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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Detaljplan för kvarteret Förseglet 1, 
Öster Mälarstrand, Västerås



Sammanfattning

Detta dokument är en kompletterande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till den översiktliga 
MKB:n för området Öster Mälarstrand som gjordes av 
Sweco år 2007. I denna MKB beskrivs de specifika 
konsekvenser som ett genomförande av detaljplan för 
kvarteret Förseglet 1 antas medföra. Konsekvenser 
beskrivs med avseende på buller, markföroreningar, 
dagvatten och grönstruktur. 

BULLER
Planförslaget bedöms få små negativa konsekvenser ur 
bullersynpunkt eftersom åtgärder krävs för att riktvärdena 
ska kunna innehållas. Samtliga riktvärden för buller vid bostäder bedöms 
kunna innehållas om byggnaderna uppförs med genomgående lägenheter 
och lägenheter där minst hälften av bostadsrummen ligger mot en fasad 
med ekvivalenta ljudnivåer under 55 dB(A). Alternativt kan lägenheter 
mindre än 35 m2 uppföras vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är 65 
dB(A) eller lägre. Uteplatser kan anordnas på innergårdar och balkonger 
kan placeras på fasader mot innergårdar. Genom avskärningsåtgärder kan 
uteplatser vara möjligt i gatunivå vid det nordvästra tornet samt på taket på 
den lägre delen av byggnaden. 

MARKFÖRORENINGAR
Planerade saneringsåtgärder bedöms klara de mätbara åtgärdsmål som 
kommer att föreslås för området och som kommer att förankras med 
Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Åtgärdsmålen innebär att 
människor (barn och vuxna) ska kunna bo och vistas i området utan risk för 
negativa effekter på hälsan. Föroreningar i marken ska inte heller påverka 
markmiljö inom detaljplaneområdet, intilliggande områden och/eller yt- och 
grundvatten negativt.

DAGVATTEN
Genom god planering vid höjdsättning av planområdet och genom att 
säkerställa att mark längs med planområdets gräns mot Björnövägen 
finns tillgänglig för anläggning av ett dike, bedöms riskerna för 
översvämning kunna minskas. Tillförseln av föroreningar bedöms 
minska efter exploatering till följd av en lägre andel tung trafik. Om 
lokalt omhändertagande av dagvatten nyttjas inom detaljplanen kan 
föroreningsbelastningen minskas ytterligare. Genomförande av planen 
bedöms därför bidra till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten i 
Mälaren.
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GRÖNSTRUKTUR
Planförslaget bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser avseende 
grönstruktur eftersom grönytan kommer att öka jämfört med nuläget. 
En stor del av det gröna partiet i planområdets nordvästra del kommer 
att sparas och huvuddelen av grönområdet (Mälarparken) i den östra 
delen kommer att kvarstå. Planförslaget bidrar till utveckling av en 
sammanbindande grönstruktur mellan Notudden, Poesiparken och 
Mälarparken samt mellan kvarteren. Träden längs Öster Mälarstrands 
allé kommer att tas bort och återplanteras på den ena sidan av gatan. 
Återplantering kommer att ske på kommunal mark. Kommunen har därmed 
möjlighet att utveckla de gröna kvalitéerna ytterligare.



MKB ÖSTER MÄLARSTRAND
Sweco, 2007

INLEDNING

Detta dokument är en kompletterande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
till den översiktliga MKB:n för området Öster Mälarstrand som gjordes av 
Sweco år 2007. I den översiktliga MKB:n redovisas de sammantagna konse-
kvenserna för samtliga detaljplaner på Öster Mälarstrand.

Syftet med denna kompletterande MKB är att redovisa och utreda de 
specifika miljökonsekvenser och den betydande miljöpåverkan som ett ge-
nomförande av detaljplan för Kvarteret Förseglet 1 antas medföra (fortsätt-
ningsvis benämnd Kv. Förseglet).  

AVGRÄNSNING
Planområdet är till ytan cirka 5 hektar och omfattar cirka 1000 lägenheter. 
Området avgränsas av Björnövägen i nordlig riktning och av Öster Mälar-
strands allé i sydlig och västlig riktning. Försegelvägen går rakt igenom 
planområdet och delar området i en västlig och en östlig del. Den östra 
delen gränsar till Mälarparken som är ett mycket värdefullt grönområde på 
25 ha och räknas till en av Västerås stadsdelsskogar.  

Planområdet är i sin helhet beläget mer än 100 meter från Mälarens 
strandlinje och omfattas inte av strandskydd.

I den översiktliga MKB:n gjordes en preliminär behovsbedömning och 
avgränsning för var och en av de föreslagna detaljplanerna för Öster 
Mälarstrand. För den nu aktuella detaljplanen avgränsades den betydande 
miljöpåverkan till att omfatta markförhållanden och markföroreningar. I 
denna MKB behandlas dock även buller och dagvatten eftersom de bedömts 
vara viktiga aspekter att beskriva och utreda. Även konsekvenserna med 
avseende på grönstruktur beskrivs översiktligt utifrån den nu aktuella 
situationsplanen. De aspekter som behandlas redovisas och motiveras i 
tabell nedan.

TABELL 1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

MILJÖFAKTOR MOTIVERING

Buller En kompletterande utredning avseende trafikbuller har gjorts inom planområdet för att kontrollera 

ljudnivåerna för bostäder. Utredningen omfattade förväntade ökade trafikmängder i samband med 

att området omvandlas från verksamhetsområde till bostäder samt att busstrafik ska ledas genom 

området via Öster Mälarstrands allé.

