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LÄSANVISNING 

Planbeskrivningen inleds med en sammanfattning 
och fokuserar därefter på förslaget, först i sin helhet 
och därefter uppdelat i olika avsnitt. Förutsättningar, 
konsekvenser och genomförande återfi nns i slutet av 
dokumentet. 

Detaljplanen har föregåtts av fl era års arbete med 
fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, 
målbild för nytt resecentrum, gestaltningsprogram 
för Stationsområdet och arkitektuppdrag för nytt 
resecentrum, inklusive Vasatornet. Detta innebär att det 
fi nns ett mycket omfattande underlagsmaterial och många 
utredningar. För att inte detta dokument ska bli alltför 
omfattande kommer hänvisning till underlagsmaterial att 
ske i stor utsträckning.
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POLITISKA BESLUT

Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-14, §118, att 
fortsatt utveckling av Västerås stationsområde baseras på 
spårlägen i markplan.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-19 , § 141 att ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Västerås resecentrum.

Byggnadsnämnden beslutade 2014-05-22, § 104, att ge 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för Västerås resecentrum. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-03,  § 229, att 
godkänna redovisat förslag från BIG som underlag för 
detaljplanering av ett nytt resecentrum i Västerås.

Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-17, § 238, att utöka 
planområdet för detaljplanen för nytt resecentrum så 
att hela fastigheten Sigurd 3 inkluderas. Detta efter att 
kommunstyrelsen den 2 december 2015 beslutat att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att utöka planområdet för 
detaljplanen. KS § 461

PROJEKTGRUPP

Stadsbyggnadsförvaltningen har varit ansvariga för 
arbetet med att ta fram detaljplanen. Arbetet har 
skett i projektgrupp med representanter från Västerås 
stad, Jernhusen, Kungsleden, Klövern, Trafi kverket,  
Kollektivtrafi kmyndigheten, Mälarenergi, Vafab miljö, 
Mälardalens brand- och räddningsförbund. 

Från Västerås stad har representanter från följande 
förvaltningar medverkat: Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, 
Stadsledningskontoret, Kultur-, idrotts- och 
fritidsfövaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, 

PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna består av 

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning 
- Illustrationskarta
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning

UNDERLAG OCH UTREDNINGAR TILL 
DETALJPLANEN

- Bullerutredning Sigurd 3, ÅF-Infrastructure, daterad 
2018-03-19, reviderad 2018-09-27.
- BullerutredningVasatornet, ÅF-Infrastructure, 2018-04-
30
- Dagvattenutredning Västerås resecentrum, Sweco, 2015-
12-07
- Dagvattenutredning Sigurd 3, Sweco, 2017-10-19
- Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 2012-09-05
- Inledande riskanalys nybyggnation av kontorsbyggnad 
med integrerad bussterminal, Brandskyddslaget, 2016-10-
10
- Miljöteknisk markundersökning Västerås resecentrum, 
Sweco Environment, 2016-06-21 
- Målbild Västerås resecentrum, 2013-08-27
- Riskanalys Västerås resecentrum, Brandskyddslaget, 
2016-10-02
- Vindstudie Västerås resecentrum, White arkitekter, 
2018-09-18

Materialet i sin helhet fi nns tillgängligt på kommunens 
webbsida eller hos Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Det fi nns också en lättläst sammanfattning, en så kallad 
populärversion, av handlingarna. 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Servicepartner och 
Sociala nämndernas förvaltning.

Ansvariga för detaljplanen har varit Åsa Rudhage och  
Malin Björklund, Stadsbyggnadsförvaltningen.

STYRGRUPP

Kommunstyrelsen har tillsatt en styrgrupp för projekt 
Mälarporten. Den hanterar frågor som rör såväl 
utvecklingen av Västerås nya resecentrum, utredning 
av avloppsreningsverkets framtid, fl ytt av Lantmännens 
verksamhet samt utveckling av stadsdelen Kungsängen 
som helhet. I styrgruppen fi nns representanter från 
Västerås stad och Mälarenergi.

Utöver stadens styrgrupp för hela projektet fi nns en 
rådgivande styrgrupp med intressenterna för resecentrum. 
Där ingår Jernhusen, Trafi kverket, Klövern, Kungsleden 
och Kollektivtrafi kmyndigheten.
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SAMMANFATTNING
Detaljplanen möjliggör stadsutveckling av ett cirka 12 
hektar stort område i centrala Västerås, där ett nytt 
resecentrum utgör tyngdpunkten i förslaget. 

Planförslagets syfte är att stärka kopplingen mellan city 
och Mälaren, skapa levande och intressanta stadsrum samt 
höja graden av marknyttjande i området.  

Området är glest exploaterat och används idag i huvudsak 
för järnvägsstation, bussterminal, verksamheter och 
markparkering. Genom planområdet går järnvägen, som 
utgör en barriär mellan de centrala delarna av Västerås 
och Mälaren. 

Västerås nya resecentrum ska bidra till att öka det hållbara 
resandet.

Nytt resecentrum

Västerås resecentrum kommer få en djärv och modern 
arkitektur. I förslaget fi nns två byggnader med ett 
gemensamt tak. Den västra av byggnadskropparna, 
Sigurdspassagen, är placerad nästan på samma plats som 
nuvarande stationsbyggnad. Den östra byggnadskroppen, 
Kungsängspassagen, hjälper till att fördela fl öden i staden 
och ökar trafi ksäkerheten genom att minimera spårspring. 
Passagena skapar förbindelse så att gående och cyklister 
kan ta sig över spåren. Passagerna kommer vara öppna 
dygnet runt. 

Bussterminalen ligger kvar i dagens läge längs Södra 
Ringvägen, men utökas i omfattning österut. 

Alla fl öden samlas under ett gemensamt tak som breder ut 
sig, förenar funktioner och skapar rumsliga sammanhang. 
Stadskärnan binds samman med de nyare stadsdelarna 
vid Mälaren. Taket lyfts högt upp i sina hörn och faller 
ner mot fasadernas mitt. Entréerna till resecentrum är 
placerade i respektive hörn.

I anslutning till entréerna fi nns möjlighet att lämna 
och hämta personer. Där kommer även ett antal 
kortidsparkeringar att fi nnas. 

Cykelparkeringsplatser anordnas i anslutning till varje 
entré, både inomhus och utomhus. Cirka 2100 platser 
kan ordnas i ett första skede. Därutöver kan fl era 
parkeringsplatser tillkomma i direkt anslutning till 
planområdet

Ombyggnaden av spårområdet drivs som ett separat 
projekt av Trafi kverket. De har tidigare bedömt att 
spårombyggnad tidigast blir aktuellt 2025-2027. Deras 
senaste bedömning är att en bangårdsombyggnad kan 
dröja ända till 2040, då kapacitetsbrist bedöms uppstå. 
Det kan innebära provisoriska lösningar under lång tid.

Befi ntligt spårområde kommer att byggas om till sex 
genomgående spår. Nuvarande uppställningsspår fl yttas. 

Övrig bebyggelse och utveckling

Resecentrums starka identitet ska vara överordnad övrig 
bebyggelse inom området. Byggnadsvolymer ska samspela 
både inom området och med anslutande bebyggelse.

Sigurd 3, som är cirka 3 hektar stort, inrymmer de södra 
entréerna till nytt resecentrum. De sluttande torgytorna 
framför entréerna kopplas ihop till ett enda stort plan. 
En blandad stadsbebyggelse, med plats för både boende, 
kontor, handel, service och andra publika verksamheter, 
föreslås. Den uppbyggda gården separerar och döljer 
parkering, fordonstrafi k och varuleveranser. Ovanpå 
planet kan fotgängare och cyklister röra sig fritt.

Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 och 1:194 upptas till stor 
del av bussterminalen som delvis byggs över med kontor- 
och parkeringshus.

I västra delen av planområdet, i direkt anslutning till 
det sluttande torget vid den norra Sigurdspassagen till 
resecentrum, ges möjlighet att uppföra en högre byggnad, 
Vasatornet.  Byggnaden kan innehålla både kontor och 
bostäder. Byggnaden kräver sin egen utformning och ska 
inte konkurrera med resecentrum, utan fungera som en 
orienteringspunkt och vägleda människor till resecentrum.

Detaljplanen möjliggör 300-400 bostäder inom området.

Konsekvenser 

Som helhet bedöms planförslaget bidra till att främja 
ett ökat kollektivt resande. Byten mellan olika trafi kslag 
underlättas, cyklister och fotgängare får en förbättrad 
framkomlighet och tillgänglighet i hela staden. 

Spårområdets barriäreffekt minskar. Planförslaget medför 
en förändring av stadsbilden, då utformningen av området 
kommer att sticka ut både vad gäller gestaltning och höjd. 

Utvecklingen av området innebär att fl er arbetsplatser 
och bostäder hamnar inom det område som betjänas av 
förbättrad kollektivtrafi k. Resandeströmmarna med bil 
förväntas minska till förmån för buss, tåg och cykel. 

Genomförande

Utbyggnaden av resecentrum kommer att ske i fl era 
etapper. Etapp 1 är byggnation av Sigurdsterrassen, 
prelimär byggstart år 2020. Parallellt anläggs en tillfällig 
passage över järnvägen och ett tillfälligt resecentrum 
anordnas i befi ntliga lokaler på Sigurd 3. Därefter rivs 
befi ntligt resecentrum och Vasaterrassen byggs som 
sedan kopplas ihop med Sigurdspassagen. Därefter 
byggs bussterminalen och i en sista etapp byggs 
Kungsängsterrassen i ett svep, preliminär byggstart år 
2025.
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1.1. Vad är en detaljplan?
Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som 
styr användning av mark- och vattenområden. Den ligger 
sedan till grund för bygglovet.

1.2. Planprocessen
Detaljplanen för resecentrum handläggs med utökat 
förfarande, då detaljplanen bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten. Planprocessen för utökat 
förfarande ser ut som följande:

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag av 
Byggnadsnämnden att starta arbetet med en detaljplan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram samrådshandlingar 
tillsammans med berörda förvaltningar och 
fastighetsägare. Detaljplanen tillsammans med en 
kungörelse skickas sedan ut på samråd. Samrådet 
pågår minst tre veckor. Under samrådsskedet ges 
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget 
som efter samrådet sammanställs och bemöts i en 
samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen ska alla 
inkomna synpunkter redovisas och bemötas.

1. OM DETALJPLANEN OCH PLANPROCESSEN

Efter samrådet sker en bearbetning av planförslaget 
som sedan skickas ut för granskning. Granskningstiden 
är minst tre veckor. Synpunkterna från granskningen 
sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande. Efter 
granskningen kan mindre justeringar av planförslaget 
göras innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden 
eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Detaljplanen 
för Västerås resecentrum kommer att antas av 
kommunfullmäktige eftersom den är av stor betydelse för 
staden. Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga 
kraft om detaljplanen inte överklagats.

Överklaga detaljplanen kan den göra som senast under 
granskningsskedet kommit in med skriftliga synpunkter 
som inte har tillgodosetts i detaljplanen.

Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen 
2010:900, reviderad 2015. 

1.3. Tidplan detaljplan
Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras men 
ser i dagsläget ut som följande:

Samråd   kvartal 4 2018

Granskning  kvartal 2-3 2019

Antagande  kvartal 4 2019

Laga kraft  2019/2020 

1.4. Fortsatt arbete
Planförslaget är omfattande och fl era frågor behöver 
utredas vidare under och efter samrådet. Exempel 
på detta är utformning- och gestaltningsfrågor, 
genomförandefrågor och teknisk försörjning.

Syftet med detaljplanesamrådet är att inhämta synpunkter 
inför fortsatt bearbetning.
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2. INLEDNING

biljettförsäljning, kiosk, servering, blomsteraffär, frisör, 
cykelparkeringsgarage, service/dusch, servicebutik samt 
personalutrymmen. Detaljplanen ger också möjlighet till 
utveckling av området i anslutning till resecentrum.

2.3. BAKGRUND
1997 blev den nuvarande centralstationen i Västerås 
klar. Den byggdes enligt dåtidens förutsättningar och 
sedan dess har både Västerås befolkning och resandet i 
regionen ökat betydligt mer än förutspått. Även vårt sätt 
att leva förändras i snabb takt till följd av bland annat 
digitalisering och hållbarhetsfokus. 

Västerås var 31 december 2017 Sveriges sjunde största 

2.1. SYFTE
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett 
cirka 12 hektar stort område i centrala Västerås där 
ett nytt resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum 
ska i större utsträckning än idag vara en integrerad 
del av centrala Västerås genom att båda sidorna av 
järnvägen knyts samman av nya stråk, passager och 
bebyggelsekvarter. 

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt 
resecentrum med lokal-, regional- och nationell 
kollektivtrafi k samlat i en punkt. Det ska även vara 
enkelt att gå och cykla till och genom området. Ytan för 
befi ntligt resecentrum utökas och nyttjas effektivare än 
tidigare. 

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för 
verksamheter, service och bostäder i direkt anslutning 
till resecentrum. Funktionsblandade kvarter eftersträvas i 
största möjligaste mån. Detaljplanen möjliggör funktioner 
som handel, parkering, centrumändamål, parkering, 
kontor, hotell, teknisk anläggning, förskola, gymnasieskola 
samt bostäder. 

2.2. HUVUDDRAG
Detaljplanen för nytt resecentrum är en del av 
utvecklingsprojektet för Mälarporten. Inom projekt 
Mälarporten ingår utöver resecentrum även bland annat 
stora delar av stadsdelen Kungsängen.

Planförslaget omfattar kommande stationsbyggnad 
och övriga byggnader (fristående eller integrerade 
med resecentrum), bussterminal, bangård inklusive 
perronger, passager över järnvägsspåren, gång- och 
cykelvägar, angöringar, parkeringar samt torg- och 
parkytor. Resecentrum kan till exempel innehålla vänthall, 

kommun med en folkmängd på cirka 150 000 invånare. 
Enligt Västerås stads befolkningsprognos kommer 
antalet invånare att uppgå till 179 250 personer år 2033. 
I kommunens översiktsplan fi nns en planeringsinriktning 
där man tagit höjd för en befolkningsökning på 230 000 
invånare år 2050.

Västerås ligger geografi skt så att nästan hälften av Sveriges 
befolkning bor inom en radie av 15 mil. Totalt pendlar 
cirka 27 000 personer till eller från Västerås. Cirka 12500 
personer pendlar från Västerås. Cirka 14500 personer 
pendlar till Västerås. Hur stor andel av dessa som åker 
kollektivt är inte känt. Drygt hälften av de som pendlar till 
Västerås från andra kommuner bor i Västmanlands län. 

Detaljplan
Resecentrum

Projekt
Mälarporten

Avgränsning projekt Mälarporten (blå linje) samt avgränsning detaljplan för resecentrum (röd linje).
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Stockholms och Södermanlands län står för tio procent 
vardera medan en något högre andel, tolv procent, bor 
i Uppsala län. Cirka 1600 gymnasieelever pendlar in till 
Västerås från annan kommun varje dag. Andelen som 
åker kollektivt bedöms vara mycket hög. Uppgifterna är 
hämtade från 2018.

Många av företagen i Västerås befi nner sig på en 
internationell marknad. En utveckling av resecentrum är 
viktig i både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. 

I slutet av 2007 påbörjades en utredning kring hela 
stationsområdets utvecklingsmöjligheter. Samtliga 
medverkande aktörer enades om en målbild för ett nytt 
resecentrum där trafi k och service för tåg, buss, bil, 
cykel och gång ska samordnas. Projektet utformades på 
stadsledningskontoret i slutet av 2010 och fi ck namnet 3B 
(Bygga Bort Barriärer). Sedan 2017 heter det Mälarporten. 
Projektet är stort och komplext med många inblandade 
aktörer.

2.4. MÅL
2.4.1. Mål för Mälarporten

Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city 
och Mälaren, och bidra till ett utvidgat och stärkt city

- innehålla attraktiva kvartersytor för kontor, bostäder,  
handel och service

- attraktiva allmänna ytor och ett tilltalande och effektivt 
resecentrum

Området ska präglas av tillgänglighet; 

- öppet, lättillgängligt och framkomligt för alla

- bidra till ökad tillgänglighet både inom Västerås och 
mellan Västerås och andra platser.

Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla 
tät och blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och 
varierad skala, med kontraster mellan nytt och gammalt. 
Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras 
för att ge karaktär och identitet. 

Vi ska skapa en stadsdel som är ett viktigt steg på vägen 
i den långsiktiga utmaningen att vara den hållbara 
kommunen. 

2.4.2. Mål för resecentrum

2013 togs en gemensam målbild fram för Västerås nya 
resecentrum i samarbete mellan Västerås stad, Jernhusen, 
Trafi kverket, Regionala kollektivtrafi kmyndigheten i 
Västmanland och Klövern. 

Målbild Västerås resecentrum är en del av underlaget för 
att förverkliga ett nytt framtida resecentrum. 

Resecentrum ska bli en attraktiv och effektiv knytpunkt 
för alla transportslag och för resor inom, genom, från 
och till Västerås. Resecentrum ska ha en spännande 
utformning och vara väl funktionsmässigt integrerat i 
stadens fl öde. Resenären ska stå i fokus, och människan 
i centrum. Det ska vara en trygg, säker, tillgänglig och 
välkomnande mötesplats, som är kommersiellt bärkraftig 
och har en hög servicegrad.

Västerås nya resecentrum ska fungera som ett landmärke. 
Det ska utmärkas av dubbelsidighet där alla entréer 
upplevs som framsidor. Gestaltningen av det nya 
resecentrumet i Västerås är speciellt viktig och ska 
utmärka sig självständigt och kraftfullt. Invändigt ska 

resecentrum vara innovativt och nytänkande.

Framtida resecentrum ska, i betydligt större grad än 
idag, vara en integrerad del av centrala Västerås. Det nya 
resecentrum ska blicka framåt mot 2030 och även vara 
utvecklingsbart för att klara behoven 2050.
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2.5. LÄGE OCH OMFATTNING
Planområdet ligger centralt i Västerås tätort och är till 
ytan cirka 12 hektar stort. Inom området fi nns idag: 

- stationsbyggnad
- bussterminal
- bro för gående över spårområdet
- fem plattformsspår och  fyra uppställningsspår, tre 
perronger
- del av Södra Ringvägen inklusive en gång- och 
cykelpassage som går under vägen.
- verksamhetsområde inom Sigurd 3
- Sigurdsgatan, Kungsängsgatan samt andra hårdgjorda 
ytor som t.ex. parkeringsplatser
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Passage Parkering

Verksamhet
(Sigurd 3)

Parkering

Parkering

Karta över aktuellt planområde med befi ntlig användning. 
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2.6. FASTIGHETSÄGAR-
FÖRHÅLLANDEN
Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Västerås 1:1, 
Stationen 1, Västerås 5:1, 5:9, Sigurd 3, 4, Västerås 1:194, 
Västerås 1:202 samt hela Stationen 2. 

Själva stationsbyggnaden är samägd av Jernhusen (51 
%) och Västerås stad (49 %) i det gemensamma bolaget 
Västerås Central AB.
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2.6.1. Namnsättning inom planområdet

I och med byggnationen av det nya resecentrumet uppstår 
behov av nya namn. Stadsens namnberedningsgrupp har 
tagit fram förslag på namn för nya gator och platser inom 
planområdet.

Gång- och cykelpassagerna över spåren har fått namnen:

Sigurdspassagen (västra passagen över spåren)

Kungsängspassagen (östra passagen över spåren)

För att underlätta orienteringen har de nya terrasserna 
(sluttande torgen) fått namn med tydlig koppling till 
närmaste omgivning: 

Sigurdspassagen i norr – Vasaterassen

Sigurdspassagen i söder – Sigurdsterrassen

Kungsängspassagen i norr – Östermalmsterrassen

Kungsängspassagen i söder – Kungsängsterrassen

Den nya gatan som går parallellt med spåren norr om 
järnvägsspåren föreslås få namnet Färdvägen. Parallellgatan 
söder om spåret föreslås få namnet Resenärsgatan. Gatan in 
från Kungsängsgatan till Sigurdsterrassen behåller namnet 
Sigurdsgatan. Den nya gatan vid Kungsängsterrassen 
föreslås få namnet Lillågatan. Torgbildningen som skapas 
inom Sigurd 3 föreslås få namnet Sigurdstorget. Det höga 
punkthuset i nordvästra delen av planområdet föreslås få 
namnet Vasatornet.

2.6.1.1. Övriga namn

Stadsdelen som resecentrum blir en del av har namnet 
Kungsängen, medan utvecklingsprojektet som både 
resecentrum och Kungsängen är en del av har namnet 
Mälarporten.
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3.1. OMRÅDESBESKRIVNING 
3.1.1. Allmänt

Aktuellt planområde ligger inom ett centralt område 
som idag har en låg exploatering och där en stor andel av 
marken utgörs av markparkeringar. Inom en radie på cirka 
500 meter från järnvägsstationen och bussterminalen fi nns 
populära bostadsområden (Östra Hamnen, Lillåudden 
och Östermalm) och större arbetsplatsområden (Mimer-
kvarteren, Melkerhuset, Ottarkontoret, Stadshuset, 
Länsstyrelsen etc.) samt centrum med all sin mångfald 
i utbud av handel, kultur, restauranger, bostäder, 
arbetsplatser med mera.

3. PLANOMRÅDET IDAG 

Stationsområdet har tre dominerande fysiska barriärer 
som separerar de centrala stadsdelarna från de mälarnära 
stadsdelarna. Järnvägsspåren är den mest dominanta 
barriären. Kungsängsgatan är idag en traditionell 
genomfartsled med en stor andel tung trafi k. Södra 
Ringvägen har också stor del genomfartstrafi k och ingår i 
trafi kstrukturen runt om och in till centrum. 

Kartan ovan visar en radie på 500 meter från Resecentrum

Järnvägsstationen och bussterminalen är stora målpunkter 
och alstrar en stor mängd rörelse med både gående, 
cyklister, kollektivtrafi kresenärer och bilister till och från 
stationen. Många passerar även genom planområdet 
mellan olika målpunkter i staden. Attraktiva målpunkter 
utanför planområdet är förutom centrum även Färjekajen 
med båtavgångar, Tullhuskajen med restauranger samt 
Lögarängen.   

Flygfoto över Mälarporten och Västerås centrum taget 2017. Markerat område avser projekt Mälarporten.Sjöhagsvägen
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3.1.2. Västerås siluett

Västerås stads siluett är varierad och har en unik 
karaktär där samspelet mellan stad och industri kan 
spåras. Siluetten domineras av fl era höga och historiskt 
intressanta byggnader som Domkyrkan, tornet på Ottar-
kontoret, Stadshuset, silobyggnaden och Ångkraftverket. 
Några nyare byggnader som Skrapan, Punkt, S7 och 
Skatteskrapan syns också i siluetten.

Siluettbild Västerås city sett från Mälaren. Östra Hamnen och Lillåudden i förgrunden, silon längst till höger i bild. 

Västerås stadskärna består av blandad kvartersbebyggelse i 
fyra – sex våningar. Senare års stadsutveckling vid Mälaren 
har gått upp i höjd upp till 17 våningar på sina håll och i 
vissa fall lämnat den traditionella kvartersstrukturen.
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PLANFÖRSLAG

EN STAD - ETT TAK 

”Västerås resecentrum samlar hela stadens 
infrastrukturella knutpunkt under ett tak. 
En byggnad som snarare förenar än åtskiljer 
funktioner. Taket bjuder besökaren välkommen 
till Västerås samtidigt som det ger resecentrat 
en tydlig identitet. Det är ett tak som breder ut 
sig, bjuder in från alla håll och skapar rumsliga 
sammanhang.”
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4. PLANFÖRSLAG

4.1. INLEDNING
Till grund för detaljplanen ligger det förslag som 
arkitekterna BIG (Bjarke Ingles Group), Tyréns samt 
Kragh og Berglund har tagit fram för nytt resecentrum 
och som godkändes av Kommunstyrelsen den 3 juni 2015. 
Därefter har förslaget bearbetats ytterligare. Detaljplanen 
är utformad för att ge ett visst utrymme för fl exibilitet 
och framtida utveckling, men möjligheterna begränsas i 
vissa avseenden på grund av platsens förutsättningar och 
att det ingår ett spårområde. 

BIG har tagit ett helhetsgrepp för planområdet och 
även tagit fram underlag och förslag för Vasatornet, 
Sigurd 3 samt Kungsledens fastighet. BIG har, i samråd 
med Västerås stad, studerat hela områdets struktur och 
lämpliga volymer samt hur intilliggande fastigheter kan 
integreras med resecentrum på bästa möjliga sätt. 

Fotomontage - Vy från Mälaren med nya föreslagna byggnader inlagda.

Läget innebär en stor potential för hållbar stadsutveckling 
och för stadens konkurrenskraft. Utveckling av 
stationsnära områden leder även till ökad tillgänglighet 
och attraktivitet för resecentrum. På så sätt drar både 
bebyggelse och resecentrum ömsesidig nytta av varandra.

4.2. STADSBYGGNADSIDÉ
Resecentrum ska bli en attraktiv och effektiv knutpunkt 
för alla transportslag och för resor inom, genom, från och 
till Västerås. Resenären ska stå i fokus och människan i 
centrum.

Resecentrum och den nya stadsdelen ska stärka Västerås 
attraktionskraft och bli ett tydligt landmärke i staden som 
hjälper till att navigera. Med det höjda taket vid hörnen 
blir det tydligt vart entréerna till resecentrum fi nns. De 
sluttande torgen med broar över spåren är en viktig del 

i att öka tillgängligheten och bygga bort barriärerna vid 
resecentrum och knyta ihop cykelstråken genom staden.

Byggnation i anslutning till resecentrum ska präglas av 
urbana och mångsidiga kvarter där fl era funktioner kan 
ingå i samma byggnad som kontor, bostäder, handel och 
service. Goda förutsättningar fi nns för multifunktionella 
ytor och byggnader och smidiga mobilitetslösningar. För 
att skapa förutsättningar för en levade stadsdel reserveras 
bottenvåningarna i den mån det går till verksamheter. 
Inom Sigurdskvarteret ställs det även krav på öppningar i 
fasaden för att förhindra att kvarteret bidrar till skapandet 
av nya barriärer. En viktig princip för Sigurdskvarteret 
är att säkerställa en öppen passage för allmänheten 
genom kvarteret som förbinder Sigurdspassagen med 
Kungsängspassagen på den södra sidan om spåren. 
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Redovisning av planförslag, vilka områden som avses i text. 

4.3. REDOVISNING AV 
PLANFÖRSLAG
Redovisningen av planförslaget inleds med övergripande 
planeringsriktlinjer som gäller för hela planområdet. 
Därefter ges en fördjupad bild av planförslaget uppdelat 
på följande delområden:

- Resecentrum
- Bussterminal
- Spårområde
- Sigurd 3
- Vasatornet
- Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 och del av Västerås     
1:194 (markerat som Östermalmsterrassen på kartan till 
höger)
- Trafi k, gator och parkering
- Grönstruktur och allmänna platser
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Detaljplanen är utformad utifrån ett fl ertal övergripande 
planeringsriktlinjer som sammanfattas i detta avsnitt. För 
fördjupade beskrivningar fi nns hänvisningar i texten.

Förutom nedanstående planeringsriktlinjer ska även 
nationella riktlinjer och gällande lagstiftning för 
markföroreningar och buller följas.

4.4.1. Bebyggelse och gestaltning

Gestaltningsunderlaget för detaljplanen utgår 
från arkitekternas vision kring förslaget och 
gestaltningsprinciper från den fördjupade översiktsplanen 
för Stationsområdet. Ett separat gestaltningsprogram 
fi nns för Stationsområdet (Nyréns 2014), där dock 
resecentrum undantogs eftersom det redan då var ett 
separat pågående projekt. 

4.4.1.1. Gestaltningsprinciper inom planområdet

- Området ska utformas som tät kvarterstad där så är 
möjligt.

- Byggnader ska ges gedigna materialval samt 
genomtänkta och nyskapande funktioner.

- Byggnader ut mot gata ska ha aktiva, utåtriktade och 
publika entréplan/bottenvåningar. Särskild omsorg ska 
läggas på utförandet i de delar som upplevs i ögonhöjd 
och mot det offentliga rummet.

- Byggnadshöjder intill spårområdet och vid 
platsbildningar (torg) och stråk kan ha en högre skala 
än i övriga Mälarporten. Vasatornet ska vara den 
högsta byggnaden inom planområdet och fungera som 
landmärke/orienteringspunkt till området.

- Resecentrum ska ges en hög arkitektonisk kvalitet, en 

självständig karaktär och ha ett medvetet förhållningssätt 
till stadens siluett. 

- Resecentrums starka identitet ska vara överordnad övrig 
bebyggelse inom området. 

- Hög kvalitet ska hållas vid utformning av platsbildningar 
och offentliga rum. Stråk och passager ska utformas så 
att de upplevs inbjudande, överblickbara, tillgängliga och 
trygga.

- Gröna ytor och stråk, med skilda karaktärer och 
egenskaper, ska bindas samman inom området och med 
angränsande gröna områden.

- Den visuella kontakten med Mälaren och 
hamnbassängen ska förstärkas. Befi ntliga siktlinjer bevaras 
och nya skapas. 

- Gaturummen ska gestaltas på så sätt att biltrafi ken inte 
dominerar och att tillräckligt utrymme ges till gående, 
cyklister och kollektivtrafi k.

4.4.1.2. Höjdbegränsningar

Planområdet ligger inom höjdbegränsat område, dvs 
området ska garantera hinderfrihet för fl ygtrafi ken så att 
den ska kunna fungera säkert. Beräkningar har utförts och 
planförslaget har tagit hänsyn till dessa förutsättningar. 

Norr om järnvägen kan man gå upp i högst 99 meter, 
söder om järnvägen (inom Sigurd 3) varierar det mellan 
80 - 91 meter.

Se mer under avsnitten för resecentrum, Vasatornet, 
Sigurd 3 samt Västerås 5:1 och 5:9.

4.4.1.3. Avstånd till spår

Närheten till järnvägen ställer särskilda krav på avstånd 
till bebyggelse och kan medföra kompensationsåtgärder. 
Dessa aspekter behöver man ta hänsyn till vid planering 
av området:

- skyddsavstånd för transporter av farligt gods vid 
urspårning
- utrymme för eventuella räddningsinsatser
- möjlighet till utveckling av järnvägsanläggningen i 
framtiden (utrymme för ökad trafi kering). Järnvägen utgör 
riksintresse för kommunikationer.

Avstånden tas upp under avsnitten för ”Hälsa och 
säkerhet” samt för respektive avsnitt för resecentrum, 
Vasatornet, Sigurd 3 samt Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 
och 1:194 (Östermalmsterrassen). 

4.4.2. Off entlig konst

Stadens strävan är att ge viktiga platser en konstnärlig 
utsmyckning. Inom planområdet fi nns fl era möjliga platser 
för detta. Var och hur bestäms i samband med vidare 
planering och projektering.

I målbilden för resecentrum anges följande: Resecentrum 
ska även innehålla konstnärlig utsmyckning som stärker 
Västerås identitet och som stärker resecentrum som en 
mötesplats. Utsmyckningen ska fi nnas i både klassiska, 
moderna samt i såväl statiska som digitala former. 
Utsmyckningen kan exempelvis representera Västerås 
som en dynamisk teknikstad. Belysningselement kan 
komplettera eller utgöra en del av den konstnärliga 
utsmyckningen. Utsmyckningen kan ha samband med 
stadens identitet, Västeråsarnas identitet eller lokal 
historia.

4.4. ÖVERGRIPANDE PLANERINGSRIKTLINJER
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4.4.3. Universell design

Resecentrums utformning ska vara tillgängligt för alla 
grupper i samhället. 

Universiell design bygger på vetskapen om att människor 
är olika och har olika förutsättningar. Universiell 
design förklaras oftas som design av produkter, tjänster 
och miljöer som är användbara för en så stor del av 
befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell 
anpassning.

I framtagandet av förslaget till resecentrum har universiell 
design funnits med från början, bland annat vid 
utvärdering av förslagen. Universiell design kommer även 
fortsättningsvis vara ett viktigt begrepp när de offentliga 
miljöerna i området ska utformas.

