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Inledning 

Syfte 

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga om 

och till befintligt kongresscenter/kontor. Planläggningen 

syftar även till att säkerställa att byggnaden utformas 

med en hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med 

dess omgivning eftersom den ligger i ett centralt, 

strategisk viktigt och synligt läge i Västerås centrum 

som även ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. 

Målsättningen är att utveckla kvarteret utifrån dess 

karaktäristiska dragen, öppnar upp dem stängda 

fasaderna mot Kopparbergsvägen samt att öka 

fastighetens användbarhet genom att pröva fler möjliga 

användningar, som centrum-ändamål, kontor och 

bostäder.  

Ägoförhållanden 

Fastigheten ägs av Fastighets AB Congresshuset (Länsförsäkringar). 

Huvuddrag 

Förslaget innebär en påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum 

huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/ 

Kopparbergsvägen. Cirka hälften av Forum huset bevaras och skyddas. En av 

planens grundförutsättningar är att öka kvartets användbarhet vilket innebär en 

rivning av husets kvarstående delar, detta för att möjliggöra öppna 

entrévåningar mot gatan, samt att möjliggöra ombyggnationen. Gaturummet 

föreslås ombildas till en mer sammanhållen, inbjudande stadsmiljö. 

Tillkommande bebyggelse beräknas till cirka 9.600 kvm.  

Politiska beslut 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-10-10, att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för området.  

Planhandlingar 

• Plankarta med illustrationsplan och grundkarta 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

Utredningar 

• Dagvattenutredning, Structor, 2021-06-07 

• Trafikbullerutredning, NCAD, 2020-11-20 

• Trafikutredning, VAP, 2020-12-11 

• Kulturmiljövärdesutredning & gestaltningsprinciper, Archus, 2021-04-01 

• Delområde Centrala innerstaden, Länsmuseet 2021 

• Riksintresset Västerås stad, Karaktäriseringar av riksintressets olika delar 

2019, Västmanlands länsmuseum 

• Kulturmiljöutredning, Stockholms Byggnadsantikvarier, 2021-06-16 

• Luftkvalitetsutredning, Kadesjös, 2021-10-20 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Ronald Carter i samarbete med 

kompetenser från Västerås stad, Archus och Länsförsäkringar. Visualiseringar 

av planförslaget har tagits fram av Archus.  

Läge 

Storlek planområde: ca 8.264 kvm 
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 Illustrationsplan 
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Planförslag 

Övergripande gestaltningsidé 
Byggnaden ger genom sin gestaltning med en horisontell uppdelning ett tydligt 

uttryck för funktion. Med en bas i två plan, för den vidare arvet från 

Forumbyggnaden i skala, form och material. Ett neutralt och delvis indraget 

våningsplan skiljer basbyggnad från den ovanför svävande byggnadskroppen. Här 

återfinns ett antal våningsplan med kontor alternativt hotell och bostäder. Hela 

volymen stegrar sig i en lägre skala från Konserthuset samt kontorshuset Nore på 

var sida av Kopparbergsvägen upp till en högre, där den möter de mer resliga 

byggnader som kontorshuset Melker, parkeringshuset Punkt och centrumhuset 

Skrapan utgör runt Melkertorget. En skalförskjutning som tar stöd i det existerande 

stadsgrannskapet.  

Kvarteret i sig är ett utpräglat citykvarter varför det saknar egen naturlig mark för 

grönytor. För att kompensera detta är förslagets idé är att nyskapa denna kvalité 

som miljö för de som verkar och bor i byggnaden tre sammanbundna gröna 

terrasser. De klättrar gradvis upp över byggnaden och kommer sett från söder och 

resecentret ge en unik karaktär till såväl byggnaden, gaturummet som staden för en 

besökare. Grönytorna har också funktion som receptorer för dagvatten och biotoper. 

Bebyggelse 

Bebyggelse 

Byggnaden reser sig från Vasaparken gradvis mot norr och möter där den högre 

skala som den delen av centrala staden, city har i dag. Denna stegvisa trappning 

återfinns även i byggnadens horisontella plan där det gradvis växer ut steg gradvis 

mot norr då de möter upp mot Kopparbergsvägens något vinklade riktning. 

Sammantaget ger detta en tredimensionell byggnad med en skulptural form uppåt 

och utåt. En stark rörelse som leder framåt och uppåt mot det framtida väl 

definierade och levande stadsrummet vid Melkertorget.  