Markföroreningar Detaljplaneområdet är beläget på mark som idag är förorenad. Saneringsåtgärder kommer att 

genomföras inom området till en nivå där människor (barn och vuxna) ska kunna bo och vistas i 

området utan risk för negativa effekter på hälsan. Föroreningar i marken ska inte heller påverka 

markmiljön inom detaljplaneområdet, intilliggande områden och/eller yt- och grundvattnet 

negativt.

Dagvatten En utredning har gjorts avseende dagvattenflöden och föroreningar som planområdet kan ge 

upphov till. Utredningen avsåg även principiell höjdsättning av planområdet, lösningar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten samt förslag på planbestämmelser av dagvatten.

Grönstruktur Planområdet påverkan avseende grönstruktur har bedömts utifrån att trädplanteringen längs 

Öster Mälarstrands allé tas bort för att återplanteras på ena sidan av gatan, Tre gröna partier 

återfinns inom planområdet och gröna ytor planeras på innergårdarna. Mälarparken och 

Notuddens naturvärden ska bevaras och ett grönt stråk mellan Notudden, Poesiparken och 

Mälarparken ska utvecklas.

BJÖRNÖVÄGEN
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BJÖRNÖVÄGEN

Ö. MÄLARSTRANDS ALLÉ

NUVARANDE MARKANVÄNDNING
Inom planområdet finns idag Postens terminalanläggning och annan industriverksamhet. 
Småbåtshamnen ligger cirka 200 meter sydväst om planområdet.

ALTERNATIV
Nollalternativ

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om planen 
inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om 
dessa kan ha stora likheter. I det här fallet antas nollalternativet innebära 
att markanvändningen inom området även fortsättningsvis utgörs av verk-
samheter i form av större parkeringsanläggningar och terminalområden. 
Markanvändningen regleras enligt gällande detaljplan (Dp 1327, maj 1997) 
och anges som industri, kontor och handel i upp till fyra våningar. 

Konsekvenserna för nollalternativet vad gäller buller, markföroreningar, 
dagvatten och grönstruktur överensstämmer med dem som redovisas i den 
översiktliga MKB:n. 
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FÖP 56
Västerås stad, 2004.

Planförslag

Markanvändningen för Öster Mälarstrand och dess omgivningar finns 
angiven i den fördjupade översiktsplanen för Öster Mälarstrand, ÖP 56, 
och i framtagna gestaltningsprogram (gestaltningsprogram för bostäder 
och gestaltningsprogram för landskap). Föreslagen markanvändning för 
planområdet är i huvudsak bostäder, men även med inslag av verksamheter 
såsom skola/förskola. 

Planförslaget innebär att en utbyggnad görs enligt det förslag som har 
tagits fram av Archus Arkitektur och som redovisas nedan. Förslaget visar 
en utformning av bebyggelsen med i huvudsak bostäder, där byggnaderna 
har en variation i hushöjder mellan sex och 16 våningar. Bebyggelsen är 
lägre mot Öster Mälarstrands allé och högre i bakkant mot Björnövägen. 

100 METER

BJÖRNÖVÄGEN
SKOLGÅRD

Befintlig skog 
sparas inom 
skolgården

Ö. MÄLARSTRANDS ALLÉ
SKOLA

DP 3
DP 4

GARAGE
under gård
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I det nordvästra hörnet av planområdet inryms ett torn med 16 våningar 
och 10 våningar på den höga respektive låga delen av byggnaden. På taket 
på den lägre delen av byggnaden föreslås en uteplats samt uteplatser vid 
gatunivå. I övrigt föreslås uteplatser på innergårdarna, antingen i markplan 
eller via enskilda balkonger. Sammanlagt beräknas cirka 1000 lägenheter 
inrymmas i området, beroende på storlek. Lägenheterna utformas för att 
passa olika typer av boende med olika behov och under olika livsfaser.

Verksamheter föreslås i tre till fyra våningar vid infarten från Björnövägen 
samt i bottenvåningen längs med Öster Mälarstrands allé. Planen inrym-
mer även ett parkeringsgarage under den gemensamma innergården, med 
infartsvägar från Försegelgatan. Parkeringsgaraget omfattar cirka 780 plat-
ser. En sopsugscentral inryms öster om Försegelgatan, mot Mälarparken. 

I planområdets sydöstra hörn inryms en skola. Skolan har kontakt med en 
befintlig talldunge och med Mälarparken. I dagsläget finns ett grönstråk 
från stranden upp mot Mälarparken. För att planförslaget ska ansluta till 
detta på ett bra sätt avsätts den sydöstra delen av planområdet som park-
mark för att ge ett tydligare grönt stråk mellan Kv. Förseglet och bebyggel-
sen i Kv. Focken. Det finns ytterligare ett större grönt parti i den nordvästra 
delen av planområdet. Därtill inrymmer innergårdarna grönska.

Samtliga träd i planteringen längs Öster Mälarstrands allé kommer att tas 
bort. På den norra sidan (Försegelsidan) kommer ny plantering av träd att 
anläggas, som anpassas efter behov av infarter och parkeringsmöjligheter 
till fastigheterna längs gatan. Den nya planteringen och anläggande 
av parkeringsmöjligheter kommer att göras på kommunens mark. En 
möbleringszon för uteservering eller liknande inryms på den norra sidan, 
dvs. inom förgårdsmark på Kv. Förseglet. På den södra sidan ges plats för en 
bredare GC-väg. 

För en närmare beskrivning av planförslaget hänvisas till plan-
handlingarna.  

