spännvidder föreslås ett spann över både
järnväg och väg vilket innebär en längd om cirka 52m.
Förslagsvis utförs en sådan ny brokonstruktion som en ”Knisslingebro” då
detta borde vara det billigaste alternativet, se figur 22 nedan. Bron måste
grundläggas på två nya stöd i läge för de befintliga om planläget ska
behållas. Under byggtiden måste GC-vägen stängas av under hela
produktionen.
Alternativt flyttar man passagen cirka 10m västerut eller österut. Då kan
trafiken trafikera befintlig bro under byggtiden, som sedan rivs när den
nya står klar. Detta kräver anpassningar av landfästena mot cykelbanan.

Figur 22: Referensbild ”Knisslingebro”, källa Googlemaps

Positiva aspekter - Trafiken på vägen får mindre påverkan än vid
profilsänkning. Här kommer endast avstängning av vägtrafiken ske vid
rivning av befintlig bro och lansering av ny bro. På motsvarande sätt
planeras åtgärder för rivning och lansering när tågstopp är möjligt på
järnvägen. En annan positiv aspekt för alternativet är att ny mark inte tas
i anspråk för vägområde. Lögarängsområdet påverkas inte och kan
utvecklas i enlighet med antaget utvecklingsprogram.
Negativa aspekter - Förhållandet att en fullt fungerande befintlig bro
måste rivas och en ny bro byggas är dyrt att utföra. Om inte bron byggs i
nytt läge blir det en långvarig avstängning av GC-trafik som inte kan
trafikera bron under byggtiden. En sådan nedprioritering av GC-trafiken
ställer sig mot hållbarhetsmålen.
Vid byggnation av ny bro måste hänsyn tas till befintlig elektrifierad
järnväg samt trafikerad väg. Arbeten med stödkonstruktionerna kommer
komma nära både järnväg och väg och arbetsmiljömässigt kommer dessa
bli svåra att åstadkomma. Vid byggnation över elektrifierad järnväg samt
väg kommer det förmodligen krävas provisoriska portaler som förhindrar
att arbetare kommer nära strömförande ledningar på järnvägen samt att
risken för att tappa något på både järnväg och väg elimineras. För att
grundlägga mittstödet kommer det förmodligen krävas spont för att klara
nivåskillnad mot både väg och järnväg. Mellanstöd måste även beräknas
för påkörningslast från väg/järnväg. Alternativet innebär även ett ökat
underhåll på bron vid byte från en betongbro till en stålbro, vilket
traditionellt kräver mer underhåll.
Med ny bro införs en höjdbegränsning och detta bryter nuvarande status
med ett stråk helt utan höjdbegränsningar för transportvägen.
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Alternativ - öppningsbar funktion över vägen (klaff eller lyftbar del)
Alternativet med en öppningsbar bro innebär att en ny bro måste
anläggas. Befintlig bro är spännarmerad och mellanstödet är ihopgjutet
med överbyggnaden av bron. Detta innebär i sin tur att det inte går att ta
bort ett fack på överbyggnaden för att åstadkomma en klaff.

Ny bro är dyr att utföra och underhållsmässigt så är en rörlig bro en
brotyp som ger maximal underhållskostnad. Det krävs
provkörningar/trimningar för att man ska vara säker på att allt fungerar
och att bron öppnas som den ska när specialtransporten ska passera.

Ska en klaffbro byggas så föreslås en enkelklaff där klaffkammaren är
belägen på sydöstsidan av Sjöhagsvägen. Klaffens längd blir i teorin cirka
26,1m vilken är spannlängden idag. Över järnvägen (26,1m) anordnas en
stålkonstruktion som lyfts på plats, jämför tidigare beskriven
”Knisslingebro”.

Alternativet med lyftbar del där en del av bron flyttas av med mobilkran
vid transporter innebär att en ny bro måste anläggas på grund av samma
orsaker som med klaffbro.

För att en klaffbro ska kunna styras så krävs ett maskinrum på den
sydöstra sidan. Maskinrummet kommer innehålla utrymme för motvikt
för klaffen samt den styrutrustning som behövs för att manövrera bron.
Positiva aspekter - För båda alternativen gäller att ny mark inte tas i
anspråk för vägområde. Lögarängsområdet påverkas inte och kan därför
utvecklas i enlighet med antaget utvecklingsprogram. Med öppningsbar
funktion uppstår heller ingen höjdbegränsning i dispensstråket mellan
Finnslätten och Västra hamnen, vilket är mycket positivt ur
transportsynpunkt.
Negativa aspekter – Vid klaffbroalternativet måste befintlig bro rivas och
underliggande väg och järnväg påverkas. Trafikstörning uppkommer vid
rivning och byggnation av mellanstöd samt lansering och montage av
klaff.