 

Fasaders uttryck  

Fasadernas uttryck fullföljer byggnadens strukturella komposition. Den nedre 

delen, basen har en volym och ett läge exakt likt denna del av den tidigare 

Forumbyggnaden. Materialet är återvunnet tegel, även det från den tidigare 

byggnaden (gestaltning av husets entrévåningar ska inspireras av platsens 

byggnadstradition genom användning av tegel. Inslag av andra material får 

förekomma f5). Gestaltningsmässigt är skillnaden att fasaden med sina stora 

glaspartier i två plan ges en nödvändig gestaltning baserad på funktion och ett 

stadsmässigt, inbjudande och extrovert uttryck. Ovanför denna kommer ett antal 

våningsplan med glas och trä som material. Denna fasad ger en transparent 

byggnad, aktiviteter i verksamheter och gaturum och det inre och yttre rummens 

pulser smälter ihop. Genom den relativt uppglasade fasaden syns det progressiva 

valet av trä inte bara bakom det skyddande yttre glasskiktet utan även i stommen 

(fasader ska uppföras i huvudsak glas. Byggnadsstomme ska träda fram b). En 

ytterligare effekt med denna typ av fasad är att kontrasten mellan byggnad och 

himmel jämnas ut. Något som kan återfinnas som gestaltningsidé på såväl 

Melkerkontoret som höghuset Skrapan.  
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De nedre planen 

Områdets närhet till kommunikationer, service och parker gör att området lämpar 

sig för centrumändamål. Planen tillåter centrumverksamhet (C) i båda befintliga 

delar av kvarteret (Aros Congress Center, Forum) samt dem tillkommande delar av 

huset för att ge möjlighet till ökad service i området.  

Byggnadens nedre plan är i nivåer och funktioner sammankopplade med befintlig 

kongressbyggnad. En ny huvudentré finns här för olika verksamheter och i hög grad 

publika. I anslutning till entrén finns en reception och lounge med mötesytor samt 

en restaurang/café. Receptionen är gemensam för samtliga funktioner i byggnaden. 

Bostäderna har utöver denna entré en egen mot Munkgatan. I det övre planet finns 

plats för eventlokal samt kompletterande mötes och arbetsytor. De planen 

tillsammans ger goda möjligheter att planera för det nya trender inom kontor och 

arbetsplatser som lokal kontorshubbar kring storstäder och coworking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
7 (24) 

De mellersta planen 

Samtliga mellanplaner i byggnaden nås från två trapphus lokaliserade mot 

Kopparbergsvägen alternativt Munkgatan. Planen är flexibelt utformade med 

toaletter, kapprum och pentryn nära entréer. De fribärande våningsplanen ger goda 

möjligheter att utforma specifika interiöra miljöer helt anpassade för olika 

verksamheter. Fönster vetter antigen mot Kopparbergsvägen alternativt en grön 

öppen innergård och ger goda dagsljusförhållanden.  

De övre planen 

En väsentlig aspekt av detaljplanen är att möjliggöra utökade användningar på 

denna väldigt centrala plats. Nya bostäder tillåts därför i planområdets nordöstra del 

vid hörnet Munkgatan/ Kopparbergsvägen (B1) I de övre planen planeras för 

möjlighet till bostäder utöver de mer generella funktioner och verksamheter som 

finns i övriga byggnaden. Dessa plan är de som erbjuder bästa miljön vad gäller 

dags- och ljudmiljö. (B1 Bostäder medges endast från +31,70 och uppåt). Mot 

öster och Kopparbergsvägen har de stora skjutglaspartier bakom glasade räcken. 

Ytterväggen kan öppnas till 80% och bakomliggande rum och rymden utanför blir 

ett. Mot väster har bostäderna inglasade balkonger, även dessa med stora 

skjutglaspartier i bakomliggande ytterväggar. Med hänsyn till platsens 

förutsättningar tillåts inte balkonger kraga ut över allmänplatsmark balkong får inte 

kraga ut från fasadliv f6 . 

Takterrasserna 

Tre terrassplan ovan tak och ett fjärde på en innergård skapar mötes-, umgänges- 

och rekreationsytor inom kvarteret. (Terrasser ska utformas med inslag av 

grönska f3). På terrasserna finns olika kombinationer av planteringsytor, 

växtväggar, möbler för umgänge, utegym samt utekök. Terrasserna nås från flera 

entréer kopplade till kontorsplanen i byggnaden. Dessa terrasser har också funktion 

som receptorer för dagvatten. 
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Kulturmiljö 

Gestaltningsprinciper 

Förslaget innebär  förändringar både av den ursprungliga byggnaden samt av 

stadsrummet i centrala Västerås. Den storskaliga tillbyggnaden i kvarteret gör att 

den ursprungliga byggnaden delvis ersätts av ny bebyggelse. Det finns flera 

anledningar till detta. Kongressen behöver säkra bättre och mer funktionella 

lokaler. Därför behöver våningsplanen i nya byggnaden och kongressen ligga i 

samma golvnivå i alla plan. (Inte som i dag då det är ca meters förskjutning i 

höjdled). Det andra skälet är att befintlig byggnad (Forum) inte går att bygga på 

mer än två våningar eftersom dess stomme inte tål det. Istället behövs en ny kraftig 

grundläggning. På grund av detta kommer nordöstra delen av huset behöva rivas. 