TIDSPERSPEKTIV
De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från 
prognosår 2026, då detaljplanen förväntas vara fullt genomförd.

PLANFÖRSLAGET (MOTSTÅENDE SIDA)
Situationsplan med förslag till bebyggelse. 
Plangränsen är markerad med svart 
streckad linje. Söder om området planeras 
bebyggelse enligt DP3 och DP4. Omarbetad 
från Archus Arkitektur, 2016a.

BJÖRNÖVÄGEN
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BULLERUTREDNING
Sweco, 2017.

MILJÖKONSEKVENSER
Buller

Vid ett genomförande av planförslaget bedöms samtliga riktvärden för 
ljudnivåer vid bostäder avseende trafikbuller kunna innehållas för samtliga 
fasader utom en. Byggnaden med överskridande värden kan nå riktvärdena 
om lägenheterna uppförs genomgående där minst hälften av bostadsrum
men är placerade mot en fasad med ljudnivåer under 55 dB(A). Alternativt 
kan lägenheter mindre än 35 m2 uppföras vid fasader där ekvivalenta ljud
nivån är 65 dB(A) eller lägre.

De byggnader som uppförs kommer att avskärma planområdet från bullret 
från vägarna så att ljudnivåerna vid innergårdarna blir under gällande 
riktvärden. Detta innebär att innergårdar kan användas till uteplatser och 
att balkonger kan placeras vid fasader mot innergårdarna. Undantaget är 
uteplatser vid det nordvästra tornet. Här behöver området avskärmas av 
bullerskärm för att uteplatser i gatunivå ska vara möjligt. Även täta räcken 
på uteplatsen på taket är att föredra för att sänka ljudnivåerna ytterligare. 
Om föreslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms planförslaget sammantaget få 
små negativa konsekvenser ur bullersynpunkt.

NULÄGE
Bullersituationen vid genomförandet av planförslaget har utretts av Sweco i 
en kompletterande bullerutredning (Sweco, 2017a). Nedanstående informa-
tion är hämtad från denna. 

Den primära bullerkällan inom planområdet utgörs idag av trafiken inom 
området samt på Björnövägen och Öster Mälarstrands allé norr respektive 
syd och väst om planområdet. I området finns i dagsläget även olika verk-
samheter som alstrar trafik inom området, t.ex. PostNord. Indata gällande 
nuvarande vägtrafikflöden har erhållits av Västerås stad. En uppskattning 
av trafikflöden inom området Öster Mälarstrand gjordes även av Teknik- och 
idrottsförvaltningen år 2006. En närmare beskrivning av den återfinns i den 
översiktliga MKB:n.

RIKTVÄRDEN
Bedömningsgrunder för ljudnivåer vid bostäder anges i flera bestämmelser. 
Riktvärde för trafikbuller regleras i Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader och inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler 
(BBR 22). Ändring av förordning SFS 2015:216 vad gäller vissa riktvärden 
trädde i kraft den 1:a juli 2017. Ändringen innebär en höjning av riktvärdena 
för buller vid en bostadsbyggnads fasad, men ändringen innebär inte 
ändrade krav för ljudmiljön inomhus. Aktuella riktvärden redovisas i tabell 
2 och 3.

TABELL 2. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överstigas vid nybyggnation av 
bostäder eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent
ljudnivå dB(A)

Maximal
ljudnivå dB(A)

Ljudnivå utomhus vid fasad 

(frifältsvärde)

60¹ -

Ljudnivå utomhus vid uteplats i 

anslutning till bostad

50 70²

1) För bostäder om högst 35 m² är riktvärdet vid fasad 65 dB(A).
2) Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dB(A).
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Om värdet 60 dB(A) vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

TABELL 3.  Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder.

Ekvivalent
ljudnivå dB(A)

Maximal
ljudnivå dB(A)

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att följande 

ljudnivåer inomhus inte överskrids;

i utrymme för sömn, vila eller 

daglig samvaro

30 453

i utrymme för matlagning eller 

personlig hygien

35 -

3) Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig 
med mer än 10 dB. 

BEDÖMNINGSGRUNDER
För att bedöma möjligheten till god boendemiljö ur bullersynpunkt 
användes ett antal bedömningsgrunder i den kompletterande 
bullerutredningen. Dessa anges nedan och utgår från ovan nämnda 
riktvärden:

 � Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 60 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid fasad.

 � Möjligheten att uppfylla riktvärdet 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
fasad för lägenheter mindre än 35 m².

 � Möjligheten att uppfylla högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 
dB(A) maximal ljudnivå nattetid (kl. 22-06) vid ljuddämpad fasad.

 � Möjligheten att erhålla uteplats med högst 50 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå.

 
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär att området omvandlas från verksamhetsområde till 
bostäder. Trafikmängden förväntas öka i samband med att antalet bostäder 
i området kommer att öka. Ett genomförande av planförslaget innebär att 
det kommer att finnas boende som kan komma att störas av buller från i 
första hand trafik inom och i närheten av området.

De beräkningar som gjorts i bullerutredningen bygger på ovan nämnda 
indata gällande trafikflöden som erhållits av Västerås stad. Vid beräkningar 
av buller vid prognosår 2026 har en andel tung trafik på 5 % antagits för 
vägar utan angivet värde. För att beräkna trafikmängderna för prognosår 
2026 för uppmätta vägar användes en ökning på 2 % per år enligt kommu-
nens anvisningar. Detta tillämpades på Björnövägen och Öster Mälarstrands 
allé (mot Viksäng).