4.4.4. Prioritering av trafi kslag

Gatustrukturen inom planområdet ska säkerställa en 
god funktion, framkomlighet och attraktiva stadsrum att 
röra sig längs. Gång- och cykeltrafi k samt kollektivtrafi k 
är prioriterade trafi kslag. Prioriteringen innebär att alla 
gångvägar och cykelbanor utgör en sammanhängande 
struktur där varken gående eller cyklister är tvungna att 
anpassa sina rörelsemönster till biltrafi ken. Befi ntlig gång- 
och cykelpassage under Södra Ringvägen kommer att 
användas i mycket större utsträckning än idag. 

Analys sommaren 2018 visar att det fi nns behov av 
förbättring av gång- och cykelkopplingar till/från 
planområdet i nu liggande förslag. Arbete pågår för 
närvarande med detta och detaljplanen avses kompletteras 
till nästa planskede. 

4.4.5. Parkering

Västerås stads gällande parkeringsriktlinjer ska följas. 
Om fastighetsägaren/byggherren vill skapa fl er p-platser 
än normen kräver ska de platserna inte minska ytan för 
gröna gårdar/uteplatser för boende eller verksamma 
inom området. Utemiljö och gröna gårdar ska prioriteras 
framför parkeringsönskemål/behov i kvarteren. 

På sikt ska markparkering inom Mälarporten försvinna 
och samordnas i gemensamma parkeringanläggningar. 
För en mer effektiv parkeringssituation kan samnyttjande 
användas i området och parkeringsköp bli aktuellt.

4.4.6. Översvämning 

Svartån och Mälaren är närliggande vatten till plan-
området och som vid extrema väderförhållanden kan 
svämma över och orsaka skada på egendom och problem 
för människan. Hänsyn måste därför tas till risk för höjda 
vattennivåer när vi planerar och bygger ut i området. 

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram gemensamma 
rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny 
bebyggelse vid Mälaren. Ny sammanhållen bebyggelse 
samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver 
placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000). Enstaka 
byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 
meter (RH2000). Mälarens medelvattennivå ligger på 0,87 
meter (RH 2000). 

Vid lokalisering av ny bebyggelse ska den konstrueras 
så att den klarar angivna nivåer för översvämningsrisk. 
Större delen av planområdet klarar detta, med undantag 
för södra delen av kvarteret Sigurd 3 mot Kungsängsgatan 
som har en höjd på +2,5m. Detta innebär att 
höjdsättningen för lägsta golv inomhus ska vara minst 0,2 

meter över angränsande gata.

Höjdsättningen i området ska utformas så att det vid 
skyfall, då det uppstår stora vattenmängder, kan rinna 
undan på vägarna istället för in mot bebyggelse. Fysiska 
barriärer ska utformas så de kan släppa igenom ett 100-års 
regn.
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RESECENTRUM
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4.5. RESECENTRUM
4.5.1. Allmänt

Västerås nya resecentrum blir den viktigaste målpunkten i 
den nya stadsdelen, väl integrerad med omgivningen. 

Västerås resecentrum kommer att bli en djärv och 
modern byggnad med ett tak som förenar och binder 
samman stadskärnan med de nyare stadsdelarna vid 
Mälaren. 

Nytt resecentrum byggs på ungefär samma plats 
som nuvarande stationsbyggnad. I förslaget fi nns två 
resecentrumsbyggnader; en i väster och en i öster. Alla 
fl öden samlas under ett gemensamt tak som har fyra 
entréer, en i varje hörn, där taket reser sig i en spets. Båda 
byggnaderna har passager över spåren, utformade som 
sluttande torg med inslag av grönska, där gående och 
cyklister kan passera genom området dygnet runt. 

4.5.1.1. Bytespunkt

Västerås resecentrum är en knutpunkt för fl era olika 
trafi kslag och med många olika linjer för såväl bussar som 
tåg. Överblickbarhet, funktionella konfl iktfria fl öden, 
rimliga avstånd med mera bidrar till att omstigningar kan 
göras utan onödiga tidsfördröjningar för resenären. 

Att fungera som en effektiv bytesnod för alla trafi kslag 
är en av resecentrums viktigaste roller. I målbilden för 
resecentrum anges att avståndet mellan målpunkter inom 
resecentrum, exempelvis byten mellan olika trafi kslag, i 
normalfallet bör vara högst 5 minuter.

4.5.1.1. Flexibelt över tid

Resecentrum ska ha möjlighet att utveckla sin kapacitet 
i framtiden. Utveckling kommer att ske över tid och det 
är därför viktigt att resecentrumet planeras med en viss 
fl exibilitet. Förslaget har till exempel en avsmalnande 

brokonstruktion över spårområde/plattformar för att 
minimera fl ytt av trappor, rulltrapppor och hissar när 
ombyggnation av spårområdet sker i framtiden.

4.5.2. Platsens förutsättningar

Västerås resecentrum består idag av en stationsbyggnad, 
plattformar och spår, en bussterminal samt angörings- 
och parkeringsytor. 

Stationsbyggnaden byggdes 1997 och är uppförd i två 
våningsplan, i direkt anslutning till spår 1. Övriga spår nås 
via passage över spåren. Passagen över spåren är stängd 
ett par timmar nattetid när det inte avgår eller ankommer 
något tåg till Västerås station.

4.5.2.1. Brister med dagens resecentrum

Stationsbyggnaden är för liten och för trång under 
rusningstrafi k. Sittbänkar fi nns placerade på 
bottenvåningen för ca 40 personer. I passagen över spår 
fi nns sittbänkar för ca 60 personer. Plattformarna är för 
smala. Dörröppningar vid plattformarna är också för 
smala. Ankommande resenärer som ska uppför trappor 
eller rulltrappor hamnar därför ofta i konfl ikt med 
resenärer som ska till avgående tåg.   

Inga av resecentrumets huvuddelar anses i dagsläget 
vara tillräckligt stora eller tillräckligt funktionella. Det 
fi nns begränsat utbud av service på stationen som inte  
motsvarar stadens storlek.

Bussterminalens ytor är för små med tanke på framtida 
behov och erbjuder inga inomhusytor eller service för 
bussresenärer. Bussterminalen är dåligt integrerad med 
övriga delar av resecentrum.

Passagen över spårområdet är inte öppen dygnet runt, 

vilket gör att man måste ta långa omvägar för att ta sig till 
andra sidan.

För dagens behov, och för en längre tid framöver, är 
spårkapaciteten i Västerås tillräcklig enligt Trafi kverkets 
bedömning. Däremot är stationsbyggnaden för liten enligt 
Trafi kverket.

4.5.2.2. Mistlar och alléer

Det fi nns ett fl ertal träd inom planområdet som berörs 
och som måste tas bort för att kunna genomföra 
förslaget. En del av träden planterades i samband med 
att nuvarande järnvägsstation och bussterminal byggdes, 
andra är äldre träd. Flera av träden har mistlar eller ingår i 
biotopskyddad allé, se avsnitt 4.12.5. om ”Grönstruktur”.

4.5.2.3. Skyddsrum

Under befi ntlig järnvägsstation fi nns skyddsrum för 
240 personer. För att kunna genomföra ett nytt förslag 

Västerås nuvarande stationsbyggnad
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behöver skyddsrummet tas bort och ersättas på annan 
plats i närheten.

4.5.3. Förslag

4.5.3.1. Bebyggelse

Den nuvarande stationsbyggnaden kommer att rivas. 
Enligt kulturhistorisk inventering för Stationsområdet 
(2012) har byggnaden inget uttalat kulturhistoriskt värde.

Nytt resecentrum utförs som två delar, en byggnad i 
väster och en i öster. Båda sträcker sig över spåren och 
förbinds av ett gemensamt tak norr om spårområdet. 
Taket ramar in resecentrum men täcker inte hela 
spårområdet. Vid takets hörn markeras de fyra entréerna 
genom att taket vinklas upp mot himlen.

I vardera hörn av taket fi nns entréer i gatuplan till 
resecentrum. Båda byggnaderna sträcker sig i nord-
sydlig riktning över spårområdet och förbinds  av en 

bro, utförd i en avsmalnande form över spårområdet (se 
fi gur x). Det minimerar konstruktionen samtidigt som 
byggnadsvolymen växer ihop med staden på respektive 
sida. På sydsidan förs broarna ned till marknivå genom 
terrasser vinkelräta mot spårområdet. Terrasserna kan 
användas av cyklister och gående och är en koppling 
mellan city i norr och Mälaren i söder. På norra sidan 
förs broarna ned till marknivå genom terrasser ned till 
markplan parallellt med Södra Ringvägen. Terrasserna 
innehåller funktioner som cykelparkering, teknik, 
varumottagning men även entréhallar där höjden tillåter. 

Sigurdspassagen är störst och kommersiella ytor placeras 
i huvudsak här. Kungsängspassagen i öster bidrar till att 
avlasta Sigurdspassagen, fördelar fl öden i staden och ökar 

trafi ksäkerheten genom att minimera spårspring. 

För att skapa bästa möjliga orientering och sammanhang 
är resecentrums resefunktioner framförallt samlade i den 
centrala delen av Sigurdspassagen. 

4.5.3.2. Utformning och gestaltning

Västerås nya resecentrum föreslås få en unik och 
modern utformning. Kännetecknande för förslaget 
är utformningen av taket och den delvis transparanta 
fasaden.

Taket lyfts högt upp i sina hörn och faller ner mot 
fasadernas mitt. De lyfta hörnen illustrerar stadens fl öden 
och inviterar staden innanför. De fyra hörnen är noggrant 

Sigurdspassagen - bilden visar inomhuspassagen över spårområdet.
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inpassade i stadens struktur och skapar tydliga entréer till 
det nya resecentrumet. En del av takets karaktäriskiska 
utformning fi nns i hur taket skjuter ut vid framförallt 
hörnen fl era meter utanför fasadliv. 

Att taket blir lägre mot mitten har både praktiska, 
konstruktionsmässiga och dramaturgiska grunder. 
Genom att taket faller lågt ned över broarnas mittpunkter 
inkräktar det inte på några kommersiella ytor, samtidigt 
som man minimerar tvärsektionens utbredning över 
spårområdet och därmed även byggkostnaderna. 
Takformen möter terrassernas svepande gester i låga 
noder över spårområdet och det skapas en dramatisk 
dragning mellan stadskärnan och Mälaren. Där taket 
förbinder Sigurds- och Kungsängspassagen, längs med 
Södra Ringvägen, kan takets lågpunkt till viss del fungera 
som väderskydd för bussterminalens väntområden. Taket 
i sig är inte tillräckligt som väderskydd utan behöver 
kompletteras med skyddade väntytor. 

Taket kommer att skjuta ut över allmänna ytor (gång- 
och cykelvägar och torgytor). Både högsta och lägsta 
totalhöjd behöver regleras i detaljplanen. Detta för att 
säkerställa att funktioner som bussterminal och gång- och 
cykelytor fungerar under taket. En framtida utveckling av 
spårvägstrafi k, eller motsvarande, ska inte heller uteslutas 
utan istället möjliggöras. En reglering av högsta höjd 
syftar till att fånga in en av de bärande gestaltningsidéerna 
i förslaget, nämligen den särskilda takutformningen. 

Den totala takytan blir cirka 15 600 kvadrameter.

4.5.3.3. Materialval

Fasad

Resecentrumbyggnaden förelås byggas i transparenta  Exempel på hur resecentrumets fasad skulle kunna se ut.

material och fasaden kommer till stor del att bestå av glas. 
Glasfasaden sitter i skenor som fästs i det hängande taket. 
Bakom den transperanta fasaden kommer den bärande 
konstruktionen att synas. Den bärande konstruktionen 
kan sedan kläs in på olika sätt, se exempel i mitten.

Tak 

Beklädningen av taket understryker dess konstruktion. 
Takbeklädningen, så väl ute som inne, över som under, 
utförs som långa banor av metall och följer takets kurvor i 
till synes obrutna längder. 

I det förslag som BIG har tagit fram har man föreslagit 
ytfärgen på taket som lätt gyllene. Det ger resecentrum 
ett klart, tydligt uttryck och förstärker känslan av taket 
som ett tunt svävande ark över järnvägen. Detta kan 
utföras antingen som en coating på aluminium eller i 
kopparnickelmetall. Det gyllene ytmaterialet föreslås 
även på undersidan av taket, både inne och ute. 
Takmaterial regleras inte i detaljplanen utan utreds vidare 
i projekteringsskedet där miljöpåverkan är en viktig 
parameter.

Tanken är att nyttja taket som energianläggning, genom 
att integrera solceller i taket. 

Golv

Arkitekternas vision är att bron ska uppfattas som ett 
urbant landskap, där materialen utanför och innanför 
fasaden är likadana.

4.5.3.4. Trafi k och angöring

I det nya förslaget angörs resecentrum norr om 
järnvägsspåren från Södra Ringvägen via Färdvägen. 
Bussterminalen får två dubbelriktade in- och utfarter 
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längs Södra Ringvägen. Söder om järnvägsspåren angörs 
resecentrum från Kungsängsgatan. Sigurdspassagen 
angörs från Sigurdsgatan och Kungsängspassagen från ny 
infart; Lillågatan.

4.5.3.5. Varu- och avfallshantering 

Varuleveranser kan ske både på norra och södra sidan av 
Sigurdspassagen. Detta för att man inte ska behöva dra 
onödigt gods genom bropassagen där många människor 
vistas.

Resecentrum kommer att innehålla många verksamheter 
med behov av mer eller mindre dagliga varuleveranser. 
Det fi nns angöring för leveranser och driftsfordon både 
från Vasa- och Sigurdsterrassen.

Vid Kungsängspassagen fi nns möjlighet till angöring för 
driftsfordon. Då denna del av resecentrum inte innehåller 
kommersiella ytor blir behovet av varumottagning 
minimalt. 

4.5.3.6. Angöring och parkering

I förslaget fi nns möjlighet att lämna och hämta personer, 
”kiss and ride”, vid tre av fyra entréer. Entrén mot 
Södra Ringvägen, Östermalmsterrassen, omges av 
busshållplatser och därför kan ingen angöring ske där. 
Däremot kan angöring ske längre bort i anslutning till 
föreslaget parkeringshus vid Södra Ringvägen, i nordost.

Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning 
ordnas i direkt anslutning till varje entré, med undantag 
för entrén nämnd ovan. 

Ett fl ertal korttidsparkeringar ordnas i anslutning till tre 
av fyra entréerna. Utöver det kommer parkeringshus att 
fi nnas i direkt anslutning till planområdet, där till exempel 

pendelparkering kan ordnas inom 100-150 meters 
gångavstånd från närmsta entré. 

4.5.3.7. Taxi

På fl era av landets järnvägsstationer/resecentrum 
fi nns reglerad taxiangöring (bomsystem). För att få ett 
trafi keringstillstånd fi nns ett antal kvalitetskrav som 
trafi kerande taxibolag måste uppfylla. Kraven har sin 
grund i ”God taxitradition”, Svenska Taxiförbundets 
kvalitetsnormer. Kraven handlar bland annat om 
prisvärde, valfrihet och trygghet för kunder som vill ta en 
taxi.

Diskussion har förts om att införa ett liknande system 
i Västerås nya resecentrum. Ur resenärernas synvinkel 

Gång- och cykelbro Sigurdspassagen.

är val av plats för taxiangöring viktig, då det dels inte 
får medföra orimligt långa sträckor att gå och dels inte 
får uppstå förvirring om vilken entré de ska gå till. 
Detaljplanen ger möjlighet till angöring i direkt anslutning 
för tre av entréerna. Den fjärde entrén ligger integrerad 
med bussterminalen och är svårare att angöra med bil, 
men angöring kan ske längre österut. Frågan behöver 
fortsätta diskuteras.

4.5.3.8. Cykel

Cykelbana föreslås enbart utmed norra sidan av Södra 
Ringvägen för att undvika konfl ikter med bussresenärer. 
Längs Kungsängsgatan föreslås cykelbanor på båda sidor 
av vägen samt en generös och attraktiv passage över 
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spåren både vid Sigurdspassagen och Kungsängspassagen.  
Mellan spårområdet och fastigheterna Västerås 5:1, 
5:9 och 1:194 föreslås en cykelväg som leder bort mot 
Kopparlunden.

Med de nya cykelstråken förbättras möjligheterna både att 
ta sig till och från Kungsängen och att ta sig över spåren. 

Cykelparkeringsplatser placeras ut i anslutning till samtliga 
entréer, se separat avsnitt.

4.5.3.9. Torgytor/allmänna platser

Resecentrum ska hantera stora fl öden. Orienterbarheten 
är därför avgörande för att området ska fungera som en 
attraktiv plats. De lyfta terrasserna är tillgängliga över hela 
sin yta och upplevs som ett sammanhängande landskap 
som sveper över spårområdet. I de stora fl ödena fi nns 
lugna nischer för att betrakta, vänta och mötas, medan 
fl öden koncentreras med hjälp av vegetation, utrustning 
och funktionsbelysning. Entréplatserna ansluter till 
de fl öden som redan är etablerade i staden och leder 
resenärer och stadsbor vidare genom resecentrum.

Förbindelsen har stora rekreativa värden och genom att 
inordna spårens tvärgående fl öden i resecentrums nya 
stadsrum skapas en integrerad plats som är levande under 
dygnets alla timmar. 

4.5.3.10. Service

Detaljplanen möjliggör service, till exempel restauranger, 
caféer, butiker, kiosker, eventytor, cykelparkering och 
service. Fokus ligger främst på resenärer, men även andra 
som passerar resecentrum. 

Kommersiella ytor placeras i Sigurdspassagen på den 
norra och södra sidan av spårområdet. På broplanets 

norra sida, Vasaterrassen skapas ett stationstorg kantat 
av kommersiella ytor. På den södra sidan av spårområdet 
inom Sigurd 3 placeras kommersiella ytor på både 
Resenärsgatan och Kungsängsgatan. Det centrala stråket 
mynnar ut i en sydvästvänd plats, Sigurdsterrassen som 
sluttar mot Kungsängsgatan och Mälaren. Sammanlagd 
yta för kommersiell service inom resecentrum är ca 4500 
kvm enligt förslaget. 

4.5.4. Detaljplanbestämmelser

Resecentrum kommer att utvecklas över tid och bör 
därför ha en utformning och gestaltning som är fl exibel 
för vissa förändringar. Samtidigt behöver vissa saker 
begränsas i detaljplanen på grund av bland annat hälsa- 
och säkerhetsaspekter samt slå fast viktiga ramar för 
gestaltningen och byggnadens uttryck.

Följande planbestämmelser fi nns för resecentrumsdelen 
(för generella planbestämmelser som gäller inom hela 
planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):

 

GATA1 

GCVÄG1 

TORG1 

 

TORG2 

C1

(C1)

(C2)

C4

(E1)

E2

H1

(P2)

T1

(T1)

:::::::::::::::::

Gata 

Gång- och cykelväg.

Torg, platsbildning i anslutning till 
resecentrum; brofäste, ramp, trappor,  
plantering, cykelparkering samt gång-  
och cykelväg får fi nnas

Torg, från markhöjden +10,84 meter. 
Platsbildning i anslutning till resecentrum; 
brofäste, ramp, trappor, plantering, 
cykelparkering samt gång- och cykelväg 
får fi nnas.

Centrumändamål med koppling till 
resecentrum.

Centrumändamål med koppling till 
resecentrum, under TORG.

Centrumändamål i bottenvåningen, ej 
samlingslokal.

Centrumändamål med koppling till 
resecentrum, ej samlingslokal.

Teknisk anläggning, tak till resecentrum 
med möjlighet till solceller. Får uppföras 
mellan plushöjderna +9,5 - +36 m.

Dagligvaruhandel får fi nnas i 
bottenvåningen.

Parkering får uppföras under den 
uppbyggda torgytan.

Järnvägstrafi k

Järnvägstrafi k, i markplan under 
resecentrum.

Marken får inte förses med byggnad.
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n1

p1

p2

<+0.0>

_____
<0.0>

______
<+0.0>

<<+0.0>>

f1

f6

b2

b3

b4

b6

Plantering ska fi nnas

Fasad får placeras max 1 meter från 
användningsgräns mot gång- och 
cykelvägen.

Fasad får placeras max 1 meter från 
användningsgräns gäller fasad ut mot 
spåren och vägen.

Högsta byggnadshöjd i meter över 
angivet nollplan.

Högsta nockhöjd i meter.

Högsta nockhöjd i meter över angivet 
nollplan.

Högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan.

Fasaden ska till största delen vara gjord 
av transparant material.

Se planbeskrivning ”4.5.1.2. utformning 
och gestaltning andra stycket.

Lägsta höjd underkant av bro, markhöjd 
+9,85 meter.

Lägsta frihöjd är 6 meter.

Lägsta frihöjd är 4,5 meter.

Lägsta frihöjd är 5,5 meter.

Dagvatten ska omhändertas genom 
infi ltration i växtbäddat utan infi ltration i 
grundvatten.

b8
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BUSSTERMINAL

4.6. BUSSTERMINAL
4.6.1. Allmänt

Detaljplanen föreslår en utökning av bussterminalen 
österut, längs Södra Ringvägen, och sträcker sig hela 
vägen från Sigurdspassagen och förbi Kungsängspassagen 
till Gjutare Granströms gata. Bussterminalen föreslås 
utformas som en central plattform med dubbelriktad 
busstrafi k längs den södra sidan. 

4.6.2. Platsens förutsättningar

Nuvarande bussterminal ligger utmed Södra Ringvägen 
och längs spårområdet. Sträckningen Södra Ringvägen 
- Kopparbergsvägen är ett starkt kollektivtrafi kstråk i 
staden.

4.6.2.1. Från målbild Västerås resecentrum

Den nya bussterminalen ska vara en integrerad 
del av resecentrum som länkar ihop Sigurds- och 
Kungsängspassagens entréer. Den ska vara lokaliserad 

på den norra sidan av spårområdet, precis som idag. 
Resecentrum ska vara en effektiv bytesnod och en 
sammanhållen bussterminal som har direkt access 
till plattformarna för tågen, vilket förväntas ge dessa 
kvaliteter. 

Hållplatserna för busstrafi ken i det nya resecentrumet 
ska betraktas som ”hållplatser på linjen”, vilket gäller all 
linjetrafi k som har genomgående linjesträckning förbi 
resecentrum. Bussterminalen behöver även inrymma 
hållplatser och lägen för reglertid, för den regionala- och 
kommersiella busstrafi ken som använder resecentrum 



 sid 26   Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m.     

Byten mellan bussar blir enkelt då bussarna får de fl esta av 
sina hållplatser på ömse sidor av den centrala plattformen. 
Huvudinriktningen är att östgående bussar har hållplatser 
mot gatusidan (Södra Ringvägen) och västgående och 
bussar mot centrum har sina hållplatser längs den södra 
busslingan. Denna uppdelning är logisk och gör det lätt 
för resenärerna att hitta rätt buss.

För utvalda linjer kan busstrafi ken behöva göra en extra 
loop inom taxigatan vid Sigurdspassagen på norra sidan, 
för att efter reglering kunna angöra rätt hållplatsläge på 
resecentrum. Detta innebär att taxigatan måste utformas 
lämpligt så att bussar kan trafi kera igenom och direkt in på 
bussterminalen. 

Hållplatser för ersättningsbussar fi nns reserverade längs 
Södra Ringvägen, dels intill Vasaparken på båda sidorna 
och dels intill Mimerkvarteret.

För att ge resenärerna god information förutsätts 

till vänster på Södra Ringvägen. Det är också möjligt 
för busstrafi ken att köra höger och sedan runt i hela 
busslingan. Även den östra in- och utfarten medger 
körning i alla trafi kriktningar. Både korsningen Södra 
Ringvägen/Kopparbergsvägen samt östra in- och utfarten 
på Södra Ringvägen förutsätts vara bussprioriterade i 
trafi ksignalerna. Korta reserverade busskörfält införs, 
dels på Södra Ringvägen i västlig riktning mot korsningen 
Södra Ringvägen/Kopparbergsvägen och dels mot den 
östra infarten, för att förbättra framkomligheten för 
västgående busstrafi k på väg in i terminalslingans södra 
del. 

Byten mellan tåg och buss sker via rulltrappor och hissar 
från/till bussterminalen och stationens plattformar. Det 
fi nns också en direkt passage för resenärer över den södra 
busslingans körbana via övergångsställen direkt till det 
norra plattformsläget.

Den nya bussterminalen föreslås uformas som en central plattform med dubbelriktad trafi k längs den södra sidan.

som ändhållplats.

4.6.2.2. Tidigare kollektivtrafi ksatsningar

Västerås stad genomförde en stor kollektivtrafi k-
omläggning 2013 för den inomkommunala busstrafi ken, 
under ledorden ”enklare, oftare, snabbare”, vilket 
innebar både ett kraftigt ökat trafi kutbud och nya 
linjesträckningar. Under 2014 och 2015 genomfördes 
ytterligare trafi kökningar i Västerås stadsbusstrafi k. 
Även Landstinget Västmanland (nuvarande Region 
Västmanland) satsade då stort med ökat trafi kutbud i den 
regionala busstrafi ken som har ändhållplats på Västerås 
resecentrum. 

Sedan de stora trafi ksatsningarna har antalet resor kraftigt 
ökat. Inom en 10 årsperiod har bussresandet i Västerås 
fördubblats. Under 2017 genomfördes ca 11,7 miljoner 
delresor i Västerås busslinjenät. Även det regionala 
bussresandet har ökat, till att 2017 uppvisa ca 1,5 miljoner 
delresor i länet exkl. regionalt resande med tåg. Sedan 
trafi ksatsningarna har även kundnöjdhetindex hos 
resenärerna ökat kraftigt. Sedan 2014 ligger nöjdheten för 
VL på topp fem i landet. 

4.6.3. Förslag

Bussterminalen föreslås utformas som en central 
plattform med dubbelriktad busstrafi k längs den 
södra sidan. På den centrala plattformsdelen uppförs 
klimatskyddade väntrum. Hållplatslängderna ökas 
väsentligt jämfört med dagens terminal. Totalt inryms 
cirka 30 hållplatser. 

Den västra utfarten från terminalen är placerad så att 
busstrafi ken via en bussprioriterad signal kan köra 
rakt fram in på Kopparbergsvägen alternativt svänga 
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att väntutrymmen förses med moderna elektroniska 
informationssystem som visar avgångstider och 
hållplatsinformation för respektive trafi kslag.

Bussterminalen har inga separata cykelparkeringsplatser, 
utan de resenärer som till exempel gör bytet från cykel till 
buss får parkera vid någon av entréerna, som är en del av 
resecentrum.

4.6.3.1. Flexlinje och färdtjänst

För bästa möjliga tillgänglighet och enkelhet samordnas 
hållplatser för fl exlinje samt övriga fordon som utför 
sjuk- och färdtjänsttransporter till samma hållplatsläge. 
Hållplatsen placeras öster om Sigurdspassagens norra 
sida.

4.6.3.2. Framtida kollektivtrafi k

Västerås stad arbetar för närvarande med projekt 
Framtidens kollektivtrafi k i nära samarbete med Region 
Västmanland, för att bl.a. kunna kartlägga och möta 
behovet av trafi ksystem med sikte mot 2050, där 
spårvagnstrafi k kan vara ett möjligt förslag. Projektet 
beräknas ha slutleverans under kvartal två 2019. 

Just nu är befolkningsunderlaget i Västerås för 
spårvagnstrafi k för litet, men på längre sikt, med en 
växande region, kan det bli aktuellt när bussarnas kapacitet 
inte räcker till. Just nu fi nns det utrymmeskapacitet för att 
öka turtätheten, men när bussarna inte kan gå tätare måste 
fordonen istället bli större/längre. Ett alternativ kan vara 
längre BRT-bussar (se förklaring gul ruta).

I förslaget till nytt resecentrum har möjlighet till framtida 
spårvagnstrafi k tagits med i förutsättningarna och 
anpassats så att både svängradier och höjd under tak 

klaras. Hållplatser för långa fordon är möjliga enligt 
detaljplanens utformning. Med kommande modern 
el-laddningsteknik bör detaljplanens utformning även 
möjliggöra denna typ av infrastruktur då en framtida 
planeringsinriktning kan vara att ersätta dagens 
biogasbussar som trafi kerar i stadstrafi ken, med elbussar. 
Detaljplanen ger möjlighet till inbyggd bussterminal (ej 
illustrerat i planhandlingarna). 

4.6.3.3. Utredning bussdepå

Inom ramen för projekt Framtidens kollektivtrafi k, 
pågår även ett arbete med lokaliseringsfrågan för länets 
stora bussdepå som är belägen nära kollektivtrafi knavet 
Västerås Resecentrum. Utifrån Västerås stads 
Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 beskrivs 
önskemål om annan markanvändning på Ängsgärdet på 
sikt. Om bussdepån behöver byta lokalisering får det 
bl.a. konsekvenser vad gäller behovet av ytterligare yta 
för reglerhållplatser inne på eller i direkt anslutning till 
bussterminalen.

4.6.3.4. Trafi kanalys

Sweco har gjort en trafi kanalys (2016) för Västerås 
resecentrum för att säkerställa att bussterminalens storlek 
är tillräcklig och att kapacitet fi nns till godo. 

Resultatet visar att beläggningen sett till hela terminalen 
ligger mellan 60-70 % beroende på scenario (med/utan 
spårvagn) och körning. 75 - 80 % beläggning är optimal 
beläggning, vilket innebär att det fi nns utrymme för 
utökning av trafi ken i framtiden. 

I trafi kanalysen har bussterminalens kapacitet utifrån 
gällande förslag och framkomlighet i korsningspunkter 
studerats. Samtliga trafi kslag har inkluderats (gång, cykel, 
tåg, buss, taxi, bil och övrig logistik). 

BRT (bus rapid transit)

BRT brukar defi nieras ”tänk spårvagn åk buss” 
och innebär raka gena linjesträckningar, där bussen 
prioriteras och vanligtvis kör på eget körfält. Det 
gör i sin tur att en hög medelhastighet och turtäthet 
kan hållas. Fördelen som bruka framhållas med BRT 
jämfört med spårvagn är att bussen är mer fl exibel.
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C1

(E1)

T2

(T2)

:::::::::::::::::

<<+0.0>>

f6

Centrumändamål med koppling till 
resecentrum.

Teknisk anläggning, tak till resecentrum 
med möjlighet till solceller. Får uppföras 
mellan plushöjderna +9,5 - +36 m.

Bussterminal med tillhörande trafi k, får 
glasas in.

Bussterminal med tillhörande trafi k i 
marknivå, under resecentrum.

Marken får inte förses med byggnad.

Hägsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan.

Se planbeskrivning ”4.5.1.2. utformning 
och gestaltning” fjärde stycket.

4.6.4. Detaljplanebestämmelser

Bussterminal ingår i markanvändningen för resecentrum.

För att säkerställa att bussar och exempelvis framtida 
spårvagnstrafi k kan passera under taket fastställs en lägsta 
höjd. 

Följande planbestämmelser fi nns för bussterminalen 
(för generella planbestämmelser som gäller inom hela 
planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):
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SPÅROMRÅDE
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4.7. SPÅROMRÅDE
4.7.1. Allmänt 

Trafi kverkets och stadens analys visar att det är 
stationshuset, passager och vänthallar som idag har störst 
kapacitetsbrist. Det är inte plattformarna och bangården 
som begränsar kapaciteten utan det är fl ödena till och från 
som är det främsta problemet. Det vill säga rulltrappor, 
trappor och hissar. De smala plattformarna har man redan 
idag dispens för.

Trafi kverket ansvarar för genomförande och fi nansiering 
av en bangårdsombyggnad. Ombyggnaden fi nns för 
närvarande inte med i nationell transportplan och det är 
oklart när den kommer att ske. Trafi kverket har tidigare 
bedömt att spårombyggnad skulle kunna bli aktuell 
tidigast 2025-2027. Deras senaste bedömning (från början 
av 2018) är att en bangårdsombyggnad kan dröja ända till 
2040.

Illustrationer och kartor till planförslaget visar hur det är 
tänkt att fungera i ett slutläge. Fram till dess att bangården 
byggs om kommer det att bli provisoriska lösningar tills 
plattformarna byggs i sitt slutläge.

4.7.1.1. Tidigare beslut om spårläge i markplan

2010 fattade kommunstyrelsen i Västerås beslut om 
att fortsatt utveckling av stationsområde ska baseras 
på spårlägen i markplan. En studie av förutsättningar 
och kostnader för tre principiellt skilda lösningar för 
spårdragning genom stationsområdet genomfördes 
som underlag för beslutet. De tre alternativen var bro, 
tunnel och markplan. Studien visade på stora skillnader i 
kostnader och praktiska genomförandemöjligheter. 