Dessutom behöver den nya byggnaden säkerställa tillgängliga entréer och ett 

samspel mellan insida och utsida i mötet med Kopparbergsvägen och Munkgatan 

vilket inte fungerar med nuvarande golvhöjder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husets karaktärsdrag bevaras och skyddas i och med detaljplanen. Ny bebyggelse 

tar hänsyn till kulturvärdena på platsen, stadsbilden samt bidra till en god 

helhetsverkan. Planförslaget har utformats utifrån följande parametrar som även 

redovisas i kulturmiljöutredningarna:  

• Västerås Kongresscenter och konserthus är en av karaktärsbyggnaderna i Västerås 

innerstad och en del av det första intrycket av Västerås då man kommer från 

Centralstationen. Möjligheten att bygga på/om byggnaden utan att dess 

kulturhistoriska värden påverkas negativt är såklart i förhållande till hur högt och på 

vilket sätt det nya huset utformas. Kvarterets fasader mot Vasaparken bedöms vara 

känsliga och därför förändras inte fasaderna mot parken. 

Därefter kommer trappningen från Forumbyggnaden med en lägre skala närmaste 

parken högsta nockhöjd +19,7 över angivet nollplan.  
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• Bebyggelsen i kvarteret Njord ligger i en mycket känslig del av Västerås innerstad 

med fasader mot Vasaparken med Aseas kontorsbyggnader, Ottar och 

Mimerkvarten, samt stadshuset i närheten. Förslaget innebär en upptrappning av 

fyra olika huskroppar från Vasaparkens lägre skala som gradvis blir högre upp mot 

hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen. Detta säkerställs genom i planförslaget 

(högsta nockhöjd +19.7, +27.70, +33.00, +43.70 över angivet nollplan).  

• Gestaltningen av den nya byggnaden ska följa områdets tradition att vara av hög 

kvalité och ges en samtida arkitektonisk gestaltning. Detta säkerställs genom en 

allmän utformningsbestämmelse Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, 

omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, material och detaljer. 

 
Södra delen av Forum huset som skyddas i detaljplan 

• Byggnadsdelar med kulturhistoriskt värde bedöms främst vara kopplade till 

byggnaden från 1969 samt konserthuset från 2002 och dess fasader mot 

Kopparbergsvägen samt Vasaparken. Konserthuset kommer att bevaras och förses 

med varsamhetsbestämmelse. Forum byggnadens södra del förses med 

skyddsbestämmelser tegelfasad, vertikala fönstersättning, runda trapphuset och 

entrén till lilla scenen ska bevaras q1 samt slutna tegelfasader ska bevaras. Dock 

kommer den norra delen av byggnaden att ersättas med en ny byggnad för att 

möjliggöra nya funktioner, bland annat skall den nya byggnaden vara mer öppen 

med fönsterpartier i gatuplan. Materialet är återvunnet tegel, även det från den 

tidigare byggnaden (gestaltning av husets entrévåningar ska inspireras av 

platsens byggnadstradition genom användning av tegel b1).  

För att säkerställa att de nya byggnaderna anpassas till den befintliga byggnaden 

och stadsrummet bör särskild hänsyn tas till skala och materialval. Detta säkerställs 

genom utförandebestämmelsen gestaltning av husets entrévåningar ska inspireras 

av platsens byggnadstradition genom användning av tegel f5. Den nya arkitekturen 

bör inte ha så utpräglade likheter med befintliga byggnader att det uppstår 

svårigheter i att utläsa olika tidsskikt och årsringar, det skall vara tydligt avläsbart 

vilka delar som är ursprungliga respektive tillbyggda. Risken om byggnaderna visar 

alltför stort släktskap med befintliga byggnader är att den historiska läsbarheten 

försvåras. För att säkerställa denna läsbarhet har utförandebestämmelsen tagits fram 

(Fasader ska uppföras i huvudsak glas. Byggnadsstomme ska träda fram b).  

Påverkan på Riksintresset för kulturmiljövård Riksintresse, 
Västerås stad U24 
 

Västerås stadskärna är område av riksintresset för kulturmiljövården (Miljöbalken 3 

kap.). 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.” 

”Centrumområde med enhetlig modernistisk bebyggelse från 1950–1970-talen, 

konstnärlig utsmyck-ninginom och intill byggnaderna, stora varuhus med gallerior 

och parkeringshus som en del av det modernistiska idealet samt trafkseparering 

med tunnelsystem under centrumkärnan som gett möjlighet till torgbildningar för 

folkliv och kulturarenor. Modernistiska ofentliga och kontorsbyggnader av hög 

arkitektonisk kvalitet så som Melkerkontoret med dess enhetliga och modernistiska 

glasfasad, Västerås stadshus med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn, 

Västerås stadsbibliotek med tegelfasader och mosaikkonst samt polishuset med dess 

repetitiva betongfasader.  
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Forumbyggnaden från 1969 ingår i Riksintressets uttryck som en modernistisk  

byggnad från perioden 1950-70 med konstnärlig utsmyckning.Påverkan på 

Riksintresset Västerås stad är känsligt för förändringar som förändrar eller bryter 

mot staden Västerås specifka förutsättningar och egenskaper samt verksamheter 

som saknar samband med dess innehåll. Känsligheten i detta avseende är relaterad 

till i vilken mån ny bebyggelse bryter mot riksintressets värdebärande egenskaper.  