Beräkningsresultat i den kompletterande bullerutredningen visar att 
planområdet får ljudnivåer uppemot 68 dB(A) vid trafikerade vägar. Efter-
som byggnaderna placerats så att de avskärmar bullret från vägarna så 
blir ljudnivåer vid innergårdarna under gällande riktvärden. I övrigt visar 
utredningen att:
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VY FRÅN SÖDER
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasader. 

Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid 
fasad. Källa: Sweco, 2017a.

VY FRÅN NORR
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasader. Vy från 
norr vid prognosår 2026. Värden vid hus avser beräknat 
frifältsvärde vid fasad. Källa: Sweco, 2017a.

BJÖRNÖVÄGEN

BJÖRNÖVÄGEN

Ö. MÄLARSTRANDS ALLÉ

> 80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50

<45

LJUDNIVÅ I dB(A)
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 � Maximala ljudnivåer överstiger endast riktvärdet för uteplats, 
70 dB(A), vid ytor mot trafikerade vägar, exempelvis runt tornet i 
den nordvästra delen. I innergårdarna överskrids inga riktvärden 
förutom vid öppningar mot Öster Mälarstrands allé. Det innebär att 
innergårdar kan användas till uteplats för bostäder.

 � För tornet i den nordvästra delen planeras en uteplats på taket av 
den lägre delen av byggnaden och, om det är möjligt, uteplatser 
i gatunivå. Enligt planförslaget saknas avskärmande bebyggelse 
runt tornet. Bullerutredningen visar dock att om en 2 meter hög 
bullerskärm uppförs mot Öster Mälarstrands allé går det att få 
till områden i gatunivå utan att gällande riktvärden för uteplats 
(ekvivalenta och maximala ljudnivåer) överskrids. Vid uteplatsen 
på taket av den lägre delen av byggnaden innehålls gällande 
riktvärden för uteplats för majoriteten av ytan.

 � Riktvärdet om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfylls vid 
alla fasader utom en mot Björnövägen.

 � Fasaden som överskrider 60 dB(A) klarar riktvärdet om lägenheter 
under 35 m² uppförs, alternativt genomgående lägenheter med tyst 
sida mot innergård.

 � Om lägenheterna i området placeras genomgående med fasad mot 
innergård underskrids 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) 
maximal ljudnivå för den ljuddämpade sidan.

 � Fasader mot innergårdar får i regel ekvivalenta och maximala 
ljudnivåer under 50 dB(A) respektive 70 dB(A). Detta innebär 
att uteplatser i form av balkonger kan placeras vid fasader mot 
innergård. 

 � Maximala ljudnivåer dagtid går som högst upp till 82 dB(A) i 
gatuplan mot Öster Mälarstrands allé, 76 dB(A) mot Björnövägen 
och 76 dB(A) mot Försegelgatan. Motsvarande siffror nattetid är 
74, 72 och 70 dB(A). Eftersom dessa är samma fasader som får 
ekvivalenta ljudnivåer över gällande riktvärdet så påverkar den 
maximala ljudnivån inte möjligheterna för bostadsbyggande, 
så länge lägenheterna i byggnaden närmast Björnövägen blir 
genomgående alternativt under 35 m².

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
För att samtliga byggnader ska klara riktvärdena krävs att det i vissa 
fall genomgående lägenheter där minst hälften av bostadsrummen 
i lägenheterna får tillgång till fasad med ljudnivå under 55 dB(A). 
Riktvärdena kan även innehållas om lägenheter mindre än 35 m² uppförs 
mot fasader där ekvivalenta ljudnivån är lägre eller lika med 65 dB(A).

För att riktvärdena inomhus för bostäder och arbetsplatser ska 
innehållas bör fasader, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, 
reducera buller från vägtrafik med minst 19 - 38 dB(A) beroende på 
vilken fasad det är.

För att uteplatser i gatunivå ska vara möjligt vid tornet i den nordvästra 
delen av planområdet behöver området avskärmas. Om skärmens yta 
utökas (jämfört med den höjd som bullerutredningen baseras på) eller 
om skärmar placeras på flera platser kan större ytor användas som 
uteplatser i gatunivå. Om täta räcken placeras runt uteplatsen på taket 
av byggnaden kan dessa, beroende på höjd, ger skärmeffekt och sänka 
ljudnivåerna ytterligare.
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FÖRSEGELVÄGEN betraktat från Ö. Mälarstrands allé. Till höger i bild ligger Postens terminalanläggning. 
Från Google maps.

Markföroreningar

Miljötekniska markundersökningar av jord och vatten har tidigare utförts 
inom fastigheten av Vattenfall (2007) och Envix (2014). Sanering kommer att 
genomföras till den nivå där markföroreningarna inte bedöms medföra några 
negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljön. 

Planerade markförberedande arbeten inom fastigheten är anmälnings
pliktiga. Saneringsanmälan med tillhörande schaktplan och miljökontroll
program har ännu inte upprättats för Kv. Förseglet. 

NULÄGE
I den övergripande MKB:n för Öster Mälarstrand beskrivs den förorenings-
situation som förelåg i området 2007. Sedan dess har delar av Öster Mälar-
strand sanerats. Sweco har på uppdrag av Bostads AB Mimer sammanställt 
ett PM som beskriver föroreningssituationen inom planområdet utifrån 
genomförda mark- och grundvattenundersökningar inför bygglov och ytt-
randen (Sweco, 2017b). Nedanstående information är hämtad från PM:et.