Bro-alternativet innebär att ett separat godsspår behöver 
anläggas runt staden samt medför negativa konsekvenser 
för befi ntlig bebyggelse i form av skymd utsikt och ökad 

bullerproblematik. Tunnel-alternativet förutsätter ett yttre 
godsspår på grund av säkerhetskrav. Byggandet av en 
lång betongtunnel i en komplicerad geologisk miljö med 
vattenförande lager och risk för grundvattensänkning 
kräver särskilda skyddsåtgärder och vattendom. 
Kostnaderna tillsammans med de tekniska, ekonomiska 
och juridiska riskerna, samt intrångsproblematiken av 
ett yttre godsspår, gjorde att alternativet bedömdes som 
orealistisk. Alternativet markplan bedömdes ha bäst 
förutsättningar att realiseras, både ur ett ekonomiskt 
perspektiv och ur ett genomförandeperspektiv då det 
är möjligt att bygga ut i etapper. Effekterna under 
byggtid, på till exempel tågtrafi k, blir hanterliga och mer 
begränsade jämfört med de andra alternativen.

4.7.2. Nuläge

4.7.2.1. Spårutformning

Västerås C ligger längs med Mälarbanan. Banan är till 
stora delar dubbelspårig bortsett från vissa sträckor. 
På sikt planeras utbyggnad till fyra spår längs hela 
Mälarbanan. 

Västerås C består idag av tre plattformar och 9 spår. 
Spår 1-5 är plattformsspår och används för tåg med 
resandeutbyte. Spår 6-9 används för tillfällig uppställning 
av persontåg. 

Hastighetsbegränsningen i stationsområdet är 80 km/h 
för passerande tåg. Samtliga persontåg som passerar 
stannar dock vid stationen, vilket innebär att de håller en 
betydligt lägre hastighet genom området. 

Plattformen för spår 1 är cirka 500 meter lång och är som 
bredast cirka 6 meter. Plattformen mellan spår 2 och 3 är 
cirka 360 meter lång och är som bredast cirka 11 meter. 

Plattformen mellan spår 4 och 5 är cirka 360 meter lång 
och är som bredast cirka 10 meter. 

4.7.2.2. Trafi kmängder

Mälardalstrafi k AB har bistått med uppgifter från SJ. 
Enligt SJ är det år 2018 cirka 61 000 (på- och avstigande) 
tågresenärer på Västerås C per normalvecka. Räknat 
totalt för trafi ksystemen Mälarbanan, Tåg i Bergslagen 
och UVEN. Information från Trafi kverket visar att det 
passerar ca 110 persontåg och 8 godståg förbi det aktuella 
området varje dygn (2016)

Godståg passerar endast området utan att göra uppehåll 
Enligt underlag från Trafi kverket för 2013 - 2015 
uppskattas att 5,4 % av den totala godsmängden utgörs 
av farligt gods. Det fi nns ingen prognos för hur mycket 
farligt gods som kommer att passera i framtiden, därför 
förutsätts andelen vara oförändrad. 

För att kunna utforma och dimensionera resenärsmiljön, 

Befi ntligt spårområde med plattformar och bro över spår.
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till exempel plattformar och trapphus, är antalet 
tågresenärer ett viktigt underlag. 

4.7.3. Framtid

4.7.3.1. Prognos

Trafi kverket anser att trafi kprognosår 2040 ska ligga till 
grund för planförslaget. Trafi kverket har tagit fram en 
prognos för framtida spåranvändning med utgångspunkt 
att Mälarbanan byggs ut till fyra spår och att Stockholms 
Central är ombyggd och anpassad för ökad regionaltrafi k.

Basprognos för år 2040 (Trafi kverkets uppgifter): 

- Befi ntlig trafi k ökar  till cirka 150 tåg per dygn och 25   
godståg per dygn.

- Cirka 40 fl er tåg Stockholm- Västerås – Stockholm per 
dygn (58 idag). Den stora ökningen bedöms bli mellan 
Stockholm-Västerås där trafi ken nästan dubbleras med 30 
min trafi k kl 06-22.

- Några fl er tåg Västerås-Eskilstuna-Västerås tillkommer 
jämfört med idag. Trafi kverket anger inte något antal i sin 
prognos.

- Bergslagspendeln bedöms öka med cirka 10 tåg per 
dygn, från dagens 36 tåg till 46.

Den främsta ökningen sker i lågtrafi k och bedöms enligt 
Trafi kverket inte påverka kapaciteten negativt.

4.7.3.2. 

Enligt Trafi kverkets utredning ”Idéstudie Västerås 
bangård” uppskattas antal resenärer i en maxtimme år 
2030 vara cirka 4200 stycken. Med maxtimme avses den 
timme på dygnet när totala antalet av- och påstigande 

på stationen är som högst. Eftersom ett fl ertal tåg angör 
stationen under en timme så är inte hela maxtimmens 
resenärer på perrongen eller stationsområdet samtidigt. 

Det kritiska är att hantera ett stort antal resenärer 
samtidigt i ett begränsat utrymme vid ett visst ögonblick 
(momentant värde). Enligt idéstudien bedöms det 
momentana värdet vid en plattform vara cirka 1500 
resenärer. Förslag till nytt resecentrum har utgått från 
detta antagande vid dimensionering och utformning.

4.7.3.3. Stockholm - Oslo

Mellan Stockholm och Oslo görs varje år ett stort antal 
resor och transporter och det fi nns behov att utveckla 
transportsystemet i stråkets olika delsträckor.

En fortsatt utveckling av transporter och resande inom 
befi ntlig infrastruktur bedöms inte vara förenlig med de 
transportpolitiska målen och de mål om kraftigt sänkta 
utsläpp av klimatgaser som regeringen slagit fast. 

Trafi kverket har initierat och samordnat en 
åtgärdsvalsstudie för stråket mellan Stockholm och Oslo, 
som färdigställdes i slutet av 2017. Förutsättningarna för 
förbättrad järnvägstrafi k mellan Stockholm och Oslo har 
studerats. Det påverkar inte aktuellt detaljplaneområde, 
men i nordöstra delen av Mälarporten föreslås ny 
spårsträckning. 

Utredningen är i ett tidigt planeringsskede och processen 
fortsätter med att ta fram fördjupade utredningar. 
Trafi kverket har ansvar för att samordna. Inga beslut är 
ännu fattade. 

4.7.4. Förslag 

Västerås C föreslås utformas med sex genomgående 
spår, två mittplattformar och två sidoplattformar. 
Plattformarna föreslås bli cirka 520 meter långa och 12 
meter breda. Mellan varje spårpar kan en kryssväxel läggas 
in. Det medger att två tåg kan stå efter varandra utmed 
en plattformssida. Nuvarande uppställningsspår behöver 
fl yttas men ny plats är ännu inte beslutad. Frågan utreds 
vidare. 

Spårområdet vid resecentrum blir något smalare än 
befi ntligt, men dras ut på längden för att möjliggöra 
längre plattformar och förbättrade infartsmöjligheter 
för tågen. Genom att upp till fyra tåg kan stå runt en 
mittplattform kan det dels bidra till korta avstånd vid 
byten mellan tåg, dels ge möjlighet till tätare tågtrafi k. 
Hastigheten för inkommande och avgående tåg höjs. 
Signaltekniska åtgärder utförs som medger en tätare 
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Förslag på ny spårsträckning i nordöstra delen av Mälarporten. 
Inom aktuellt detaljplaneområde används befi ntliga spår.
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Läs mer:

För framtida tågtrafi k har fl ertalet studier genomförts 
av Trafi kverket. 

Idéstudie Västerås bangård - framtida trafi k, funktion 
och utformning” 2012-03-06

Idéstudie Uppställningsspår, 2012

Åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Västerås, 2013-05-
16

trafi k. Åtgärderna medför att växlar hamnar längre 
väster, respektive öster ut jämfört med idag, vilket ger 
en breddning av spårområdet strax öster och väster om 
befi ntligt stationsområde.

Plattformarna kan nås både via rulltrappa, trappa 
och hiss. Väderskyddade väntutrymmen ska fi nnas på 
plattformarna som ska utformas efter Trafi kverkets 
standard. Placeringen av väntutrymmen på plattformarna 
styr framkomligheten för fotgängarna. Plattformstak 
hjälper till att sprida ut resenärerna längs hela plattformen 
vilket underlättar på- och avstigningar. 

Detaljplanen möjliggör att del av spårområdet byggs över. 
I projekteringsfasen kommer säkerhetsfrågan att studeras 
ytterligare.

Eftersom spårombyggnaden kommer att ske efter att 
själva resecentrum byggs, kommer det att behövas 
provisoriska lösningar innan plattformarna byggs i sitt 
slutläge.

4.7.4.1. Konsekvenser av att spårombyggnad dröjer

Trafi kverket har tidigare bedömt att spårombyggnad 
skulle kunna bli aktuell tidigast 2025-2027. Deras senaste 
bedömning är att hela bangårdsombyggnad kan dröja 
ända till 2040.

Illustrationer och kartor till detaljplanen visar hur det är 
tänkt att fungera i ett slutläge. Fram till dess att bangården 
byggs om kommer det att bli provisoriska lösningar tills 
plattformarna byggs i sitt slutläge. Västerås stad arbetar 
för att tiden med provisoriska lösningar ska bli så kort 
som möjlig. Dagens plattformsbredd kräver en tillfällig 
lösning med smalare rulltrappor och trappor innan spår 
och perronger är ombyggda. 

Järnvägstrafi k

Lutning, pilen pekar uppåt mot högre  
punkt. Eventuella fysiska barriärer ska  
kunna släppa igenom dagvattnet vid ett  
100-års regn. 

Område eller utrymme som ska 
vara tillgänglig för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Marken får inte 
förses med byggnad.

T1  

---->  

u

Innan plattformarna har förlängts kommer inte 
rulltrappor att kunna anläggas i Kungsängspassagen, 
eftersom nuvarande plattform inte når ända fram. En 
konsekvens av detta kan vara att Kungsängspassagen inte 
kan bygga innan bangården är ombyggd.

I Sigurdspassagen kommer provisoriska lösningar 
att krävas för förbindelse ner till plattform. Befi ntlig 
plattform är för smal för att klara det utrymme som 
behövs för att inrymma både hiss, rulltrappa och trappa 
innan bangårdsombyggnad har skett. 

För att resecentrum ska kunna genomföras på bästa 
sätt pågår utredning i samarbete med Trafi kverket om 
etappvis spårombyggnad. I en etappvis ombyggnad fl yttas 
uppställningsspåren i etapp I för att framtida spår 5 och 
6 ska kunna byggas i etapp II i sitt slutläge på södra sidan 
av resecentrum. När detta är genomfört kan plattformar 
breddas så att konstruktion kan byggas i sitt slutläge med 
hissar och rulltrappor till och från perronger mot såväl ost 
som väst.

4.7.5. Detaljplanebestämmelser

Vid spårområdet säkras användningen, järnvägstrafi k samt 
möjligheten till underjordiska ledningar och avrinning av 
dagvattnet så det inte ska bli stående i spårområdet.

Följande planbestämmelser fi nns för Spårområdet 
(för generella planbestämmelser som gäller inom hela 
planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):
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SIGURD 3
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4.8. SIGURD 3 

4.8.1. Allmänt 

Fastigheten Sigurd 3, som ligger direkt söder om 
järnvägsspåren, utgör den största byggbara delen av 
planområdet. Fastigheten är idag ca 3 hektar stor och 
föreslås omvandlas till ett tätt kvarter med blandade 
funktioner som bostäder, centrumändamål, kontor, 
förskola, utbildning, handel och parkering. Inom kvarteret 
föreslås cirka 300 lägenheter. 

Inom kvarteret ryms två av entréerna till nya resecentrum. 
Kvarteret är därmed direkt förbundet med perronger, 
entréområden och kommersiella ytor inom resecentrum. 
Läget nära både resecentrum, centrum och Mälaren 
gör det till ett av de viktigaste utvecklingsområdena i 
Västerås. Det strategiska läget ger också utmaningar och 
begränsningar med hänsyn till väg- och järnvägsbuller, 
transporter av farligt gods samt övriga störningar. 

4.8.2. Platsens förutsättningar

Sigurd 3 utgörs idag av markparkering och 
verksamhetslokaler och är glest exploaterat. Fastigheten 
ligger i ett bullerutsatt läge då den gränsar mot 
järnvägsspåren i nordväst och mot Kungsängsgatan i 
sydöst. Befi ntlig bebyggelse ligger placerad i anslutning 
till järnvägsspåren, som närmast cirka 10 meter. Den 
långsträckta byggnaden är totalt 135 meter lång och 
utgörs egentligen av tre byggnadskroppar som har byggts 
samman. 

Området är idag dåligt integrerat med övriga Västerås, 
vilket till stor del beror på att järnvägen utgör en barriär 
mellan innerstaden och Mälaren. Idag saknas en naturlig 
och direkt förbindelse för gående och cyklister mellan 
stadskärnan och Mälaren. 

4.8.2.1. Kulturmiljö

Byggnaden i kvarteret fi nns omnämnt i den 
byggnadsinventering som togs fram för området 2012. 
Hela komplexet har arkitektoniska drag kopplade till 
industribebyggelse och upplevs som en helhet i området. 
Tegelfasader med ett stort antal spröjsade fönster 
förstärker det arkitektoniska värdet.  

Byggnadenas somfattning och nära placering intill spåren 
har lett till bedömningen att de kan vara godtagbara att 
riva om det krävs för att skapa ett resecentrum integrerat 
med närliggande kvarter. Genom att riva befi ntlig 
bebyggelse i Sigurdskvarteret kan en diagonal koppling 
skapas mellan Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen, 
som binder samman resecentrums entréer även på södra 
sidan om spåren.

4.8.2.2. Buller 

Det planerade kvarteret innehåller både bostäder, förskola 
samt kontor. Närmast järnvägen tillåts inte bostäder eller 
förskola på grund av riskhänseende.

ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Klövern tagit 
fram en bullerutredning för kvarteret Sigurd 3. Kvarteret 
är både utsatt för buller från spårtrafi k norrifrån och från 
vägtrafi k söder ifrån.

Byggnaderna utsätts för bullernivåer från väg- och 
spårtrafi k. Värst utsatta fasader får över 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå. Ett fl ertal av bostadsbyggnaderna får högst 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och riktvärden enligt 
förordningen innehålls.

För merparten av byggnaderna överskrids högst 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Med genomgående 
planlösning med minst hälften av bostadsrummen 
mot ljuddämpad sida innehålls riktvärden. Alternativt 
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rdsgatan

Södra Ringvägen
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jen
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-motet

Området som beskrivs i kapitlet är markerat med blå linje. 

Överblick kvarteret Sigurd 3.
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Ekvivalent ljudnivå vid
fasad samt 1,5 meter
ovan mark.
Vy från norr

Väg och Spårtrafik

Ekvivalent ljudnivå, vy från norr. Kungsängsgatan närmast i bild.

Maximal ljudnivå vid
fasad samt 1,5 meter
ovan mark.
Vy från norr

Väg och Spårtrafik

Ekvivalent ljudnivå vid
fasad samt 1,5 meter
ovan mark.
Vy från öst

Väg och Spårtrafik

Maximal ljudnivå vid
fasad samt 1,5 meter
ovan mark.
Vy från öst

Väg och Spårtrafik

Ekvivalent ljudnivå, vy från öst. Spårområdet närmast i bild.

Maximal ljudnivå, vy från norr. Kungsängsgatan närmast i bild. Maximal ljudnivå, vy från öst. Spårområdet närmast i bild.
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Schematisk indelning av bostäder baserat på hur riktvärden 
innehålls.

kan lägenheter om högst 35 m² planeras för delar av 
byggnader som har högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. För punkthusets åtta översta våningsplan kan små 
lägenheter om högst 35 m² planeras där högst 60 dBA 
överskrids, men 65 dBA innehålls. Bullerskyddsåtgärder 
i form av genomsiktliga bullerskyddsskärmar förutsätts 
där öppningar i fasaden fi nns. Det ger möjlighet till 
ljuddämpad sida och en tystare innergård. I öppningarna 
på markplan mot innergården planeras slussar, med 
undantag för den allmänna gång- och cykelvägen som går 
diagonalt genom kvarteret.

Det fi nns områden där riktvärdena enligt förordningen 
innehålls för gemensam uteplats på innergården. 
Väljer man annan placering av uteplats krävs lokala 
bullerskyddsskärmar.

Med lämpliga val av fönster och uteluftdon kan god 
ljudmiljö inomhus erhållas med stängda fönster.

Naturvårdsverkets vägledning (NV-01534-17) tar upp 
riktvärden för buller på skol- och förskolegårdar från väg- 
och spårtrafi k.  På de delar av gården som är avsedda för 
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet är riktvärdet 50 
dBA ekvivalentnivå per dygn. En målsättning är att resten 
av ytorna har högst 55 dBA. Eftersom gården är så liten 
ställer detaljplanen krav på att hela gården ska kunna nå 
50 dBA ekvivalentnivå per dygn. Bullerutredningen visar 
att stora delar av gården uppfyller riktvärdena, men med 
lokala bullerskyddsskärmar kan riktvärdena om högst 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
klaras på hela skolgården.

4.8.2.3. Risk

Farligt gods transporteras på järnvägen. Från närmaste 
spårmitt är det 25 meter till föreslagen fasad för 

kontorsbebyggelse respektive 30 meter till föreslagna 
bostäder i kvarteret. Samlingslokal tillåts ej i bottenplan 
vänd mot järnvägsspår. Urspårningsskydd ska fi nnas. 
Utrymningsväg från byggnad ska fi nnas som är vänd bort 
från spåren. Se även avsnitt 5.5. om risk.

4.8.2.4. Markföroreningar

Flera olika industrier har tidigare funnits inom kvarteret. 
Inom kvarteret fi nns det förhöjda halter av metaller och 
PAH. Föroreningarna fi nns spridda över hela fastigheten 
och fi nns på varierande djup och marken behöver 
saneras från föroreningar. Schaktmassor med halter 
överskridande riktvärden för s.k. ringa risk och som inte 
kan återanvändas inom området kan komma att behöva 
omhändertas på avfallsanläggning. 

Ett fl ertal träd i alléer och med mistlar berörs av 
marksaneringen. Se även avsnitt 5.3 om förorenad mark.

4.8.2.5. Störningar

Större delen av fastigheten berörs av en skyddszon på 
200 meter från siloanläggningen. En förutsättning för att 
kunna bygga bostäder och förskola inom kvarteret är att 
siloverksamheten upphör och fl yttar till annan plats. Se 
även avsnitt 5.4.1.

4.8.2.5. Mistlar och alléer

Inom Sigurd 3 växer alléer bestående av främst lönn 
längs Kungsängsgatan samt oxlar utanför Tingshuset 
på Sigurdsgatan 22. Västerås stad bedömer att det inte 
fi nns fl er alléer som växer inne på Sigurd 3, men däremot 
fi nns träd med mistel. Under byggfasen, till exempel vid 
grundläggning av resecentrum, framdragning av ledningar 
och liknande, kommer schaktmassor att avlägsnas av 
byggtekniska skäl. Då kommer både alléträd och träd 
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med mistel i att behöva avverkas. Nya alléträd och 
mistelvänliga träd kommer att planteras när bygg- och 
infrastrukturarbeten har gjorts klart. Se även avsnitt 
4.12.5. om grönstruktur.

4.8.2.6. Upphävande av strandskydd

Planförslaget medför att strandskyddet upphävs helt inom 
planområdet.

Strandskydd får enligt 7 kap 18 § miljöbalken upphävas 
endast om ”det fi nns särskilda skäl och intresset av att ta 
området i anspråk på det sätt som avses med planen väger 
tyngre än strandskyddsintresset”. Vilka särskilda skäl som 
kan gälla anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken. För det aktuella 
området kan fl era skäl vara giltiga, för hela eller delar av 
området.

7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken: Dispensen avser ett område 
som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.

Karlsgatan

Kopparbergsvägen

VeVV
rk

skk
ggss
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an

Kungsängsgatan

Sigurdsgatan

Magasins

Södra Ringvägen
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Karta med strandskydd. Zonen inom planområdet upphävs.

Området har sedan lång tid använts för parkering och 
industriändamål och är påverkat av mänsklig verksamhet. 
Marken är hårdgjord och hyser bortsett från träd med 
mistlar ingen känslig eller ovanlig naturtyp. Marken 
är förorenad och behöver saneras innan den kan tas i 
anspråk för den nya detaljplanen. Området bedöms vara 
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften.

7 kap 18 c § punkt 4 miljöbalken: Dispensen avser ett område 
som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Enligt fördjupad översiktsplan för Stationsområdet 
ska området användas för resecentrum och blandad 
stadsbebyggelse med kontor, bostäder och service m.m. 
Resecentrum är en av stadens viktigaste mötesplatser och 
utvecklingen av området innebär att fl er arbetsplatser och 
bostäder hamnar inom det område som får förbättrad 
kollektivtrafi k. Järnvägens barriäreffekt minskar; centrum 
och bebyggelsen närmast Mälaren länkas samman.

4.8.3. Förslag 

Den befi ntliga byggnaden på Sigurd 3 rivs för att det nya 
kvarteret ska kunna utvecklas optimalt i samspel med 
resecentrum och därmed uppnå orienterbarhet, tydligt 
sammanhang och hög tillgänglighet. 

En förenklad principskiss med de olika nivåerna inom kvarteret.

Högsta tillåtna antal våningar inom Sigurd 3.

Större delen av bebyggelsen placeras på en upphöjd 
gård som döljer både parkering och fordonstrafi k. Mot 
Kungsängsgatan lutar marknivån likt de båda terasserna 
och anluter således på ett naturligt sätt till resecentrum. 
Fördelen blir att gående och cyklister kan röra sig 
mellan Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen genom 
kvarteret. 

Den nya bebyggelsen uppförs i en traditionell 
kvartersstruktur. Sigurd 3 ligger i ett utsatt läge nära både 
järnväg och Kungsängsgatan. Kvartersstrukturen hjälper 
till att skapa en skyddad gård fri från biltrafi k och bidrar 
till minskade bullervärdena. För att kvarteret inte ska 
bidra till att skapa en ny barriär är det viktigt att det fi nns 
fl era öppningar både mot järnvägen och Kungsängsgatan. 
Detaljplanen föreslår även en allmän gång- och cykelväg 
genom kvarteret för att säkra kopplingen mellan 
Sigurdsterrassen och Kungsängsterrasen.

Sigurdskvarteret är ett stort kvarter och det är därför 
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extra viktigt hur innegården utformas. Kvarterets gård 
kan delas upp genom byggnadskropppar i kvarteret. En 
variation kan även skapas genom till exempel planteringar. 
Mellanrummen mellan husen kan vara av varierande 
karaktär och öppenhet/slutenhet mot omgivningen. Det 
skapar fl exibilitet, förutsättningar för olika funktioner och 
robusthet över tid.

Den norra delen av Sigurdkvarteret som är 25-30 meter 
från spårmitt får markanvändningen kontor med handel i 
bottenvåningen. I all övrig bebyggelse inom kvarteret som 
är 30 meter eller längre från spårmitt får bostäder fi nnas. 

För att skapa levande bottenvåningar får centrumändamål 
fi nnas i alla bottenvåningar inom kvarteret, med undantag 
för sidan ut mot spåren där samlingslokal ej får fi nnas. 
I sydöstra hörnet av kvarteret tillåts en förskola. I den 
västra delen av kvarteret i anslutning till Sigurdsterrassen 
får en livsmedelsbutik uppföras i bottenvåningen. I 
bottenvåningen under hela kontor/bostadskvarteret får 
parkering uppföras i två plan. Ovanpå garaget skapas ett 
planteringsbart bjällklag som skapar kvarterets innergård.

Kvarteret kommer att byggas ut i två - tre etapper i takt 
med efterfrågan.

4.8.4. Utformning och gestaltning 
Byggnadsvolymerna ska samspela inom kvarteret och 
även med anslutande bebyggelse, där anslutningen mot 
resecentrum är extra viktig. Resecentrums starka identitet 
ska vara överordnad övrig bebyggelse inom kvarteret. 

Då kvarteret Sigurd är ett stort kvarter som kommer 
att utvecklas i etapper är det viktigt att bebyggelsen i 
kvarteret får en variation i fasadmaterial och utformning. 
Med fördel används tegel inom delar av kvarteret, då det 
har varit ett traditionellt fasadmaterial på äldre byggnader 

i stadsdelen. Ljusa fasadmaterial som refl ekterar dagsljus 
och för ner ljus på mark och in i lägenheter kan vara 
lämpligt på innegården. 

För att ge Kungsängsgatan ett samlat intryck och den 
dignitet den har som stadsdelens största gata, får inte 
balkonger eller burspråk sticka ut längre än 1 meter från 
fasad mot denna gata. Balkonger ska i första hand placeras 
mot den lugna gården, men utföras så att ljusinsläpp 
maximeras i lägenheterna.

Fasaden mot järnvägen får inte ha karaktär av baksida 

Bostäder
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Kommersiell yta/flex

Parkering
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SIGURD 3

Exempel på två olika utformningar av byggnadernas fasader.

trots de krav som ställs på grund av buller, vibrationer 
och säkerhet. Kvarteret utgör en viktig del av entrén 
till Västerås och hur man upplever resecentrum. 
Trädplanteringar bör utföras mellan spåren och kvarteret 
för att skapa en attraktiv miljö.

4.8.4.1. Gårdsmiljö

Alla bostäder ska ha tillgång till en för kvarteret 
gemensam gård med träd, grönska och lek. Samtidigt 
blir gården en del av en offentlig miljö. Utformningen 
av innergården behöver studeras vidare i kommande 
planarbete.

Om gårdarna är underbyggda med till exempel garage ska 
gårdsbjälklaget vara planterbart med tillräckligt jorddjup 
för träd, buskar och perenner (minst 0,7 meter). 

Samtliga bostadstrapphus bör ha utgång även mot gård. 
Bostäder i markplan kan ha en avgränsad uteplats mot 

Staplade volymer ovanpå varandra för att variera utformningen 
inom kvarteret.
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gård om utrymme fi nns.

4.8.4.2. Bebyggelsehöjd

I utformningen av Sigurdskvarteret tas stor hänsyn till 
Vasatornet och övriga höjder i staden. Strävan är att 
fortsätta traditionen av jämnt utspridda landmärken - 
höghus, torn och spiror - som genom åren har kommit att 
prägla Västerås siluett. Höjderna inom Sigurdskvarteret 
kan vara med och understödja förbindelser och 
sammanhang i staden. 

Byggnadsvolymerna inom kvarteret ”staplas” ovanpå 
varandra och utformas med varierande våningsantal. 
De nedre volymerna har en övre höjd på 20 meter. 
Volymerna placerade ovanpå varierar mellan 4 våningar 
(kontorslokaler har högre rumshöjd invändigt) och 5 
våningar

Ut mot Sigurds- och Kungsängsterrassen föreslås lägre 
höjderna, för att i dessa punkter låta resecentrums tak få 
dominera. Inom kvarteret föreslås att ett högre punkthus 
får uppföras på 20 våningar. 

4.8.4.3. Solstudie               

En solstudie har tagits fram för kvarteret (se nästa sida). 
Den nya bebyggelsen som föreslås i kvarteret kommer 
inte påverka någon befi ntlig bebyggelse. Däremot 
kommer byggnaderna inom kvarteret att skugga varandra 
under vissa timmar. Det är främst det föreslagna 
punkthuset som skuggar omkringliggande lameller väster 
och öster om punkthuset under vissa timmar. Även 
delar av punkthuset blir skuggat under vissa timmar. 
Genom en anpassad utformning av fasadmaterial och 
balkongplaceringar kan dagsljusinsläppet optimeras. Detta 
behöver studeras ytterligare till ett granskningsskede. 

4.8.4.4. Trafi k och angöring

Infart till kvarteret och resecentrums södra entréer sker 
från Kungsängsgatan via Sigurdsgatan och Lillågatan, 
där också möjlighet fi nns till att lämna/hämta (”Kiss and 
ride”).

Byggnaderna närmast spåren angörs främst från sidan 
mot spårområdet, Resenärsgatan, medan bostadshusen 
angörs från Kungsängsgatan eller via det parkeringsgarage 
som fi nns under kvarteret. Parkeringarna under gården 
nås från Resenärsgatan. Det kommer att fi nnas trapphus 
från garaget som leder direkt upp i bostadshusen.  

De sluttande torgytorna vid respektive entré till 
resecentrum kopplas ihop till ett sammanhängande 
ramplandskap. Fastigheten kommer att utgöras av 
två plan; ett i gatunivå för trafi k och parkeringsgarage 
(cirka +2,5 meter) samt ett plan i rampnivå (cirka +10 
meter) där människor kan röra sig fritt. Kvarterets gård 
är helt skild från parkering, varutransporter och övrig 
fordonstrafi k. 

I den norra delen av garaget kommer takhöjden vara 
tillräckligt hög så att lastbilar kan komma in för leveranser.

Garage i två plan utförs i två - tre etapper. Etapperna 
kommer att byggas från syd-väst till nord-ost. 

4.8.4.5. Parkering

Parkeringsgaraget som planeras kommer att inrymma 
cirka 620 parkeringsplatser för bil. Planerad exploatering 
i kvarteret kräver 604 bilparkeringsplatser enlig Västerås 
stads nuvarande parkeringsnorm. Med reduktionsåtgärder 
kan Klövern minska parkeringstalet till 450 
parkeringsplatser för bil.

För cykel medför planerad exploatering ett behov av cirka 
1600 parkeringsplatser för cykel, enligt stadens nuvarande 
parkeringsnorm. En liten del kan ordnas på kvarterets 
innegård, men övriga måste placeras i parkeringsgaraget. 

4.8.4.6. Förskola

Föreslagna bostäder inom kvarteret medför behov av 
förskolelokal med fyra avdelningar. Friyta för barnens 
utevistelse behöver placeras på innegården. Med tanke 
på kvarterets centrala, urbana, läge och att det även 
tillkommer bostäder inom kvarteret, blir det svårt att 
uppfylla de riktlinjer på friyta som staden har tagit fram.

Strävan är att ha 40 m2 fritya per barn och minst 3000 m2 
stor förskolegård (mindre om det är färre avdelningar än 
fyra). Avsteg från detta kan göras, men bör endast ske i 
extremfall och först när andra lokaliseringsalternativ har 
prövats. Det medför också högre krav på materialval och 
god utformning av förskolegården. Dessutom ska det 
på gångavstånd fi nnas tillgång till långsiktigt säkerställt 
grönområde med kvaliteter för barns lek.

Inom kvarteret fi nns möjlighet att avsätta en yta på 1300 
m2 för förskolegård. Antal avdelningar bör anpassas 
utifrån de ytor som är tillgängliga, men avsteg från 
rekommenderade riktlinjer om friyta kommer behöva 
göras. Det fi nns i nuläget inget befi ntligt område 
med grönytor i närheten dit förskolan kan hänvisas 
för utevistelse, men sådana områden planeras inom 
stadsdelen. Ett möjligt komplement kan vara att ordna en 
mobil förskola, som med hjälp av en buss tar sig till andra 
områden i staden.

Inom hela den nya stadsdelen Kungsängen kommer 
det bli svårt att klara de önskvärda riktlinjerna då 
exploateringen kommer att bli hög. Samtidigt behöver 
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Solstudie för kvarteret, se föregående sida

förskolelokaler fi nnas i närheten av där människor bor, 
varför det är sämre att placera dem utanför stadsdelen. 
Lämpliga placeringar av förskolor behöver utredas i ett 
större sammanhang för hela stadsdelen.

Risk

Byggnad som innehåller särskilt känslig verksamhet, till 
exempel förskola, måste av utrymningskrav placeras minst 
100 meters från närmsta spårmitt. Detta krav är uppfyllt, 
men däremot hamnar delar av gården närmare än 100 
meter vilket är godkänt.

Läs mer:

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse 
vid fritidshem, förskolor, skolor och liknande verksamhet.

Boverket ”Gör plats för barn och unga!”
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4.8.5. Detaljplanebestämmelser 

Planbestämmelserna inom Sigurdkvarteret regelerar så en 
kvartersbebyggelse kan skapas, vilket krävs för att uppnå 
en god utemiljö för de boende då området är bullerutsatt 
både fårn järnvägen i norr och Kungsängsgatan i söder. 
Kvarteret får en fl exibilitet med fl era olika möjliga 
markanvändingingar.