Bebyggelsen ligger inom Riksintressets delområde centrum.  

Inom delområdet genomfördes tidigt under rekordåren en omvälvande omvandling 

från köpmans-stad till modernistisk stadskärna. Idag har Västerås ett modernistiskt 

centrum av ovanligt hög arkitektonisk kvalitet. Två viktiga byggnader som gör stort 

avtryck i stadsbilden är Västerås stadshus samt Melkerkontoret. Melkerkontoret 

ligger i korsningen Stora Gatan / Kopparbergsvägen tillsammans med flera 

modernistiska komplex i samma korsning.  

För att analysera påverkan på Riksintresset i delområdet centrum  har ett antal vyer 

tagits fram där påverkan på Riksintresset bedöms som särskillt hög, så som vy från 

den intilliggande Vasaparken, Melkertorget, från Centralstationen. För att 

analysysera den nya bebyggelsens påverkan på hela riksintresset har vy från 

Djäkneberget studerats för att se påverkan på stadens siluett. 

Eftersom tillbyggnaden är tänkt att ske inom kvarteret så förändras inte den 

befintliga kvartersstrukturen. Undersökning av siktlinjer har gjorts för att studera 

påverkan på riksintresset. För att säkerställa minsta påverkan på viktiga siktlinjer 

har byggnadshöjderna reglerats med planbestämmelser om höjd. Detta motsvarar 

höjden på Melkerhuset och däremot avviker inte från omkringliggande 

bebyggelsen.  

 

 

Vasaparken, vy mot planområdet före exploatering 

 

Vasaparken, vy mot planområdet efter exploatering  
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Centralstation, vy mot planområdet före exploatering  

 

Framför Skrapan, vy mot ASEA torget före exploatering  

 

 

 

Centralstation, vy mot planområdet efter exploatering  

 

Framför Skrapan, vy mot ASEA torget efter exploatering  
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ASEA torget, vy mot Punkt före exploatering 

 

Munkgatan, vy mot ASEA torget och Melkerhus, före exploatering 

 

 

 

 

ASEA torget, vy mot Punkt efter exploatering 

 

Munkgatan, vy mot ASEA torget och Melkerhus, efter exploatering 
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Djäkneberget, stadsilhuett före exploatering  

 

Fiskartorget, före exploatering  

 

 

 

Djäkneberget, stadsilhuett efter exploatering  

 

Fiskartorget, efter exploatering  
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Kartbild över det särskilt kulturhistorisk värdefulla bebyggelseområdet 

Centrumkärnan med modern bebyggelse. Njord 8 inringad.  

Byggnaden ingår i område för särskillt värdefull bebyggelse men är inte utpekad 

som särskillt värdefull i Länsmuseets inventering.  

• Att riva delar av en byggnad som ingår i riksintressets uttryck försvagar 

riksintressets läsbarhet i den delen. För att mildra påverkan är ambitionen att 

återanvända tegel i den nya byggnaden och resterande delar av byggnaden skyddas.  

Analyser av vyer/siktlinjer visar att den nya bebyggelsen inte påverkar riksintresset 

som helhet. Ny bebyggelse anpassas i höjd, skala, och materialval till den historiska 

kontext den ingår i.  

 

• Stor omsorg skall läggas på platsbildningarnas utformning samt utemiljön runt 

husen, framförallt mot Kopparlundsgatan. Angränsande marken är allmänplats som 

inte ingår i planområdet dock ska omformningen säkras genom avtal mellan 

exploatören och Västerås stad.  

Fornlämningar 

Fornlämningar kan finnas inom planområdet då det är utpekat som Stadslager av 

Riksantikvarieämbetet (Västerås 232:1). Om fornlämningar påträffas i samband 

med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 

länsstyrelsen. 

Skyddsrum 

Skyddsrum finns inom planområdet.  

Tillgänglighet 

Förslaget innebär förbättrad tillgänglighet mellan kvarterets olika delar. I nuläget 

finns det nivåskillnader mellan Aros huset och Forum huset. Ombyggnationen 

innebär att detta avhjälps. Det finns även nivåskillnader mellan lilla scenens entré 

och gatan. De nya entréer ska anläggas direkt på gatunivå vilket innebär förbättrad 

och förenklad tillgång till huset.  

Trygghet 

Ombyggnationen innebär att flera personer har möjlighet att röra sig inom och förbi 

området. Stängda, mörka fasader öppnas upp mot gatan vilket bedöms bidrar till 

ökat trygghetskänsla samt bekvämlighet under olika delar av dygnet. Blandade 

funktioner inom kvarteret bidrar till en levande stadskärna med olika besöksmål, 

användare och boende.  

Mark och vatten 

Naturmiljö 

Inga biotopskyddade objekt finns inom planområdet.  
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Idrott och rekreation 

Inom området finns inga öppna ytor som möjliggör idrott och rekreation. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU jordartskartan består marken av lera.  