En samlad bedömning av samtliga analyser inom Kv. Förseglet påvisar att 
fyllnadsmassorna inom fastigheten är heterogena. Metallhalter av arsenik, 
barium, koppar, bly, zink och PAH har påträffats i halter som överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning 
(MKM). Nickel, kadmium och vanadin samt alifater C16-C35 har påträffats 
i halter över riktvärde för känslig markanvändning (KM). I västra delen av 
fastigheten har bly och zink påträffats i halter över farligt avfall. Förore-
ningen är delvis avgränsad i profil.

Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning har beslutat övergri-
pande åtgärdsmål för området Öster Mälarstrand. Åtgärdsmålen beskriver 
hur området är tänkt att användas efter sanering, vilka krav som ställs på 
miljö och hälsa i omgivningen samt vilka övriga intressen som behöver 
beaktas. Dessa innebär bland annat att ”människor (barn och vuxna) ska 
kunna bo och vistas i området utan risk för negativa effekter på hälsan, 
kortsiktigt och långsiktigt” och att ”föroreningar från marken ska inte 
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MARKUNDERSÖKNINGAR
Vattenfall (2007) och Envix (2015).

spridas och leda till negativ påverkan i intilliggande områden och/eller på 
grund- och ytvatten som naturresurser (Mälaren)”.

Till de övergripande åtgärdsmålen finns mätbara åtgärdsmål. Dessa 
baseras på de sammanvägda beräknade hälso- och miljöriskbaserade 
riktvärdena enligt Kemaktas riskbedömning (Kemakta Konsult, 2007). I 
riskbedömningen har riktvärden för olika typer av markanvändning – bo-
ende, grönområden, hårdgjorda ytor och djupjord – tagits fram. En framtida 
sanering av planområdet innebär att området ska uppfylla de mätbara 
åtgärdsmålen vilket medför att riskerna för oönskade effekter minimeras till 
en nivå där skada eller olägenhet inte bedöms uppstå.

Planerade markförberedande arbeten inom fastigheten är anmälnings-
pliktiga enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Saneringsanmälan med tillhörande schaktplan och miljökon-
trollprogram har på dagsdato inte upprättats för Kv. Förseglet. 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Vid genomförande av planförslaget kommer saneringsåtgärder att 
 genomföras inom området till en nivå där människor (barn och vuxna) 
ska kunna bo och vistas i området utan risk för negativa effekter på 
hälsan.  Föroreningar i marken ska inte heller påverka markmiljö inom 
detalj planeområdet, intilliggande områden och/eller yt- och grundvatten 
 negativt (övergripande åtgärdsmål beslutade av Västerås stads miljö- och 
hälsoskydds förvaltning). 

Planerade saneringsåtgärder bedöms klara de mätbara åtgärdsmål som 
kommer att föreslås för området (se mer under förslag till åtgärder och 
fortsatt arbete).

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Föroreningar har konstaterats förekomma inom planområdet i halter 
som kan utgöra en risk för människors hälsa och/eller miljön. Genomförd 
provtagning har inte tagit hänsyn till kommande schaktdjup. Med 
anledning av att massor kommer att behövas schaktas ur för den så 
kallade tekniska schakten samt att garage delvis ska finnas under 
befintliga byggnader behöver kompletterande provtagningar och vidare 
planering av masshantering att göras. 

Inventering av befintliga byggnader med avseende på farligt avfall 
inför rivningsåtgärd kommer att utföras längre fram i processen och när 
lokalerna är tillgängliga. 

Efter utförd rivningsentreprenad bedöms kompletterande provtagning 
under byggnaderna att behöva genomföras. För utökad provtäthet 
mellan befintliga byggnader behöver fastigheten kompletteras med 
provtagning där det idag löper en genomfartsväg (Försegelvägen). 
Förslagsvis utförs provtagningen med provgropsgrävning för att få 
en bättre bild av markens beskaffenhet och massornas möjlighet för 
återanvändning. 

...
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FORTSÄTTNING...
Förslag på åtgärder och fortsatt arbete (markföroreningar)

En saneringsanmälan med tillhörande schaktplan och 
miljökontrollprogram kommer att upprättas för Kv. Förseglet. I 
saneringsanmälan kommer en uppdatering att göras av tidigare 
framtagna mätbara åtgärdsmål, både utifrån Kemaktas riskbedömning 
för Öster Mälarstrand (Kemakta Konsult, 2007), Envix rapport (Envix, 
2015) samt aktuell indata gällande riktvärden från Naturvårdsverket 
(Naturvårdsverket, 2016). Föreslagna uppdaterade mätbara 
åtgärdsmål kommer att förankras med Västerås stads miljö- och 
hälsoskyddsförvaltning. 

För att öka hållbarheten i saneringsentreprenaden kommer åtgärder 
såsom siktning, återanvändning av material samt minimering av 
transporter att föreslås i saneringsanmälan.

Dagvatten

Detaljplaneområdet ligger i direkt anslutning till Björnövägen. Tillfredsstäl
lande dagvattenhantering krävs för att förhindra översvämningar och där
med skador på bebyggelse. Höjdsättning av planområdet blir därför viktig 
både i anslutning till fasader och vid nedfarter till parkeringsgarage. Det bör 
också säkerställas att mark längs med planområdets gräns mot Björnövä
gen finns tillgängligt för anläggning av ett dike. Diket ska dels fungera som 
en avskärande åtgärd mot vägdagvatten, dels som fördröjningsåtgärd för det 
dagvatten som genereras inom planområdet.