Om en del ska lyftas bort så bör denna del i permanentläget ligga upplagd
på stöd vilket innebär att broytan som ska lyftas bort blir hela
spannlängden, det vill säga 26,1 x 6,1m = 160 m2. Oavsett om bron är av
stål eller betong så kommer den väga mycket och kräva en stor kran för
lyftet. Placering och uppställning av kran är väsentligt och det måste
planeras och eventuellt grundläggas för detta.
Ny bro är dyr att utföra och det kommer att uppstå ökade
underhållskostnader för att säkerställa att bron går att få loss när den ska
lyftas och att inte delarna har rostat ihop.
Underliggande väg och järnväg kommer på samma sätt som för
klaffbroalternativet att påverkas. Trafikstörning uppkommer vid rivning
av befintlig bro samt vid byggnation av mellanstöd samt lansering och
montage av löstagbart brospann för den nya bron.
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Alternativ - möjliggöra en omledningsväg runt bron
För att helt eliminera broåtgärder kan en omledningsväg anläggas runt
Stallhagsbron. Det skulle innebära att de flesta dispenstransporterna kan
passera under befintlig bro som vanligt medan de som har last med
höjder över 5 m behöver nyttja omledningsvägen. Stadens uppskattning
är att det endast rör sig om någon enstaka transport per år som har
större höjdbehov än 5 m, alternativt 6.5 m vid ombyggd bro. Förslaget
innebär att en cirka 200 m lång sträcka behöver nyanläggas från
Sjöhagsvägen fram till den befintliga Lögarängsvägen. Därefter nyttjas
befintlig väg ca 300 m till anslutningen mot Sjöhagsvägen. Den befintliga
sträckningen behöver kontrolleras om den klarar belastningen från de
tyngsta fordonen med avseende både på bärighet och stabilitet. Det krävs
kontroll av överbyggnad samt geotekniska förhållanden, där stabilitet och
bärighet i närhet till Mälaren är viktig. I det fortsatta utredningsarbetet
ska även beaktas att en hårdgjord omledningsväg, med erforderlig bredd,
via Lögarängen har att förhålla sig till grönområdets karaktär och skala.
Detta främst när det gäller förutsättningarna för måluppfyllelse i Program
för Lögarängen 5, gestaltandet av platsen och till exempel vid möblering
och kommande platsbildning
Positiva aspekter - Förslaget eliminerar höjdrestriktion för den nya RoRosträckan. I broalternativen förutom öppningsbar funktion begränsas den
fria höjden till 6.5 m och det kan trots ombyggnad med stora
investeringar som följd finnas ett behov av omledningsväg för att klara
transporter över 6.5 m. I det scenariot blir investeringen av dessa
5

broalternativ väldigt olönsam. Ur ekonomisk synpunkt kommer en
omledningsväg storleksmässigt vara underordnad kostnaderna för de
olika broalternativen. Det förutsätter dock att frågetecken kring stabilitet
i marken kan klaras ut. Stråket bör samordnas med intern lokalgata och
GC-väg så att dessa kan kombineras med funktionen för omledningsvägen.
Negativa aspekter - Förslaget med omledningsväg ianspråktar ny vägmark
och ger upphov till målkonflikter om markanvändningen. Kommunstyrelsen har antagit ett utvecklingsprogram för Lögarängsområdet som
anger att området ska utvecklas mot ett citynära, grönt rekreationsområde. Intrången från omledningsalternativet kommer att delvis
motverka de planer som finns för området i stadens programarbete. I
utredningen har inriktningen varit att vägen lokaliseras i närheten av
befintlig nedlagd högspänningsledning för el, där trädplanteringar ändå
inte kan ske. Mer exakt läge ska, om det blir aktuellt, utredas fördjupat
för att undvika barriäreffekter, minimera intrång och främja hänsyn till
befintliga verksamheter samt skyddsvärda träd mm. För att minska det
visuella intrånget kan den nya delen av vägsträckningen utföras med
slitlager av grus. Den nya sträckningen kommer att nyttjas vid några få
tillfällen per år och kan vid övriga tillfällen få en funktion som koppling
mellan cykelstråket utmed Sjöhagsvägen och hamnen. Vägen bör i den
västra delen vara försedd med någon form av möblerad yta som är
borttagningsbart t. ex en bänk, för att undvika oönskad fordonskörning
och säkerställa att vägen bara upplåts för dispenstransporter.

Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet 2020-02-10
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Sträcka som behöver anläggas
för att klara omledning.

Befintlig vägsträcka

Bef högs

pännings

kabel

Vägprofil

Figur 24 Situationsplan för omledning

Delsträcka 6
Vid korsningen med Lögarängsvägen övergår vägsektionen österut till
mittrefug med två körfält i varje riktning. Hinderanalysen utgår från att
transporterna byter sida och fortsättningsvis går utmed den södra sidan
av vägen.
I korsningen behöver refuger ses över med skyltstolpar, reklamskyltar etc.
som hindrar men även avseende justering av kantsten till lägre höjd och
fasad kant.
Det finns även belysningsstolpar som kommer att beröras i mittrefugen.
Det uppstår ledningskonflikter vid sektion 1/550, där fjärrvärmeledningar
byter sida. En VA-ledning korsar vid 1/640 och två telestråk passeras vid
1/380 respektive 1/430.

Figur 24: Korsningen mellan Sjöhagsvägen och Lögarängsvägen med flera hindrande
objekt – källa Googlemaps.
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Objekt högre än 1.5 m i måste
kunna demonteras i refug.
Kantsten måste utföras fasad 6 cm.

Objekt högre än 1.5 m måste
kunna demonteras i refuger

Objekt inom 1.5 m från vägkant,
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras.

Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras.

Teckenförklaring Ledningar

Teckenförklaring Objekt
Figur 25 Hinderanalys delsträcka 6

Delsträcka 7
Nuvarande bro över Svartån (Strandbron) är byggd 1954 och har en
teknisk livslängd på ca 120 år. Bron beräknas inte klara belastningen från
de planerade dispenstransporterna. Det innebär att om sträckan ska
upplåtas för RoRo-transporter behöver befintlig bro rivas och en ny bro
med förbättrad bärighet byggas. Den nya bron kan principiellt anläggas i
samma läge som befintlig bro eller byggas söder om den nuvarande bron.
De olika alternativen presenteras på följande sidor och en fördjupad del
finns även som bilaga till denna utredning.
Korsningen mellan Hamngatan och Kungsängsgatan är i nuläget en
väjningsreglerad trevägskorsning med ett stort antal refuger som delar
upp trafiken i olika kanaler. Nuvarande utformning fungerar för RoRotransporter men eftersom planering för en cirkulationsplats har
diskuterats inom projekten för Västerås Resecentrum/Mälaporten för att
lösa kapacitetsproblem har en utgångspunkt i hinderanalysen har varit att
utgå från den korsningstypen.

cirkulationsplatsen och den planskilda GC-korsningen med
Kungsängsgatan utgår därmed.
För att transporterna ska passera cirkulationsplatsen behöver del av
rondellen anpassas för transporterna genom sänkt och fasad kantsten
samt en genomtänkt placering av skyltar och belysningsstolpar. Samma
förutsättningar gäller för passage av den befintliga cirkulationsplatsen vid
korsningen med Hamngränd. Transporterna passerar på den södra sidan,
där kantstenslinjer vid rondellkanter anpassas i höjd samt att objekt
högre än 1.5 m inom svepytan behöver vara demonterbara.
Det finns både fjärrvärmeledningar och elstråk som leds över Svartån via
Strandbron som måste hanteras vid byggnation av ny bro. Det finns även
borrade VA-ledningar under Svartån som på östra sidan kommer upp
söder om nuvarande väg. Mellan cirkulationsplatserna uppstår därför ett
stort antal ledningskonflikter mellan färdvägen för dispenstransporterna
och ledningsstråk.

