
 

   
   
 2018-01-16 Dnr BN 2015/00815  

 Susanne Malo 
Tel 021-39 12 51  

  Byggnadsnämnden 
 
 
 
 

1/6 
 
 
 
 
 
 

Detaljplan för Ångkraftverket 1 med flera, Västerås 
 

PLANUPPDRAG 
 
Sammanfattning  
Ångkraftverket som anläggning genomgår för tillfället stora förändringar i syfte att skapa 
möjligheter för nya användningsområden. Det övergripnde skälet till förändringen är att 
fullfölja den pågående ombyggnationen för nya verksamheter i anläggningen och att fortsätta 
arbetet med att bevara, använda och utveckla det före detta Ångkraftverket.  
 
Ansökan och syfte 
Kokpunkten Fastighets AB & PEAB Fastighetsutveckling AB har inkommit med begäran om 
planläggning som möjliggör en utveckling med bostäder, verksamheter och skolan inom 
Ångkraftverkets område inkluderande fastigheterna Ångkraftverket 1, Västerås 1:231 och 
Västerås 1:250. I förslaget är innehållet i huvudsak bostadsändamål, med inslag av 
verksamheter samt skola. Ambitionen är att ta tillvara platsens centrala läge och skapa en tät, 
attraktiv och varierad stadsbebyggelse där även vissa befintliga byggnader bevaras och 
konverteras. 
 

 
Planområdet avgränsas med heldragen rödlinje. 
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Planens syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Centrala 
Mälarstranden, genom att pröva lämplig omfattning och inriktning för blivande bebyggelse som 
ska komplettera och stödja de verksamheter som har etablerats och planeras inom Kokpunkten. 
Planerad bebyggelse omfattar en blandning av bostäder och verksamheter som kontor, centrum 
och skola. 
 
Bakgrund 
Sedan hösten 2015 har Länsstyrelsen fört en dialog med representanter för Kokpunkten och 
Peab (fastighetsägaren) kring deras förslag om att uppföra ett nytt bostadshus inom 
byggnadsminnet Västerås Ångkraftverk. 
 
Det planerade bostadshuset föreslås av fastighetsägaren placeras så att 350 kvm av 
byggnadsarean skulle ligga inom det område som skyddas som byggnadsminne och som enligt 
gällande skyddsbestämmelser inte får bebyggas. Byggnaden enligt ansökan motsvarar i höjd 
och volym ångkraftverkets största byggnad som uppfördes för panna 13 och 14. 
 

 
 
Förslaget har diskuterat med Länsstyrelsen. Utifrån diskussionerna har fastighetsägaren och 
Västerås stad efterfrågat ett utlåtande där länsstyrelsen redogör för sin syn på förslaget. Ingen 
ansökan har lämnats in till länsstyrelsen.Diskussionerna har förts kring illustrationer, ideskisser 
och översiktligt underlag från fastighetsägaren. 
  
Länsstyrelsen i Västmanland har i sitt utlåtande, daterat 2017-04-04, understrukit att den 
föreslagna byggnaden skulle innebära ett mycket stort ingrepp i förhållande till 
skyddsbestämmelserna och den känsliga kulturmiljön. Länsstyrelsen anser att underlaget inte 
ger tillräckligt starka särskilda skäl för att uppföra byggnaden inom byggnadsminnesområdet 
och skulle göra att områdets kulturhistoriska värden minskar. Å andra sidan understryker 
myndigheten att man ser bostadsbyggandet i området intill byggnadsminnet som en mycket 
viktig fråga. ”Och om idén om det nya höghuset drivs vidare behövs en prövning utifrån 
kulturmiljölagen av Länsstyrelsen, men också en prövning i en ny detaljpalneprocess av 
kommunen.” 
 