Följande planbestämmelser fi nns för Sigurdskvarteret 
(för generella planbestämmelser som gäller inom hela 
planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):

GCVÄG2

B1 

(B3)

B5

C3

C5

(C6)

C7

Gång- och cykelväg gäller mellan 
markhöjderna +9 och +20 meter.

Bostäder

Bostäder får uppföras, gäller mellan 
markhöjderna +40 - +79 meter.

Bostadsändamål, gäller från markhöjden 
+9 meter.

Centrumändamål

Centrumändamål ska fi nnas i 
bottenvåning/våning ut mot torget.

Centrumändamål får uppföras, gäller 
mellan markhöjderna +20 - +68 meter.

Centrumändamål får uppföras, gäller från 
marhöjden +9 meter.

H1

K1

(K3)

K6

O1

(O2)

(P1)

S1

(S2)

e1

e2

::::::::

|<-o - o -o >|

Dagligvaruhandel får fi nnas i 
bottenvåning.

Kontor

Kontor får uppföras över, gäller mellan 
markhöjderna +40 - +79 meter.

Kontor, gäller från markhöjden +9 
meter.

Tillfällig vistelse

Tillfällig vistelse, gäller mellan 
markhöjderna +20 - +68 meter.

Parkering får uppföras i två plan med 
planterbart bjällklag över.

Förskola

Gymnasieskola eller vuxenutbildning, får 
uppföras från markhöjden +9 meter.

Minst 10 meter ska vara öppen som 
passage mellan spåren och kvarterets 
innergård. Öppningen ska vara minst 15 
meter hög från gatunivå.

Minst 10 meter ska vara öppen som 
passage mellan Kungsängsgatan och 
kvarterets.

Marken får inte förses med byggnad. 

Utfartsförbud med planområdesgräns.

_______
<+0,0>

f3

f4

f8

f11

f13

b1

b7

Högsta nockhöjd i meter över angivet 
nollplan.

Balkonger och burspråk får inte sticka 
ut längre än 1 meter från fasaden ut mot 
Kungsängsgatan.

Bottenvåning ska utformas så att 
lokaler för komersiell varksamhet ska 
kunna rymmas. Lägsta våningshöjd för 
bottenvåning 3,6 meter.

Bottenvåning ut mot torget ska utformas 
så att lokaler för kommersiell verksamhet 
ska kunna rymmas. Lägsta våningshöjd 
för bottenvåning 3,6 meter. 

Entréer ska placeras både mot 
Kungsängsgatan och innergård. 
Entréer ska placeras minst 1 meter 
från användningsgränsen mot 
Kungsängsgatan.

Öppningspassagen ska utformas med 
genomsiktliga skärmar så riktvärden för 
buller innehålls.

Ventilationsintag ska ej placeras mot 
järnvägen. Centralt avstängningsbar 
ventilation ska fi nnas.

Höjdsättning för lägsta golv i bostäder 
ska vara 0,2 meter över angränsande gata.
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VASATORNET
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4.9. VASATORNET 
4.9.1. Allmänt

Vasatornet placeras vid foten av Sigurdspassagen för att 
markera entrén till resecentrum. Byggnaden öppnar upp 
sig mot Mälaren i söder med sin glasade, öppna fasad med 
takterrass. Mot norr lutar byggnaden svagt ut mot Södra 
Ringvägen. 

Vasatornet står placerad i en strategisk viktig knutpunkt; 
i norr har byggnaden med sin norra entré genom gång- 
och cykeltunneln direkt anslutning till Vasaparken. 
Tornet står  som fond i den nord-sydliga viktiga axeln 
som går från Stadshuset genom Vasatornet och avslutas 

Markytan där Vasatornet planeras är endast ca 850 kvm 
och skapar därmed en del begränsningar hur byggnaden 
kan utformas. Även förutsättningar som buller, risk och 
översvämning sätter begränsningar i hur byggnaden kan 
utformas.

4.9.2.1. Buller

För Vasatornet har ÅF-Infrastructure tagit fram en 
bullerutredning  2016-05-02, reviderad 2018-04-30, på 
uppdrag av Västerås stad. I utredningen har ekvivalent 
och maximal ljudnivå vid fasad beräknats och uteplatsen 
på den föreslagna innergården studerats. 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Södra Ringvägen samt 
gavelfasader blir högst 60 dBA för våning 7 – 18 där 
lägenheter planeras. Vid fasad mot Mälarbanan innehålls 
högst 60 dBA för våning 15 – 18 men överskrider högst 
60 dBA ekvivalent ljudnivå för våning 7 –14 och delvis 
våning 15. För dessa utgår istället bedömningen av 
trafi kbuller från att klara högst 55 dBA ekvivalent och 70 
dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad för minst hälften 
av bostadsrummen alternativt högst 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå för lägenheter om högst 35 m2.

Med föreslagen utformning av Vasatornet kan högst 55 
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid 
för minst hälften av bostadsrummen uppnås med 
genomgående lämplig planlösning samt hel inglasning av 
gårdsrummet. Istället för genomgående planlösning för 
lägenheter med bullerdämpad sida kan små lägenheter 
<35 kvm planeras mot Mälarbanan. Med smålägenheter 
<35 kvm mot denna fasad innehålls riktvärdet högst 
65 dBA ekvivalent ljudnivå enligt förordningen. En hel 
inglasning av innergården behövs även för att uppnå 
riktvärdena för uteplats. 

i gång- och cykeltunneln. Vasatornets höjd och placering 
vid Sigurdspassagen gör att tornet tillsammans med 
resecentrums tak blir en viktig navigeringspunkt, som 
kommer att synas från stora delar av centrala staden. 
Söder om Vasatornet breder sedan spårområdet ut sig.

Kontor, bostäder och hotell föreslås bli möjligt. Av 
bullerskäl kan inte bostäder tillåtas i våning 1-7. 

Det är viktigt att utformningen av Vasatornet inte 
konkurrerar med resecentrum utan istället samspelar och 
kompletterar. Samtidigt är det viktigt att Vasatornet kan 
uppföras fristående, i det fall resecentrum byggs senare. 

4.9.2. Platsens förutsättningar

Vasastornet är placerat vid foten av den Sigurdspassagen, 
mellan Södra Ringvägen och spårområdet. Den befi ntliga 
gång- och cykeltunneln från Vasaparken ansluter där 
rampen börjar och kommer att utgöra ett starkt gång- och 
cykelstråk i det framtida resecentrumet.

VY ÅT MÄLEREN

VASAPARKEN

STADSHUSTORNEN

JÄRNÄGEN

RINGVÄGEN

Aktuell plats, sett från Södra Ringvägen.Siktlinjer
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För att klara riktvärden för bullerdämpad sida och ljudnivå 
på uteplats krävs skärmning av gårdsrummet. Tre olika 
principlösningar har studerats i bullerutredningen, men endast den 
lösning med hel inglasning medger att riktvärden klaras.  

Maximal ljudnivå, vy från Södra Ringvägen

Ekvivalent ljudnivå, vy från Södra Ringvägen Ekvivalent ljudnivå, vy från spår.

Maximal ljudnivå, vy från spår.

Läs mer om krav för buller under förutsättningar samt i 
separat bullerutredning.

4.9.2.2. Risk

Farligt gods transporteras på järnvägen. För bostäder 
krävs avstånd om minst 30 meter från närmsta spårmitt, 
dvs framtida spår 1, och att byggnadsdelar inte får kraga 
ut utanför det. Byggrätten är placerad och utformad enligt 
detta. Se även avsnitt 5.5. om risk.
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4.9.2.3. Översvämning

I den dagvattenutredning som tagits fram har bland annat 
några lågpunkter identifi erats inom planområdet. En 
av de lågpunkter som fi nns i området är belägen norr 
om Vasatornet, vid den cykelpassage som fi nns under 
Södra Ringvägen. Lågpunkten är idag instängd och det 
fi nns därmed risk för översvämning. Vid höjdsättning av 
Vasatornet bör det därför beaktas att lågpunkten fi nns 
väldigt nära huset. Entrén från cykelpassagen riskerar att 
översvämmas vid ett skyfall. 

Det är viktigt att höjdsättningen runt cykelpassagen 
görs så att infl ödet av vatten till passagen minimeras 
vid ett skyfall. Ytledes avrinning får inte heller ske mot 
spårområdet, utan måste möjliggöras åt norr mot Södra 
Ringvägen eller möjligtvis västerut. 

4.9.3. Förslag

4.9.3.1. Bebyggelse

Byggnaden är placerad vid foten av Sigurdspassagen, 
i fonden av Vasaparken. Byggnadens placering vid 
slänten ner till gång- och cykeltunneln, som förbinder 
resecentrum med Vasaparken, gör att byggnaden kan 
ha två entréer; en direkt från gc-vägen i norr och en i 
gatuplan ut mot spåren. 

Då byggnadsytan är begränsad föreslås att byggnaden 
istället kragar ut mot Södra Ringvägen. På grund av 
riskaspekten från järnvägen får byggnaden inte kraga ut 
mot spåren. Våning 1-7 är en massiv byggkropp, våning 
8-14 är utformad som ett U och har ett ”fönster” mot 
söder. Byggnadens U form skapar en stor innergård på 
8:de våningen. Våning 15-28 är utformad som en sluten 
kvartersform. 

Byggnadens utformning har fl era positiva effekter; fl er 
lägenheter får söderläge och sjöutsikt. Fler av lägenheterna 
kan även utformas som genomgående och därmed kan 
en större spridning av lägenhetsstorlek skapas som annars 
inte vore möjlig pga bullerkraven. Utformningen gör även 
att skyddade utemiljöer kan skapas, dels egna balkonger 
och dels en gemensam uteplats. 

Intill ytan där Vasatornet ska byggas växer det en lind med 
mistel i samt en grov hästkastanj med höga naturvärden. 
Träden bedöms bli påverkade av grundläggningsarbetet 
och behöver avverkas för att möjliggöra byggnation. 
Västerås stad kommer parallellt med detaljplanearbetet 
att lämna in ansökan om dispens för att ta ned träd med 
mistel. Som kompensation kommer nytt mistelvänligt träd 
att planteras inom området.

8 M.

UTVIDGA FÖR ATT SKAPA GÅRDSRUM/ATRIUM TRYCK IN FÖR ATT ANPASSA TILL TOMT SYDFASAD UTGÅR OCH ERSÄTTS AV STOR ÖPPNING 
DÄR GÅRDSRUMMET BLIR SOM SMALAST

4.9.3.2. Bebyggelsehöjd

Vasatornet föreslås bli en hög byggnad på 99 meter, 
motsvarande 28 våningar. Byggnaden blir med sin 
höga höjd ett landmärke för stadsdelen och en viktig 
orienteringspunkt till resecentrum. För att höga 
bostadshus inte ska upplevas som för tunga är det viktigt 
att de får ett skulpturalt formspråk som kan bidra till 
stadens siluett.

4.9.3.3. Utformning och gestaltning

För en så hög byggnad likt Vasatornet är det viktigt hur 
byggnaden ”landar” på marken och vad som händer på 
marken i direkt närhet. I Vasatornets fall är det något 
problematiskt då ytan är begränsad. I norr avgränsas 
byggnaden av Södra Ringvägen, i väster av infarten, i 

Konceptet kring gestaltningen av Vasatornet.
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söder av spårområdet och i öster av stationsbyggnaden 
och Vasaterrassen. Det är viktigt att motverka att tornet 
upplevs placerat i en trafi kapparat. Det är främst söder 
om byggnaden ut mot spårområdet som det fi nns lite 
yta och det blir här extra viktigt med utformningen så 
att ordentlig förgårdsmark till byggnaden skapas. En 
annan kritisk punkt är vad som händer i mötet mellan 
Vasaterrassens slut och där Vasatornet tar vid.  

Det är viktigt att Vasatornet inte upplevs ”tung” utan att 
byggnaden får ett skulpturalt intryck. Generellt är det 
även viktigt att byggnaden upplevs lätt avseende fasaden 
genom en fasad främst av transparanta material.

Vasatornets gestaltning karakteriseras av den raka 
uppglasade fasaden mot spårområdet och Mälaren med 
det stor ”fönstret”. Under fönstret är byggnadskroppen 
massiv medan den över fönstret är ett slutet kvarter. 
Fasaden lutar sedan ut över Södra Ringvägen. Byggnaden 
är något mer indragen i det norra hörnet jämfört med 
det västra vilket ger illusionen av att byggnaden vrider sig 
om man studerar den från Södra Ringvägen. Byggnadens 
lutning och vridning ger ett skulpturalt intryck.

Byggnaden har även fått en karaktäristisk utformning 
genom den konsekventa fönstersättningen där antalen 
är detsamma men fönsterstorleken växer allt eftersom 
byggnaden blir bredare högre upp. Fasaden i söder är 
nästan helt uppglasad med sitt ”fönster” mot Mälaren. 
För att uppfylla gällande bullerregler måste ”fönstret” 
vara glasat för att skydda innergården och bostäderna från 
järnvägsbullret. 

4.9.3.4. Solstudie

En solstudie har genomförts för att studera hur skuggan 
från byggnaden påverkar omkringliggande miljö med 

bland annat Vasaparken. Byggnaden kommer under vissa 
timmar skugga delar av Vasaparken men då byggnaden är 
smal är det enbart små delar av parken som påverkas åt 
gången. Under sen eftermiddag kommer byggnaden att 
skugga delar av resecentrum. 

4.9.3.5. Friyta

Balkonger är tänkt att placeras in mot innergården, på 
så sätt får balkongerna ett skyddat läge när det gäller 
till exempel buller och vind. Förutom de enskilda 
balkongerna kommer det skapas en gemensam innergård 
på våning 8 på drygt 200 kvm. 

Vasatornets centrala läge precis vid resecentrum gör det 
inte möjligt att i övrigt tillskapa någon egen gårdsmiljö. 
Däremot kommer byggnaden genom sin norra entré 
ha direkt tillgång till gång- och cykeltunneln som leder 
direkt upp till Vasaparken. En trolig effekt av Vasatornet 
tillsammans med övriga detaljplanen är att trycket ökar på 
Vasaparken, en park som redan idag är hårt belastad.

4.9.3.6. Trafi k och angöring

Infart till Vasatornet och resecentrums västra primärentré 
sker från Södra Ringvägen genom den nya gatan, 
Färdvägen, som anläggs mellan spårområdet och 
Vasatornet. Direkt söder om byggnaden kommer det 
fi nnas plats för cykelparkering och ”kiss and ride” 
angöring.

4.9.3.7. Bilparkering

Då platsen är begränsad där Vasatornet står föreslås 
parkeringen lösas väster om planområdet inom del av 
Västerås 1:1 och 5:1. Området väster om planområdet 
ingår inte i detaljplanen för resecentrum men planeras 

Vasatornet sett från två håll längs Södra Ringvägen. Bilden 
ovan har Vasaparken till vänster i bild. Bilden nedan har 
Mimerkvarteret till höger i bild.
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April kl 9 April kl 12 April kl 15

Juli kl 9 Juli kl 12 Juli kl 15

December kl 9 December kl 12 December kl 15
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planläggas för bland annat parkeringshus i framtida 
detaljplan. Inom dessa fastigheter skulle man även kunna 
lösa tillfälligt parkeringsbehov innan detaljplanen för 
området är klar.

Utifrån Västerås stads nuvarande parkeringsriktlinjer 
så behövs ca 185 parkeringsplatser för Vasatornet. För 
att få ner parkeringstalet kan bilpool uppföras, mobility 
management åtgärder vidtas och samnyttjande ske mellan 
bostäder och verksamheter. 

4.9.3.8. Cykelparkering

Stationstornet kommer omringas av cykelvägnätet som 
förbinder Vasaparken med resecentrum. Strax öster om 
tornet påbörjas stigningen för gång- och cykelpassagen 
(Sigurdspassagen) över spåren. 

Enligt stadens parkeringsriktlinjer har byggnaden 
ett behov av ca 600 cykelparkeringsplatser.  
Cykelparkeringsbehovet kommer lösas i källarplan samt 
i det parkeringshus som planeras väster om Vasatornet, 
utanför planområdet.

4.9.5. Detaljplanebestämmelser

Planbestämmelserna för Vasatornet reglerar 
främst användning, men utformning både ur ett 
gestaltningsperspektiv men även närheten till farligt gods 
och buller ställer krav på utformningen och placeringen.

Följande planbestämmelser fi nns för Vasatornet (för 
generella planbestämmelser som gäller inom hela 
planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):
B1

K1

O1

:::::::::::

p3

<<+0,0>>

f2

f7

f9

Bostäder

Kontor

Tillfällig vistelse

Marken får inte förses med byggnad

Fasad får placeras max 1 meter från 
användningsgränsen gäller fasad ut mot 
Södra Ringvägen

Högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan.

Balkonger får inte uppföras på 
ytterfasaden.

Se planbeskrivning ”4.9.3.3. utformning 
och gestaltning” andra stycket.

Entréer ska placeras både mot spåren 
och mot Södra Ringvägen.

b1 Ventilationsintag ska ej placeras mot 
järnvägen. Centralt avtängningsbar 
ventialtion ska fi nnas.
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4.10. VÄSTERÅS 5:9, del av Västerås 
5:1 och 1:194
4.10.1. Allmänt

Området är cirka 4700 kvm stort och består av 
fastigheterna Västerås 5:9 och del av Västerås 5:1 och 
1:194. Området ligger mellan Södra Ringvägen och 
järnvägen, mittemot Mimerkvarteren (se karta till vänster). 

Utökning av bussterminalen innebär att hela fastigheten 
Västerås 5:9 behöver tas i anspråk i markplan. 

Bussterminalen föreslås byggas över med ett punkthus 
för kontor samt ett parkeringshus. Föreslagen byggrätt 
placeras delvis även på intilliggande fastigheter, Västerås 
5:1, som i nuläget ägs av Trafi kverket, samt Västerås 1:194 
som ägs av ABB. Trafi kverket har meddelat att de inte har 
något intresse att äga mark som inte hör till bangården 
och att kommunen har option att köpa marken. Då 
kommunen behöver Kungsledens fastighet tänker man sig 
ett framtida markbyte. 

På Västerås 5:9 hamnar också en av entréerna till 
resecentrum. Parallellt med järnvägen föreslås en direkt 

4.10. Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 och 1:194 
(Östermalmsterrassen)

Karlsgatan

Stora Gatan

Mäster Ahls gata

Ingenjör B
ååths gata

gen

Port-Anders gata

Området som beskrivs i kapitlet är markerat med blått.
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cykelkoppling till Kopparlunden.

Efter en framtida spårombyggnad kommer fastigheterna 
att ligga närmare järnvägsspåren än i nuläget. Förslaget är 
baserat på framtida spårutformning. 

Fastigheten påverkas av en mängd faktorer som begränsar 
möjlig markanvändning. Syftet med samrådet är att 
inhämta synpunkter från berörda parter och sedan 
bearbeta förslaget vidare. Ansatsen är att ge fastigheten 
möjlighet att utvecklas.

4.10.2. Platsens förutsättningar

Fastigheten är långsmal, cirka 30-33 meter i bredd, och 
används i nuläget som markparkering. Totalt disponeras 
cirka 800 parkeringsplatser av Kungsleden (fastighetsägare 
till Västerås 5:9). Närheten till järnvägen ger 
begränsningar i möjlig markanvändning på grund av buller 
och risk. Området genomkorsas under mark av ledningar 
för el, fjärrvärme och fjärrkyla samt Lillåkulverten. Dessa 
är både svåra och kostsamma att fl ytta. 

4.10.2.1. Risk

En inledande riskanalys togs fram av Brandskyddslaget 
2016. Den är preliminär och omfattar endast Västerås 5:9 
och kommer att behöva fördjupas till nästa planskede. 

Det som styr byggrättens placering är närheten till 
järnvägsspåren. Den huvudsakliga riskpåverkan inom 
området kommer från transporter med farligt gods. 
Riskreducerande åtgärder föreslås så att acceptabel 
risknivå kan erhållas, se avsnitt 5.5.4. 

Byggnader bedöms preliminärt inte lämpliga att placera 
närmare än 15 meter från närmsta spårmitt (efter 
ombyggnad av spår). I byggnaden bör inte svårutrymda 

verksamheter placeras (förskolor, samlingslokal, skolor 
etc). Personer som vistas här måste vara vakna och 
kapabla att utrymma själva. Bostäder bedöms inte alls 
vara lämpligt inom 30 meter från närmsta spårmitt, vilket 
berör hela fastigheten.

Spåren ligger i samma marknivå som den tänkta 
byggnaden och urspårning av tåg är därför ett tänkbart 
scenario som byggnaden behöver skyddas mot. 
Urspårningsskydd behöver uppföras mellan byggnaden 
och järnvägen. Eventuellt behöver även byggnaden 
förstärkas i den nedersta våningen så att påkörningslaster 
klaras. 

Avstånd elsäkerhet
Ett tvingande minimiavstånd mellan järnväg och broar 
(inkluderar gång- och cykelväg) krävs, dels beroende 
på elsäkerhet och dels beroende på det fria utrymme 
som krävs för järnvägstrafi ken. Här fi nns också ett 
rekommenderat minsta avstånd som beror på hastigheten 
på järnväg respektive väg/gång- och cykelväg. För att inte 
sätta begränsningar för framtida utveckling av järnväg 
antas att hastigheten på järnvägen är högre än 100 km/h, 
vilket ger ett minimavstånd mellan järnväg och gång- och 
cykelväg på 10 meter.

I förslaget är cykelvägen placerad 10 meter från närmsta 
spårmitt (efter ombyggnad av spår).

4.10.2.2. Buller

Inga bostäder planeras och därmed berörs inte riktvärden 
för trafi kbuller.

4.10.2.3. Översvämning

I den dagvattenutredning som har tagits fram har en 
lågpunkt identifi erats på Södra Ringvägen. Vid ett kraftigt 

skyfall riskerar vattnet att bli stående, ett så kallat ”instängt 
område”. Nuvarande lågpunkt i Södra Ringvägen behöver 
förskjutas och därför anger detaljplanen markens lutning 
så att eventuellt skyfall kan rinna undan. Ny bebyggelse 
får inte bli en avskärmande barriär för skyfallsvägen och 
skyddsrälen måste utformas så att vattnet kan ta sig förbi. 
Detta utreds vidare i samband med projektering.

4.10.3. Förslag

Bussterminalen föreslås utökas längs Södra Ringvägen, 
vilket innebär att hela Västerås 5:9 behöver tas i anspråk 
för detta. 

Förutom bussterminal i marknivå föreslås en byggrätt 
ovanpå bussterminalen. Mellan järnvägen och byggnad 
föreslås en cykelväg som leder från passagen över spåren 
vidare ner till marknivå och i fortsättning längs spåren i 

Placering av byggrätt och sammanhanget med resecentrum.
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Tvärsektion av aktuellt område. Bussterminal föreslås i markplan. Längst till vänster föreslaget parkeringshus, därefter in- och utfart bussterminal, därefter kontorsbyggnad i högst 19 våningar och anslutning 
mot norra entrén Kungsängspassagen. Parallellt med järnvägen föreslås en sluttande cykelväg. För snabb tillgänglighet mellan markplan och broplanet föreslås en spiralformad ramp. I bakgrunden, till höger, syns 
bebyggelseförslaget för kvarteret Sigurd 3.

riktning mot Kopparlunden.

Föreslagen markanvändning är parkering, kontor samt 
gång- och cykelväg.

Den planerade byggnaden varierar i våningsantal och har 
en del som är tänkt att uppföras i 7 plan, en annan del i 19 
plan.

Den höga byggnaden stöder förbindelser och 
sammanhang i staden och ska samspela med övrig 
bebyggelse i området. 

I detta skede av planprocessen prövas placering av 

byggrätt och byggnadsvolym. Till nästa skede behöver 
utformning och gestaltning vidareutvecklas. Ny 
bebyggelse ska underordna sig Resecentrum. Varje volym 
måste också kunna byggas var för sig.

4.10.3.1. Solstudie

En solstudie har tagits fram, se sid 54. Punkthuset och 
parkeringhuset som föreslås kommer att påverka kvarteret 
på andra sidan Södra Ringvägen morgon och förmiddag. 
Punkthuset påverkar även mitt på dagen (kl 12), men inte 
eftermiddag och kväll. 

4.10.3.2. Trafi k och angöring
Entréen i anslutning till bussterminalen kommer inte 
kunna angöras med bil. Angöringen till Kungsledens 
kontors- och parkeringsbyggnad sker öster om 
byggnaden. Nuvarande infart från Södra Ringvägen till 
parkeringsytan blir därmed något förskjuten. 

In- och utfart till bussterminalen sker från Södra 
Ringvägen. 

4.10.3.3. Parkering

Inom området föreslås en byggrätt för parkeringshus, 



 sid 52   Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m.     

avsett för både bilar och cyklar. 

Området som berörs av exploatering nyttjas idag som 
markparkering och rymmer totalt 800 parkeringsplatser 
som disponeras av Kungsleden (fastighetsägare till 
Västerås 5:9). Platser fi nns reserverade i parkeringsgarage 
på fastigheten Mimer 6. Utrymme fi nns för cirka 1400 
platser, men i nuläget är bara hälften utbyggt. Frågan 
måste lösas under planarbetets gång. 

4.10.3.4. Cykel

Ett smalare gång- och cykelstråk placeras vid 
Kungsängspassagen, längs resecentrums östra brodel, 
även den i form av ett rampsystem. Gång- och 
cykelpassagen blir en naturlig del av resecentrum och dess 
sluttande ytor. Förbindelsen blir också en länk mellan 
Kopparlunden och stadsdelen Kungsängen, men fungerar 
även som smitväg för gående och cyklister som ska till 
eller från centrum. 

4.10.3.6. Teknisk försörjning

Förslaget medför att tekniska ledningar måste fl yttas, 
vilket är både komplicerat, tidskrävande och kostsamt. 
Detta påverkar även spårområdet, där ledningar under 
spåren måste fl yttas. Även Lillåkulverten berörs och 
behöver delvis fl yttas. Utredning pågår av Västerås stad 
och Mälarenergi.

4.10.4. Detaljplanebestämmelser 

Planbestämmelserna vid och omkring 
Östermalmsterrassen reglerar främst markanvändningen, 
höjder, utformning och säkrar upp utfart från 
bussterminal och gång- och cykelrampen.

Följande planbestämmelser fi nns för Vasatornet (för 

generella planbestämmelser som gäller inom hela 
planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):

GCVÄG4

TORG2

C1

K1

P3

----->

e3

_____
<0,0>

<<+0,0>>

Gång- och cykelväg på ramper/terrasser.

Torg, från markhöjden +10,84 meter. 
Platsbildning i anslutning till resecentru; 
brofäste, ramp, trappor, plantering, 
cykelparkering, samt gång- och cykelväg får 
fi nnas.

Centrumändamål med koppling till 
resecentrum.

Kontor

Parkeringshus får uppföras.

Lutning, pilen pekar uppåt mot högre 
punkt. Eventuella fysiska barriärer ska 
kunna släppa igenom dagvattnet vid ett 
100-års regn.

Endast gång- och cykelramp samt pelare 
får fi nnas i marknivå (under torget).

Högsta nokhöjd i meter.

Högsta nockhöjd totalhöjd i meter över 
angivet nollplan.

Illustrationerna ovan visar aktuellt område längst ut till vänster i 
bild. Illustrationen visar en möjlig utformning oxh kommer studeras 
mer ingående efter ett samråd.
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f2

f12

b6

Balkonger får inte uppföras på 
ytterfasad.

Entréer ska åtminstone fi nnas mot Södra 
Ringvägen.

Lägsta frihöjd är 5,5 meter.
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Mars kl 9                   Mars kl 12                Mars kl15

Juni kl 9                  Juni kl 12               Juni kl 15

September kl 9                 September kl 12               September kl 15
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TRAFIK, GATOR och 
PARKERING 
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4.11.1. Allmänt

Gatustrukturen inom planområdet ska säkerställa en 
god funktion, framkomlighet och attraktiva stadsrum att 
röra sig längs. Gång- och cykeltrafi k samt kollektivtrafi k 
är prioriterade trafi kslag. Prioriteringen innebär att alla 
gångvägar och cykelbanor utgör en sammanhängande 
struktur där varken gående eller cyklister är tvungna att 
anpassa sina rörelsemönster till biltrafi ken. 

Nya gång- och cykelpassager över spåren skapas vilket 
väsentligt förbättrar integrationen mellan stationsområdet 
Kungsängen och centrala Västerås. 

Söder om järnvägsspåren, på nuvarande fastighet Sigurd 
3, kopplas de sluttande torgytorna vid respektive entré till 
resecentrum ihop till ett sammanhängande ramplandskap. 
På så sätt separeras fotgängare och cyklister från 
parkering, varutransporter och övrig fordonstrafi k. 

4.11.2. Platsens förutsättningar

Befi ntligt resecentrum omges i norr av Södra Ringvägen 
samt i söder av Kungsängsgatan. Kungsängsgatan 
fungerar idag som en genomfartsled med hög andel 
tung trafi k. Södra Ringvägen har också en hög andel 
genomfartstrafi k och är via Kopparbergsvägen en 
naturlig del i trafi kleder till/från de centrala delarna 
av staden. Den tunga trafi ken utgörs främst av bussar.
Gatorna, tillsammans med spårområdet som skär genom 
planområdet, utgör fysiska barriärer.

Gena gång- och cykelvägar mellan city och Mälaren 
saknas i nuläget. För att ta sig förbi järnvägsspåren 
måste gående och cyklister använda passager under 
järnvägsspåren, antingen via Hamngatan eller Pilgatan. 
Båda gatorna ligger utanför nu aktuellt planområde. När 

järnvägsstationen är öppen är det även möjligt att som 
gående passera genom stationen över spåren. 

Det fi nns idag tre större områden med markparkering 
inom planområdet idag - en direkt söder om spåren i 
anslutning till stationens södra entré samt två norr om 
spåren. Den ena parkeringen är placerad väster om 
stationsbyggnaden och den andra öster om nuvarande 
bussterminal.

Platsens förutsättningar beskrivs mer ingående i avsnittet 
om trafi k under ”Planområdets förutsättningar”.

4.11.3. Förslag

4.11.3.1. Gatunät

Inga större förändringar i befi ntlig gatustruktur 
föreslås. Södra Ringvägen, inom planområdet, och 
Kungsängsgatan, i direkt anslutning till planområdet, 
ligger kvar i befi ntliga lägen. Längs Södra Ringvägen 
sker ett par förändringar i korsnings- eller mötespunkter. 
Korsningen Södra Ringvägen - Kopparbergsvägen 
kommer att utformas som en fyrvägskorsning där stråket 
till resecentrum blir en dubbelriktad in- och utfart för 
kollektivtrafi k. In- och utfart till bussterminalen i östra 
delen av planområdet förskjuts österut och hamnar mitt 
framför Gjutare Granströms gata. 

För privatbilister och taxi kommer angöring till 
resecentrum ske i tre entréer, i anslutning till 
Vasaterrrassen, Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen. 
Den fjärde entréen ligger i anslutning till bussterminalen 
och kan därför inte angöras med bil.  Angöring till 
Kungsledens kontors- och parkeringsbyggnad sker öster 
om byggnaden.

Alla trafi kerade ytor bör ha rening av dagvattnet.

4.11.3.2. Gång- och cykelvägnät

Två nya passager för gång- och cykeltrafi k skapas över 
spårområdet, en vid vardera entrén. Båda förbindelserna 
är öppna och tillgängliga dygnet runt. Diagonalt genom 
kvarteret Sigurd 3 föreslås en allmän gång- och cykelväg 
som förbinder Sigurdsterrassen med Kungsängsterrassen. 

Cykelbana föreslås enbart längs Södra Ringvägens norra 
sida, för att undvika konfl ikter med bussresenärer på 
södra sidan.

Ett smalare gång- och cykelstråk etableras vid 
Kungsängspassagen, längs resecentrums östra brodel, 
även den i form av ett rampsystem. Gång- och 
cykelpassagen blir en naturlig del av resecentrum och dess 
sluttande ytor. Förbindelsen blir också en länk mellan 
Kopparlunden och stadsdelen Kungsängen, men fungerar 
även som anslutning för gående och cyklister som ska till 
eller från centrum. 

Stråket genom Vasaparken och längs Kopparbergsvägen 
blir även i fortsättningen en viktig förbindelse mellan city 
och resecentrum. Behov fi nns av att se över dessa sträckor 
vad gäller skyltning och utformning i samband med att 
nytt resecentrum byggs. 