En cirkulationsplats med minst ytterradie 22 m kan inrymmas på ungefär
samma yta som nuvarande korsning. En cirkulationsplats skulle ge en
jämnare fördelning av trafikflödena i korsningen och sannolikt bidra till en
bättre trafiksituation jämfört med dagens läge.
En konsekvens av att korsningen byggs om är att bron över gång- och
cykelvägen direkt öster om korsningen måste rivas. Bron är inte heller
dimensionerad för att klar lasten från specialtransporterna. Det innebär
att GC-passagen i stället kommer att vara i plan i anslutning till

Figur 26: Mittrefug – träd bör kunna stå kvar, bildkälla Googlemaps
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Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras. Kantsten mot väg i
korsningskurvan måste utföras
med 6 cm fasad kantsten.

Bro över GC-väg

Rondell måste utföras med 6 cm
fasad kantsten. Objekt högre än
1.5 m inom södra delen måste
kunna demonteras.

Rondell måste utföras med 6 cm
fasad kantsten. Objekt högre än
1.5 m måste kunna demonteras.

Teckenförklaring Ledningar

Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras. Kantsten mot väg i
korsningskurvan måste utföras
med 6 cm fasad kantsten.

Teckenförklaring Objekt
Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras på sträckan mellan
anslutning och korsning.

Figur 27 Hinderanalys delsträcka 7

Alternativ - ny bro i nytt läge söder om befintlig bro
Strandbron är en kontinuerlig pålgrundlagd plattram i tre spann med
spännvidderna 13,2 + 14,0 + 13,2m och fri brobredd 21,2m. Byggår för
denna bro är 1954 med ca 120 års teknisk livslängd.
På södra sidan om bron är det kompletterat med ytterligare en bro för
GC-trafik med samma spännvidder och den fria brobredden 4,03m. Under
denna bro är fyra fjärrvärmeledningar förlagda. Byggår för bron är 1962.
Broarna är separerade från varandra och bedöms kunna rivas var för sig.
På GC-bron är det förberett för att kunna lägga upp konsolen med GCbanan och kunna trafikera även GC-banan med vägtrafik. Om detta är
utfört framgår ej av handlingar utan behöver kontrolleras på plats.
Inom detta alternativ föreslås en ny bro uppföras söder om befintlig bro.
Bron med anslutande vägar färdigställs i sin helhet medan väg- och GCtrafik går på befintliga broar. När den nya bron är färdigställd leds trafiken
om och trafikerar den samma.
I samband med brobyggnationen behöver även en helt ny korsning
byggas strax söder om den nuvarande korsningen, se figur 28. Korsningen
föreslås utföras som en cirkulationsplats med ytterradie minst 22 m så att
den kan göras dubbelfältig. Nya kopplingar mot Kungsängsgatan och
Hamngatan blir nödvändiga. Befintlig korsning rivs i samband med detta.
En konsekvens av att korsningen byggs om är att bron över gång- och
cykelvägen direkt öster om korsningen måste rivas. Det innebär att GCpassagen i stället kommer att vara i plan i anslutning till

cirkulationsplatsen och den planskilda GC-korsningen med
Kungsängsgatan utgår därmed.
Möjlighet torde finnas att behålla den befintliga GC-bron med
fjärrvärmeledningarna men här kan det finnas geometriska
förutsättningar som innebär att fjärrvärmen måste dras om.
Positiva aspekter - Vägtrafiken kan fortgå under större delen av
entreprenaden och GC-bron med fjärrvärmeledningar kan behållas.
Negativa aspekter – Förslaget medför markintrång. Det uppstår nya
markanspråk, minst 40 m söder om befintlig vägkorsning krävs i området
ner mot Mälarstranden. Detta är ett område som är en tillgång för
stadsliv och rekreation. Skyddsvärda träd måste avverkas på båda sidor
om Svartån. Det kan röra sig om ett tiotal träd som behöver tas ner. Ett
flertal av dem står i allébildning, vilket kräver tillstånd för nedtagning.
Grundläggning av ny bro kan komma i konflikt med de ledningar som
finns borrade under Svartån. I fortsatt process behöver dessa ledningar
noggrant dokumenteras i läge för att inte komma till skada vid exempelvis
pålslagning för den nya bron.
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Figur 28 Situationsplan nytt broläge

Alternativ - ny bro i befintligt läge
Vid produktion av ny bro i befintligt läge måste trafiken stängas av under
14-18 månader. Det kommer att påverka övrigt vägnät med överflyttning
av trafik till Djuphamnsvägen/Köpingsvägen i första hand, se figur 28.
Trafikmängden på Sjöhagsvägen uppgår till ca 12 000 fordon per dygn i
höjd med Lögarängsbadet. För att bedöma konsekvenserna för
överflyttningen av trafik till övrigt vägnät behöver en kompletterande
mätning ske av trafikmängden precis väster om Strandbron. En sådan
mätning i kombination med kapacitetsstudier i ett antal korsningar utmed
Köpingsvägen/Södra Ringvägen skulle ge underlag för beslut om åtgärden
är rimlig.
Vid rivning av nuvarande bron behöver befintlig överbyggnad sågas isär i
hanterbara delar och lyfts bort eller sänks ner på flotte. De fyra stöden
rivs i sin helhet ned till och med bottenplattorna. För arbetena med
borttagandet av stöden kommer det förmodligen behövas spont för att
möjliggöra arbete i torrhet. Stor vikt måste här ägnas åt spontens lösning
så att den senare kan användas vid byggnationen av den nya bron.
Då den befintliga bron är pålgrundlagd bedöms att även en ny bro måste
pålgrundläggas. Detta kan innebära problem med kollisionsrisk med
befintliga pålar och risk finns att pålar behöver dras upp för att inte vara i
vägen. Befintliga pålar från GC-bron kan också vara ett problem då dessa
ska vara kvar och inte får skadas.