 

Jordarter inom planområdet, som är markerat rött (SGU jordartskartan) 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

Föreslagen exploatering innebär en förbättrad situationen gällande 

dagvattenhanteringen då inget dagvatten fördröjs eller renas i dagsläget. Följande 

lösning föreslås för dagvattnet: 

• Det nya taket föreslås anläggas med takterrasser med blandat vistelseytor, gröna 

tak och planteringsytor. 

• De fyra befintliga träden utanför den nya tillbyggnaden planeras sättas i 

skelettjordar, både för att förbättra trädens livsmiljö och för att skapa möjlighet för 

att ta hand om dagvattnet. 

• För befintliga ytor som inte kommer göras om föreslås ingen förändring gällande 

dagvattenhanteringen. 

Enligt föreslagen dagvattenhantering minskar utsläppen av samtliga undersökta 

ämnen från planområdet något vilket innebär att den föreslagna exploateringen inte 

riskerar att bidra till att recipienten inte uppnår uppsatta miljökvalitets-normer. 

Eftersom höjdsättningen på den hårdgjorda markytan runt huset inte kommer göras 

om sker ingen förändring gällande översvämningsrisker. Det finns inga stora 

översvämningsrisker i befintlig situation med undantag från en mindre lågpunkt på 

östra sidan av befintligt hus. Ingen förändring planeras för denna i planerad 

situation då den ligger parallellt med byggnaden som inte kommer göras om och det 

därför heller inte är rimligt att sätta in åtgärder. 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

För att upprätthålla framkomligheten i gång- och cykelstråken utmed 

Kopparbergsgatan och Munkgatan bör de utformas med tydlig separering för att 

undvika konflikter med andra funktioner i kvarteret. Det innebär att tillräcklig plats 

bör skapas mellan entréer och cykelbana för att minska risken för kollisioner mellan 

cyklister och besökande till konsert- eller konferenslokal. Eventuellt kan någon 

form av fysisk avgränsning komma att krävas. Huvuddelen av godshantering bör 

ske på Karl Hennings gata för att undvika olycksrisker mellan cyklister och 

godsfordon.  

Nya och förbättrade cykelparkeringar bör utföras för att främja cykelåkning. Det 

kan gälla både mer permanent uppställning i inomhus för de nya lokalerna med 

kontor/bostäder men även utomhus för mer kortvarig uppställning i samband med 

besök till konsert- eller konferenslokaler. För platserna utomhus är det speciellt 

viktigt att de ligger relativt nära entréer samt inger en trygg miljö avseende 

exempelvis belysning samt har möjlighet till effektiv låsning av cykeln. 
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Verksamheten i område genererar redan idag tidvis stora reseströmmar i samband 

med konserter, mässor mm. Den planerade utbyggnaden med ca 12 000 m2 

kommer att innebära en ökning av antalet resor till och från området.  

Dessa nya resor kommer att utföras med olika färdmedel vid olika tider på dygnet. 

Mot bakgrund av det mycket goda kollektivtrafikläget och begränsade utbudet av 

parkeringsplatser bedöms andelen biltrafikanter vara förhållandevis lågt vid resor 

till och från området. Den tillkommande verksamheten antas att alstra drygt 300 

fordonsrörelser per dygn. Det är en relativt liten förändring i förhållande till den 

trafik som förekommer på exempelvis Kopparbergsvägen, som idag uppgår till ca 

10 000 fordon/dygn.  

Antagandena om trafikalstring har antagits bli låga mot bakgrund av objektets 

placering i en central miljö med korta avstånd mellan målpunkter och bra 

kollektivtrafik.  

Parkering och angöring 

Den nya detaljplanen kommer att leda till ökat behov av parkeringsplatser. 

Utredningens uppfattning är att dessa behov inte kan säkerställas inom 

kvartersmarken på grund av platsbrist. Behov av parkeringskapacitet behöver därför 

lösas med parkeringsköp i intilliggande anläggningar. Kapacitetsutnyttjandet i 

Punkt och även andra kringliggande parkeringshus bedöms vara sådant att behovet 

på ca 116 nya platser kan säkerställas genom parkeringsköp inom dessa 

anläggningar.  

Personrörelser till och från huvudentrén sker ut mot Kopparbergsvägen. En viktig 

aspekt i planeringen är att se till så behovet av att angöringsplatser samt platser för 

funktionshindrade kan säkerställas. Inom nuvarande förslag finns fyra platser 

reserverade för funktionshindrade utanför entrén.  

På grund av Kopparbergsvägens höga trafikbelastning och betydelse för 

kollektivtrafiken kommer funktion för allmän angöring även fortsättningsvis finnas 

på Munkgatan. Det kommer dock finnas reserverad plats på Kopparbergsvägen för 

enstaka buss- eller taxifordon i närheten huvudentrén. 

Angöring 

Nuvarande godshantering sker på olika platser för de olika lokalerna inom kvarteret 

och detta förhållande kvarstår även efter ombyggnad. I första hand ska gods 

hanteras via in- och utlastning från Karl Hennings gata, där hanteringen kan ske 

utan att störa cykelrörelser utmed Munkgatan.  