Befi ntlig passage, från Vasaparken till resecentrum, under 
Södra Ringvägen kommer att nyttjas i större utsträckning 
än tidigare vilket medför ett ökat tryck och ökat slitage i 
Vasaparken. 

Korsningen Södra Ringvägen - Kopparbergsvägen 
föreslås bli en fyrvägskorsning där bussterminalens in- 
och utfart integreras. 

4.11. TRAFIK, GATOR och PARKERING 



 Detaljplan för Västerås Resecentrum m.m.      sid 57

Ramböll har på uppdrag av Västerås stad under våren 
2018 tagit fram en gång- och cykelutredning för aktuellt 
förslag. Resultatet visar att för att en god cykelmiljö ska 
kunna uppnås behöver utformningen av passagerna över 
spåren justeras. I dagsläget är vissa av terrasserna för 
branta och har för snäva svängradier. Tillgängligheten för 

den allmänna gång- och cykelväg som föreslås genom 
kvarteret Sigurd 3 är godtagbar, men anslutningen från 
Sigurdsterrassen behöver ses över och förbättras. Fortsatt 
arbete sker parallellt under tiden detaljplanen är ute på 
samråd. 

4.11.3.3. Parkering

Det kommer fi nnas utrymme för ett mindre antal 
korttidsparkeringsplatser i anslutning till samtliga entréer, 
främst för att kunna lämna och hämta personer (”kiss and 
ride”). 

Parkering för personer med funktionsnedsättning fi nns 
vid Sigurdspassagen i nära anslutning till huvudingångarna 
och vid Kungsängspassagen i förbindelse med 
korttidsparkeringen.

Idag fi nns det ca 340 parkeringsplatser som nyttjas 
av pendlare. Västerås stad har gjort bedömningen 
utifrån jämförbara städer att det är ett rimligt 
antal parkeringsplatser även i framtiden. Enligt 
rekommendation bör dessa placeras högst 300 meter från 
stationen.

Parkeringhus

I den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet har 
man slagit fast att markparkering för bilar ska avvecklas 
och ersättas av parkeringsformer som är mer effektiva och 
naturliga i stadsmässiga miljöer. Istället bör man satsa på 
parkering i parkeringshus och även längs gator i form av 
kantstenparkering. 

För att möta efterfrågan på framtida bilparkering i 
Kungsängen ska ett fl ertal parkeringsanläggningar 
anläggas i takt med att stadsdelen utvecklar sig. En 
parkeringshusutredning har tagits fram som gett förslag på 
var dessa parkeringsanläggningar kan lokaliseras, hur stora 
de kan vara och vilken typ av anläggning som är lämplig 
för respektive läge. Inget läge är föreslaget inom aktuellt 
planområde, men i direkt anslutning till planområdet 
fi nns två lägen att gå vidare med på sikt. Det ena ligger 

Blåa linjer visar cykeltrafi ken inom området. 
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Antal cykelparkeringar inom planområdet. De runda cirklarna utanför planområdet visar på framtida möjliga lägen för parkeringshus, som 
även kan nyttjas för cykelparkering. 
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nära Vasaterrassen det andra nära Kungsängsterrassen. 
Lägena ligger inom 300 meter från entréerna, se karta för 
cykelparkering till vänster. Fram tills att dessa är byggda 
kommer markparkering forsätta att nyttjas. 

4.11.3.4. Taxi och färdtjänst

På fl era av landets järnvägsstationer/resecentrum 
fi nns reglerad taxiangöring (bomsystem). För att få ett 
trafi keringstillstånd fi nns ett antal kvalitetskrav som 
trafi kerande taxibolag måste uppfylla. Kraven har sin 
grund i ”God taxitradition”, Svenska Taxiförbundets 
kvalitetsnormer. Kraven handlar bland annat om 
prisvärde, valfrihet och trygghet för kunder som vill ta en 
taxi.

Diskussion har förts om att införa ett liknande system 
i Västerås nya resecentrum. Ur resenärernas synvinkel 
är val av plats för taxiangöring viktig, då det dels inte 
får medföra orimligt långa sträckor att gå och dels inte 
får uppstå förvirring om vilken entré de ska gå till. 
Detaljplanen ger möjlighet till angöring i direkt anslutning 
för tre av entréerna. Den fjärde entrén ligger integrerad 
med bussterminalen och är svårare att angöra med bil, 
men angöring kan ske längre österut. Frågan behöver 
fortsätta diskuteras.

4.11.3.5. Cykelparkering

I förslag till nytt resecentrum fi nns cykelparkeringsplatser 
vid samtliga entréer. De fl esta hamnar vid den primära 
entrén eftersom här fi nns fl er målpunkter än bara 
resecentrum. Totalt planeras det i ett första skede för  
drygt 2 100 cykelparkeringsplatser inom planområdet. 

Vid Vasaterrassen ligger ett cykelgarage i förlängningen 
av den primära entrén. Cykelgaraget har plats för cirka 
500 cyklar samt cykelservice, cykelbutik, förvaringsboxar 
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för hjälmar, cykelpump och uppfräschningsytor 
med dusch och toalett. För korttidsparkerare fi nns 
ca 200 cykelparkeringar utomhus, varav 90 fi nns på 
parkterrassens lutande ramp nära entrén. 

Vid Sigurdsterrassen fi nns det cirka 150 cykelparkeringar 
inomhus i entréplanet under det lyfta landskapet och cirka 
250 platser utomhus nära entrén.

Vid Östermalmsterrassen fi nns det plats till cirka 430 
väderskyddade cykelparkeringar under rampen. Det fi nns 
också cirka 60 cykelparkeringar ovanpå rampen nära 
entrén. Efter samrådet kommer denna del av planområdet 
att studeras ytterligare, och då kan ytterligare platser 
tillkomma.

Vid Kungsängsterrassen fi nns det plats till cirka 450 
platser inomhus och 60 platser utomhus.

Det pågår översyn av förslaget för att kunna möjliggöra 
fl er platser inom planområdet. Därutöver fi nns det 
möjlighet att anordna cykelparkering i de kommande 
parkeringhusen  i direkt anslutning till planområdet. 

Kvarteret Sigurd 3 inrymmer också cirka 1700 platser för 
cykelparkering, men avser främst kvarterets egna behov.

4.11.4. Detaljplanebestämmelser 

Planbestämmelserna för trafi k, gator och parkering 
är bestämmelser som till viss del går in i de andra 
delområdena. Planbestämmelserna reglerar parkering, 
allmänna gator samt gång- och cykelvägar. Följande 
planbestämmelser fi nns för trafi k, gator och parkering 
(för generella planbestämmelser som gäller inom hela 
planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):

GATA1

(GATA2)

GCVÄG1

GCVÄG2

(GCVÄG3)

GCVÄG4

(P1)

(P2)

P3

Gata

Gata under gång- och cykelramp

Gång- och cykelväg

Gång och cykelväg, gäller mellan 
markhöjderna +9 och +20 meter.

Gång- och cykeltunnel

Gång- och cykelväg på ramper/terrasser

Parkering får uppföras i två plan med 
planterbart bjällklag över.

Parkering får uppföras under den 
uppbyggda torgytan.

Parkeringshus får uppföras.
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Fig. x Sigurdsterrassen

GRÖNSTRUKTUR OCH 
ALLMÄNNA PLATSER
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4.12.1. Allmänt

Detaljplaneförslaget för resecentrum innebär att fl er 
människor kommer att passera, vistas och bo inom 
planområdet. Det kommer att medföra krav på de 
allmänna platserna som dels ska kunna hantera de stora 
fl ödena av människor som passerar, dels skapa attraktiva 
allmänna platser i form av mötesplatser för både boende 
och passerande.

Då det kommer vara stora fl öden av människor som 
passerar resecentrum varje dag är det viktigt att skapa 
en god orienterbarhet. Dessa stråk kommer nyttjas 
stora delar av dygnet vilket även ställer höga krav på 
tillgänglighet och trygghet. Genom detaljplaneförslaget 
stärks stråken som förbinder city med Mälaren och nya 
mötesplatser skapas, främst genom de nya terrasserna.

4.12.2. Förutsättningar

Planområdet har i nuläget inga allmänna ytor som torg 
eller parker. De ytor som inte är bebyggda består till 
största del av hårdgjorda ytor för parkering och gator. 
Den grönska som fi nns utgörs främst av träd och buskar, 
som ramar in parkeringsytor eller står längs gator. Det 
fi nns trädalléer i och längs med Södra Ringvägen samt 
inne på Sigurd 3, intill Kungsängsgatan. Det fi nns också 
träd med mistel inom planområdet.

4.12.3. Riktlinjer

I Västerås stads grönstrukturplan och parkplan fi nns 
riktlinjen att alla ska ha tillgång till en park inom 300 
m (promenadväg). Parkerna bör hänga samman i 
rekreationsstråk.

I grönstrukturplanen fi nns även riktlinjen att alla ska ha 

tillgång till 50 kvm park och 50 kvm stadsdelsskog. Till 
stadsdelsskog räknar man med att avståndet kan vara 
längre än 300 m. Parker med högt besökstryck, där det 
alltså är mer än en person/50 kvm, kan avlastas med 
utveckling av parker i närheten.

Att uppnå målet med 50 kvm/person, inom 300 m från 
bostaden, är svårt att säkerställa inom planområdet. Dels 
för att antalet bostäder ännu inte är säkerställt, dels för 
det inte fi nns plats för så mycket park eller grönyta inom 
planområdet. 

Detta bör tas med i beräkningen när man tar ett större 
grepp för hela området kring resecentrum, så att det 
säkerställs att ytan för park blir tillräcklig för de som ska 
bo och vistas i området. 

Dessutom bör de grönytor som fi nns hålla hög kvalitet, 
för att tåla ett högre tryck och tillgodose fl er behov.

Bristen på parkytor inom planområdet ökar också behovet 
av en god gårdsmiljö på kvartersmark. Lekplats på 
kvartersmark ska anordnas.

Vad planområdet kan bidra med är att binda samman 
gröna ytor med gångstråk och göra det lättare att färdas 
med cykel och till fots mellan dem. I utformningen är det 
därför viktigt att fokusera på att skapa sammanbindande 
rekreationsstråk över järnvägen. 

En trolig effekt av planen är även att trycket på 
Vasaparken ökar, en park som redan i dag har ett mycket 
högt tryck.

4.12.4. Förslag

Planförslaget innebär att fl er allmänna ytor tillskapas. Nya 
torgytor, gång- och cykelvägar samt två passager över 

spåren tillkommer. 

Resecentrum ska hantera stora fl öden av människor. 
Orienterbarheten är därför avgörande för att området 
ska fungera som en attraktiv plats. De lyfta terrasserna 
är tillgängliga över hela sin yta och upplevs som ett 
sammanhängande landskap som sveper över spårområdet. 
I de stora fl ödena fi nns lugna nischer för att betrakta, 
vänta och mötas, medan fl öden koncentreras med 
hjälp av vegetation, utrustning och funktionsbelysning. 
Entréplatserna ansluter till de fl öden som redan är 
etablerade i staden och leder resenärer och stadsbor vidare 
genom resecentrum.

I ett led att skapa mer grönska vid resecentrum föreslås 
att perrongtaken som är över järnvägens plattformar 
bekläds med vegetation, så kallade ”gröna tak”. 

4.12.4.1. Torgytor

I anslutning till vardera av resecentrums fyra entréer 
skapas det en så kallad terrass. Vasaterrassen, 
Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen utformas 
alla tre som sluttande torgmiljöer. Här fi nns en separat 
cykelväg som, efter att terrassen passerats, fortsätter över 
spåren. Torgmiljön får en gångväg som slingrar sig upp 
för höjdskillnaden. Utformningen av torg och gångvägar 
ska utgå från universiell design när det gäller bland 
annat lutningar och viloplan. Kring gångvägen skapas 
sedan planteringar och sittmiljöer. Planteringar kan även 
nyttjas som en del i dagvattenlösningen och skapar ett 
synligt omhändertagande av dagvattnet i anslutning till 
terrasserna. Dagvattenlösningarna får gärna knyta an till 
resecentrums närhet till Mälaren. De tre terrasserna är lite 
olika stora, vilket möjliggör olika storlek på planteringar 
och sittmiljöer. 

4.12. GRÖNSTRUKTUR OCH ALLMÄNNA PLATSER
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I Sigurdsterrassens förlängning, på andra sidan 
Kungsängsgatan, fi nns Hamnparken, vilket är en stor 
tillgång för boende och andra som rör sig i området. 

I den övre delen av Vasaterrassen, i anslutning till 
resecentrumsbyggnaden, föreslås möjligheten att tillskapa 
uteservering. Det är viktigt att det fi nns en mix av 
offentliga och privata sittplatser ute, så att det inte enbart 
skapas privata för serveringen.

Östermalmsterrassen har en annan karaktär 
och utformning än övriga tre terrasser. Från 
Ösermalmsterrassen går en cykelväg längs med spåren 
mot Kopparlunden. Vid terrassen fi nns även en gång- 
och cykelsnurra som går ner i marknivå. I övrigt är 

utformningen av terrassen inte färdigstuderad, men 
blir sannolikt utformad som en torgmiljö präglad av sin 
placering mitt i ett viktigt gång- och cykelstråk. 

Stråk

Inom området länkas de olika stråk som möts på 
norra respektive södra sidan om järnvägen samman. 
Sammanlänkningen av stråk skapar synergier på platsen 
och i staden som helhet.

På norra sidan kopplas det viktiga stråket från innerstaden 
via stadshuset och Vasaparken till Vasaterrassen, via 
passagen under Södra Ringvägen. Stråket leds sedan 
över spåren på Sigurdspassagen. Även stråket från 
Kopparbergsvägen kopplas på Sigurdspassagen, men 

genom en smitväg som går genom resecentrumbyggnaden 
upp på Vasaterrasssen. 

I öster länkas cykelvägen från Kopparlunden på den 
cykelramp som i förlängningen blir Östermalmsterrassen 
och Kungsängspassagen. 

På södra sidra sidan länkas de nya stråken, Sigurds-
passagen och Kungsängspassagen, samman med de 
befi ntliga stråken längs Östra hamnen och det planerade 
stråket längs silon och hamnkajen (”Mälarstrandsgatan”).

4.12.5. Grönstruktur

Detaljplaneområdet är omgivet av Vasaparken i norr och 
Hamnparken i söder. Genom att skapa planteringar och 
en grön miljö vid Vasaterrassen och Sigurdsterrassen 
fi nns potential att binda ihop de båda parkerna. Att 
skapa nya gröna miljöer och koppla ihop med befi ntliga, 
är något som kommer att studeras ytterligare för hela 
Mälarportsområdet.

Genomförandet av förslaget innebär att många befi ntliga 
träd inom planområdet kommer behöva tas bort på grund 
av grundläggningsarbeten, nya gång- och cykelfl öden 
och passager, framdragning av ledningar och en ny 
bebyggelsestruktur. Undantaget är trädallén i Södra 
Ringvägens mitt. Västerås nya resecentrum har ett stort 
allmänt intresse då det berör kollektivtrafi ken både på ett 
lokalt, regionalt och nationellt plan. 

Nya träd kommer dels att återplanteras inom området, 
dels utanför planområdet längs Kungsängsgatan. 
Återplanteringen kommer att ske under en längre 
tidsperiod än normalt, då hela stadsdelen är under 
omvandling under en längre tid framöver. Marksaneringar, 
utbyggnad av nya ledningsstråk och framtida 

Vasaterrassen
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grundläggningsarbeten gör det svårt att säga exakt när 
detta kan vara lämpligt att utföra tidsmässigt eftersom 
området inte byggs ut samtidigt utan i fl era etapper. 

4.12.5.1. Mistlar

Inom planområdet fi nns mistlar i 23 av träden, se karta. I 
anslutning till planområdet fi nns det fl er mistlar.

Misteln är med stöd av 8 § artskyddsförordningen fridlyst, 
vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna 
och ta bort eller skada frön eller andra delar. Enligt 15 § 
artskyddsförordningen får Länsstyrelsen i det enskilda 
fallet ge dispens från förbudet om det inte fi nns någon 
annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos 
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Västerås stad kommer parallellt med detaljplanearbetet 

att lämna in en ansökan om dispens för att ta ned 23 
träd med mistlar. Som kompensation kommer 23 nya 
mistelvänliga träd att planteras. 

Västerås stad bedömer att det fi nns fl era motiv till att 
träden behöver tas ned. Västerås resecentrum är av stort 
allmänt intresse då det berör kollektivtrafi ken både på 
lokal, regional och nationell nivå. Resecentrum fi nns 
redan på samma plats, men ytan utökas och nyttjas 
effektivare än tidigare. Den kapacitetsökning som 
detaljplanen möjliggör går inte att genomföra utan 
stora markingrepp. Ett av detaljplanens huvudsyften är 
att resecentrum i större utsträckning än idag ska vara 
en integrerad del av centrala Västerås genom att båda 
sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk, passager 
och bebyggelsekvarter. Detta medför en förändring 
av områdets nuvarande struktur. För att kunna ändra 
markanvändningen i området krävs marksanering, vilket 
framförallt påverkar fastigheten Sigurd 3 där majoriteten 
av berörda träd står.

4.12.5.2 Trädallé

Alléerna längs Södra Ringvägen på norra sidan av 
resecentret samt Kungsängsgatan och vid Sigurdsgatan 
22 på södra sidan av resecentret omfattas av generellt 
biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap § 11 och 
förordningen om områdesskydd SFS 1998:1252. 
Biotopskyddet innebär att man inte får bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön. Om det fi nns särskilda skäl, får dispens från 
förbudet ges i det enskilda fallet.

Ansökan om dispens för att ta ned 35 alléträd på södra 
sidan av resecentret och 8 antal alléträd på norra sidan, 
totalt 43 träd,  kommer att lämnas in till länsstyrelsen i en 
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De 23 mistlar inom planområdet som berörs markerade i rött.

De 43 alléträd som berörs inom planområdet markerade med gult.

parallell process till detaljplanearbetet. 

Västerås stad bedömer att motiven är samma som de som 
nämns för mistlar, se kapitel 4.12.5.1. 
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TORG1

TORG2

n1

Torg, platsbildning i anslutning till 
resecentrum; brofäste, ramp, trappor, 
plantering, cykelparkering samt gång- och 
cykelväg får fi nnas.

Torg, från markhöjden +10,84 
meter. Platsbildning i anslutning till 
resecentrum; brofäste, ramp, trappor, 
planetering, cykelparkering samt gång- 
och cykelväg får fi nnas.

Plantering ska fi nnas.

4.12.6. Detaljplanebestämmelser 

Planbestämmelserna för grönstruktur och allmänna 
platser är bestämmelser som till viss del går in i de andra 
delområdena. Planbestämmelserna reglerar vart allmänna 
platser ska fi nnas samt grönska på dessa platser. Följande 
planbestämmelser fi nns för grönstruktur och allmänna 
platser (för generella planbestämmelser som gäller inom 
hela planområdet samt administrativabestämmelser se 
plankartan):
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5. HÄLSA OCH SÄKERHET 
5.1. Allmänt
Det är av allmänt intresse att detaljplanen utformas med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Planområdets strategiska läge ger utmaningar och 
begränsningar i form av buller, transport av farligt 
gods samt störningar från industri (befi ntlig silo-
anläggning). Områdets industriella historia innebär att 
markföroreningar fi nns i planområdet, vilket också 
behöver tas hänsyn till.

5.2. Störningar 
5.3.1. Buller

Trafi kbullerförordning 2015:216, förordningen om 
trafi kbuller vid bostadsbyggnader bedöms gälla för hela 
planområdet.

Planförslaget innebär inte nyplanering av Södra 
Ringvägen eller utökat spårområde. Trafi kökning på 
spåren sker oavsett om detaljplanen genomförs eller 
inte. Bullerutredningar är genomförda utifrån framtida 
prognoser och planförslaget är utformat därefter.

Till de delar av planförslaget som innehåller bostäder har 
separata trafi kbullerutredningar genomförts:

- Vasatornet, ÅF-Infrastructure, daterad 2018-04-30, 
se kapitel 4.9. för Vasatornet. Se även avsnitt 4.9.2.1. 
Utredning i sin helhet fi nns även som bilaga. 

- Sigurd 3, ÅF-Infrastructure, daterad 2018-03-19, 
reviderad 2018-09-27. Se även avsnitt 4.8.2.2. Utredningen 
i sin helhet fi nns även som bilaga.

Förordningen (2015:216) om trafi kbuller vid 
bostadsbyggande

Buller från spårtrafi k och vägar

 3 § Buller från spårtrafi k och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i 
stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret 
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. förordning (2017:359)

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå 
överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 
§ första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller 
i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som 
anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån 
dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

5.3.1.1. Detaljplanebestämmelser

Planområdet får en generell planbestämmelse när det 
gäller buller: ”Där riktvärdet för buller överskrids ska minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en 
ljuddämpad sida alternativt om riktvärdena kan tillgodoses genom 
enkelsidiga lägenheter på mindre än 35 kvm.”

Sigurdskvarteret får planbestämmelsen f13 : 
”Öppningspassagen ska utformas med genomsiktliga skärmar så 
riktvärden för buller innehålls” för att säkerställa att det inte 
läcker in för mycket buller genom öppningspassagerna 
mot Kungsängsgatan och järnvägen.

5.3.2. Vibrationer

Vibrationer från järnvägstrafi k kan orsaka skador på 
byggnader och ge upphov till störningar och obehag för 
människor. För vibrationer tillämpar Trafi kverket 0,4 
mm/s (RMS 1-80 Hz) inomhus som den nivå som ska 
tillämpas för  bostäder och vårdlokaler.

En vibrationsutredning har genomförts, Acoustic 
consulting and design, daterad 2017-12-20. Utredningen 
har kommit fram till att de lätta persontrafi ktågen som 
stannar på stationen inte medför nivåer med risk för 
kännbara vibrationer och stomljud. Däremot medför de 
tunga godstågen som inte stannar på stationen risk för 
både kännbara vibrationer och stomljud i nya byggnader.

Åtgärder för att reducera stomljud behövs enligt 
utredningen endast om bostäder eller känsliga 
verksamheter placeras på bottenplan. I Sigurdkvarteret 
samt Kungsledens fastighet föreslås parkering i bottenplan 
och för Vasatornet föreslås kontor, vilket gör att inga 
åtgärder krävs för att reducera stomljudet.
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När det gäller vibrationer från godståg som passerar 
stationen utan att stanna, fi nns en risk för måttlig störning 
i form av kännbara vibrationer. 

5.3. Förorenad mark 
5.3.1. Utförda undersökningar och 
föroreningssituation

Mälarporten (Stationsområdet) har historiskt fungerat 
som ett industriområde med ett antal olika verksamheter 
som kan ha förorenat både mark och grundvatten. I 
samband med omvandling av området fi nns ett behov av 
att hantera risker kopplade till dessa föroreningar. 

Ett strategiskt dokument som beskriver hur 
föroreningsfrågor kan hanteras på ett likartat sätt 
i exploateringsprocessen för hela Mälarporten 
(Stationsområdet) togs fram 2015 av Sweco Environment. 
Enligt detta måldokument ska, vid förändrad verksamhet/
markanvändning, föroreningssituationen utredas, 
undersökas och eventuellt åtgärdas. 

En detaljerad miljöteknisk markundersökning  har utförts 
av Sweco, Västerås, 2016-06-21. Undersökningsområdet 
omfattade detaljplaneområdet med undantag för 
spårområdet. Dokumentet har sedan sammanfattats i ett 
pm av Sweco, Västerås, 2017-09-18. Båda fi nns som bilaga 
till detaljplanen. Nedan ges en kort sammanfattning av 
undersökningsresultaten. För mer detaljerad information 
hänvisas till bilagorna.

5.3.2. Mark

Det fi nns inte några beräknade platsspecifi ka 
riktvärden för Stationsområdet. Analysresultaten 
har jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för 

Känslig Markanvändning respektive Mindre Känslig 
Markanvändning samt gränsen för farligt avfall.

Undersökningsresultaten påvisar att det förekommer 
fyllnadsmaterial i området, mäktigheten varierar mellan 
cirka 1-3 meter. Analysresultaten av markproverna påvisar 
bl.a. att:

• Området söder om järnvägsområdet är generellt kraftigt 
påverkat av metallföroreningar, synnerhet av koppar 
och bly. Ställvis påträffas koppar och bly i halter som 
överstiger gränsvärdet för farligt avfall. Även på större 
djup, i naturligt lagrad jord, påträffas förhöjda halter av 

koppar och bly i ett fl ertal punkter (dock i allmänhet 
med en lägre föroreningsgrad jämfört med ovanliggande 
fyllnadsmaterial).

• Området norr om järnvägsområdet är inte lika påverkat 
av metallföroreningar som det södra området. Förhöjda 
halter koppar påträffas ställvis.

• Förhöjda halter av PAH påträffas i större 
sammanhängande områden i fyllnadsmassorna söder om 
järnvägen. PAH påträffas i halter över gränsen för farligt 
avfall i fl era punkter i den djupare fyllningen (> 1 m under 
markytan). Risk föreligger för att PAH kan förekomma i 

Karta som visar undersökningsområdet + planområdesgränsen
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fri fas. Norr om järnvägen påträffas förhöjda halter PAH i 
minst ett sammanhängande område men även i utspridda 
punkter. På större djup, i naturligt lagrad jord, är PAH-
halterna med några undantag generellt låga både norr och 
söder om järnvägen.

• Oljeförorenade massor påträffas på ett antal utspridda 
ställen, huvudsakligen söder om järnvägen. Ett 
sammanhängande område med oljeförorening kan 
eventuellt fi nnas i den östra delen av området söder om 
järnvägen.

5.3.3. Grundvatten

Föroreningar förekommer även i grundvattnet. 
Grundvattennivån är belägen cirka 1,5–2 meter 
under befi ntlig markyta. Grundvattnets storskaliga 
strömningsriktning antas vara riktad mot Mälaren.

Söder om järnvägsområdet påträffas höga eller 
mycket höga halter av arsenik, nickel och zink i tre 
grundvattenrör. Övriga metaller förekommer i halter som 
bedöms som mycket låga till måttliga.

Grundvatten i den sydöstra delen av område är ställvis 
påtagligt förorenat med avseende på PAH:er och bensen. 
I två grundvattenrör påträffas halter av PAH-M och 
bensen på nivåer som kan innebär en risk för människors 
hälsa via ånginträngning i byggnader. I tre grundvattenrör 
förekommer PAH-M och PAH–H i halter som kan få en 
påverkan på recipienten (hamnområdet i Mälaren).

5.3.4. Bedömning och förslag på vidare steg i 
byggprocessen

Områden med ett åtgärdsbehov har identifi erats i 
den detaljerade miljötekniska markundersökningen. 
Inför det fortsatta arbetet rekommenderar Sweco att 
en riskbedömning med framtagande av platsspecifi ka 
riktvärden för detaljplaneområdet genomförs för att 
utreda vilka föroreningshalter som kan accepteras utan att 
de utgör någon risk för människors hälsa och för miljön 
vid planerad markanvändning. När riskbedömningen 
genomförts bör föroreningssituationen för respektive 
exploateringsprojekt inom detaljplaneområdet utredas. I 
de fall riskreducerande åtgärder bedöms krävas behöver 
även en åtgärdsutredning samt riskvärdering genomföras. 
I samband med projektering av åtgärder behöver 
kompletterande undersökningar av mark, bl.a. för att 
avgränsa föroreningen i sid- och eller djupled eller för att 
kunna friklassa områden.

Inventering av befi ntliga byggnader med avseende på 
farligt avfall ska utföras inför eventuell rivningsåtgärd. 
Kompletterande provtagning bör också genomföras av 
marken under befi ntliga byggnader. Vissa byggnader i 
Sigurd 3 uppfördes mellan slutet av 40-talet och slutet av 
50-talet och marken kan ha varit förorenad sedan tidigare.

Vid exploatering av detaljplaneområdet kommer stora 
mängder jordmassor att schaktas av byggtekniskt skäl 
(d.v.s. oavsett föroreningsinnehåll). Schaktmassor 
med halter överskridande riktvärden för s.k. ringa risk 
och som inte kan återanvändas inom området kan 
komma att behöva omhändertas på avfallsanläggning. 
Vid projektering av olika delar av resecentrum kan 
resultaten som redovisas i Sweco´s rapport användas 
för att kvantifi era mängd massor i olika avfallsklasser 

Begreppsförklaring markföroreningar

KM - Känslig markanvändning. Avser 
markanvändningar där såväl barn som vuxna vistas en 
större del av dagen, till exempel bostäder och skola. 
Exponeringsrisken är hög.

MKM - Mindre känslig markanvändning. Avser platser 
där människor vistas en längre tid av dagen men risken 
för exponering är liten. Exempel på markanvändningar 
är industri, handel, kontor, hotell samt andra 
centrumändamål.

PAH - Polycykliska aromatiska kolväten. En grupp av 
cancerogena ämnen. Förekommer i olika blandningar, till 
exempel i olika typer av kol- och oljeprodukter.

Tidigare utredningar:

Sweco Environment AB (2016), Stationsområdet 
3B Miljömål, Miljömål avseende efterbehandling 
avförorenad mark, Västerås Stad, rapport daterad 2016-
03-07.

Sweco Environment AB (2016), Västerås Stad, 
Resecentrum Västerås, Detaljerad miljöteknisk mark-
undersökning, rapport daterad 2016-06-21. 
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5.4. Skyddsavstånd
5.4.1. Silon

5.4.1.1. Siloanläggning - nuläge

Öster om aktuellt planområde har Lantmännen en 
spannmålsanläggning, bestående av spannmålssilo och 
foderpelletsanläggning. Under skördeperioden, augusti – 
oktober, är verksamheten intensiv och kan även bedrivas 
nattetid. Leveranser till anläggningen sker i huvudsak med 
täckt lastbil och utleveranser sker i huvudsak med fartyg. 
Anläggningen kan påverka omgivningen genom buller 
från fl äktar, trafi k, lastning och lossning samt damning/
stoftspridning. Därför har anläggningen en skyddzon för 
störning på 200 meter från silons mitt.

Bedömning av skyddsavstånd är baserat på hur man 
tidigare bedömde liknande verksamheter i ”Bättre plats 
för arbete” (den är numera upphävd). Skyddszonen 
avser det område inom vilket man kan tänka sig en 
påverkan som medför olägenheter från den här typen av 
verksamhet.

Verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen, utan en så 
kallad U-anläggning. Det innebär att miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn på anläggningen, men 
utför ingen regelbunden kontroll.

Siloanläggningen är planlagd som hamnverksamhet. 
Verksamheten vid Silokajen kommer att fortsätta i 
ungefär samma omfattning som idag, med ett hundratal 
fartyg per år, så länge silon fi nns kvar. Förutom 
spannmålstransporter används den del av Silokajen 
som ligger närmast Kungsängsgatan som ro-roläge för 
utskeppning av extremt tungt gods. 

5.4.1.2. Siloanläggning - framtid

Inom planområdet påverkar skyddsavståndet från silon 
nästan hela fastigheten Sigurd 3. En förutsättning för att 
kunna bygga bostäder och förskola inom kvarteret är att 
siloverksamheten upphör och fl yttar till annan plats. 

Diskussioner förs sedan en längre tid mellan Västerås 
stad och Lantmännen angående fl ytt. Flytten är en 
förutsättning för att kunna utveckla hela stadsdelen 
runt silon i enlighet med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen. 

5.4.1.3. Detaljplanebestämmelser 

Ett område som är aktuellt för planläggning kan vid 
tidpunkten som detaljplanen upprättas vara olämpligt 
för det avsedda ändamålet. De åtgärder som behöver 
genomföras för att göra det lämpligt kan ofta vara både 
omfattande och kostsamma. För att det ska vara motiverat 
att lägga ner dessa kostnader kan det vara nödvändigt att 
först anta en detaljplan som ger incitament att genomföra 
dessa åtgärder som ger marken ett ökat värde genom sina 

som kommer att uppstå. Det är först när man känner till 
vilka områden som ska schaktas som det är motiverat 
att förtäta provtagningspunkter med syfte att klassa 
massorna.

I det fall interna eller externa massor med 
föroreningshalter överskridande s.k. ringa risk önskas 
användas inom eller utanför fastigheten ska en anmälan 
om återanvändning av avfall i anläggningsändamål 
upprättas. 

Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan 
ska lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid 
innan eventuella efterbehandlingsarbeten/schaktarbeten 
påbörjas. I samband med saneringsanmälan tas en 
schaktplan för exploateringsprojektet fram samt en 
beskrivning av behov av eventuella kompletterande 
provtagningar, plan för miljökontroll vid sanering, 
skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningar 
vid sanering o.s.v.