Eftersom gång- och cykeltrafik ligger på en separat bro bedöms den
kunna vara i drift och den trafiken kan fungera som vanligt under
byggtiden. I förslaget att låta GC-bron vara intakt under rivning och
byggnation av huvudbron innebär även att fjärrvärmeledningarna i GCbron inte påverkas av ombyggnaden.
Positiva aspekter - Inga ytterligare markanspråk behövs i området söder
om bron ner mot Mälarstranden. Det är ytor med höga värden för
rekreation som kan gå förlorade om vägen flyttas söderut.
Negativa aspekter - Vägtrafiken måste stängs av i cirka 14-18 månader
och behöver ledas om till annat vägnät.
Vidare blir det en komplikation vid rivning och byggande av nya bron att
den befintliga GC-bro står väldigt nära, där hänsyn måste tas till GCtrafikanter och känsliga ledningar i bron.
Slutligen innebär rivning av befintlig bro i samma läge som ny bro ska
uppföras störningar kring gammal pålgrundläggning vid arbete med ny
grundläggning.
Process vid miljödom för vattenverksamhet kan bli tidsmässigt utdragen
men detta är inte alternativavskiljande.
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Omledningsvägar för
motorfordon vid avstängning av
Strandbron. GC-trafiken nyttjar
befintlig bro som vanligt.

X

Figur 29 Omledningsväg
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Delsträcka 8
Sträckan följer Kungsängsgatans södra del mellan cirkulationsplatserna
vid Hamngränd och Sigurdsgatan.
Sträckan är försedd med mittrefug där det finns en trädrad planterad och
det finns även en trädrad söder om vägen. Mätning visar att dessa träd
har minst 8 m avstånd och kommer att klara sig på sträckan men i
anslutning till cirkulationsplatserna (50-60m) där fordonet sveper över
refuger kommer träd behöva tas ner.
För att kunna passera cirkulationsplatsen behöver del av rondell anpassas
för transporterna genom sänkt och fasad kantsten i vissa delar samt en
genomtänkt placering av skyltar och belysningsstolpar.
Vattenfalls högspänningsledning följer stråket utmed hela sträckan och
eventuella konsekvenser för den trycksatta ledningen behöver
kontrolleras vidare. Även en VA-ledning längs sträckan berörs till delar.

Figur 30: Sektion med trädplanteringar – källa Googlemaps
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Objekt i mittrefug högre än 1.5
m inom 60 m från korsningen
måste kunna demonteras.
Ca 3 st alléträd berörs.

X

X

Objekt i mittrefug högre än 1.5
m inom 50 m från korsningen
måste kunna demonteras.
Ca 3 st alléträd berörs.

X

Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras. Kantsten mot väg i
korsningskurvan måste utföras
med 6 cm fasad kantsten.

X

Objekt högre än 1.5 m inom 2 m
från befintlig vägkant på sträckan mellan korsningarna måste
kunna demonteras.

Teckenförklaring Ledningar

X

X

Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras. Kantsten mot väg i
korsningskurvan måste utföras
med 6 cm fasad kantsten.

Teckenförklaring Objekt

Figur 31 Hinderanalys delsträcka 8

Delsträcka 9
Sträcka 9 kommer att omfattas av en övergripande ombyggnad i samband
med att Västerås nya resecentrum ska byggas. I östra delen av området
skapas en ny korsningspunkt med cirkulationsplats med funktion för trafik
som ska in till resecentrumets södra del. Anslutning kommer även att ske
från Sigurdsgatan via befintlig cirkulationsplats.

Vattenfalls högspänningsledning följer stråket även utmed denna sträcka
och eventuella konsekvenser för den trycksatta ledningen behöver
kontrolleras vidare. Nyanlagda ledningar för fjärrkyla i vägens norra del
bedöms inte påverkas. VA-ledningar ligger längst med vägen på sträckan.

Öster om korsningen med Sigurdsgatan upphör sektionen med mittrefug
och gatan har med nuvarande utformning en bred tvåfältig sektion utan
sidoparkering. I förslag till ombyggnad för resecentrum framgår att den
ska byggas om med en något smalare sektion och förses med
längsgående parkering. För att klara de bredaste dispensfordonen måste
gatan breddas så att minst 8 m klaras mellan parkerade bilar eller att
lokala parkeringsföreskrifter utfärdas vid de tillfällen breda transporter
ska utföras. Vår rekommendation är att parkeringarna i den södra delen
av gatan inte bör tillåtas så att transporterna kan tas sig förbi utan att
vägsektionen blir alltför bred.
Direkt öster om cirkulationsplatsen med Sigurdsgatan kommer det att
vara en passage för gång- och cykeltrafikanter som kommer från
Sigurdpassagen över järnvägen. Denna bör utföras med så smal öppning
som möjligt för att öka oskyddade trafikanters säkerhet. Detta kommer
att kräva sänkt och fasad kantsten i vissa delar samt en genomtänkt
placering av skyltar och belysningsstolpar.
Figur 32: Kungsängsgatans nuvarande utformning. Befintligt RoRo-läge till höger i bild,
källa Googlemaps.
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Refug måste utföras med 6 cm
fasad kantsten. Objekt högre än
1.5 m måste kunna demonteras.

Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras. Kantsten mot väg i
korsningskurvan måste utföras
med 6 cm fasad kantsten.