Tillförseln av föroreningar bedöms minska efter exploatering till följd av 
en lägre andel tung trafik. Om lokalt omhändertagande av dagvatten nyttjas 
inom detaljplanen kan föroreningsbelastningen minskas ytterligare. Genom
förande av planen bedöms därför bidra till uppfyllandet av miljökvalitetsnor
merna för vatten i Mälaren. 

NULÄGE
Fastigheten Förseglet ligger på mark som idag utgörs av verksamheter 
i form av större parkeringsanläggningar och terminalområden. Andelen 
hårdgjord yta bedöms som relativt stor till följd av detta. Befintliga dagvat-
tenledningar löper längs med planområdets västra, norra och södra gräns. 
Planområdets närhet till Björnövägen gör också att vägsträckan måste tas 
i beaktande. Mellan vägen och den befintliga bebyggelsen finns idag ett 
grönstråk som fungerar som en skyddsbarriär mot vägdagvatten.

Skyfalls- och översvämningsanalys utförd av Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap visar en generell sydvästlig flödesriktning och där 
potentiellt större flödesvägar riskerar att uppstå längs med Björnövägen, 
sydöst och väster om planområdet. Analysen visar även på att det i första 
hand är de västra delarna av Kv. Förseglet som utifrån befintlig höjdsättning 
riskerar att översvämmas vid händelse av kraftiga regn. 

Jordartanalys utifrån SGU:s jordarskarta indikerar att planområdet 
domineras av lera och morän. Infiltrationsmöjligheterna bedöms som goda 
i de delar av planområdet som utgörs av morän och sämre i de delar som 
domineras av lera. Åtgärder som syftar till att infiltrera dagvatten bör därför 
fokuseras till de områden där morän finns. 

BJÖRNÖVÄGEN
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DAGVATTENUTREDNING
Sweco, 2017c.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Recipient för dagvatten från detaljplaneområdet är ytvattenförekomsten 
Mälaren – Västerås hamnområde som är cirka 7,4 km2 till ytan. Enligt 
fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) har vattenförekomsten måttlig 
ekologisk status. Miljöproblem utgörs av övergödning, syrefattiga 
förhållanden och miljögifter. God kemisk status uppnås inte i dagens 
situation. Målsättningen enligt MKN är att god ekologisk potential ska 
ha uppnåtts år 2021. Även god kemisk status, inklusive polyaromatiska 
kolväten, ska ha uppnåtts år 2021.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Sweco har på uppdrag av Bostads AB Mimer genomfört en dagvattenut-
redning för den aktuella detaljplanen. Avsnittet som berör konsekvenser 
av detaljplanen avseende dagvatten baseras på denna utredning (Sweco, 
2017c). 

Utifrån krav från Mälarenergi har dimensionerande flöde och erforderlig 
fördröjningsvolym beräknats. Resultatet av beräkningarna indikerar att 
dagvatten kommer att behöva fördröjas inom planområdet efter exploate-
ring. Erforderlig fördröjningsvolym minskade dock jämfört med situationen 
idag. Fördröjningsvolymen bedöms också kunna minskas ytterligare om 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) implementeras inom plan-
området. Med LOD avses att dagvatten omhändertas med gatuträd och 
skelettjordar samt att innergårdar nyttjas till fördröjning genom implemen-
tation av växtbäddar och gröna tak. 

Vid beräkning med LOD överskred inga beräknade halter de riktvärden 
som tagits fram av Riktvärdesgruppen (2009). De föreslagna riktvärdena 
är ett hjälpmedel som kan nyttjas vid bedömning av vad en exploatering 
kan innebära ur föroreningssynpunkt. Anläggningar av åtgärder för att rena 
dagvatten, utöver LOD på innergårdar och gatuträd i skelettjord, bedöms 
inte vara nödvändiga eftersom beräknade halter inte överskrider föreslagna 
riktvärden. Däremot krävs åtgärder för att fullt ut uppnå kravet på fördröj-
ning inom planområdet. Planområdets närhet till Björnövägen samt att 
delar av den grönyta som idag fungerar som en skyddsbarriär mot väg-
dagvatten försvinner vid exploatering, är en annan orsak till fördröjnings-
åtgärder.   

BJÖRNÖVÄGEN

NATURMARK
Infiltrationsyta

TORRDAMM

ANSLUTNINGSPUNKT
till dagvattennät

ANSLUTNINGSPUNKT
till dagvattennät

SVACKDIKE

Träd i skelettjordar längs med Öster Mälarstrands allé

GRÖNA TAK

GRÖNA TAKpå innergården

DAGVATTENHANTERING
inom planområdet enligt förslag i 
dagvattenutredning (Sweco, 2017c).

VÄXTBÄDDAR
i anslutning till parkeringar
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Utöver rening och fördröjning av dagvatten tillkommer även övriga mål 
som definierats i Västerås stads dagvattenpolicy. Detta inkluderar krav 
på att dagvatten ska ses som en resurs vid utbyggnad av staden samt att 
dagvatten ska göras synligt och vara en del av gestaltningen. Ett antal 
åtgärdsförslag har därför tagits fram som syftar till att uppfylla nämnda mål 
i dagvattenpolicyn.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE 
En god höjdsättning av detaljplaneområdet är viktigt för att undvika 
skador på bebyggelse vid händelse av kraftiga regn. Fastigheter 
bör därför höjdsättas till en högre nivå än angränsande gata. Detta 
medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas via gator om 
dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas. Färdigt golv bör 
samtidigt anläggas minst 0,2 meter över angränsande gata. Utredningen 
visar även att höjdsättningen vid parkeringsgaragens nedfarter bör 
säkerställa att dagvatten inte rinner ner vid händelse av kraftiga regn. 
Risken för detta kan enligt utredningen minimeras om någon form av 
upphöjning anläggs vid nerfarterna tillsammans med en tillräcklig 
lutning på uppfart. Oljeavskiljare bör finnas i parkeringsgaragen för att 
hantera de föroreningar som genereras av biltrafiken. 