5.3.5. Slutsatser

Områden med ett åtgärdsbehov inom framtida 
resecentrum har identifi erats. Marken bedöms 
vara hälso- och miljömässigt möjlig att exploatera 
förutsatt att vidare utredningar med bl.a. platsspecifi k 
riskbedömning och åtgärdsutredning genomförs samt 
att efterbehandlingsåtgärder vidtas utifrån planerad 
markanvändning.

5.3.5.1. Detaljplanebestämmelser
Detaljplanen har fått den generella planbestämmelsen: 
”Föroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges”.

Siloanläggningen
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Skyddszon för silon samt avloppsreningsverket.

byggrätter.

Ett sätt att göra detta är genom att villkora bygglov, det 
vill säga att man i en planbestämmelse anger att start- eller 
slutbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring 
av markens användning inte får lämnas innan en annan 
specifi cerad åtgärd har genomförts först.

Det måste visas i detaljplanen att den villkorade 
åtgärden leder till att marken blir lämplig för den 
ändrade markanvändningen. Att lägga ner eller fl ytta 
siloverksamheten innebär att skyddszonen på 200 meter 
kan tas bort. 

En detaljplan kan endast reglera åtgärder inom 
planområdet förutom om det fi nns särskilda skäl enligt 
plan och bygglagens fjärde kapitel 12 § punkt 3.  

Skydd mot störningar

12 § I en detaljplan får kommunen bestämma

1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, 
olyckor, översvämning och erosion,

2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från 
omgivningen, och

3. om det fi nns särskilda skäl för det, högsta tillåtna 
värden för störningar genom luftförorening, buller, 
skakning, ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 
kap.miljöbalken.

Exempel på andra olägenheter är lukt, utsläpp, 
dammbildning, exponering farliga ämnen, allergener eller 
vibrationer.

För att kunna möjliggöra bostäder och förskola inom 
Sigurd 3 föreslås därför en administrativ planbestämmelse 

som villkorar att slutbesked för bostäder och förskola ej 
får medges innan siloverksamheten har fl yttats.

a2 Slutbesked för förskola och bostäder får ej 
medges innan siloverksamheten är nerlagd.

5.4.2. Reningsverk

Öster om planområdet fi nns Västerås stads 
avloppsreningsverk. På grund av lukt från anläggningen 
fi nns vissa restruktioner när det gäller markanvändningen 

inom en zon av 200 meter från anläggningen. För 
närvarande pågår en utredning om att antingen fl ytta eller 
bygga in avloppsreningsverket för att på så sätt få ner 
skyddsavståndet.

Skyddszonen berör endast aktuell detaljplan för områden 
som planläggs för gata och torg, det vill säga ingen 
föreslagen bebyggelse påverkas.
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riktlinjer. 

Med anledning av detta har en särskild riskutredning tagits 
fram för resecentrum (daterad 2016-12-01). För Västerås 
5:9 har en inledande riskanalys (daterad 2016-10-10) tagits 
fram, som ska fördjupas efter genomfört samråd. Båda 
utredningarna har utförts av Brandskyddslaget. 

5.5.2 Förutsättningar

Idag transporteras farligt gods på spår 3 och 5. Eftersom 
det inte är fastlagt på vilka spår farligt gods kommer 
att transporteras efter en framtida ombyggnad, är 
utgångspunkten i riskutredningen att transporter ska 
kunna ske på samtliga spår. Det vill säga, det ska vara 
möjligt att transportera farligt gods även på spår närmast 
bebyggelsen på båda sidor.

Utifrån underlag från Trafi kverket uppskattades för 
perioden 2013-2015 att antalet vagnar som var lastade 
med farligt gods utgjorde ungefär 5,4 % av den totala 
godsmängden. Ingen prognos fi nns för hur mycket 
farlig gods som kommer att passera genom området i 
framtiden. Analysen har utgått från att andelen farligt 
gods blir oförändrad gentemot dagens situation,  det vill 
säga 5,4 % av godstrafi ken.

Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är 
transporter av farligt gods på järnvägen, tågbrand och 
urspårning från järnvägen som kan medföra olycks-
händelser med möjlig konsekvens för det aktuella 
planområdet.

5.5.3 Resecentrum - rekommenderade åtgärder

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten 
med aktuellt planförslag genom att utvärdera vilka 
risker som människor inom det aktuella området kan 

5.4.3. Allmän hamn

Enligt den fördjupade översiktsplanen kommer kajstråket 
förbi Lantmännens verksamhet att omvandlas från lastkaj 
till promenadstråk med terrasser mot vattnet. Dialog 
pågår med Lantmännen gällande fl ytt av deras verksamhet 
till Västerås hamn. Förberedande arbete pågår också för 
att fl ytta lastningsläget för tunggods, det sk RoRo-läget till 
hamnen. 

Parallellt med dialog om fl ytt av Lantmännens verksamhet 
och RoRo-läget har dialog inletts med Sjöfartsverket 
om klassifi ceringen ”allmän hamn”. Området är för 
närvarande en del av ”Allmän hamn” i Västerås med de 
villkor det innebär bland annat gällande tillgänglighet 
till kaj. Utvecklingen av Mälarporten som helhet påvisar 
annan verksamhet längs kajstråket inne vid Västerås 
resecentrum.  Ambitionen är att kunna omvandla 
kajstråket till gagn för västeråsarna, vilket gör att 
målbilden är att frågan om allmän hamn ska vara löst till 
dess att Lantmännens verksamhet och RoRo-läget har 
fl yttats. 

5.5. Risk
5.5.1 Allmänt 

Den riskkälla som utgör en betydande risk inom 
planområdet är transport av farligt gods på järnväg. Risker 
är främst förknippade med urspårning och transport 
av godset. Tåg som innehåller farligt gods stannar inte i 
Västerås utan passerar endast området. 

Den planerade etableringen inom området innebär en 
förtätning av byggnader såsom bostäder, förskola, kontor 
och hotell och centrumändamål i spårområdets närhet 
samt även parker och cykel- och gångpassager.

Vid lokalisering av verksamheter/bostäder bör man alltid 
sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett tillräckligt 
stort avstånd från eventuella störningskällor. I centrala 
och attraktiva lägen, nära järnväg, kan rekommenderade 
skyddsavstånd vara svåra att klara.

Järnvägen trafi keras både av person- och godstrafi k 
och tågtrafi ken kan vid en olycka innebära påverkan 
mot omgivningen genom bland annat urspårning eller 
olycka med farligt gods. För att hantera dessa risker fi nns 
en vägledning framtagen av Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund (MBR), ”Riktlinjer för ny och ändrad 
markanvändning intill järnvägen inom Västerås - avseende 
risk för urspårning samt transporter av farligt gods” 
(2013). 

Denna vägledning kan inte tillämpas för denna detaljplan 
då den inte tar hänsyn till personer som befi nner sig på 
centralstationen, på perrongen eller inuti de intilliggande 
byggnaderna. Vägledningen utgår från de aktuella 
förutsättningarna som fi nns idag. Den föreslagna 
bebyggelsen innebär att avsteg behöver göras från dessa 
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komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå 
hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet 
uppnås. Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade 
händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för 
människor som vistas inom det studerade området.

En inventering av trafi krörelser på järnvägen genom 
området har gjorts. Utifrån denna har ett antal möjliga 
olycksscenarier sammanställts. Dessa omfattar olyckor 
med farligt gods, urspårning och brand i tåg. En kvalitativ 
bedömning av respektive scenario har genomförts. 
Scenarier med bedömt hög risk har sedan analyserats 
vidare i en fördjupad analys som omfattar beräkning av 
individ- och samhällsrisk. Resultatet av beräkningarna 
visar att risknivån i området är oacceptabel närmast 
spårområdet samt för olyckor med få omkomna. 
Risknivån avseende samhällsrisk är huvudsakligen på en 
sådan nivå att den fi nns inom ALARP-zonen.

Detta innebär att man ska sträva efter att sänka risknivån 
så långt det är möjligt. Den planerade exploateringen 
uppfyller inte heller de krav på skyddsavstånd som 
MBR har påvisat i sin vägledning för exploatering av 
stationsområdet. 

En känslighetsanalys har gjorts där en ökad andel farligt 
gods samt förekomst av samtliga farligt godsklasser 
antagits. Denna visar på en högre risknivå. Skillnaderna är 
dock begränsade och innebär inte att risknivån markant 
ändras. Känslighetsanalysen visar därför att det fi nns en 
robusthet i resultatet även om trafi ksituationen skulle 
förändras till det sämre ur ett riskperspektiv.

För att hantera identifi erade risker ges nedanstående 
förslag på åtgärder för att minska konsekvenserna av 
en eventuell olycka. Med föreslagna åtgärder bedöms 

planerad bebyggelse kunna uppföras enligt förslag utan att 
människor utsätts för onödiga risker.

Vasatornet

- Ytor mellan spår och bebyggelse ska utföras så att 
stadigvarande vistelse inte uppmuntras. Exempelvis ska 
lekplatser och bänkar eller liknande inte placeras här. 
Däremot är markparkering ett lämpligt nyttjande.

- Säkerställd utrymning ska fi nnas för personer 
som befi nner sig i byggnaden på så sätt att en av 
utrymningsvägarna från samtliga utrymmen med 
stadigvarande vistelse ska mynna på säker sida (bort från 
järnvägen).

- Friskluft ska tas från trygg sida, bort från järnvägen och 
placeras på tak.

- Fasader som vetter mot järnvägen ska utföras i 
obrännbart material och konstruktionen ska minst 
motsvara EI30 (fönster i EW30) alternativt ska skydd 
mot urspårning (skyddsräler eller vall) placeras utmed 
sträckningen förbi byggnaden.

Stationsbyggnaden

- Friskluft ska tas från trygg sida, bort från järnvägen. 
Friskluftsintag ska inte placeras på överbyggnaden över 
spårområdet.

- Fasader som vetter mot järnvägen i marknivå ska utföras 
i obrännbart material och konstruktionen ska minst 
motsvara EI30 (även fönster).

- Stationsbyggnaden ska skyddas mot urspårade tåg. 
Lämpligen säkerställs detta genom att perrongerna 
utformas så att sådant skydd erhålls.

- Kommersiella verksamheter på överbyggnaden ska 
begränsas till resandefunktioner (biljettförsäljning, mindre 
kiosker, caféer utan egna sittplatser etc.)

- Restauranger och andra lokaler för stadigvarande 
vistelse ska placeras i stationsbyggnadens ytterkanter, 
bort från spårområdet. Uteserveringar inom ca 20 meter 
från närmaste spår bör begränsas till skyddade områden 
(exempelvis pga. nivåskillnader) med begränsade avstånd 
till dörrar som leder in i stationen.

Sigurd 3

- Ytor mellan spår och bebyggelse ska utföras så att 
stadigvarande vistelse inte uppmuntras. Exempelvis ska 
lekplatser och bänkar eller liknande inte placeras här, 
däremot är markparkering ett lämpligt nyttjande.

- Säkerställd utrymning ska fi nnas för personer som 
befi nner sig i kontorsbyggnader på så sätt att en av 
utrymningsvägarna från samtliga utrymmen med 
stadigvarande vistelse ska mynna på säker sida (bort från 
järnvägen). Detta gäller byggnader som är exponerade 
mot spårområdet (d.v.s. utan andra byggnader som ligger 
framför).

- Friskluft ska tas från trygg sida, bort från järnvägen. På 
kontorshusen ska friskluftsintag placeras på tak.

- Fasader till kontorshusen som är inom 30 meter 
från järnvägen ska utföras i obrännbart material och 
konstruktionen ska minst motsvara EI30 (även fönster). 
Med 25 meters skyddsavstånd kan fönsterklass reduceras 
till EW30.

- Skydd mot urspårning ska placeras så att 
kontorsbyggnaderna är skyddade från avåkande tåg. 
Detta säkerställs lämpligen genom att perrongen närmst 
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byggnaderna utförs så att skydd mot urspårning erhålls.

Kommentar: riskutredningen togs fram 2016-12-01 och 
därefter har förslaget för Sigurd 3 justerats och fått en 
annan kvartersstruktur. Avsikten är att efter samrådet 
uppdatera riskutredningen så att rekommenderade 
skyddsåtgärder överensstämmer med det förslag som 
sedan går till granskning.

5.5.4 Västerås 5:9 - rekommenderade åtgärder

Den inledande riskanalysen är utförd i ett tidigt skede för 
att på ett övergripande sätt klargöra om tänkt placering är 
möjlig överhuvudtaget och vilka riskreducerande åtgärder 
som i så fall kan vara aktuella. Riskanalysen behöver i ett 
senare skede utvecklas så att frekvenser och konsekvenser 
för tänkta olycksscenarier kvantifi eras och jämförs med 
värderingskriterier som ställts upp av MBR. Utifrån detta 
kan sedan behovs och omfattning av åtgärder preciseras. 

Analysen bedömer det möjligt att placera byggnader 
minst 15 meter från närmsta spårmitt med i stort sett 
liknande åtgärder som som MBR påvisar i vägledning 
2 i sitt dokument. Bedömningen är gjord utifrån att 
trafi kunderlaget från Trafi kverket visar på begränsade 
godstransporter genom stationsområdet och begränsade 
transporter av farligt gods. Detaljplanen behöver ställa 
krav på riskreducerande åtgärder, preliminärt görs 
följande bedömning om lämpliga åtgärder:

- Svårutrymda verksamheter (förskolor, samlingslokal, 
skolor, vård, äldreboendet etc.) bör inte placeras på 
fastigheten. Endast verksamheter som medför att 
personer är vakna och kapabla att själva utrymma 
byggnaden tillåts.

- Endast ytor för infrastruktur samt ytor som inte 

uppmanar till stadigvarande vistelse bör planceras mellan 
närmsta spårmitt och byggnad.

- Byggnad behöver utföras så att samtliga utrymmen 
utformas med åtminstone en utrymningsväg som 
mynnar bort från riskkällan. Friskluftsintag för lokaler 
där personer vistas stadigvarande placeras mot sida vänd 
bort från riskkällan. Möjlighet till centralavstängning kan 
behövas.

- Någon form av urspårningsskydd behöver uppföras 
mellan byggnaden och järnvägen eller att byggnaden 
förstärks i den nedersta våningen så att påkörningslaster 
klaras. Detta gäller utmed hela planområdet.

- Byggnadsfasader (inklusive fönster) ska utföras i 
brandteknisk klass EI 30.

Detaljplanen har utformats utifrån ovan givna förslag till 
åtgärder.

5.5.4.1. Detaljplanebestämmelser
Detaljplanen har fått den generella planbestämmelsen: 
”Utrymning ska vara möjlig bort från spåren. Gäller alla 
byggnader som är placerade upp till 50 meter från spår.”

5.5.6. Järnvägens infl uensområde

I järnvägens närhet behövs i regel särskilda åtgärder 
för att få en god bebyggd miljö. Trafi kverkets generella 
rekommendationer är att ny bebyggelse inte bör 
tillåtas inom 30 meter från spårmitt på närmsta spår. 
Verksamheter så som parkering, garage i ett plan och 
förråd där människor endast vistas tillfälligt kan fi nnas 
inom 30 meter från spårmitt. 

Trafi kverket anser att parkeringsplatser bör anläggas 
minst 15 meter från järnvägen (räknat från spårmitt på 

närmaste spår). Ett längre avstånd eller någon form av 
skydd kan behövas vid högtrafi kerade banor och om 
tågen bromsar in vid den aktuella platsen. Körytan inom 
parkeringsområdet kan anläggas 10 meter från spårmitt .

För uppförande av parkeringshus och parkeringsdäck 
gäller generellt ett avstånd av minst 30 meter från 
järnvägen. Ett avstånd på minst 15 meter rekommenderas 
dock för att klara uppförandet samt framtida underhåll.

30 meter ger ett skyddsavstånd för farligt gods 
vid urspårning samt utrymme för eventuella 
räddningsinsatser. Ett sådant avstånd medger även 
komplettering av riskreducerande åtgärder om 
risksituationen förändras. Avståndet möjliggör också 
en viss utveckling av järnvägsanläggningen, som utgör 
riksintresse för kommunikationer. 

Trafi kverkets rekommendationer är inte fasta regler utan 
en bedömningsfråga från fall till fall. Riskreducerande 
åtgärder kan ge möjligheter till minskning av avstånd. 
Ett syfte med samrådet är att pröva vilka avstånd som är 
möjliga.

5.5.7. Förutsättningar för räddningsingripanden

5.5.7.1. Framkörningstider

För Sigurd 3 föreslår detaljplanen bebyggelse i 
form av kontorsbyggnader och bostäder upp till 20 
våningar. Kommersiella lokaler fi nns i bottenvåning. 
Framkörningstiden för den typen av bebyggelse får 
maximalt vara 5 minuter. Fastställd tidsram uppfylls 
precis.

Planen föreslår bebyggelse i form av stationsbyggnad, 
butiker integrerade eller fristående samt hotell och 
kontorsbyggnader. Vilket utgör B2 bebyggelse där 
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aktuell framkörningstid max får vara 8 minuter och 
framkörningstiden får maximalt vara 8 minuter. Fastställd 
tidsram överskrids ej.

5.5.7.2. Brandvattenförsörjning

Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram 
brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta 
kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd 
mellan brandposter om 150 meter.

Närmaste befi ntliga brandposter fi nns i närheten av 
Sigurdsgatan på den södra sidan om spårområdet. 
Befi ntligt brandpostnät bedöms inte ha tillräcklig 
kapacitet för att kunna tillgodose behovet av 
brandvattenförsörjning av planområdet. Om hotell, 
kontor och andra publika byggnader skall byggas i 
planområdet bör det säkerställas att avståndet mellan 
brandposter är maximalt 150 meter.

En förtätning av brandposter på norra och södra 
sidan om spårområdet bör utföras i anslutning till 
nybyggnationer alternativt att det visas att kapaciteten 
på brandvattenförsörjning och de befi ntliga avstånden 
till byggnad är inom de regler som anges i BBR är inom 
angivna ramar.

5.6. Vindstudie
White arkitekter har utfört en vindstudie för Västerås 
resecentrum, daterad 2018-09-17. Nedan följer en kort 
sammanfattning, se även separat bilaga.

Åtta vindriktningar är simulerade för att få en komplett 
bild av vindsituationen. En vindhastighet av 5 m/s är 
använd i simuleringarna då det är en relativt frekvent 
förekommande hastighet och som också påverkar den 
personliga komfortsituationen vid olika aktiviteter. Bilden 
till höger visar årlig genomsnittlig vindhastighet, resultaten 
från alla vindriktningar ihoplagda.

Resultat

Under året är de fl esta områdena lämpliga för antingen 
längre eller kortare vistelser. Följande områden identifi eras 
som de mest utsatta under året (se markeringar på bild till 
höger):

1. Området till sydväst (inklusive Vasatornet, 
Sigurdspassagen och perrongerna) ligger på gränsen 
mellan lämliga för kortare vistelser och lämpliga för 
promenader och cykling.

2. Den nordöstra delen av bussterminalen är mestadels 
lämplig för korta vistelser.

3. Den nordöstra delen av gång- och cykelvägen är lämlig 
för promenader och cykling - det passar dess syfte.

Generella slutsatser

- Sett till hela året, med tanke på det lokala klimatet, är de 
fl esta områdena runt och inom resecentrum lämpliga för 
antingen längre eller kortare vistelse.

- Den föreslagna utformningen av taket har ingen negativ 
inverkan på vindkomforten på marknivå eller området 

runt omkring.

- De fl esta områdena som kan få problem ligger till 
nordöst och sydväst om bebyggelsen. Problemen upplevs 
främst under nordliga, nordöstliga och västliga vindar.

- På marknivå runt Vasatornet upplevs problem med 
vindkomforten.

Rekommendationer

Det rekommenderas att vindskydd byggs upp på följande 
ytor. Med vindskydd avses räcken som kan göras 
mer eller mindre genomsläppliga (för att sila vinden), 
skärmar, växtlighet, planteringar såsom träd, buskar eller 

1)

2)

3)

Årlig genomsnittlig vindhastighet - resultaten från alla 
vindriktningar kombineras med faktiska klimatdata (vindhastighet 
och vindriktning).
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klängväxter. Det kan också vara utstickande delar/pariter 
i fasader.

Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 och 1:194 
(Östermalms-terrassen): Längs kanterna på 
takområdena (om dessa kommer att användas som 
terrasser) samt kanterna på gång- och cykelvägen. I 
området där gång- och cykelvägen leder ner till marknivå.

Perrongerna: i och runt de nordöstra och sydvästra 
delarna (kommer också ge skydd för de centrala delarna). 
I området där perrongerna möter bussterminalen samt 
mot öppningen vid Sigurd 3, för att skydda de centrala 
delarna.

Kungsängspassagen: längs kanterna, speciellt vid 
området som kopplas ihop med Östermalmsterrassen.

Bussterminalen: runt busshållplatser, till exempel som 
busskurer. I den nordöstra delen, för att störa och sakta 
ned luftfl ödet genom området.

Sigurd 3: mellan luckorna i gårdsstrukturen, för att störa 
och sakta ned luftfl ödena som blåser in till gården. Runt 
tornet på innegården, för att skydda från vindar som 
blåser ner på gården längs tornet. Här rekommenderas 
träd eller utstickande partier i fasad som till exempel 
skärmtak.

Sigurdspassagen: längs kanterna, speciellt vid 
kopplingen med området runt Vasatornet.

Vasatornet: i områdena runt byggnaden, med fokus på 
den sydvästra sidan (om områdena kommer användas 
för vistelse). För att skydda mot nedåtgående vindar från 
fasaden rekommenderas träd med stora kronor.

Små ändringar kan ge stort resultat 
på läsidan

Byggnaders placering kan minimera 
oönskade vindflöden

Höjd och bredd-relationen av en 
byggnad kan göra lä-sidan mindre/
större

Takdesign B och C ger mest skydd. 
Situation D kommer få vinden att 
dyka snabbt och turbulens kan 
uppkomma

Rundade hörn hjälper till att få bort 
turbulens

Kvarterstruktur som blockerar vind-
gator

Strategisk placering av träd. 
Fungerar dock ej med tung trafik

Vid trafikerade och snäva gator 
kan gröna fasader användas för att 
fånga vinden

Materialval: ljusa material reflekterar 
mer ljus och får därför stadsrummet 
att kylas ner under natten

Små ändringar i topografin kan 
skapa skyddade platser utan bygg-
nader

Minska vertikala vindar med stora 
trädkronor

Träd med grönska året om ger sky-
dd även på vintern

Plantera träd på strategiska platser 
för att skydda mot vind

Lägre planteringar och buskar kan 
skapa lokalt vindskydd

Varierad plantering – Människor kan 
hitta en plats som passar behovet

Allmänna rekommendationer för att förbättra termisk komfort i och omkring byggnader, infrastruktur och topografi . Illustration hämtad 
från vindstudien.
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5.7. Tillgänglighet
Olika grupper i samhället har skilda förutsättningar att 
nyttja olika kommunikationsmedel. Därför behöver 
planeringen anpassas till krav som tillgodoser fl era olika 
grupper av människor; yrkesverksamma kvinnor och män, 
pensionärer, ungdomar, barn, människor utan och med 
tillgång till bil, fotgängare och cyklister.

Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade har 
särskild betydelse, vilket också avspeglas i lagstiftningen. 
Stationernas utformning behöver underlätta för 
rörelsehindrade, synsvaga, hörselsvaga, allergiker samt 
förståndshandikappade. Utöver det behöver även 
barnperspektivet lyftas fram. Resecentrums utformning 
skall helt enkelt vara tillgängligt för alla grupper i 
samhället.

Planförslagets tillgänglighet, främst för resecentrum, 
har studerats av tillgänglighetsexperter. Nedan fi nns en 
sammanställning av de viktigaste aspekterna som måste 
studeras vidare i det fortsatta arbetet:

Placering sittmöjligheter – Det är viktigt med väl 
utplacerade sittmöjligheter främst vid väntytor vid byten 
mellan färdsätt. Då väntetiden ibland kan vara upp 
till 20 minuter ska det även fi nnas väntytor inomhus. 
Viloplatser rekommenderas även fi nnas var 50 meter. Från 
dessa viloplatser ska det gå att se/höra om det t.ex. är 
förseningar eller spårbyten.

Meetingpoint – Vid behov av ledsagare ska det fi nnas 
meetingpoints på stationen. Förslagsvis behövs två 
meetingpoints, en vid vardera av de norra entréerna.

Toaletter – Det är viktigt att det fi nns handikapp- och 
vanliga toaletter vid de platser av resecentrum där folk 

vistas. I anslutning till busstationen bör det förslagsvis 
fi nnas en toalett som kan vara öppen dygnet runt, t.ex. en 
självstädande toalett.

Orientering – Det behöver vara lätt att orientera sig 
i resecentrum så att besökare inte behöver gå onödiga 
omvägar.

Hissar, rulltrappor och trappor – Hissarna måste vara 
så stora att alla typer av rullstolar som tillåts på tåg även 
får plats i hiss. Förslagsvis bör hissarna vara glasade för att 
döva ska kunna kommunicera. Glasad hiss är även positivt 
ur trygghetsaspekt.

Synskadade föredrar trappor framför rulltrappor, så det 
bör även fi nnas trappor som alternativ till rulltrappor.

Terrasser/passager över spåren – De gång- och 
cykelramper som fi nns över spåren kan inte tillgodoräknas 
som tillgängliga även om det är rätt lutning och 
viloplan fi nns då det är för många ramper i följd. För 
att passagerna över spåren ska kunna tillgodoräknas 
som tillgängliga dygnet runt bör det fi nnas en hiss 
som är öppen dygnet runt. Det kan räcka med att 
Sigurdspassagen utrustas med hiss.

Belysning – Det är viktigt med en jämn belysning på 
gångytor utan mörka fl äckar.

Ljud – I en sådan stor allmän yta som ett resecentrum 
blir är det viktigt med en bra ljudmiljö, något som bör 
studeras senare i processen. 

Parkering – Handikapparkering ska anordnas vid 
de entréer som kan angöras med bil. De allmänna 
rekommendationerna kring handikapparkering följs. 
Ambitionen är att de ska fi nnas närmare än 25 meter, 
vilket är minimikravet enligt nu gällande lagstiftning.

5.8. Trygghet
Med trygghet menas den upplevda tryggheten eller 
otryggheten som en individ upplever på en plats. 
Begreppet ska inte blandas ihop med säkerhet som 
handlar om trafi ksäkerhet och risken för olyckor. En 
plats kan vara trafi ksäker, t.ex. en gångtunnel, men kan 
upplevas otrygg p.g.a. dålig belysning och sikt. Risken är 
då att gångtunneln inte används. Därför är det viktigt att 
både skapa trygga och säkra miljöer.

Otrygghet kan leda till att människor undviker att vistas 
på platser eller påverkar deras val av transportmedel och 
färdväg. Tryggheten på en plats behöver inte vara konstant 
över dygnet utan en plats som upplevs trygg under dagtid 
kan upplevas otrygg när det är mörkt. 

Följande beskriver viktiga aspekter vid byggnation av 
nya järnvägsstationer för att de ska upplevas trygga. En 
förklaring av vilka åtgärder som är genomförda i Västerås 
nya resecentrum anges också.

Funktionsblandad omgivning – för att skapa mer liv och 
rörelse i stadsrummet kring resecentrum är det bra att blanda olika 
verksamheter som; affärer, bostäder, arbetsplatser och resturanger så 
att det rör sig människor i området under dygnets alla timmar.

Inom Västerås resecentrum och i direkt anslutning skapas 
förutsättningar för blandade verksamheter med bland 
annat affärer, bostäder och kontor.

Stationsområden i centrala lägen som möjliggör 
transportslagsövergripande trafi k – en station där fl era 
transportslag samsas skapar en naturlig genomströmning av 
människor. Det i sin tur leder till att trygghetsupplevelsen ökar.

Inom Västerås resecentrum kommer både tåg och 
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Västerås resecentrum kommer att få fyra entréer, där 
passagerna över spåren inte bara kommer att fungera som 
entréer till resecentrum utan även som en viktig gång- 
och cykellänk mellan centrum och Mälaren. Genom att 
utforma passagerna över spåren så de blir synliga och 
upplysta minskar risken för att de ska upplevas otrygga. 
Flera alternativa passager över spåren gör även att 
tryggheten kan öka då man alltid har en alternativ väg att 
ta sig över spåren.

busstrafi k samsas vilket gör det till en viktig bytespunkt. 
Dessutom kommer den nya passagen över spåren bli ett 
viktigt gång- och cykelstråk som binder ihop Västerås 
centrum med Mälaren.

Utformning – viktigt att underlätta för resenärerna så att 
smidiga och trygga byten möjliggörs, vilket även förhindrar 
spårspring. Det är även viktigt att miljöer som t.ex. plattformar, 
busshållsplatser, cykelparkering och bilparkering utformas väl så att 
de upplevs trygga och tilltalande.

Västerås resecentrum kommer att få två passager över 
spåren vilket kommer att underlätta byten. Bussterminalen 
placeras i anslutning till spår 1, vilket underlättar byten 
mellan olika färdmedel. Miljöer som kan upplevas otrygga 
som döda ytor under terrasserna har byggts bort för 
att skapa en bättre överblickbarhet och därmed öka 
tryggheten. Torgytornas storlek har minskats jämfört 
med den ursprungliga idén för att de inte ska riskera att 
uppfattas som ödsliga. De parkeringsgarage som placeras 
under passagerna får glasade väggar så att tryggheten inne 
i dem kan öka.

Funktionell och bra belysning – rätt belysning är en 
viktig aspekt för att skapa trygghet; dels att det fi nns ordentligt 
med belysning och dels att det är rätt typ av belysning. Stark och 
bländande belysning kan bidra till otrygghet.

I BIGs förslag över nytt resecentrum har belysningen 
studerats och förslag tagits fram för hur belysningen 
skulle kunna utformas. 

Flera entréer till stationsområdet – genom fl era entréer 
ökar inte bara tillgängligheten utan även genomströmningen av både 
resenärer och övriga. Om stationen kan fungera som en naturlig 
genomfart i stadsrummet fi nns goda förutsättningar att skapa liv och 
rörelse under stora delar av dygnet.
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6. Teknisk försörjning 
6.1. Vatten, avlopp, fj ärrvärme, fj ärrkyla, el och 
stadsnät

Planområdet genomkorsas av olika ledningar, förlagda 
både i gatumark och under spårområde. Genomförandet 
av planförslaget innebär att många ledningar måste 
fl yttas och att förstärkningar behöver ske. Att fl ytta 
ledningar är både komplicerat, tidskrävande och kostsamt. 
För närvarande pågår utredningar och planering 
kring framtida ledningsnät inom och i anslutning till 
planområdet. Planförslaget kommer att kompletteras i 
detta avseende till gransknings-skedet. 

I Kungsängsgatan, i direkt anslutning till planområdet, 
fi nns stora huvudledningar för fjärrvärme, vatten- och 
avlopp samt el. Ett större stråk korsar under järnvägen 
i höjd med Sigurd 4. Stråket innehåller ledningar 
för fjärrvärme och fjärrkyla, vatten och avlopp. I 
ledningsstråket fi nns även en större dagvattenkulvert, 
Lillåkulverten, som har sitt utfl öde i Mälaren vid 
siloanläggningen i hamnbassängen. Norr om spåren, 
vid framtida Östermalmsterrassen, krävs omläggning 
av alla ledningar. Ett gemensamt ledningsstråk föreslås 
placeras där bussterminalens in- och utfart är placerad 
och där marken inte kommer att bebyggas. Marken kan 
överbyggas, men lägsta frihöjd är 5,5 meter. 

Längs Södra Ringvägen fi nns en huvudledning för 
fjärrvärme. Den behöver fl yttas ut i Södra Ringvägen i 
samband med genomförandet av detaljplanen. 

Elbehovet i och kring nya resecentrum kommer att öka 
väsentligt, hur stort utreds för närvarande. Oavsett så 
kommer elnätet behöver förstärkas. Preliminärt bedöms 
tre nya nätstationer behöva anläggas inom planområdet.  
En bör placeras på norra sidan av spårområdet, i 
närheten av Sigurdspassagen. Två bör placeras på södra 
sidan av spårområdet i närheten av respektive entré till 

resecentrum. Till dessa nätstationer måste det också fi nnas 
utrymme att dra fram nya kablar. Lämpliga placeringar 
utreds för närvarande och kommer att komplettera 
planförslaget till nästa skede.