Rondell måste utföras med 6 cm
fasad kantsten. Objekt högre än
1.5 m inom södra halvan av rondell måste kunna demonteras.

Objekt högre än 1.5 m inom 3.5 m
från vägkant på sträckan mellan
korsning och längsgående parkering
måste kunna demonteras.

Objekt högre än 1.5 m inom 2 m
från vägkant på sträckan mellan
korsning och längsgående parkering
måste kunna demonteras.

Teckenförklaring Ledningar

Teckenförklaring Objekt
Figur 33 Hinderanalys delsträcka 9

Delsträcka 10
Dispenstransporter trafikerar denna sträcka i dagsläget eftersom
nuvarande RoRo-läge ligger inom delsträcka 9 och 10. Transporterna
följer idag den södra sidan fram till korsningen med Björnövägen.
Utredningen har analyserat skillnader som uppstår vid de förändringar
som planeras i samband med Västerås Resecentrum och Mälarporten.
I västra delen planeras en cirkulationsplats för infart mot resecentrum.
Den motiveras inte av RoRo-transporterna utan i första hand av behov för
busstrafik som ska in mot resecentrum. I samband med byggnation
behöver en del anpassningar ske. Det handlar om att kantstenar som
passeras av transporterna ska anpassas samt att objekt över 1.5 m inte
utförs inom fordonets sveparea.
I östra delen kan en ny anslutning uppstå om förslaget med ”Tredje
passagen” genomförs. Det är en buss och cykelkoppling under järnvägen
med anslutning mellan Södra Ringvägen och Kungsängsgatan. Vår
bedömning är att det finns utrymme men vid projektering av den nya
korsningen ska erforderliga mått för dispenstransporterna beaktas.
Det finns flera konfliktpunkter med ledningar utmed sträckan som kan
komma att behöva kontrolleras vidare.

Figur 34: Kungsängsgatan mot Björnövägen, källa Googlemaps
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Refug måste utföras med 6 cm
fasad kantsten. Objekt högre än
1.5 m måste kunna demonteras.

Refug måste utföras med 6 cm
fasad kantsten. Objekt högre än
1.5 m måste kunna demonteras.

Eventuell kommande anslutning för Tredje passagen.
Anpassning av utformning till
dispenstransporter sker vid
kommande detaljprojektering

Objekt mellan GC-väg och väg
högre än 1.5 m måste kunna
demonteras. Kantsten mot väg i
korsningskurvan måste utföras
med 6 cm fasad kantsten.

Ny rondell måste utföras med 6
cm fasad kantsten. Objekt högre
än 1.5 m inom södra halvan av
rondell måste kunna demonteras.

Teckenförklaring Ledningar

Teckenförklaring Objekt
Figur 35 Hinderanalys delsträcka 10

Samlad bedömning
Vår bedömning är att analysen visar att det är fullt möjligt att flytta RoRoläget från Östra hamnen till Västra hamnen i Västerås.

Analys av sträckan
Flytt av all godshantering via sjöfart till Västra hamnen ger fördelar för
såväl näringsliv, Mälarhamnar AB samt för utvecklingen av Mälarporten.

De stora kostnadsbärarna är de broåtgärder som krävs på sträckan vid
Strandbron och Stallhagsbron. Utöver broarna är det endast mindre
åtgärder av karaktären justerad kantsten, flyttade signal- och
belysningsstolpar, vägmärken och andra objekt som krävs för att kunna
upprätthålla kraven på fri bredd utmed sträckan.

För större del av sträckan krävs relativt okomplicerade åtgärder för att
säkerställa kraven för dispenstransporterna. De två stora frågorna rör val
av alternativ vid de båda bropassagerna på sträckan.

0 - alternativ
Om RoRo-verksamheten ska behållas i nuvarande läge kommer det att
kräva åtgärder i hamnen. För att klara större fartyg efter genomförandet
av Mälarprojektet behöver hamnen muddras och detta kommer att föra
med sig utmaningar som rör problematik med föroreningar i
bottensedimenten. Dessutom behöver Lillåuddsbron bytas till ny
öppningsbar bro.
Om hamnverksamheten blir kvar kommer även möjligheten att utveckla
land- och vattenmiljöer till rekreativa miljöer med gångstråk och
mötesplatser utmed Mälarstranden inom Mälarportsprojektet att bli
starkt begränsade.
Mot detta står bland annat att stora investeringar i broanläggningar inte
behöver genomföras om verksamheten blir kvar i nuvarande läge.

När det gäller Stallhagsbron så har fyra olika alternativ presenterats och
vår bedömning är att två av dem, som avser ny bro, öppningsbar
klaffbro/avlyftningsbar brodel med god argumentering kan avfärdas
direkt.
För återstående alternativ med sänkt profil eller omledningsväg finns det
både för- och nackdelar. Viktiga argument som bör beaktas är att
alternativet med omledning helt eliminerar höjdrestriktionen för hela
sträckan samt kostnadsmässigt är helt underordnat kostnaderna för
broalternativen.
För beslut om Strandbron behöver avvägning ske mellan olika aspekter.
En ny bro i nytt läge medför omfattande miljökonsekvenser som ska
ställas mot argument att en bro i nytt läge kommer att undvika störningar
i trafiken under byggtiden samt få en mindre komplicerad grundläggning.

49(51)

Kostnader
Kostnader för de olika broalternativen har överslagsmässigt tagits fram
som underlag för beslut och redovisas under bilaga 1. Övriga kostnader
för hantering av hinder är begränsad till 2 – 4 miljoner och en del kommer
att utföras inom ramen för projekt vid resecentrum.
Kostnader för omledningsvägen vid Stallhagsbron uppskattas till 4-5
miljoner med förutsättningen att stabiliserande åtgärder för marken inte
behövs. Mer detaljerade undersökningar av mark och kajkanter kommer
visa vilka merkostnader som kan uppstå för alternativet om stabiliserande
åtgärder krävs.