Situationsplan som 
visar 
gränsbyggnadsmin
nets skyddsområde 
och intrång i 
skyddsområdet. 
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Under hösten 2017 har Sweco studie Kulturmiljö tagit fram en kulturhistorisk analys, 2017-11-
10 som förutom analys även innehåller tre olika volymstudier. Alternativ 1 är Kokpunktens 
huvudförslag med en byggnad på 15-16 våningar invid torget. I arbetet har främst ingått: 

• Redogörelse, analys och värdering av byggnadsminnet med dess utveckling både före 
och efter byggnadsminnesförklaringen 1999 

• Översiktlig analys av stadsbild, samt värdering/ sårbarhet för kulturvärden 
• Konsekvensanalys av ett mycket högt bostadshus delvis inom skyddsområdet 
• Förslag till allternativa versioner avseende placering och volymer för bostadshus 

Efter den kulturhistoriska analysen är utförd vill Peab nu pröva möjligheten att utveckla och 
komplettera området i en detaljplaneprocess. 
 
 
Tidigare ställningstaganden 
Detaljplan 
För planområdet gäller en detaljplan Dp 1647 som vann laga kraft i mars 2009. I detaljplanen 
har stor hänsyn tagits till byggnadsminnets kulturhistoriska värden. Detaljplanen medger 
Centrumverksamhet, Parkeringsanläggning, Skola samt användning anpassad till bebyggelsens 
kulturvärden. Med undantag för område för skola är området obebyggt. Platsen för det förslagna 
höghuset får inte bebyggas enligt gällande detaljplan. 
 
Översiktsplan 
För området gäller översiktsplan för Centrala Mälarstranden, ÖP 56, godkänd av 
kommunfullmäktige den 29 april 2004. Området omfattas dessutom av Västerås översiktsplan 
ÖP 2026. Överiktsplan anger att planområdet ligger inom utvecklingsområdet där staden är i 
ständig förändring då det finns olika behov och intressen som driver stadens utveckling.  
 
En central strategi i staden är att förtäta och komplettera inom de befintliga 
bebyggelsestrukturerna där byggnaden som föreslås i anslutning till Ångkraftverkets 
tornbyggnad dels blir en stark och tydlig markör eller riktmärke i mötet mellan det befintliga 
och det framtida och dels en betydelsefull pusselbit i stadens utveckling.  
 
Byggnadsminne 
Det gamla Ångkraftverket är förklarat som byggnadsminne och enligt gällande plan ska 
användningen anpassas till bebyggelsens kulturvärden. Till förklaringen upprättades tre 
skyddsområden och en specifikation över byggnader som ingår i byggnadsminnet, samt ett antal 
skyddsföreskrifter. 
 
 
Befintliga förhållanden 
Planområdet är beläget i östra Västerås intill Mälarens strand på utfylldmark. Ångkraftverket är 
en av många höga landmärkesbyggnader, som skapar staden siluett. Mest jämförbart med 
Ångkraftverkets skala är Lantmännens silo väster om planområdet, som återspeglar 
Ångkraftverkets skala. Norra delen av planområdet utgörs av ett lågt liggande industriområde 
och bostadsområdet Regementet, som innehåller två punkthus med 7 våningar. Öster om 
Ångkraftverket, utifrån dagens detaljplan Kajstaden (DP 3), tas det öppna utfyllnadsområdet i  
anspråk, främst med bostadsbebyggelse i huvudsak i 4-6 våningar, med undantag för ett par 
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byggnader upp till 8 våningars höjd. 
 
Aktuellt planområde har ”en industriell, urban och hård miljö. Karaktären är hamn- och 
industrimässig med stora byggnader och öppna parkerings- och uppställningsytor. Området är 
flackt och har en oregelbunden kvartersindelning. Vägnät och bebyggelse är fritt placerade 
inom kvarter och fastigheter.”  
 

 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Planens genomförande kommer att innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 
6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, kan därför komma att upprättas enligt kraven i PBL 4 
kap. 34 §. 
 