Större fördröjningsåtgärder som föreslås i systemlösningen 
utgörs i huvudsak av ett dike längs med planområdets gräns mot 
Björnövägen. Diket ska även fungera som en avskärande åtgärd mot just 
Björnövägen vid händelse av kraftiga regn. Diket ingår i det förslag till 
planbestämmelser som tagits fram för den aktuella detaljplanen och 
åtgärden ska därför ses som ett krav för att planen ska vara genomförbar 
ur dagvattensynpunkt. 

På den större grönytan i planområdets nordvästra hörn kan en 
uppdämningsåtgärd såsom en gräsbeklädd torrdamm anläggas för att 
ytterligare minska flödesbelastningen på ledningsnätet. Anläggningen 
förses med strypande utlopp och öppna gallerförsedda brunnar i 
lågpunkten som tillåter att vatten kan stiga upp ur ledningen och sedan 
långsamt avvattnas till ledningsnätet när det finns plats.

Innergårdarna på bjälklag bör utformas som gröna gårdar med 
växtbäddar och gröna stråk. Avvattning kan ske genom dränering 
eller/och ytlig avledning genom kvarteret. Anläggning av gröna tak på 
ett antal av kvarterets byggnader kommer att bidra till att ytterligare 
fördröja och i viss mån rena dagvatten. Anläggningarna bidrar till att 
höja kvarterets estetiska värde samtidigt som att dagvatten blir en del i 
Kv. Förseglets gestaltning. 

Åtgärder för att omhänderta det dagvatten som avrinner mot Öster 
Mälarstrands allé bör även anläggas. Detta kan enligt utredningen 
exempelvis utgöras av växtbäddar samt träd i skelettjord. Dessa 
anläggningar kommer dock att ligga på ytor utanför fastighetsgränsen. 
Det bedöms därför som lämpligt att dialog förs mellan exploatör och 
Västerås stad kring ansvarsfördelningen gällande dessa anläggningar 
samt vilka ytor inom Kv. Förseglet som kan tillåtas att avvattnas till 
anläggningarna. 

HANDLINGSPLAN
för dagvatten. Västerås 

stad, 2014.

SKELETTJORDAR och 
genomsläpplig ytbeläggning 

längs områdets vägar är 
lämpliga åtgärder för att fördröja 

och i viss mån rena dagvatten 
från bilvägar och trottoarer.
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Grönstruktur

Inom planområdet finns två gröna partier, ett i nordvästra delen och ett i 
östra delen. Den östra delen utgörs av Mälarparken som tillsammans med 
Notudden söder om planområdet är två viktiga områden. Därtill kantas Öster 
Mälarstrands allé av ekar som planterades när gatan anlades. Samtliga 
träd kommer att tas bort och återplantering planeras på den norra sidan av 
gatan.

Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ge måttli
ga positiva konsekvenser avseende grönstrukturen eftersom den totala 
grönytan inom planområdet kommer att öka. Även den sammanbindande 
grönstrukturen mellan naturområdena, och kvarteren, kommer att utvecklas 
vilket förbättrar spridningsmöjligheterna mellan områdena. Träd kommer att 
återplanteras på kommunal mark längs med Öster Mälarstrands allé. Därmed 
finns goda möjligheter att utveckla de gröna kvalitéerna ytterligare. 

NULÄGE
I dagsläget finns ett större grönt parti i den nordvästra delen av planområ-
det. Därtill finns delar av Mälarparken inom den östra delen av planområdet. 
Mälarparken är ett av två viktiga grönområden som finns i anknytning till 
planområdet, där det andra området utgörs av Notudden som återfinns 
cirka 200 meter söder om planområdet. 

En allmänekologisk inventering av Mälarparken och Notudden utfördes 
av Calluna hösten 2006 (Calluna, 2006). Enligt denna är de främsta värdena 
i Mälarparken kopplade till den ek- och hasselmiljö som finns i den norra 
delen av området, dvs. den del som gränsar till planområdet. I inventeringen 
gavs området naturvärdesklass 1 i en tregradig skala, där klass 1 motsva-
ras av objekt som återfinns bland riksintressen, Natura 2000-områden och 

SVACKDIKE inom bostadskvarter, exempel från Augustenborg i Malmö. 
Foto: Sweco.

GRÖNA TAK på bostadshus, exempel från 
Hässelby. Foto: Vegtech AB.
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miljöer som är upptagna som regionalt intresse. På Notudden är de främsta 
värdena knutna till de gamla ekarna, grova tallarna och övriga lövträd som 
finns i området.

I Västerås Översiktsplan 2026 anges att riktlinjerna i ”Grönstrukturplan 
för Västerås tätort” ska tillämpas. I Grönstrukturplanen redovisas både 
Mälarparken och Notudden som mycket värdefulla gröna områden, dvs. att 
områdena är klassade som kärnområden och utgör viktiga spridningsvägar 
in i stadsbygden från omgivande landskap. Därtill anges att ett utpekat 
mycket värdefullt grönt område ger västeråsarna tillgång till naturupplevel-
ser från stadens centrala delar ut till stora naturområden eller strandnära 
områden för friluftsliv, bad m.m. Planeringsinriktningen i grönstrukturpla-
nen är att områdets natur-, kulturvårds- och sociala värden ska bevaras 
och utvecklas.