Fortsatt arbete
Hinderanalysen redovisar en översiktlig beskrivning av åtgärder som blir
nödvändiga för att kunna köra dispenstransporter fram till Västra hamnen
i Västerås. Det finns ett antal frågor som vi anser bör beaktas i fortsatt
process med planeringen av den nya RoRo-sträckan.
Ledningskonflikter
Hinderanalysen redovisar ett stort antal konfliktpunkter mellan
transportvägen och korsande ledningar och kablar. Under kapitlet med
”Förutsättningar för hinderanalys” presenteras de lastförutsättningar som
de 600 ton tunga fordonen kommer utsätta ledningar på olika djup. En
fördjupning av konsekvensbilden bör utföras med respektive
ledningsägare. Med kunskap om vilka belastningsfall de olika ledningarna

kan klara av kan bedömningar göras om eventuella skadeförebyggande
åtgärder krävs.
Markundersökningar
De olika alternativen vid Stallhagsbron kommer att kräva en del
markundersökningar. Det gäller kontroller av grundläggning av järnvägen,
kontroll av grundvattennivåer för alternativet med sänkning av
Sjöhagsvägen. För alternativet med omledning vid Lögarängsvägen krävs
kontroll av bärighet och stabilitet för marken som omfattas av
transporter. Även en ny bro vid Svartån kräver markundersökning för
detaljerad utformning av grundläggning.
Brofrågor
Åtgärder som rör broarna på sträckan är de stora kostnadsbärarna för att
kunna möjliggöra den nya transportvägen. Den nu genomförda analysen
av broförslagen vid Strandbron är översiktlig och det finns ett stort antal
frågor som bör fördjupas för att bättre förstå utmaningar som exempelvis
berör grundläggning.
Frågan om det är genomförbart att stänga Sjöhagsvägens koppling över
Svartån under lång tid bör utredas vidare för att bättre förstå vilka
konsekvenser som kan uppstå i vägnätet.
Samråd med Resecentrum/Mälarporten
Det är viktigt att hålla fortsatt dialog rörande de stora projekt som pågår
runt den östra delen av RoRo-sträckan. Vid samverkan kan utformningar
anpassas så att de även passar för de framtida dispenstransporterna som
är tänkt att passera.
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Lögarängens utveckling
Viktigt att samverka med den projektgrupp som arbetar med
framtagande av handlingsplan för Lögarängsområdet, för att se vilka
ytor som eventuellt kan samnyttjas, så att åtgärderna för RoRofunktionen går i linje med handlingsplanen för Lögarängen.
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1

Bakgrund

VAP VA-Projekt AB utreder ny sträcka för specialtransporter (600 ton med krav på fri höjd
om 6,5m) mellan industriområdet Finnslätten och Västerås hamn. Längs sträckan passeras tre
brokonstruktioner där Inhouse Tech verkar som underkonsult åt VAP under utredningsfasen.
Rapporten är skriven utifrån ett broperspektiv och det kan finnas övriga aspekter som
påverkar valet av inriktningsbeslut.
Befintliga broar framgår av kartbild nedan.
Bro 1980-31-1
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Bro 1980-18-1

Bro 1980-46-1

Figur 1, Berörda befintliga broar längs sträckan

2

Förutsättningar

2.1

Befintliga brokonstruktioner

2.1.1

Bro 1980-31-1

Bron är sluten plattramskonstruktion med pumpbrunn och intilliggande fjärrvärmekulvert.
Hela konstruktionen är utförd år 1970, den fria öppningen är 5,0m och den fria brobredden
29,5m. Bron bedöms behöva bytas ut på grund av den ökade lasten, vilket av förslagen nedan
som än väljs, och utreds därför ej mer vidare i detta skede förutom bedömd kostnad för ny
konstruktion.
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2.1.2

Bro 1980-18-1 (Strandbron)

Ursprunglig bro är en kontinuerlig pålgrundlagd plattram i tre spann med spännvidderna 13,2
+ 14,0 + 13,2m och fri brobredd 21,2m. Byggår för denna bro är 1954.
På södra sidan om bron är det kompletterat med ytterligare en bro för GC-trafik med samma
spännvidder och den fria brobredden 4,03m. Under denna bro är fyra fjärrvärmeledningar
förlagda för att möjliggöra snabb åtkomst till fjärrvärmenätet. Byggår för bron är 1962.
Broarna är separerade från varandra och bedöms kunna rivas var för sig. På GC-bron är det
förberett för att kunna lägga upp konsolen med GC-banan och kunna trafikera även GC-banan
med vägtrafik. Om detta är utfört framgår ej av handlingar utan behöver vidimeras på plats.

Figur 2, befintlig bro 1980-18-1
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2.1.3

Bro 1980-46-1 (Stallhagsbron)

Bron är en spännarmerad balkbro i två spann med spännvidderna 26,1 + 26,1m och fri
brobredd 6,1m. Den fria höjden är i dagsläget 5,11m. Samtliga tre stöd bedöms som
plattgrundlagda. Ritningsunderlag för konstruktionen saknas i BaTMan och byggår är okänt.
Reparationshandlingar från 2007 finns dock.

Figur 3, befintlig bro 1980-46-1

INHOUSE TECH GÖTEBORG AB
Magasinsgatan 22
411 18 Göteborg
Tfn: 031-376 08 00

Säte i Göteborg
Org.nr 556824-1201

Sida 5(11)
2021-03-18
Uppdragsnummer: 211471

3

Beskrivning av utredningsförslag

3.1

Bro 1980-18-1 (Strandbron)

Följande alternativ utreds nedan:
1.
2.