En del godsrörelser kommer att ske från den angörings- och lastficka som finns på 

Munkgatan. Från lastfickan kan entréer mot evenemangshall samt depåytor för 

material enkel bli tillgängliga. Regleringar av förhållandet mellan godshantering 

och angöring i fickan kan bli aktuellt för att upprätthålla respektive funktion. 

Fysiska åtgärder med pollare eller liknande kan också bli aktuellt för att reglera 

hanteringen vid i- och urlastning så att godsfordon som i dagsläget ställs upp på 

cykelbanan fortsättningsvis kan undvikas. 

 

Busslinjekarta i anslutning till Kv. Njord 
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Kollektivtrafik 

Kvarteret har en mycket god kollektivtrafikförsörjning eftersom de flesta av stadens 

busslinjer passerar direkt utanför området. Stadsbusslinjerna nr 1-6, 11 och 21 

passerar utmed både Kopparbergsvägen och Munkgatan men det saknas 

hållplatslägen i omedelbar anslutning till kvarteret. Med en sådan viktig målpunkt 

som kvarteret utgör är det viktigt med hög tillgänglighet för kollektivtrafik, där 

hållplatser nära entréer kan bidra till ökad kollektivtrafikandel vid resandet. Detta 

kan medföra färre biltransporter och minskat parkeringsbehov. 

Avfallshantering 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt 

avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 

Enligt trafikbullerutredningen är högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån på fasad är 

62 dB(A). Från plan 4-5 och uppåt är den beräknade ekvivalenta ljudnivån på fasad 

60 dB(A) eller lägre. Den beräknade maximala ljudnivån, natt och dag är 83 dB(A) 

för den värst utsatta delen av bygganden, och avtar i det läget till 74 dB(A) högst 

upp. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dB(A) 

vid en bostadsfasad. Om bostäder byggs från plan 4-5 och uppåt innehålls 

riktvärden. För nuläget är den högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån på fasad är 

62 dB(A). 

 

Ekvivalent ljudnivå, fasader mot Kopparbergsvägen 

 

 

Ekvivalent ljudnivå, fasader mor Munkgatan  
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Luftföroreningar 

Genomförandet av planen medför inte att gällande miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft överskrids, enligt luftkvalitetsutredning som har tagits fram i samband 

med planarbete. Genomförandet av planen ska inte medföra att de gränsvärden som 

satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) överskrids. 

Skred och ras 

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) jordartskartan finns det 

förutsättningar för skred och ras i planområdets sydöstra horn mot 

Kopparbergsvägen.   

Förorenad mark 

Enligt en metodik för inventering av potentiellt förorenade områden (MIFO) finns 

det måttlig risk för förorenad mark på grund av avslutade verksamhet inom 

planområdet. Området tillhör riskklass 3, vilket är näst lägst klassning. Det är i 

första hand objekt i riskklass 1 och 2 som prioriteras vidare för utredningar och vid 

behov avhjälpande åtgärder.  

Radon 

Nya byggnader ska ha ett årsmedelvärde av radonstrålning under 200 Bq/m3. 

Genomförandebeskrivning 

Organisationsfrågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

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. 

Huvudmannaskap 

Västerås stad är huvudman för allmänplats mark inom- och i anslutning till 

planområdet.  

Ansvarsfördelning för genomförande 

Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande. 

Avtal 

Västerås stad och Exploatör ska teckna ett avtal som klargör för hur genomförandet 

av detaljplanen ska gå till. Avtal kommer att tecknas mellan Exploatör och Västerås 

stad för att samordna ombyggnation av gaturummet som ligger i direkt anslutning 

till planområdet på allmänplats mark. Ansvarsfördelning mellan exploatör och 

Västerås stad förutsätts lösas i dialog under projektering och byggnation. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Ansökan om fastighetsbildning, tex avstyckning eller fastighetsreglering i syfte att 

anpassa berörda fastigheter till detaljplanen, sker hos Lantmäterimyndigheten av 

fastighetsägare. Fastighetsreglering behöver ske mellan Njord 8 och Västerås 1:1 

för att fastigheterna ska stämma överens med detaljplanens användningssätt. 

 

Fastighet  Fastighetsreglering 

Njord 8  1 Avträder mark till Västerås 1:1 

Mark regleras till fastigheten från Västerås 

1:1 

Västerås 1:1 

allmänplatsmark 

(utanför detaljplan) 

2 Avträder mark till Njord 8 

Mark regleras till fastigheten från Njord 8 

   

Ledningsrätter 

Det finns inga ledningsrätter inom planområdet.  
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Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Det finns inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter inom planområdet.  

Servitut 

Det finns ett befintligt servitut, 1980K-1990/162.1 avseende gångtrafik som 

säkerställer allmän gångtrafik under utkragande delen av Forumhuset längs 

Munkgatan. Dagens trottoar ligger inom kvartersmark. Servitutet föreslås utgå i och 

med planförslaget och servitutet kan upphävas. Upphävande sker genom 

lantmäteriförrättning.  

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda 

• Fastigheten Njord 8 får större byggrätt—8.000kvm.  