I dagsläget har man börjat utveckla ett sammanbindande grönstråk 
mellan Mälarparken och Notudden. I den framtagna fördjupade översikts-
planen för Centrala Mälarstaden (där stadsdelen Öster Mälarstrand ingår) 

PLANERAD 
PARK

PRIORITERAT 
GRÖNSTRÅK

POESIPARKEN
Lekplats

PLANFÖRSLAG
Kv. Förseglet

TILLKOMMANDE GRÖNYTOR
på innergårdar och gröna tak

NYA TRÄDPLANTERINGAR
ersätter befintlig trädrad längs 

Öster Mälarstrands allé

SKOLGÅRD
En del av 

befintlig skog 
bibehålls

ÖVERSIKTSPLAN 2026
Västerås stad, antagen 

2012-12-06.

NOTUDDSPARKEN

100 METER
Notuddsvägen

Genuagatan
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är planeringsinriktningen att Mälarparken och Notuddens naturvärden ska 
bevaras och att ett grönt stråk mellan de två grönområdena ska utvecklas. 
Under 2016 invigdes lekparken Poesiparken, som bidrar till att förstärka 
grönstråket mellan Notudden och Mälarparken.

I riktning från syd till väst gränsar planområdet mot Öster Mälarstrands 
allé. I dagsläget kantas Öster Mälarstrands allé av ekar. Träden planterades 
i samband med att Öster Mälarstrands allé anlades. Träden har inte uppnått 
det stamomfång som krävs för att klassas som särskilt skyddsvärda träd. 
Planteringen omfattas inte av biotopskydd.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Ett genomförande av planförslaget innebär att Mälarparken blir kvar likt 
dagens utformning. Även stora delar av det gröna partiet i nordväst kommer 
att sparas. Det grönstråk som är under utveckling från Notuddensparken 
upp mot Mälarparken kommer att förstärkas i samband med att plan-
förslaget ansluts till detta genom att den sydöstra delen av planområdet 

MÄLARPARKEN

GRÖNOMRÅDEN för rekreation 
vid kvarteret Förseglet. 
Mälarparken och Notuddsparken 
är två mycket värdefulla 
områden som knyts samman 
med Poesiparken och planerad 
grönyta söder om planområdet.

Notuddsvägen

Mesangatan

R
åselegatan

Öster Mälarstrands allé

Genuagatan

M
älarparksvägen
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avsätts som parkmark. Det kommer att bidra till ett tydligare stråk mellan 
Kv. Förseglet och Kv. Focken. En fortsatt utveckling av en sammanbindande 
grönstruktur möjliggör dels spridning mellan grönområdena (Notudden, 
Poesiparken och Mälarparken) och dels spridning mellan kvarteren. 

Överlag kommer ett genomförande av planförslaget bidra till mer grönyta 
inom planområdet jämfört med nuläget. I den ovan nämnda dagvatten-
utredningen föreslås bland annat att dagvattnet fördröjs i vegetationsytor, 
gröna tak m.m. Föreslagen dagvattenhantering är även positivt för grön-
strukturen.

Enligt planförslaget kommer samtliga träd längs Öster Mälarstrands allé 
att tas bort. Eftersom träden inte är särskilt gamla bedöms borttagningen 
inte medföra några större konsekvenser för växter och djur. Träd kommer 
att återplanteras på den norra sidan av gatan (Försegelsidan). Den nya 
plan teringen kommer att göras på kommunal mark. Rådigheten gör att 
 kommunen kan utveckla de gröna kvalitéerna, t.ex. anlägga korrekta växt-
bäddar och göra för platsen rätt val av trädart.

Den planerade bostadsbebyggelsen bedöms innebära en ökad belastning 
och ett ökat slitage på Notudden och Mälarparken i samband med att fler 
människor kommer att vistas i grönområdena. Även den skola som inryms 
i planområdets sydöstra hörn bedöms medföra intrång i befintlig talldunge 
och Mälarparken. För att säkerställa Mälarparkens värden som naturmark 
och för att utveckla områdets vistelsevärden är Mälarparken idag detalj-
planelagd (Dp 1777). Även delar av Notudden är detaljplanelagd (Dp 1779, 
Dp 1842). Detta innebär att skötselplaner finns för att säkerställa och 
utveckla områdenas värden både ur natur- och rekreationssynpunkt. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget medföra måttliga 
positiva konsekvenser avseende grönstrukturen. Jämför med nuläget kom-
mer grönytan att öka. En utveckling av en sammanbindande grön struktur 
möjliggör för en ökad spridning mellan naturområdena. Planens gröna 
samband bedöms även medföra sociala kvaliteter genom att koppla ihop 
de olika grönområdena. Även om fler människor kommer att vistas i natur-
områdena bedöms påverkan kunna begränsas genom de skötselplaner som 
finns för områdena.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE 
De åtgärder som anges i tillhörande skötselplan till respektive 
naturområde bedöms vara tillräckliga.
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FÖRSLAG PÅ UPPFÖLJNING

Ett förslag till uppföljningsprogram föreslås i den översiktliga MKB:n för 
Öster Mälarstrand. Som tillägg till det programmet föreslås att buller-
situationen i bostäder samt på uteplatser och innergårdar följs upp inom 
ramen för Kv. Förseglet.

De förorenade jordmassor som kommer att schaktas och hanteras 
under saneringen av planområdet kommer att hanteras inom ramen för 
de skydds åtgärder och kontroll som anges i den kommande sanerings-
anmälan.
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