Ny bro i befintligt läge där GC-bro med fjärrvärme kan behållas under
byggnation av den nya.
Ny bro i nytt läge söder om befintlig bro

Alternativ 1, Ny bro i befintligt läge
Entreprenaden måste börja med att vägtrafiken leds om för att möjliggöra en total avstängning
av passagen. Gång- och cykeltrafik bedöms dock kunna passera på befintlig gångbro under
byggtiden.
Befintlig överbyggnad sågas isär i hanterbara delar och lyfts bort eller sänks ner på flotte. De
fyra stöden rivs i sin helhet ned till och med bottenplattorna. För arbetena med borttagandet
av stöden kommer det förmodligen behövas spont för att möjliggöra arbete i torrhet. Stor vikt
måste här ägnas åt spontens lösning så att den senare kan användas vid byggnationen av den
nya bron.
Då den befintliga bron är pålgrundlagd bedöms att även en ny bro måste pålgrundläggas.
Detta kan innebära problem med kollisionsrisk med befintliga pålar och risk finns att pålar
behöver ”väckas” och dras upp för att inte vara i vägen. Befintliga pålar från GC-bron kan
också vara ett problem då dessa ska vara kvar och ej får skadas.
Ny bro uppförs och vägtrafiken kan åter trafikera bron.
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I förslaget ovan låter vi GC-bron med fjärrvärmeledningarna vara intakt och den påverkas
alltså ej av ombyggnaden.
Positiva aspekter:
•
•

Inga ytterligare markanspråk behövs på ömse sidor om bron
GC-bro behålls och fjärrvärmeledningar påverkas inte

Negativa aspekter:
•
•
•

Vägtrafiken stängs av i cirka 14-18 månader och behöver ledas om
Närhet till befintlig (sparad) GC-bro
Rivning, av befintlig bro, i samma läge som befintlig bro ska uppföras.

Alternativ 2, Ny bro i nytt läge söder om befintlig bro
För detta alternativ startar entreprenaden med att ny bro uppförs söder om befintlig bro. Bron
med anslutande vägar färdigställs i sin helhet medan väg- och GC-trafik går på befintliga
broar.
När den nya bron är färdigställd leds trafiken om och trafikerar den samma.
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Möjlighet torde finnas även i detta alternativ att behålla den befintliga GC-bron med
fjärrvärmeledningarna men här kan det finnas geometriska förutsättningar som innebär att
fjärrvärmen måste dras om.
Positiva aspekter:
•
•

Vägtrafiken kan fortgå under större delen av entreprenaden
GC-bro med fjärrvärmeledningar behålls

Negativa aspekter:
•
•
3.2

Nya markanspråk behövs på ömse sidor om bron
Ny vattendom kommer förmodligen krävas
Bro 1980-46-1 (Stallhagsbron)

Avseende bro 1980-46-1 (Stallhagsbron) är den fria höjden problem. Specialtransporterna har
krav om 6,5m fri höjd och befintlig bro har en fri höjd över körbanan om cirka 5,11m. Detta
innebär att den fria höjden måste ökas med 1,39m.
Då befintlig bro är en spännarmerad bro med ihopgjutna stöd finns ingen möjlighet att lyfta
hela brokonstruktionen.
Följande alternativ utreds närmare nedan:
1.
2.
3.
4.

Sänkning av befintlig väg så att fri höjd 6,50m uppnås
Ny bro över järnväg och väg med fri höjd 6,50m över både väg och järnväg
Öppningsbar bro med klaff över väg
Öppningsbar bro med möjlighet att lyfta bort sektion över väg med mobilkran
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Alternativ 1, sänkning av befintlig väg
Befintlig väg sänks ner i läge för bron. Detta innebär att nedsänkningen måste spetsas ut på
ömse sidor om broläget. Befintlig asfalt måste rivas bort och schakt måste utföras i
underliggande material.
Efter schakt är uttagen sätts stödmurar, på ömse sidor om vägen för att ta upp höjdskillnaden
och inte påverka omgivande mark för mycket. Utseendet exemplifieras med figur 4 nedan.
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Figur 4, Nedsänkt vägbana, Brunnsbomotet i Göteborg
När väl murar är på plats vidtar åtgärder för att återställa vägbanan, packning av material samt
utläggande av asfalt. I ett eventuellt utförande måste vägens avvattning tas i beaktande då
utförandet skapar en lågpunkt på vägprofilen.
I nedsänkningsalternativet måste man ha i beaktande att ledningar förmodligen finns i
vägkroppen som även dessa behöver nedsänkas.
Under utförandet, med sänkningen, blir trafiken på Sjöhagsvägen kraftigt begränsad.
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Åtgärden kan möjligen utföras genom att trafiken tillåts passera arbetsplatsen i en riktning
medan man sänker ner den andra. När den ena sidan är sänkt så flyttar man över trafiken och
sänker den andra halvan. Detta kan behöva utföras flera gånger för att komma till rätt nivåer.
Trafiken under byggtiden regleras med stoppljus.
Skulle ovanstående ej få plats får man tänka sig en avstängning av vägen till dess att
nedsänkningen är utförd.
Positiva aspekter:
•
•
•
•

Befintlig bro sparas och påverkas ej
GC-trafik kan trafikera bron under hela entreprenaden
Mest ekonomiskt
Låga underhållskostnader

Negativa aspekter:
•
•
•
•

Sänkning av underliggande väg
Omläggning av ledningar
Eventuell pumpstation
Omledning av vägtrafik under entreprenaden alternativt avstängning
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Alternativ 2, ny bro med krav om 6,5m över både järnväg och väg
Ny broanslutning i läge för befintlig innebär att befintlig bro behöver rivas. Den befintliga
brokonstruktionen bedöms ej kunna användas i en ny konstruktion. Med avseende till
spännvidder föreslås ett spann över både järnväg och väg vilket innebär en längd om cirka
52m.
Förslagsvis utförs en sådan ny brokonstruktion som en ”Knisslingebro” då detta borde vara
det billigaste alternativet (se figur 5 nedan). Bron måste grundläggas på två nya stöd i läge för
de befintliga om planläget vill behållas. Under byggtiden av en sådan variant måste GC-vägen
stängas av under hela byggtiden.
Alternativt flyttar man passagen cirka 10m västerut alternativt österut och låter trafiken
trafikera befintlig bro under byggtiden och river den när den nya står kvar.
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Figur 5, ”Knisslingebro”, Lundbyleden, Göteborg
Positiva aspekter:
•

Underliggande väg och järnväg påverkas endast vid rivning och lansering av
överbyggnad.