Undersökningen grundas på: 
Detaljplanen innebär uppförande av nya byggnader som kan komma att påverka 
byggnadsminnet. 
Ny hög byggnad centralt i området påverkar stadsbilden.   
Detaljplanen innebär uppförande av nya bostäder som kan komma att exponseras för 
trafikbuller. 
Stora delar av området utgörs av fd industri mark vilket innebär att omfattning av förorenad 
mark ska utredas. 
Skolans utemiljö kan komma att påverkas av skugga från nya byggnader. 
Området riskerar att översvämmas vid kraftig nederbörd och höga vattennivåer i Mälaren.  
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Bedömning/analys 
Det gamla industrikvarteret Ångkraftverket berättar mycket om Västerås historia och är en unik 
miljö vi inte hittar någon annanstans i staden. En utveckling med ny bebyggelse i detta läge ger 
dock en möjlighet att levandegöra miljön och skapa nya mötesplatser och få aktiviteter som 
vänder sig utåt. Det är en möjlighet att ta tillvara på platsens unika karaktär och bebyggelse och 
utveckla detta till en spännande och blandad stadsmiljö.  
 
Det skyddsområde som byggnadsminnet omfattar berörs av föreslagen gestaltning av ny 
bebyggelse. Bedömning och hantering av dessa värden är nyckeln till farmgånsrik utveckling av 
både projektet i sig, staden  Västerås utveckling, men också ett fortsatt bevarande av 
byggnadsminnets kulturhistoriska värden.  
 
Peabs förslag kommer att ligga till grund för upprättande av denna detaljplan. De föreslagna 
förändringarna kan prövas i en planprocess med följande riktlinjer: 
 

• Påverkan på byggnadsminnet Ångkraftverket ska särskilt studeras. 
• Stadsbyggnad/ arkitektur 

o Värna om det historiska arkitekturarvet och värna det arkitekturarv som vår 
samtid lämnar efter sig. 

o Staden är i ständig förändring då det finns olika behov och intressen som driver 
stadens utveckling. En central strategi i stadens utveckling är att förtäta och 
komplettera inom de befintliga bebyggelsestrukturerna, där byggnaden som 
föreslås i anslutning till Ångkraftverkets tornbyggnad dels blir en stark och 
tydlig markör eller riktmärke i mötet mellan det befintliga och det framtida och 
dels en betydelsefull pusselbit i stadens utveckling.  

o Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. De höga kultur- 
och industrihistoriska värdena ska respekteras och utnyttjas i den fortsatta 
utvecklingen. 

o Offentliga mötesplatser och stråk ska tillskapas i området.  
o Ny bebyggelse ska placeras och utformas med målsättningen att skapa en 

blandad, spännande och annorlunda stadsmiljö. 
o Fria siktlinjer över Mälaren och staden ska säkerställas från Viksäng, 

Kaserngatan och Björnövägen cirkulationsplats. 
                            

 

I det nu aktuella förslaget är 
det främst placeringen inom 
skyddsområdet som noga 
måste studeras. Anledningen 
till att byggnaden har 
placerats inom 
skyddsområdet är att 
tillvarata de viktigaste 
siktlinjer som finns i 
området. 
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• Påverkan på skolans utemiljö ska särskilt studeras. 
• Parkering som är yteffektiv och inte blir ett dominerande inslag i stadsbilden.  
• Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till risker för buller, förorenad mark 

Och översvämning. 
• Sol- och skuggstudie ska studeras vidare. 
• Aktualisering av miljöriskbedömning. 

 
 
 
 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen 
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
 
Samråd pågår med Länsstyrelsen. 
 
Prioritering 
Detaljplanen föreslås få prioritet 3. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Ångkraftver-

ket 1 med flera, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2017-
01-16. 

2. Planens genomförande bedöms kunna ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, kan därför komma att upprät-
tas enligt kraven i PBL 4 kap. 34 §.  

3. Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Kokpunkten Fas-
tighets AB & Peab Fastighetsutveckling AB. 

 
  
Planchef 
Hans Larsson 

Planarkitekt 
Susanne Malo 
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