Inom området fi nns optokablar och en central nod i 
byggnaden i kvarteret Sigurd 3. Noden matar in nästan 
hela Västerås stad och bör därför särskilt beaktas. En stor 
del av optokablarna kommer att kunna fl yttas i samband 
med genomförandet av resecentrum.

6.2. Energi

Det fi nns ett behov av att bättre förstå kommande behov 
av el, värme och kraftmatning i hela Västerås, där inte 
minst eldistribution och effekttoppar måste analyseras så 
att en optimal lösning för nya resecentrum kan utformas. 

Energiförbrukningen drivs på av framtida behov av 
att ladda olika elfordon, byggnadens utformning med 
stora glaspartier och volymer samt högre krav på 
klimatkomfort. 

Uppvärmning av fastigheten kommer i huvudsak ske 
med relativt låga temperaturer då man eftersträvar 
en vistelsetemperatur på cirka 10-15°C. De sluttande 
terrasserna samt gång- och cykelvägen över spåren 
kommer att förses med markvärme.

För närvarande diskuteras två förslag på lösningar 
gällande värmeförsörjningen för Mälarporten och således 
resecentrum.

1. Ett högtempererat stråk som går genom hela området 
för Mälarporten, som sedan växlas ner i sektioner. 
Lågtemperaturstråk leds till olika sektioner, där 
planområdet för resecentrum utgör en sektion.

2. En stor central för hela Mälarporten , alternativt en 
central på vardera sida järnvägen, som växlar ner till 
ett lågtemperaturområde. Ett helt nytt lågemperaturnät 
anläggs i planområdet.

I en workshopserie som hölls våren 2018 kring temat 
”Energi” kom följande idéer upp för effektiv hållbar 
energiproduktion för nya resecentrum; 

- Lågtempererad fjärrvärme 
- Integrerad värme-/kylalösning
- Golvvärme
- Differentierad behovsstyrd partiell värme/kyla
- Gemensamt energilager för värme
- Gemensamt energilager för Kyla 
- Sol-el/energi som hämtas från resecentrum stora tak och 
eventuell fi lm på glasytor.
- Effektiv styrning av energiförbrukning, balansering och 
kapacitet baserat på förbrukningsdata/sensorer med mera.

6.3. Solelproduktion

Möjlighet fi nns att utnyttja taket till resecentrum för solel/
energi. 

Enligt energiöverenskommelsen som slöts den 10 juni 
2016 mellan fem av Sveriges riksdags åtta partier antogs 
ett mål om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Syftet 
med överenskommelsen är att skapa långsiktiga spelregler 
för den svenska energiförsörjningen.

Energimyndigheten har tagit fram ett förslag till nationell 
strategi för ökad användning av solel (ET 2016:16). För 
att solel ska kunna bidra till att uppnå 2040 målet måste 
produktionen öka jämfört med dagens marginella nivå.
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Energimyndigheten menar att denna nivå kan öka från 
0,08 procent 2017 till mellan 5 och 10 procent av den 
totala elanvändningen i Sverige 2040.  

För att kunna bidra till denna strategi är det viktigt att 
kommuner går i bräschen och på alla vis försöker främja 
ett ökat användande av solel.

som föreslås för omhändertagande av dagvatten från 
detaljplaneområdet är därför en kombination av små- 
och storskaliga anläggningar, bland annat underjordiska 
lösningar i form av magasin. 

Markföroreningar förekommer inom planområdet och 
därför är inte infi ltration lämpligt. Föroreningsberäkningar 
som har genomförts visar att dagvattnet från planområdet 
både norr och söder om spårområdet överskrider 
riktvärden för direktutsläpp till Mälaren och därför är i 
behov av viss rening för att klara riktvärden för utsläpp 
som fi nns uppsatta i Västerås Stads dagvattenpolicy. 
Utredningen för Sigurd 3 visar dock att riktvärden 
för föroreningar underskrids, vilket främst beror på 
antagandet att ingen fordonstrafi k kommer att tillåtas på 
rampnivån och att ytan därmed inte kommer att belastas 
med trafi krelaterade föroreningar. 

För Södra Ringvägen föreslås att dagvatten avleds mot 
skelettjord som anläggs under befi ntliga träd mellan 
körbanorna. Det föreslås också att dagvatten från 
terrasserna som kommer att anläggas vid respektive 
hörn av nya resecentrum nyttjas för bevattningsändamål 
i planteringar ovanpå terrasserna. Det vatten som 
inte åtgår till bevattning eller kan fördröjas i själva 
planteringarna, kan istället ledas ner i makadammagasin 
som anläggs under terrasserna i de delar som ska bestå av 
jorduppfyllning. Makadammagasinen kan även nyttjas för 
rening av visst övrigt dagvatten, främst i de södra delarna 
av planområdet. Träd och grönytor inom planområdet kan 
nyttjas för lokalt omhändertagande av dagvatten i direkt 
anslutning till de platser inom planområdet där dagvattnet 
uppkommer. 

Dagvattenomhändertagandet kan ges ett mer spektakulärt 
intryck genom att integrera olika typer av konstverk i 

The software Ladybug is used for the
radiation analysis. It is based on grid
of 0.25 by 0.25 sqm, 0.01m above
the surface.
The analysis is not taking plantation, reflections and 
refraction into account.
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radiation analysis. It is based on grid
of 0.25 by 0.25 sqm, 0.01m above
the surface.
The analysis is not taking plantation, reflections and 
refraction into account.

VTC Solar Radiation
Received solar radiation (kWh/m2) in Stockholm on the canopy

Bilden ovan visar antal kilowattimmar per kvadratmeter och år. 

Bilden nedan visar effektivitet.

I projektet Mälarporten fi nns det en god potential 
att installera solceller på det planerade taket över 
resecentrum. Taket beräknas få en yta om 15 600 
kvadratmeter. Med dagens solcellsteknik skulle det 
innebära att man skulle kunna installera en anläggning 
med en effekt om ca 2 200 kilowatt om man utnyttjar 
hela taket. Enligt Västerås stads solkarta skulle det ge en 
energiproduktion på ca 1 990 000 kilowattimmar per år d. 
v. s 1 990 megawattimmar vilket motsvarar hushållsel till 
ca 400 villor eller ca 800 lägenheter.

6.4. Dagvatten

Idag samlas så gott som all nederbörd som faller inom 
planområdet upp på hårdgjorda ytor och leds orenat 
direkt till Mälaren. Det innebär att Mälaren belastas 
av föroreningar från dels befi ntliga verksamheter, dels 
trafi kerade ytor och dels från befi ntliga markföroreningar.

Västerås stads dagvattenpolicy och handlingsplan för 
dagvatten (antogs av kommunstyrelsen 2014d) ska följas 
vid genomförandet av detaljplanen.

För planområdet har två dagvattenutredningar tagits fram, 
se separata bilagor. En täcker resecentrum, inklusive 
Vasatornet, daterad 2015-12-07, och har tagits fram på 
uppdrag av Västerås stad. En utredning täcker Sigurd 3, 
daterad 2017-10-19, och har tagits fram på uppdrag av 
fastighetsägaren Klövern Dante AB. Båda utredningarna 
har tagits fram av Sweco Environment AB och 
samordnats.

Utgångspunkten generellt är att all dagvattenhantering 
ska lösas inom planområdet, att dagvattnet ska göras 
synligt och vara en del av områdets gestaltning. Marken 
inom detaljplaneområdet kommer efter ombyggnationen 
att vara exploaterad i mycket hög grad. De lösningar 
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anläggningarna.

Höjdsättningen inom planområdet bör generellt 
göras så att marken lutar bort från bebyggelsen mot 
ytor där dagvatten kan omhändertas. Det föreslås att 
höjdsättningen av marken utformas så att vattnet vid 
extrema regn kan avrinna mot Södra Ringvägen norr 
om spårområdet, bort från tågspåren, respektive mot 
Kungsängsgatan, söder om spårområdet. 

Ett befi ntligt instängt område har identifi erats på Södra 
Ringvägen, vid cykelpassagen under vägen. Ett potentiellt 
nytt instängt område har identifi erats på Södra Ringvägen 
utanför Östermalmsporten. 

Höjdsättning av området söder om spåren är också 
viktig för att säkerställa att inte dagvatten rinner in i 
parkeringsgaraget i Sigurd 3. Annars kan det fi nnas 

stor risk att dagvatten kan rinna in och föra med sig 
föroreningar ut från området.

6.5. Avfall

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala 
renhållningsordning. Rekommendationer i Västerås 
stads ”Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och 
transportvägar” ska följas. Enligt Boverkets Byggregler 
(BBR) är rekommenderat avstånd 50 m mellan 
avfallsstation och bostad. 

Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom varje 
fastighet i miljöbodar eller liknande. Det är viktigt 
att separera avfall som kommer från kommersiella 
verksamheter från det som kommer från bostäder då det 
är olika typer av avfall. 

Då platsbrist råder inom planområdet fi nns andra 
alternativa lösningar till traditionella soprum. Som 
exempel kan nämnas underjordsbehållare, som till största 
del är nedgrävd i marken, och sopsugsanläggning. Det 
sistnämnda är något som har diskuterats som en möjlig 
lösning för hela Mälarporten, men först på längre sikt 
när det är mer utbyggt i området. Kortsiktigt måste andra 
lösningar till. 

Inom resecentrum kommer det att fi nnas avfallshantering 
både på den norra och södra sidan av Sigurdspassagen, 
där utrymmet på den södra sidan kommer att vara 
större. För Kungsängspassagen fi nns endast möjlighet 
till avfallshantering på den södra sidan. Norra sidan är 
integrerad med bussterminalen.

Förslag på fördröjning och rening av dagvatten inom resecentrum. Kvarteret Sigurd 3 är inte inkluderat i denna ritning.
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7.1. TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN

7.1.1. Vision 2026

I ”Vision 2026” har Västerås stad tagit fram en målbild 
om ”Staden utan gränser” - en stad vi skapat tillsammans, 
som vi är stolta över, som skapar gemenskap och som 
har en naturlig kontakt med Mälaren. I visionen beskrivs 
stationsområdet som en utvecklad stadsdel med nytt 
resecentrum och moderna kommunikationsmedel. 
Ett attraktivt och välfungerande resecentrum är en 
förutsättning för Västerås förmåga att attrahera nya 
verksamheteter och nya invånare till staden. Utveckling av 
resecentrum är ett viktigt projekt i både ett regionalt och 
nationellt perspektiv.

7.1.2. Översiktsplan, ÖP 2026 

I den reviderade översiktsplanen för kommunen, 
”Västerås 2026 – med utblick mot 2050”, antagen 7 
december 2017, fi nns Mälarporten utpekat som ett viktigt 
strategiskt stadsbyggnadsprojekt med syfte att utveckla 
stationsområdet. Målet är att koppla ihop innerstaden 
med Mälaren och göra stationsområdet innovativt och 
tryggt.

Med utgångspunkt i målen om ett hållbart och 
klimatsmart Västerås har 13 strategier formulerats i 
översiktsplanen. Av dessa har följande en direkt koppling 
till detaljplanen för resecentrum:

- Hälsa, välbefi nnande och jämlika förutsättningar

- Kulturliv ger attraktivitet

- Attraktiv regionstad. - Bostäder för alla

- Balanserad komplettering 

- Enkelt att gå och cykla. 

- Kollektivtrafi ken som ryggrad.

- Levande innerstad 

7.1.3. Fördjupad översiktsplan  för Stationsområdet, 
FÖP 64

En fördjupad översiktsplan för Stationsområdet antogs 
i oktober 2013. Stationsområdet ska utvecklas till en 
hållbar, stadsmässig och mångsidig stadsdel. Stadsdelens 
struktur ska utformas i syfte att läka samman staden och 
överbrygga de barriärer som fi nns i form av järnvägen, 
Södra Ringvägen och Kungsängsgatan. Nya stråk, 
passager och bebyggelsekvarter ska öka den upplevda 
känslan av närhet och samhörighet med centrum, 
intilliggande stadsdelar och viktiga målpunkter som till 
exempel resecentrum, Mälaren, färjekajen, Lögarängen 
och Kokpunkten.

Visionen är en tät och blandad stadsbebyggelse i 
kvartersstruktur, i en varierad skala. Kvarter och 
byggnader ska innehålla en blandning av funktioner och 
verksamheter. Områdets identitet och karaktär ska utgå 
från platsens historia. Detta för att stationsområdet ska 
kännetecknas som stadsmässigt, mångsidigt och attraktivt. 
Det ska vara en stadsdel där människor och deras behov 
står i centrum.

Nya trafi kstrukturer föreslås inom området. Utformning 
och karaktär föreslås förändras för att minska 
genomfartstrafi k och skapa miljöer där gående och 
cyklister prioriteras. Gång- och cykelvägar länkas samman  
till längre stråk och fl er passager under eller över spåren 

7. PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

föreslås.

Resecentrum är en av stadens viktigaste målpunkter 
samtidigt som det utgör en viktig koppling mellan 
centrum och Mälaren. Den fördjupade översiktsplanen 
fastlägger att det nya resecentrumet kommer att fi nnas 
kvar i sitt nuvarande läge men att marken utnyttjas 
effektivare och att den utökas i nordostlig riktning längs 
Södra Ringvägen. 

Nya allmänna platser och parker skapas i strategiska 
lägen med goda förutsättningar för vistelse, möten och 
rekreation. De lägen i området som har störst potential 
att fungera som attraktiva mötesplatser är bland annat 
resecentrum med dess närmaste omgivning.

I den fördjupade översiktsplanen ligger reningsverket kvar 
i sitt nuvarande läge, men strukturerna inom området 
är planerade på så sätt att reningsverkets yta skulle 
kunna integreras med övriga delar av stadsdelen efter att 
verksamheten fl yttat.  Övriga störande verksamheter inom 
området föreslås också fl yttas på sikt. 

För närvarande pågår utredning av fl ytt eller övertäckning 
av reningsverket. Den beräknas färdigställas under 2019. 
och ska tas upp för politiskt beslut i kommunfullmäktige.

7.1.4. Gestaltningsprogram för Stationsområdet

Gestaltningsprogrammet fastställdes 2014 och är ett 
komplement till den fördjupade översiktsplanen för 
Stationsområdet och redovisar principer för stadsdelens 
innehåll och gestaltning. Gestaltningsprogrammet 
är framtaget gemensamt av Västerås stad och 
fastighetsägare i området. Resecentrum och 
reningsverket ingår i översiktsplanen men är undantagna i 
gestaltningsprogrammet. 
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I gestaltningsprogrammet som är framtaget ingår aspekter 
som principer för utformning av allmänna platser (torg 
och parker), gatusektioner, bebyggelse m.m. 

Gestaltningsprogrammet kommer att utgöra underlag till 
kommande detaljplaner och bygglovhantering.

7.1.5. Riksintressen

7.1.5.1. Riksintresse för kulturmiljö 

Riksantikvarieämbete beslutade i juni 2018 att ändra 
området för riksintresse för kulturmiljövård i Västerås 
stad. Ändringen är både i form av revidering av 
riksintressetext och riksintresseanspråkets avgränsning. 
Genom att byta ut värdetextens begrepp ”industrialismens 
samhällsbyggande” mot ”industrisamhället 
stadsbyggande” kan riksintresset tydligare belysa en 
bredare del av Västerås historia som kopplas samman med 
de växande industrierna i staden från slutet av 1800-talet 
fram till mitten av 1900-talet. Industrins utökning ledde 
till en stor befolkningsökning och nya behov av bostäder, 
skolor, offentlig service och möjlighet till rekreation till 
stadens invånare. Allt detta lämnade tydliga fysiska avtryck 
i Västerås. 

Riksintressets motivering: ”Stadslandskap med 
stadsmiljöer präglade av medeltida strukturer, 
regleringen under 1600-talet, industrisamhällets 
stadsbyggande främst i form av industrimiljöer, 
bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal 
- 1940-tal, centrumområde som visar modernismens 
centrumomvandling från ca 1950-tal - 1970-tal samt av 
betydelsen som stiftsstad, skolstad och residensstad.”

Planområdet har tidigare enbart gränsat till riksintresset, 
men med den senaste justeringen så ingår den 

nordvästra delen av planområdet där Vasatornet 
föreslås placeras. Platsen utgörs idag av parkeringsplats 
och impedimentyta. De delar som nu ingår inom den 
geografi ska avgränsningen av riksintresset beskrivs inte 
specifi kt som en värdefull plats, däremot omges de av 
områden som nämns specifi kt i texten. Exempel på detta 
är hamnområdet och kvarteren Mimer och Ottar. Då 
beslutet togs strax innan samråd kommer fortsatt analys 
av Vasatornets eventuella påverkan på riksintresset att 
studeras mer ingående efter samråd.

7.1.5.2. Riksintresse för kommunikation

Planområdet genomkorsas av en järnväg, som utgör 
riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken (Mälarbanan 
och banan Sala – Eskilstuna - Oxelösund).
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7.1.6. Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. I 
samband med att ny detaljplan upprättas, återinträder 
strandskyddet automatiskt för de delar inom planområdet 
som ligger inom 100 meter från Mälaren. Detta måste 
upphävas i den nya detaljplanen för att planförslaget ska 
kunna genomföras.
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7.1.6. Gällande detaljplaner

Inom planområdet fi nns fl era gällande detaljplaner som 
helt eller delvis ersätts av den nya detaljplanen. 

Dp 185 K (laga kraft 1954-03-27) - industriändamål

Dp 574 K (laga kraft 1969-10-14) - allmän plats, gata 
(Södra Ringvägen

Dp 919 K (laga kraft 1987-06-04) - allmän plats, gata 
(Södra Ringvägen)

Dp 1220 K (laga kraft 1994-10-24) - resecentrum

Dp 1429 M (laga kraft 2001-09-06) - allmän plats, gata, 
och järnvägsändamål. 

Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

7.2. OMRÅDETS FRAMVÄXT OCH 
UTVECKLING
7.2.1. Historik

Stationsområdet har fram tills för bara några årtionden 
sedan varit ett verksamhetsområde, innehållande 
olika industrier som ASEA och Västerås Mekaniska 
verkstad samt hamnanknutna verksamheter. Under 
1990-talet påbörjades en förvandling av de mälarnära 
verksamhetsområdena. Befi ntlig järnvägsstation och 
bussterminal fi ck sina nuvarande lägen. Under 2000-talet 
började Östra Hamnen och Lillåudden att bebyggas med 
bostäder. 

7.2.1.1. Bebyggelsetradition i Västerås

I Västerås fi nns en tradition av att med jämna mellanrum 
genomföra större byggnadsprojekt. Det har resulterat i 
byggnader som, när de uppförts, varit dominerande i sin 

omgivning. De har med tiden framstått som byggnader 
av ofta högt värde där gestaltning och material samspelat 
till att bidra till att profi lera staden som framåtsträvande 
och modern. Idag uppfattar vi dem vanligen som väl 
genomförda bidrag till stadsbildens utveckling.

Tidiga exempel på ovanstående är Stora Westmannia, 
Offi cershuset och Stadshotellet. De höll alla en skala som 
inte fanns tidigare i staden. I och med industrialiseringens 
utveckling i Västerås tillfördes ytterligare byggnader i en 
storlek som inte hade någon förebild i staden. ASEA´s 
verkstäder längs Karlsgatan och vidare in i Mimerkvarteret 
uttryckte den framgångsrika industrins framväxt i Västerås 
under den första halvan av 1900-talet. 

Efterkrigstiden innebar en omvandling av centrum till 
en modern stadskärna med kvartersstora byggnader. 

Mälarnära bebyggelse som växt fram under 2000-talet - Östra Hamnen och Lillåudden. Foto från 2018.
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Mimerkvarteret längs Södra Ringvägen.

Mimerkvarteret till vänster, baksidan av Melkerhuset till höger. 
ASEA-tornet längst bort i bild.

Skrapan, en av Västerås högsta byggnader med sina 80 meter.

Stadshuset byggdes kontinuerligt ut mellan 1953 och 
1988. Melkerhuset är en av landets första ”Curtain-wall”-
byggnader och stod klart 1960. Karaktäristiskt är de 
kvartersstora varuhusen i centrum. Punkthuset är det sista 
stora tillskottet i centrum, sträcker sig över två kvarter och 
var klart 1969. I slutet av 1980-talet stod Skrapan färdig 

Melkerhuset och Melkertorget med ASEA-tornet i bakgrunden.

Stadshotellet

som ett av de högsta husen i staden. 

De stora byggnaderna från tiden före 1940-talet är en 
del av det som konstituerar delar av värdena i de kvarter 
som utgör riksintresset centrala Västerås. Den utveckling 
som skett därefter ligger i linje med dessa värden. 
Samtidigt fi nns det i andra kvarter kvar en äldre strukturell 
småskalighet som visar på framväxten av den äldre 
handelsstaden. Äldre byggnader fi nns kvar i vissa kvarter i 
kontrast till de yngre byggnaderna.
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7.2.1.2. Industrialismens samhällsbyggande

För att underlätta länsstyrelsens tillsyn över riksintresset 
för kulturmiljö för Västerås stad, har det funnits behov 
av ett översiktligt material som förtydligar dess värdetext. 
I ett led att skapa det kunskapsunderlag som behövs har 
”Industralismens samhällsbyggnade i Västerås stad - från 
1800-talets slut till 1900-talets början” tagits fram. 

För planområdets del beskrivs järnvägen och Vasaparken 
enligt nedan.

Järnvägen

Järnvägens utbyggnad har haft stor betydelse för Västerås 
och skapat förutsättningar för verkstadsindustriella 
etableringar. Redan 1876 anlades järnvägen 
SWB; Stockholm-Westerås-Berslagens Jernwäg. 

Järnvägsstationen placerades då söder om Vasaparken 
och järnvägsspår drogs ner till hamnen för att underlätta 
omlastning.

Vasaparken

1860 fi rade Västerås trehundraårsminnet av Gustaf  Vasas 
död och året därpå beslutades att en park skulle skapas 
tillgänglig för allmänheten. Detta skedde i samband 
med att staden ville resa ett monument över Gustaf  
Vasa. Parken hade tidigare tillhört landshövdningens 
Kungsträdgård, men staden fi ck ta över parken av kronan 
och 1864 kunde parken invigas.

7.2.2. Kulturhistorisk inventering

Västmanlands läns museum har under 2012 utfört en 
kulturhistorisk inventering och värdering av byggnader 

och miljöer i Stationsområdet. Inventeringen utgör en 
bilaga till den fördjupade översiktsplanen och kommer 
att vara till hjälp i den fortsatta planeringen av stadsdelen. 
Västerås stad tar ställning till enskilda värdebedömningar 
och rekommendatoner i samband med arbetet med 
kommande detaljplaner och bygglovärenden.

Inom aktuellt planområde fi nns tre byggnader upptagna 
i inventeringen. Två av dem har inte ett uttalat 
kulturhistoriskt värde.  

Den befi ntliga stationsbyggnaden uppfördes 1997. Det 
gjordes ett försök att fl ytta den äldre stationsbyggnaden, 
men det misslyckades. I den befi ntliga stationsbyggnaden 
fi nns detaljer i fasaden från den äldre stationsbyggnaden. 

Den andra byggnaden som fi nns med i inventeringen 
ligger norr om spåren, i den östra delen av planområdet, 

Befi ntlig bebyggelse i kvarteret Sigurd 3 som enligt den kulturhistoriska inventeringen både har ett arkitektoniskt värde samt ett 
kulturhistoriskt värde då den är viktig för förståelsen av områdets historia.

Bild nedan på byggnad som inrymmer kontor, biluthyrning och 
bussgods. Byggnaden har inget uttalat kulturhistoriskt värde.
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OMRÅDE SOM SKA 

UTREDAS

Fornlämningar i närområdet och område som ska undersökas

och har använts för kontor, biluthyrning och bussgods. 

I anslutning till aktuellt planområde, på fastigheten Sigurd 
3, fi nns en byggnad bestående av tre byggnadskroppar. 
Mittenbyggnaden har byggts till i två omgångar. 
Ursprungsbyggnaden är uppförd 1930. Hela komplexet 
har arkitektoniska drag kopplade till industribebyggelse 
och upplevs som en helhet i området. Tegelfasader 
med ett stort antal spröjsade fönster förstärker det 
arkitektoniska värdet. Som del av industrimiljön är 
byggnaden viktig för förståelsen av områdets historia. 
Dess placering längs Sigurdsgatan förstärker upplevelsen 
av hur industrin växte fram längs den raka vägen. 

7.2.3. Fornlämningar 

Inom planområdet fi nns inga kända fornlämningar. 
Enligt äldre kartor från år 1854 gick vattenlinjen i 
anslutning till spårområdets södra kant. Området söder 
om järnvägspåren har därefter fyllts ut. Väster om 
planområdet, på fastigheten Samuel 1, har det påträffats 
rester av båtar. 

Med anledning av detta bör en arkeologisk utredning 
utföras för hela kvarteret Sigurd 3, främst för att klargöra 
hur strandzon och sjöbotten ser ut och om det fi nns 
fl er båtvrak eller en spärranordning. Samråd har skett 
med Länsstyrelsen som meddelat att de arkeologiska 
åtgärderna kan vänta till efter det att detaljplanen är klar, 
men de kan naturligtvis utföras i förväg. Arkeologiska 
åtgärder krävs endast där det ska schaktas djupt.

Om fornlämningar påträffas i samband med 
exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och 
anmälan göras till länsstyrelsen.
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7.3. STADSANALYS 
Stadsanalys för området har utförts i samband med att 
översiktsplanen för Stationsområdet togs fram. I samband 
med detaljplanen har analysen kompletterats, men 
beskrivs här kortfattat. 

Läs mer: Stadsanalys 3B och fördjupad översiktsplan för 
Stationsområdet.

7.3.1. Orienterbarhet/Landmärken 

Orienterbarheten till stationen från stadskärnan är 
relativt god. Detta på grund av den centrala placeringen 
i fonden av Kopparbergsvägen som i sin tur kopplar 
till Stora Gatan - två tydliga axlar i staden. Däremot är 
orienterbarheten från Mälarsidan sämre. En anledning är 
dagens otydliga och bristande gatustruktur samt de små 
förskjutningarna i gatunätet.

Recescentrum är i dagsläget inget eget landmärke utan 
landmärkena fi nns i dess närhet så som silon, skrapan, 
stadshuset och Asea tornet. 

7.3.2. Målpunkter

Målpunkter är de viktiga besöksmål som fi nns inom 
resecentrum och dess närhet. De största målpunkterna 
är resecentrum med järnvägsstationen och busscentralen 
tillsammans med Vasaparken som fi nns i anslutning till 
resecentrum.

7.3.3. Noder

Noder är viktiga knutpunkter där till exempel fl era stråk 
sammanstrålar. I resecentrum är de två tydligaste noderna  
idag de båda entreérna till resecentrum.
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Stadsanalys - nuläge.

7.3.4. Utblickar/siktlinjer

Utblickar/siktlinjer bidrar till områdets orienterbarhet. 
Dagens viktiga siktlinjer är främst från staden mot 
resecentrum, från resecentrum mot Silon och mot 
Mälaren.

7.3.5. Stråk

Det fi nns fl era stråk i resecentrums närhet. Norr om 
spåren fi nns fl er stråk och många av dem kopplar samman 
centrum med resecentrum. Söder om spåren fi nns det 
färre större stråk.
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7.3.6. Barriärer

Barriärer är långsträckta fysiska hinder som försvårar 
förfl yttning. I resecentrum och dess närhet fi nns det 
främst tre fysiska hinder som kan upplevas som barriärer, 
Södra Ringvägen, Järnvägen och Kungsängsgatan. 
Gemensamt för de tre är att de har få passager för gående 
och cyklister vilket gör att de kan upplevas som rumsliga 
barriärer.

7.4. MARK OCH VEGETATION 
7.4.1. Mark och vegetation

Marken inom planområdet är relativt fl ack och består till 
största del av hårdgjorda eller bebyggda ytor. Den grönska 
som fi nns utgörs främst av träd och buskar, som ramar in 
parkeringsytor eller står längs gator. Det fi nns trädalléer 
i och längs med Södra Ringvägen samt inne på Sigurd 3, 
intill Kungsängsgatan. Det fi nns också träd med mistel 
inom planområdet.

I övrigt fi nns inga parker eller grönska med höga natur- 
eller rekreationsvärden inom planområdet.

I direkt anslutning till planområdet, norr om 
Södra Ringvägen, fi nns Vasaparken och sydöst om 
Kungsängsgatan fi nns Hamnparken. 

Den vegetation som fi nns inom planområdet är i 
huvudsak småträd. Solitära och storvuxna lindar växer 
i norra delen av planområdet, längs Södra Ringvägen. 
Längs Kungsängsgatan växer lönnträd. På Sigurd 3 fi nns 
rönn och oxel.

7.4.2. Mistlar och alléer

De trädalléer som fi nns inom planområdet omfattas av 
generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap § 11 och 
förordningen om områdesskydd SFS 1998:1252. Träd 
med mistlar är fridlysta enligt 8 § artskyddsförordningen. 
Ansökan om dispens för att ta ned träd måste skickas in 
till länsstyrelsen. 

Läs mer under avsnittet om grönstruktur, 4.12.5.

Västerås stad har gjort en mistelinventering 2015, se karta 
på nästa sida. 

En allé ska bestå av minst fem lövträd som är 
planterade i en enkel eller dubbel rad för att omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. Träden ska antingen vara 
belägna längs en väg, eller det som tidigare har utgjort en 
väg, eller i ett i övrigt öppet landskap för att omfattas av 
bestämmelserna. Träden ska till övervägande del utgöras 
av vuxna träd, vilket innebär att mer än hälften av träden 
ska vara vuxna. Med vuxna träd avses träd som mäter 
minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en 
ålder av 30 år (det som först uppnås).

Västerås stad har gjort en bedömning av vilka träd som 
utgör trädallé, se karta nästa sida. Det fi nns träd inom 
planområdet som inte har uppnått 30 år eller omfång 
enligt defi nition. Det fi nns också träd som enligt Västerås 
stads bedömning står intill parkeringsplatser och inte intill 
en gata/väg.
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Träd som Västerås stad bedömer utgör trädallé är markerade med gröna prickar. Avser endast inom 
aktuellt planområde.

Mistelförekomst i träd markerat med röda prickar. Ett träd hamnar precis utanför planområdet, står i 
Vasaparken.

7.4.3. Geotekniska förhållanden 

Enligt jordartskartan från SGU (Sveriges Geologiska 
Undersökning) består marken i och norr om planområdet 
till övervägande del av postglacial fi nlera. Längst söderut 
i planområdet mot Kungsängsgatan och Mälaren består 
marken av fyllnadsmassor med underliggande lager av 
lera-silt. Leran har ett högt porvattentryck vilket försvårar 
all form av anläggande under markytan. Den omfattande 
förekomsten av lera medför att jorden kan förväntas 
vara relativt tät och ogenomsläpplig, vilket betyder att 

infi ltration av dagvatten inom området försvåras.

Omgivande mark kring befi ntlig järnvägsspår ligger på 
nivå cirka +3 meter över havet. Jorden består, under ett 
tunt mulljordstäcke, av cirka 7-12 meter lera vilande på 
fast lagrad sandmorän.

En detaljerad geoteknisk undersökning av 
grundförhållandena inom planområdet krävs inför 
kommande byggprojektering.

Markföroreningar fi nns inom planområdet, se avsnitt 5.3.

Radonsäker grundläggning förutsätts.
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7.5. TRAFIK OCH PARKERING
7.5.1. Gatunät

Södra Ringvägen ingår i planområdet och fungerar 
som ringled runt Västerås centrum. Norra sidan av 
resecentrum samt Västerås 5:9 angörs från detta håll. 
Kungsängsgatan ligger i anslutning till planområdet i 
söder.

Uppmätta trafi kfl öden på Södra Ringvägen (2014) varierar 
från ca 10 000 fordon/dygn, väster om anslutningen 
med Kopparbergsvägen, till 8 000 fordon/dygn, öster 
om anslutningen till Kopparbergsvägen. Bussterminalens 
läge gör att delen öster om Kopparbergsvägen har en 
hög andel tung trafi k - 16,3 % respektive 18,8 % i vardera 
riktning.

Kungsängsgatan har ca 15 000  fordon/dygn (2015). 
Andelen tung trafi k är ca 6 %. 