Negativa aspekter:
•
•
•
•

Befintlig bro måste rivas
Ny bro är dyr att utföra
GC-trafik kan ej trafikera bron under entreprenadtiden
Ökad underhållskostnad

Vid byggnation av ny bro måste hänsyn tas till befintlig elektrifierad järnväg samt trafikerad
väg:
•

Arbeten med stödkonstruktionerna kommer komma nära både järnväg och väg och
arbetsmiljömässigt kommer dessa bli svåra att åstadkomma.
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•
•
•

Vid byggnation över elektrifierad järnväg samt väg kommer det förmodligen krävas
provisoriska portaler som förhindrar att arbetare kommer nära strömförande ledningar
på järnvägen samt att man ej tappar ner något på både järnväg och väg.
För att grundlägga mittstödet kommer förmodligen krävas spont för att klara
nivåskillnad mot både väg och järnväg.
Mellanstöd måste beräknas för påkörningslast.

Alternativet innebär även ett ökat underhåll på bron då vi byter från en betongbro till en
stålbro vilket traditionellt kräver mer underhåll.
Alternativ 3, öppningsbar bro med klaff över väg
Alternativet innebär att en ny bro måste anläggas. Befintlig bro är spännarmerad och
mellanstödet är ihopgjutet med överbyggnaden av bron. Detta innebär i sin tur att det inte går
att ta bort ett fack på överbyggnaden för att åstadkomma en klaff.
Ska en klaffbro byggas så föreslår vi en enkelklaff där klaffkammaren är belägen på
sydöstsidan av Sjöhagsvägen. Klaffens längd blir i teorin cirka 26,1m vilken är spannlängden
idag. Över järnvägen (26,1m) anordnas en stålkonstruktion som lyfts på plats, jämför
”Knisslingebro” ovan.
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För att en klaffbro ska kunna styras så krävs ett maskinrum på den sydöstra sidan.
Maskinrummet kommer innehålla utrymme för motvikt för klaffen samt den styrutrustning
som behövs för att manövrera bron. I nedanstående figur visas en figur från en GC-bro i
Trollhättan för att man ska få förståelse för hur stora utrymmen som kan krävas.

Figur 6, Enkelklaff med landfäste
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Positiva aspekter:
Negativa aspekter:
•
•
•
•
•

Befintlig bro måste rivas
Underliggande väg och järnväg påverkas vid byggnation av mellanstöd samt lansering
och montage av klaff.
Ny bro är dyr att utföra
GC-trafik kan ej trafikera bron under entreprenadtiden
Maximal underhållskostnad

Underhållsmässigt så är en rörlig bro en brotyp som fordrar mycket underhåll och
provkörningar/ trimningar för att man ska vara säker på att allt fungerar och att bron öppnas
som den ska när specialtransporten ska passera.
Alternativ 4, öppningsbar bro med möjlighet att lyfta bort del med mobilkran
Även för detta alternativ innebär det att en ny bro måste anläggas på grund av samma orsaker
som alternativ 3.
Tänker man sig att lyfta bort en del så bör denna del i permanentläget ligga upplagd på stöd
vilket innebär att vi får en broyta att lyfta bort som är hela spannlängden, det vill säga 26,1 x
6,1m = 160 m2.
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Det inses att vare sig bron är av stål eller betong så kommer den väga mycket och kräva en
stor kran för lyftet. Placering och uppställning av kran är väsentligt och det måste planeras
och eventuellt grundläggas för detta.
Avseende underhållsaspekterna så blir det en ökad underhållskostnad för att säkerställa att
man får loss bron när den ska lyftas och att inte delarna har rostat ihop.
Positiva aspekter:
Negativa aspekter:
•
•
•
•
•

Befintlig bro måste rivas
Underliggande väg och järnväg påverkas vid byggnation av mellanstöd samt lansering
och montage av löstagbart brospann.
Ny bro är dyr att utföra
GC-trafik kan ej trafikera bron under entreprenadtiden
Stor underhållskostnad
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4

Ekonomi

De olika alternativen för åtgärderna bedöms nedan överslagsmässigt som underlag för beslut
om vilka alternativ man avser gå vidare med. Priserna är erfarenhetsmässigt framtagna och
avser ren produktionskostnad.
4.1
1.
4.2

Ny bro

7 miljoner

Bro 1980-18-1 (Strandbron)

1.

Ny bro i befintligt läge

39 miljoner

2.

Ny bro söder om befintlig

33 miljoner

4.3
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Bro 1980-31-1

Bro 1980-46-1 (Stallhagsbron)

1.

Sänkning av befintlig väg

12 miljoner

2.

Ny bro, 6,5m fri höjd

17 miljoner

3.

Ny bro, klaffbro

25 miljoner

4.

Ny bro, lyft bort ett fack

19 miljoner

5

Förslag till val av alternativ

5.1

Bro 1980-18-1 (Strandbron)

Ny bro föreslås placeras söder om befintlig bro enligt alternativ 1. På detta sätt kan den nya
bron byggas helt utan påverkan på befintlig trafik. När den nya bron och anslutningsvägar är
färdigställda leder man om trafiken och i slutfasen river man den ursprungliga bron.
I ett kommande skede måste utredas vilken påverkan fjärrvärmeledningar har med samtidigt
koppling till bro 1980-31-1 och utförande av den samma.
5.2

Bro 1980-46-1 (Stallhagsbron)

För bron föreslås att det projekteras vidare med alternativ 1 på grund av ekonomiska
konsekvenser både i utförandeskedet såväl som i förvaltningsskedet. Att riva en fullt
fungerande bro är dyrt och bör ses som en sista utväg.

INHOUSE TECH GÖTEBORG AB
Magasinsgatan 22
411 18 Göteborg
Tfn: 031-376 08 00

Säte i Göteborg
Org.nr 556824-1201