• Officialservitet 1980K-1990/162.1 utgår. 

• Fastighetens västra och östra gränser justeras.  

Tekniska frågor 

Trafik, gator, gång- och cykelvägar 

Gator, gång- och cykelvägar förblir som de är idag, utan förändringar.  

Parkering 

Detaljplanen kommer att leda till ökat behov av parkeringsplatser. Dessa behov inte 

kan säkerställas inom kvartersmarken på grund av platsbrist. Behov av 

parkeringskapacitet behöver därför lösas med parkeringsköp i intilliggande 

anläggningar. Kapacitetsutnyttjandet i Punkt och även andra kringliggande 

parkeringshus bedöms vara sådant att behovet på ca 116 nya platser kan säkerställas 

genom parkeringsköp inom dessa anläggningar. 

Kollektivtrafik 

Planen innebär inga konsekvenser för kollektivtrafik inom området.  

Teknisk försörjning 

Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns 

framdraget redan till planområdet. Eventuell flytt av ledningar bekostas av 

exploatören.  

Anmälan och tillstånd 

Fornlämningar 

Fornlämningar kan finnas inom planområdet då det är utpekat som Stadslager av 

Riksantikvarieämbetet (Västerås 232:1). Exploatören ansvarar för anmälan till 

länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen om fornlämningen berörs av 

exploaterings- eller markarbeten. 

Förorenad mark 

Om markföroreningar hittas ska Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås 

stad kontaktas. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnader för exploatering, nödvändiga utredningar och andra åtgärder bekostas av 

exploatören. 

Avgifter 

Planavgift tas ut i samband med samråds-, gransknings- och antagandebeslut, enligt 

avtal.  
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Förutsättningar 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 

Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövård 

(Västerås U 24) enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB). 

Översiktliga planer 

Överenstämmelse med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering antagen 2017). 

Förslaget är i överenstämmelse med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering 

antagen 2017) och det är framför allt följande strategier för en hållbar utveckling 

som är tillämpbara; Levande innerstad, Kreativt näringslivsklimat, Balanserad 

komplettering och Kollektivtrafiknätet som ryggrad. 

 

Gällande detaljplan dp 1444 J 

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser 

Inom planområdet gäller detaljplan dp 1444 J (antagen 2001-03-29).  

Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 2020-11-10 tagit ställning till att detaljplanen inte 

ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3§ miljöbalken. En 

miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 

upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Samråd om 

behovsbedömning har skett med Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning.  

 

Platsanalys 
Planområdet ligger mycket centralt i Västerås centrum. Många viktiga målpunkter 

kring handel, tjänster och myndigheter i centrum ligger på tillgängligt avstånd från 

kvarteret. Centralstationen, som utgör en viktig nod i transportsystemet, finns strax 

söder om kvarteret med endast några minuters gångavstånd.  

Kvarteret Njord byggnaden möter tre helt olika stadsrum. Den relativt trånga och 

måttligt trafikerade Munkgatan i norr. En gång läget för Lillån, en av flera å armar i 

det delta som dagens Vasapark var en del av. I öster Kopparbergsvägen som är en 

starkt trafikerad gata. En av stadens viktigare pulsådror vad gäller trafik och 

kommunikation. Här vid Kopparbergsvägen möter den nya byggnaden två helt 

olika rumsbildningar i sig. Den södra delen som domineras av de stora gröna 

parkytorna på respektive sida av gatan och i norra delen ett mycket storskaligt rum 

som består av Melkertorget med omgivande gator. Denna del av staden saknar 

intimitet och stöd av utåtagerande verksamheter från omgivande byggnader.  

Bebyggelse 

Bebyggelse 

Bebyggelsen består av storskaliga kontors-och parkeringsytor (Punkt 

parkeringshus, markparkering på ASEA torget). Planområdet gränser även till 

ASEA torget. Det finns en del kommersiella verksamheter på torgets norra sidan.  
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Kulturmiljö 

Kvarteret Njord 8 ligger inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövård 

(Västerås U 24) dock är Forum byggnaden inte utpekad som särskild värdefull.  

Uttryck: (utan inbördes ordning) Centrumområde med enhetlig modernistisk 

bebyggelse från 1950–1970-talen, konstnärlig utsmyckning inom och intill 

byggnaderna, stora varuhus med gallerior och parkeringshus som en del av det 

modernistiska idealet samt trafikseparering med tunnelsystem under centrumkärnan 

som gett möjlighet till torgbildningar för folkliv och kulturarenor. Modernistiska 

offentliga och kontorsbyggnader av hög arkitektonisk kvalitet så som 

Melkerkontoret med dess enhetliga och modernistiska glasfasad, Västerås stadshus 

med strama stenfasader och karaktäristiskt klocktorn, Västerås stadsbibliotek med 

tegelfasader och mosaikkonst samt polishuset med dess repetitiva betongfasader. 