Förprojektering av Kungsängsgatan är påbörjad 
på delsträckan Sigurdsmotet- Sigurdsgatan ( gamla 
vaktkuren). Alla ledningar är ersatta med nya på sträckan 
Sigurdsmotet- Björnövägen.

Ombyggnationen kommer att ske etappvis med en 
planerad byggstart 2020. Den nya utformningen bidrar 
till att minska gatans barriäreffekt samt att erhålla 
en sammanhållen stadsdel. Detta uppnås med nya 
trädplanteringar och längsgående parkeringar.

Kungsängsgatan kommer även fortsättningsvis utgöra 
transportväg för breda och tunga transporter ner 
mot Roro-läget vid hamnbassängen. Transporter kan 
förekomma ett par gånger per år och då stängs gatan av 
för övrig trafi k.
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Trafi kfl öden på Södra Ringvägen och Kungsängsgatan
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Antal cykelparkeringar i dagsläget och dess placeringar.

7.5.1.1. Angöring

Vid resecentrum fi nns idag tre platser för angöring, 
så kallad ”kiss and ride”. En direkt väster om 
stationsbyggnaden, en öster om bussterminalen vid 
byggnaden för bussgods samt en söder om spårområdet 
vid den entré som i dagligt tal kallas baksidan. 

7.5.2. Gång- och cykelparkering I direkt närhet 
till resecentrum fi nns idag ca 1 300 platser för 
cykelparkering, varav cirka 900 av dem fi nns strax väster 
om stationsbyggnaden. Cirka 200 platser fi nns mellan 
stationsbyggnaden och bussterminalen. Återstående 
platser, cirka 200, fi nns vid entrén på södra sidan om 

spårområdet. Ett femtiotal av dem är väderskyddade. 

7.5.3. Parkering för bilar

7.5.3.1. Resecentrum

Idag löses all parkering inom resecentrum genom 
markparkering. Inom hela stationsområdet (avgränsning 
enligt fördjupad översiktsplan) fi nns det idag ca 2 200 
parkeringsplatser. 20 % av den totala markytan används 
för markparkering. 
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7.5.3.2. Västerås 5:9

Kungsleden disponerar cirka 800 markparkeringsplatser 
inom och i direkt anslutning till planområdet. 180 av 
dem är på deras fastighet, Västerås 5:9. Resterande 
platser arrenderas på Trafi kverkets fastighet, Västerås 
5:1. Platserna används främst av de som arbetar i 
Mimerkvarteren. Enligt gällande detaljplaner (dp 1537 
och dp 1571)för Ottar 6 och 7, Mimer 5 och 7 ska 
parkeringsgarage inrymmas på fastigheten Mimer 6. Den 
ska fullt utbyggd ha ca 1 400 bilplatser, varav ca 1050 är 
platser reserverade för verksamheter inom Mimer 5. I 
nuläget är bara ca 700 platser utbyggda.
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8. KONSEKVENSBESKRIVNING
8.1. SAMLAD BEDÖMNING 
Planförslaget bidrar till att främja ett ökat kollektivt 
resande, vilket ger positiva konsekvenser på både 
kommunal och regional nivå.

Ett nytt resecentrum bidrar till positiva konsekvenser 
avseende trafi k och tillgänglighet. Byten mellan olika 
trafi kslag underlättas. Cyklister och fotgängare får en 
förbättrad framkomlighet och tillgänglighet. Spårområdets 
barriäreffekt minskar. 

Planförslaget medför en förändring av stadsbilden, då 
den nya stationsbyggnaden utmärker sig både vad gäller 
gestaltning och höjd. Planområdet är redan bullerstört och 
planförslaget medför ingen ökning av bullret. Däremot 
kan en ökning av resandet med kollektivtrafi k bidra till 
minskning av biltrafi k i andra delar av staden/regionen/
landet.

Området bedöms bli mer tillgängligt samt upplevas 
tryggare efter detaljplanens genomförande.

Att bygga ett nytt resecentrum är ett stort och omfattande 
projekt, där få delar av dagens resecentrum kan 
återanvändas utan mycket behöver byggas nytt.

8.2. INVERKAN PÅ MILJÖN

8.2.1. Bedömning av miljöpåverkan

När en detaljplan upprättas ska man också ta 
ställning till om detaljplanen kan bedömas ge en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 
kap 11§.  Om detaljplanen bedöms ge en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, upprättas enligt kraven i 
PBL 5 kap 18 §. 4 kap. 34§

Västerås stad har tidigt samrått med Länsstyrelsen 
angående behov av separat miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). De anser att den MKB som togs fram i den 
fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet är ett 
tillräckligt stöd för det fortsatta arbetet med en detaljplan 
för ett resecentrum som ligger på samma plats som idag. 

8.2.2. Miljökvalitetsnorm luft

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att 
gällande miljökvalitetsnormer och lokala gränsvärden 
för utomhusluft överskrids. Bedömningen görs med 
bakgrund av de mätningar som gjorts i centrala 
Västerås och att området angränsar till Vasaparken och 
spårområdet vilket medför god ventilation inom området. 

Angränsande område i söder (utanför planområdet) är 
idag glest bebyggt och det totala området har en god 
luftgenomströmning. När området exploateras så kan 
luftkvaliteten inom aktuellt planområde påverkas negativt, 
beroende på hur bebyggelse och trafi kföring utformas. 

Tät och hög bebyggelse kan göra att 
luftgenomströmningen försämras jämfört med idag.

8.2.3. Miljökvalitetsnorm vatten

Recipienten för avrinningsområdet, vilken detaljplanen 
ingår i, är Mälaren -Västeråshamnområde som har 
miljökvalitetsnormer (MKN) god status för ytvatten. 
MKN fastställdes 2017-02-23 av Vattenmyndigheterna 
enligt Vattenförvaltningsförordningen som baseras på 
EU:s ramdirektiv för vatten. 

Recipienten har en måttlig ekologisk status men god 
kemisk ytvattenstatus uppnås inte. Det beror på problem 
med tillförsel av miljögifter och övergödning. Uppsatta 

mål enligt förslag till miljökvalitetsnormer anger att 
recipienten ska uppnå måttlig ekologisk status till 2027. 
God kemisk ytvattenstatus ska uppnås, med mindre 
stränga krav för bromerade difenyleter och kvicksilver 
och med tidsfrist till 2027 för antracen och tributyltenn 
föreningar.

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
överskrids, avseende god kemisk och ekologisk status 
för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa 
status. Detta förutsätter att området är fritt från 
markföroreningar vid exploatering och att lämpliga 
åtgärder för rening av dagvatten från trafi kerade ytor 
genomförs. 

8.2.4. Påverkan på människors hälsa och säkerhet

Nödvändiga utredningar har genomförts för dagvatten, 
markföroreningar, buller och risk. Lämpliga åtgärder 
föreslås i detaljplanen. Avvägningar har gjorts mellan de 
hållbarhetsmässiga fördelar en stationsnära bebyggelse 
nnebär och de risker och störningar som planområdets 
läge medför. Riktlinjerna för nybyggnation följs, men 
samtidigt kan inte extrema händelser (till exempel en 
större olycka) uteslutas helt. I stationsnära lägen är risken 
större för att det ger svåra följder. Sannolikheten är 
mycket låg för att det ska inträffa, men behöver beaktas.

Vid en eventuell översvämningssituation kan 
konsekvenserna bli mer omfattande än i nuläget eftersom 
området bebyggs och utvecklas för fl er människor. 

Idag upplevs järnvägen som en stor barriär som kan vara 
svår att passera. Passagen över spåren är stängd under 
några timmar på natten, vilket gör att järnvägen blir en 
ännu större barriär då. Planförslaget innebär att de två 
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nya passagerna, Sigurdspassagen och Kungsängspassagen, 
kommer att vara öppna dygnet, vilket innebär att man kan 
gå och cykla över spåren dygnets alla timmar. I anslutning 
kommer det även fi nnas hissar, som an användas dygnet 
runt. Dessa åtgärder bidrar till att järnvägens barriäreffek 
minskar.

Idag upplevs Södra Ringvägen och Kungsängsgatan 
som två barriärer som kan vara svåra att passera. Så 
länge som nuvarande trafi kstruktur ligger fast, kommer 
framkomligheten för bilister och transporter att vara 
prioriterad på bekostnad av tillgänglighet för cyklister och 
fotgängare. Avsikten är att arbeta vidare med planförslaget 
till nästa skede så att barriäreffekterna kan minskas. Vid 
Södra Ringvägen stärks gång- och cykelvägen som idag 
fi nns under vägen genom att terrassens början placeras 
vid tunnelns öppning. 

Förskolans gård är liten och saknar direkt koppling 
till annan grönstruktur. Utemiljön klarar inte 
rekommenderade riktvärden för buller utan att särskilda 
åtgärder vidtas. 

Den förändrade utformningen av resecentrum bedöms 
medföra positiva konsekvenser för tillgängligheten och 
framkomligheten för resenärer. 

8.2.5. Påverkan på kulturmiljö och stadsbild

Planförslaget medför en påtaglig förändring av dagens 
stadsbild, som präglas av några högre byggnader så 
som domkyrkan, Aseatornet och Skrapan. Förutom 
resecentrumbyggnaden föreslår detaljplanen tre högre 
punkthus (Kungsledens fastighet, inom Sigurd kvarteret 
och Vasatornet). Framförallt kommer Vasatornet 
påverka stadsbilden då den kommer att bli Västerås 
högsta byggnad. Vasatornet kommer vara en byggnad 

som kommer synas från många olika håll i Västerås och 
från Mälaren. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan den höga 
exploateringen motiveras av att byggnaden ligger i ett 
centralt och kollektivtrafi knära läge. 

Vasatornet kommer att påverka Vasaparken med 
skuggning, även om skuggbilden är relativt smal. Med 
tanke på att det troligen blir ett högre tryck och slitage på 
Vasaparken som en följd av planförslaget, är det viktigt att 
inte försämra kvaliteten och upplevelsevärdena i parken 
utan istället höja nivån. Under eftermiddag/kvällstid 
kommer Vasaterrassen skuggas.

Det fi nns också en risk att Vasatornet upplevs ta visuellt 
fokus från själva resecentrum, vilket motsäger målet att 
resecentrums starka identitet ska vara överordnad övrig 
bebyggelse inom området. 

I Västerås fi nns en tradition av att med jämna mellanrum 
genomföra större byggnadsprojekt. Det har resulterat i 
byggnader som, när de uppförts, varit dominerande i sin 
omgivning. De har med tiden framstått som byggnader 
av ofta högt värde där gestaltning och material samspelat 
till att bidra till att profi lera staden som framåtsträvande 
och modern. Idag uppfattar vi dem vanligen som väl 
genomförda bidrag till stadsbildens utveckling. Punkthuset 
tillkom i slutet av 1960-talet, Skrapan stod färdig i slutet 
av 1980-talet. Tillskottet av resecentrum och Vasatornet 
kan ses som en del av denna utveckling. 

Planförslaget bidrar till en positiv förändring av det 
område som idag ligger längs spåren, med ödetomter och 
baksidor, och mot norr där resenärer ser busstation och 
parkeringsplatser. Ny bebyggelse ska utformas med hög 
arkitektonisk kvalitet och planen bedöms bidra till att 
områdets attraktivitet höjs. Utformningen av resecentrum 

bidrar till att stärka Västerås identitet. Utformningen av 
miljön intill spåren kommer att vara ett av de bestående 
intrycken som framtida besökare kommer att förknippa 
med Västerås. 

För att kunna genomföra detaljplanen har bedömningen 
gjorts att dagens bebyggelse inom Sigurd 3 inte kan 
vara kvar. Områdets industriella historia blir därmed 
mindre tydlig. Däremot fi nns det i nära anslutning till 
planområdet andra byggnader som vittnar om tidigare 
användning av platsen.

Västerås stadskärna ingår i riksintresset för 
kulturmiljövård. Delar av planområdet i norr ingår i 
avgränsningen efter en revidering beslutad i juni 2018.  
Utvecklingen kring resecentrum bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. 

8.2.6. Sociala konsekvenser

Planförslaget innebär stora förändringar i områdets 
innehåll och struktur. Fler funktioner och verksamheter 
tillkommer jämfört med idag – till exempel bostäder, 
förskola, kontor och hotell. Funktionerna integreras med 
varandra, vilket ger bra förutsättningar för god social 
hållbarhet i området. Den föreslagna utformningen av 
resecentrum och dess utemiljö gör att resecentrum inte 
enbart kommer vara en kommunikationspunkt utan även 
en attraktiv mötesplats. 

De två nya passagerna, Sigurdspassagen och 
Kungsängspassagen, kommer vara öppna dygnet runt så 
att man kan gå och cykla över spåren dygnets alla timmar. 
Detta bidrar till att minska upplevelsen av järnvägen som 
en barriär. Fler vägvalsmöjligheter skapas mellan centrum 
och stadsdelarna söder om järnvägen när gång- och 
cykelvägnätet kompletteras och byggs ut. Fler människor 
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kommer att vistas i området, vilket bidrar till ökad 
upplevd trygghet, möjlighet till nya möten och till ett ökat 
underlag för service och verksamheter.

Utformningen av de allmänna platserna är viktig för 
att skapa trygget. Detta kan åstadkommas genom att 
skapa bra överblick över de allmänna platserna så som 
perronger, bussterminalen och terrasserna, samt att jobba 
med belysning och val av planteringar. Under de sluttande 
terrasserna fi nns det risk att mörka skrymslen skapas, 
varför det är viktigt att dessa byggs igen för att inte riskera 
skapa otrygga platser.

Innergården i kvarteret Sigurd kommer att genomkorsas 
av en allmän gång- och cykelväg. Övrig gårdsyta ska 
nyttjas av både förskola och boende samt de som arbetar 
i kvarteret. Det blir hög konkurrens om den mark 
som fi nns att tillgå, men kan också göra att människor 
integreras i större utsträckning.

Vasa-, Sigurd- och Kungsängsterrassen har alla 
ett rampsystem med viloplan som uppfyller 
tillgänglighetskraven för att man på ett enkelt sätt ska 
kunna ta sig över spåren. Däremot kommer det vara 
för många ramper efter varandra för att helt uppfylla 
tillgänglighetskraven. Därför kommer det även att fi nnas 
hiss som är öppen dygnet runt vid alla fyra entréer. Gång 
och cykelpassagen som förbinder Sigurdspassagen med 
Kungsängspassagen genom Sigurdskvarteret uppfyller 
tillgänglighetskraven. 

Det är viktigt att passagen över spåren inte upplevs som 
trång, men inte heller som folktom om den blir för bred.

8.2.7. Påverkan på naturmiljön

Den nya detaljplanen innebär att planområdet även 

fortsättningsvis till stor del kommer att innehålla 
hårdgjorda ytor, men förslag fi nns för att minska 
andelen hårdgjorda ytor. Vid Vasa-, Sigurds- och 
Kungsängsterrassen föreslås planteringar som även 
ska fungera som infi ltration för dagvatten. Taken 
över perrongerna förelås utformas som gröna tak, 
som förutom det visuella intrycket även kan minska 
ytavrinningen av dagvatten. Planbestämmelser 
säkerställe att gårdsmiljön på garaget inom Sigurd 3 
utformas med planterbart bjälklag. Även detta bidrar till 
omhändertagandet av dagvattnet.

Planförslaget innebär negativ påverkan på biotopskyddade 
alléer och träd med mistel (fridlyst) inom planområdet. 
Västerås resecentrum är av stort allmänt intresse då 
det berör kollektivtrafi ken både på lokal, regional och 
nationell nivå. Resecentrum fi nns redan på samma plats, 
men ytan utökas och nyttjas effektivare än tidigare. Den 
kapacitetsökning som detaljplanen möjliggör går inte att 
genomföra utan stora markingrepp. Ett av detaljplanens 
huvudsyften är att resecentrum i större utsträckning än 
idag ska vara en integrerad del av centrala Västerås genom 
att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya 
stråk, passager och bebyggelsekvarter. Detta medför en 
förändring av områdets nuvarande struktur. 

Det nya resecentrumet kommer bidra till att öka det 
hållbara resandet. Genom att förbättra möjligheten att 
byta färdsätt i resecentrum och minska barriärerna för 
gående och cyklister i Västerås, bidrar detaljplanen till ökat 
hållbart resande. 

Inom planområdet fi nns idag markföroreningar från 
gamla verksamheter som tidigare funnits i området. 
Genomförandet av detaljplanen innebär krav på att 
markföroreningarna som fi nns idag tas om hand.

8.2.8. Avstämning mot miljökvalitetsmål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål 
som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Av dessa mål bedöms sex av dem 
beröra aktuell detaljplan särskilt.

Begränsad klimatpåverkan – Genom att förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafi k beräknas 
resandeströmmarna med bil minska till förmån för buss, 
tåg och cykel. Ett modernt och välfungerade resecentrum 
med tät kollektivtrafi k inom och mellan Västerås och 
andra städer kan uppmuntra fl er att välja tåget eller bussen 
framför bilen. 

Frisk luft – Tåg- och busstrafi k har en lägre negativ 
påverkan på luftkvaliteten än biltrafi k. Mindre andel bilar 
i trafi ken bidrar också till mindre: bilavgaser, bensen i 
luften, kvävedioxidutsläpp och problem med hälsofarliga 
partiklar från asfalten och från förbränning av fossila 
drivmedel i fordon

Giftfri miljö – stora delar av marken under resecentrum 
och dess närmaste omgivning är förorenade. 
Byggnationen av ett nytt resecentrum kommer att kräva 
hantering som bortforsling och/eller sanering av stora 
mängder förorenad jord. Detta kommer att bidra till målet 
”giftfri miljö”

God bebyggd miljö – byggnation av nytt resecentrum 
bidrar till att möjliggöra en klimatsmart utveckling 
av en stor del av centrala Västerås. Fler bostäder och 
arbetsplatser hamnar inom det område som betjänas 
av förbättrad kollektivtrafi k. Stora ytor söder om 
resecentrum är idag glesa och saknar en effektiv 
användning. Genom projektet kommer ny bebyggelse och 
nya mötesplatser skapas i den närmaste omgivningen av 
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resecentrum vilket bidrar till att Västerås bli en tätare stad 
där marken används på ett effektivt sätt. 

Levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god 
kvalitet - Idag samlas så gott som all nederbörd som 
faller inom planområdet upp på hårdgjorda ytor och leds 
direkt till Mälaren. Det innebär att Mälaren belastas av 
föroreningar från befi ntliga verksamheter, trafi kerade 
ytor och befi ntliga markföroreningar. Detaljplanen är 
utformad för att åstadkomma ett bättre omhändertagande 
av dagvattnet än vad som sker idag. 
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9. GENOMFÖRANDEFRÅGOR
9.1. ORGANISATIONSFRÅGOR
9.1.1. Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 respektive 15 år från den dag 
då detaljplanen vinner laga kraft. För bussterminalen och 
Kungsängspassagen är genomförandetiden 15 år, för 
övriga området 10 år.

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

9.1.2. Ansvarsfördelning

9.1.2.1. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Fastighetsägare ansvarar för planens genomförande inom 
kvartersmark. Ansvaret för anpassning till befi ntliga gator 
och ledningsnät åvilar fastighetsägare liksom ansvar för 
alla åtgärder på kvartersmark. 

9.1.2.2. Avtal

Genomförandeavtal såsom exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal kommer att tecknas för att 
förverkliga ambitionen med detaljplanen. Ett så kallat 
RAM-avtal för fördelning av kostnad gällande allmän 
platsmark arbetas fram för hela Mälarporten, vilket 
även kommer att gälla för exploateringen inom denna 
detaljplan. 

Genomförande av Västerås nya resecentrum kommer 
även innebära att avtal tecknas för utveckling av 

infrastruktur samt resecentrums byggnad. Avtal kommer 
att tecknas med Trafi kverket gällande genomförande 
av Västerås resecentrum i de delar som knyter an till 
järnvägen, ombyggnation i bangård, broar över spår samt 
passager till och från plattformarna. Genomförandeavtal 
kommer också att tecknas med de fastighetsägare, 
Jernhusen och Klövern, som berörs av genomförande av 
resecentrum. 

En förutsättning för antagande av denna detaljplan är att 
RAM-avtal, exploateringsavtal, avtal för genomförande av 
Västerås nya resecentrum samt avtal som reglerar ansvar 
för genomförande och långsiktig drift av resecentrum är 
påskrivna. 

Planavtal fi nns tecknat mellan Västerås stad och Klövern 
respektive Kungsleden för de delar av detaljplanen som 
berör deras fastigheter. 

9.1.2.3. Utbyggnadsfas 

Utvecklingen av Västerås resecentrum kommer att 
genomföras som ett projekt, men planeras att utföras i 
följande etapper:

4. Vasaterrassen och Sigurdspassagen byggs 
sammanhängande och den västra passagen färdigställs. 

1. Sigurdsterrassen påbörjas först.
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2. Tillfällig bro över spår byggs öster om befi ntligt 
resecentrum. Passagen kommer att bestå av trappor och 
hissar.  Tillfälligt resecentrum inryms i Klöverns befi ntliga 
lokaler vid Sigurd 3.

3. Befi ntligt resecentrum rivs.
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9.1.2.4. Ansvar efter utbyggnad

Genomförandet av Västerås nya resecentrum är komplext. 
Både tekniskt och vad gäller olika fastighetsägares ansvar. 
För att kunna genomföra resecentrum i sin helhet 
kommer genomförandet att ske gemensamt. Det pågår 
dialog om vilken form som ska nyttjas för genomförandet. 

Oaktat överenskommelsen fastighetsägarna emellan 
kommer resecentrums genomförande att handlas upp i 
större, samordnade etapper. 

Västerås resecentrum är mer än ett resecentrum, det är 
länkar som kopplar ihop staden. Länkar där fl era olika 
fastighetsägare ansvarar för sina delar som gemensamt 
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5. Bussterminalen byggs om. 
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6. Kungsängspassagen byggs i sin helhet när 
Trafi kverket har byggt om bangården. Orsaken till detta 
beroendeförhållande är att bangården smalnar av vid 
den östra passagen vilket gör att det saknas utrymme för 
pelare i järnvägen. Dessutom räcker inte dagens perronger 
fram till den östra passagen. 

7. Den tillfälliga passagen över järnvägen rivs. 

När det gäller fördelning av kostnader utgår arbetet från 
att staden ansvarar för genomförande och ägande av taket 
samt bussterminalen. I övrigt ansvarar fastighetsägaren 
för utbyggnad inom sin fastighet.
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Sigurdsterrassen: Klövern

Sigurdspassagen: Trafikverket

Vasaterrassen: Västerås Central AB/
Västerås stad

Bussterminalen och Östermalmsterrassen: 
Västerås stad

Kungsängspassagen: Klövern

Kungsängspassagen: Trafikverket

Vasaggg

Ansvar efter utbyggnad.
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skapar en helhet för stadens utveckling. Taket på 
resecentrum är unikt och kommer att fylla funktioner som 
landmärke, riktmärke samt en central solelanläggning. 
Västerås stad kommer att ansvara för genomförande 
och ägande av hela taket som en egen fastighet genom 
3D-fastighetsbildning. 

Västerås station ägs av idag av Västerås Central AB som 
har till uppgift att äga, förvalta och utveckla Västerås 
station. Bolaget ägs gemensamt av Jernhusen AB (51 %) 
och Västerås stad (49 %). Utredning pågår om framtida 
ägande och drift av RC, inför byggstart kommer framtida 
ägande att vara säkerställt. 

Trafi kverket svarar för spårombyggnad i 
järnvägsanläggningen. Trafi kverket ansvarar också för 
broar över spår; Sigurdspassagen och Kungsängspassagen, 
eftersom Trafi kverket efter genomförande kommer att äga 
broar över spår samt passager ner till plattformarna.

Klövern ansvarar för genomförande av resecentrums 
byggnader söder om järnvägen, Sigurdsterrassen samt 
Kungsängsterrassen. 

Klövern respektive Kungsleden ansvar för övrig 
exploatering inom egen fastighet. Staden ansvarar för 
Östermalmsterrassen.

9.1.2.5. Ansökan om dispens från art- och 
biotopskyddsbestämmelse

Stadsbyggnadsfövaltningen i Västerås stad kommer att 
ansöka om dispens från artskyddsbestämmelse för 23 träd 
med mistlar inom planområdet.

Dispens från biotopskyddsbestämmelse kommer även att 
ansökas av Stadsbyggnadsfövaltningen i Västerås stad för 
att avverka träd som ingår i enkelradiga trädalléer. 35 träd 

(varav tolv berörs av dispens för träd med mistel i) längs 
Kungsängsgatan och utanför Sigurdsgatan 22 samt 8 träd 
längs Södra Ringvägen (varav ett berörs av dispens för 
träd med mistel i). Totalt 43 träd.

9.2. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
9.2.1. Fastighetsbildning 

De inom planområdet belägna fastigheterna Sigurd 
3-4, Stationen 1-2, Västerås 5:1, Västerås 1:202, 
Västerås 5:9, del av Västerås 1:1 och Västerås 1:194 
kommer att beröras av fastighetsbildningsåtgärder. 
Fastighetsbildningsåtgärderna syftar till att nå 
överenstämmelse mellan fastigheter och dess gränser och 
detaljplanens reglering av användningssätt. 

Fastighetsreglering i form av marköverföringar mellan 
fastigheter samt rättighetsupplåtelser kommer att behöva 
ske. 

För allmän plats gäller att de delar av fastigheterna inom 
detaljplanen som utgör allmän plats i detaljplanen ska 
överföras till lämplig kommunal fastighet. Kommunen 
ska teckna överenskommelse med berörd fastighetsägare. 
Om överenskommelse inte träffas för markåtkomst fi nns 
möjlighet och skyldighet att lösa in marken. 

För kvartersmark gäller att nya fastigheter kan bildas för 
planenliga ändamål genom avstyckning. 

Möjlighet fi nns att tillskapa 3D-fastighet eller 
3D-utrymmen (del av fastighet) om så är lämpligt. Ett 
alternativ är att upplåta servitutsrättigheter. 

Ansökan om fastighetsbildning görs av fastighetsägare 
hos Lantmäterimyndigheten.

9.2.2. Servitut och ledningsrätter

Inom planområdet fi nns fl era upplåtelser av servitut och 
ledningsrätter. Servitut kan vara både avtalsservitut eller 
offi cialservitut (bildade genom myndighetsbeslut). 

Gällande servitut och ledningsrätter fi nns redovisade i 
fastighetsförteckningen och grundkartan.

Flertalet av ledningsrätterna avser underjordiska 
vatten- och avloppsledningar som i samband med 
planens genomförande kommer att behöva omprövas 
i nya lägen. Likaså gäller för ledningsrätter gällande 
fjärrvärmeledningar under mark och fjärrkyla. Kommer 
ledningarnas nya lägen att vara inom kvartersmark 
behöver markreservat läggas ut. 

9.2.3. Gemensamhetsanläggning

Inga gemensamhetsanläggningar fi nns inom planområdet 
idag. 

Om kvartersmarken delas in i fl era fastigheter kan det 
vara aktuellt att inrätta gemensamhetsanläggning för 
fastigheternas gemensamma behov, som bland annat 
vägar, gemensamma ledningar och dagvattenanläggningar. 
Vid anläggningsförrättning bestäms 
gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande 
fastigheter samt andelstal för drift och utförande. 
Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning görs 
av fastighetsägaren till Lantmäterimyndigheten.

9.2.4. Arrende

Del av Västerås 1:1 arrenderas idag av ABB för en 
optokabel. Arrendet kommer att avslutas i samband med 
detaljplanens genomförande. Därutöver fi nns en inhyrd 
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parkering som arranderas av Jernhusen (objekt 70011).

9.2.5. Konsekvenser för fastighetsägare och andra 
berörda

Detaljplanen redovisar avgränsning mellan kvartersmark 
och allmänplatsmark både horisontellt och vertikalt. Detta 
innebär att olika fastigheter kan bildas lagrade ovanpå 
varandra, sk tredimensionell fastighetsbildning. Nedan 
redovisas konsekvenser av planförslaget för respektive 
fastighet.

Del av Västerås 1:1 kan avskiljas för bostadsändamål, 
Vasatornet. Resterande del av Västerås 1:1 inom 
planområdet behöver anpassas så att utformningen 
överensstämmer med mark utlagd som allmän plats. I 
östra delen av planområdet har del av fastigheten utlagts 
som kvartersmark för kontor och parkeringshus

Del av Västerås 1:194 kommer att tas i anspråk som 
kvartersmark för kontor och parkeringshus, samt gång- 
och cykelramp. 

Del av Västerås 1:202 övergår till kvartersmark med 
centrumändamål med koppling till resecentrum.

Västerås 5:1, järnvägsfastigheten, kommer att 
överlagras av kvartersmark för centrumändamål och 
teknisk anläggning och allmänplatsmark. Rättigheter 
bildas eller fastighetsbildning kommer ske i olika 
plan. Del av fastigheten i planens östra del har lagts 
ut som kvartersmark för kontor och parkering samt 
allmänplatsmark, gång- och cykelväg. Justering av 
fastighetens gränser mot spårområdet kommer behöva 
ske enligt detaljplanen.

Västerås 5:9 kommer att tas i anspråk som både 

kvartersmark för centrumändamål, kontor, och parkering 
samt bussterminal. Del av fastigheten blir allmän 
platsmark för ändamålen torg och gång-och cykelväg. 

Fastigheten Sigurd 3 kommer till största delen utgöras 
av kvartersmark för bostad-, kontor-, centrumändamål, 
förskola samt parkering. Allmän platsmark i form av 
gång- och cykelväg korsar fastigheten diagonalt. Del av 
fastigheten övergår till allmän platsmark med ändamål 
torg. Fastigheten användningssätt och utnyttjandegrad 
påverkas till stor del. 

Fastigheten Sigurd 4 får ändrad angöring - från 
Kungsängsgatan till blivande Lillågatan och del av 
fastigheten övergår till allmänplatsmark. 

Fastigheten Stationen 1 är idag uppdelad i två områden. 
Del av fastigheten är utlagd för bostadsändamål, 
resterande delar blir allmän platsmark och 
centrumändamål för resecentrum och bussterminal. 

Fastigheten Stationen 2 utgörs idag av bussterminal. 
Planen medger användning som centrumändamål för 
resecentrum och bussterminal. 

9.3. EKONOMISKA FRÅGOR 
Allmänna medel kommer att nyttjas för del av allmän 
platsmark i resecentrum eftersom resecentrum är en 
angelägenhet för alla invånare i Västerås. Allmänna 
medel kommer även nyttjas för att genomföra taket samt 
möjliggöra central solelanläggning. Därutöver nyttjas 
allmänna medel för bussterminal, Östermalmsterrassen 
samt genomförande av Vasaterrassen utifrån 
överenskommelse inom Västerås Central AB, som staden 
äger tillsammans med Jernhusen. 

Mälarenergi avser ej stå för kostnader för 
ledningsomläggning som föranleds av resecentrums 
byggnation. 

Flytt av ledningar inom kvartersmark bekostas av berörd 
fastighetsägare.

Exploateringsavtal tecknas med berörda fastighetsägare 
för att reglera kostnader och ansvar.

Planavtal som reglerar kostnadsfördelning har tecknats 
med Klövern och Kungsleden för respektive fastigheter.

Detaljplanen ger Västerås stad rätt att lösa in den mark 
som är reglerad som allmän plats. Kommunen är även 
skyldig att lösa in marken om fastighetsägaren begär det.

9.4. TEKNISKA FRÅGOR 
9.4.1. Skyddsrum 

Under dagens stationsbyggnad fi nns ett skyddsrum med 
evakueringstunnel som mynnar öster och väster om 
byggnaden. När nuvarande byggnad rivs kommer Västerås 
stad hantera ansökan om ändrad kravställning gällande 
skyddsrum genom Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Nytt skyddsrum planeras till södra sidan om järnvägen, 
inom fastigheten Sigurd 3, med motsvarande antal platser 
som idag eller om möjligt fl er.

9.4.2. Teknisk infrastruktur

Projektering, om- och utbyggnad av ledningsnätet ska ske 
i samråd mellan berörda fastighetsägare, Västerås stad och 
Mälarenergi AB. Anläggningarna ska ägas och förvaltas av 
Mälarenergi AB.
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Det är av stor vikt att beakta tiden för omläggning av 
ledningarna med avseende på projektets tidplan i övrigt. 
Tiden för omläggning av berörda ledningar bedöms vara 
minst 3 år från dess att beslut om omläggning tas.
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