Västerås kongresscentrum består av tre olika byggnader uppförda vid olika 

tidsepoker. Inför Västerås 1000-årsjubileum uppfördes kongresscentret efter 

ritningar av Bertil Håkansson, HJS Arkitektkontor, Maurica Holland var ansvarig 

inredningsarkitekt. 1999 införlivades den intilliggande äldre konferensanläggningen 

ABB Forum byggd 1969, ritad av Tengboms arkitekter. Konferensbyggnaden 

inrymmer 40-talet salar och rum, evenemangshall och restauranger. Den stora salen 

rymmer 1 007 personer. 

 

Njord 8, fasader längs Kopparbergsvägen i dagsläget 
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Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband 

med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 

länsstyrelsen. 

Skyddsrum 

Det finns ett skyddsrum vid Congresshuset på fastigheten Njord 8.  

Mark och vatten 

Naturmiljö 

Det finns fyra lövträd planterade i rad längs Kopparbergsvägen. Dessa träd bedöms 

inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.  

Park och lek 

Inom planområdet finns det inga gröna ytor. Vasaparken ligger i direkt anslutning 

till planområdet.  

Torg 

Det finns inga torg inom planområdet idag dock ligger ASEA torget i direkt 

anslutning till fastigheten på andra sidan Kopparbergsvägen.  

Tillgänglighet 

Trafik från omkringliggande vägar genererar buller som bidrar till en sämre 

ljudmiljö vilket kan påverka personer med nedsatt syn och olika typer av 

hörselproblem negativt. Det finns även besvärliga nivåskillnader mellan Forum 

huset och gatan, samt invändigt mellan Forumhuset och ACC.  

Trygghet 

Planområdet är centralt beläget och angränsande gator och torg är vältrafikerade av 

gående, cyklister och bilburna personer under vissa perioder. Kvarteret i sig kan 

upplevas som väldigt instängd då nuvarande Forum byggnaden inte har starka 

kopplingar till gaturummet med sina stängda, tegel fasader med få öppningar. 

Gaturummet längs båda Kopparbergsvägen och Munkgatan i anslutning till Njord 8 

är idag inte aktiverat då det saknas tydliga besöksmål inom största delarna av 

kvarteret. Under kvällstid blir detta särskilt problematiskt då platsen kan upplevas 

som obefolkad, mörk och otrygg.    

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) består marken av lera.  

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

Dagvatten och översvämningsrisk undersöks genom en dagvattenutredning på 

planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag > 

Dagvatten och översvämning. 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

Området omges av ett trafikerat vägnät med mycket busstrafik. Kopparbergsvägen 

är fyrfältig förbi området och är utförd med trafiksignaler i korsningspunkterna för 

att reglera trafik och stora gångtrafikströmmar.  

Munkgatan är en tvärgata till Kopparbergsvägen i norra änden av kvarteret. Gatan 

är också belastad av mycket busstrafik samtidigt som det är in- och utfartspunkt till 

det stora parkeringshuset Punkt.  

Karl Hennings gata är en återvändsgata på västra sidan av kvarteret med en del 

funktioner som rör angöring och godshantering för omkringliggande verksamheter. 

Parkering och angöring 

I dagsläget finns en del spridda platser med möjligheter att parkera sin cykel i 

anslutning till kvarteret. I direkt anslutning till kvarteret finns ett parkeringshus 

(Punkt) med ca 1450 p-platser. Parkeringshuset har en koppling till kvarteret Njord 

via en inbyggd gångpassage över Munkgatan. 
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Det finns idag en stor överkapacitet i Punkt. Vid inventering under en vardag i 

vecka 42 var 515 av 1450 platser belagda och en allmän uppfattning är att de stora 

parkeringshusen i närheten av Njord har relativt låg beläggning. 

Hanteringen av gods sker i första hand från Karl Hennings gata men även från 

Munkgatan. Det finns även en yta på Munkgatan för korttidsangöring vid entrén 

mot kongresscentret. Räddningstjänsten har god tillgänglighet till fastigheten. 

Kollektivtrafik 

Kvarteret har en mycket god kollektivtrafikförsörjning eftersom de flesta av stadens 

busslinjer passerar direkt utanför området. Stadsbusslinjerna nr 1-6, 11 och 21 

passerar utmed både Kopparbergsvägen och Munkgatan men det saknas 

hållplatslägen i omedelbar anslutning till kvarteret.  

Teknisk försörjning 

Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns 

framdraget till planområdet. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 

Trafik längs omkringliggande bilvägar medför att en trafikbullerutredning måste 

göras på planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken 

Planförslag > Risker och störningar > Trafikbuller. 

Luftföroreningar 

Trafikens påverkan på luftkvalitet har utretts i planförslaget. Läs sammanfattning av 

utredning under rubriken Planförslag > Risker och störningar > Luftföroreningar. 

Skred och ras 

Enligt Västerås kartportal finns risk för ras och skred i planområdets sydöstra hörn, 

främst längst Kopparbergsvägen.  

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns på platsen. 

Radon 

Mätningar av radonvärden i närområdet visar generellt på årsmedelvärde under 200 

Bq/m3. Området bedöms således inte vara inom radonriskområde. 

 

 


