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Sammanfattning
Området Öster Mälarstrand i Västerås har sedan en längre tid planerats för bostadsbebyggelse och kommer att delas upp i flera detaljplaner. Syftet med denna MKB är att
underlätta det kommande detaljplanearbetet genom att redovisa miljöförutsättningar
och eventuell miljöpåverkan för hela området och på så sätt även kunna redovisa de
övergripande och sammantagna miljökonsekvenserna som lätt förbises om miljökonsekvenserna endast bedöms för respektive detaljplan. Området planeras för ca 2 400
till 2 800 lägenheter och föreslås delas upp i sex detaljplaner, fem för bostäder och en
för låg- och mellanstadieskola, idrottsplats samt för Mälarparken.
Området Öster Mälarstrand har allmänt ansetts vara kraftigt förorenat, men efter nu
utförda undersökningar, tester och riskbedömningar kan det konstateras att markföroreningarna inom det aktuella planområdet inte är så allvarliga som man hittills trott.
Befintliga föroreningar utgör vid de halter som påträffats i större delen av området inte
någon risk för omgivningen eller för Mälaren – och inte heller för dem som vistas i området, under förutsättning föroreningarna inte ligger direkt i markytan. Det gäller särskilt
den stora mängd kolaska som deponerats i området. Denna kolaska som ”rent” material innehåller inte hälsovådliga halter av föroreningar, men ställvis har det i kolaskan,
liksom i övrig fyllning i området, tippats jord med högre föroreningshalter.
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I den östra delen av området finns ett parti kolaska med höga vanadinhalter, som är ett
miljöproblem om det inte åtgärdas. En stor del av dessa massor kommer att schaktas
bort för att ge plats för byggnader, park och plaskdamm. Så snart det går att bedöma
hur mycket massor som blir kvar, och vilket föroreningsinnehåll dessa har, ska särskild
kontroll utföras om resterande massor kan vara kvar eller måste åtgärdas. Samma
förfarande kommer att gälla för det andra större problemområdet Telveverken. Utredningarna visar att de höga zink- och blyhalterna i detta område i dag inte utgör ett akut
problem om de inte ligger direkt i markytan. Anledningen är att de är fast bundna till
partiklar och därför är mindre benägna att lakas ur. Även här ska en hel del av de förorenade massorna tas bort i samband med exploateringen – och när det är kontrollerat
hur stora föroreningshalterna är i de kvarvarande massorna görs en detaljerad bedömning av vilka ytterligare åtgärder som behövs.
Mälarens och Mälarparksbäckens vattenkvalitet bedöms påverkas mindre efter det att
området är utbyggt. Anledningen till det är att risken för spridning av föroreningar via
urlakning till grundvatten eller via ytavrinning minskar när förorenade massor avlägsnas
och en större del av området hårdgörs. Dagvatten kan endast i mycket begränsad omfattning infiltreras i områdets ytterkanter och större delen av det utfyllda området kommer att hårdgöras. I en utredning av hälsorisker vid kontakt av förorenade sediment
som finns i småbåtshamnen bedöms inte sedimenten ha så höga halter att de utgör en
hälsorisk.
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Föreslagen planering innebär både positiva och negativa konsekvenser för naturmiljön.
Befintliga naturområden kommer att skyddas och utökas med ett sammanbindande
grönstråk vilket möjliggör för spridningsvägar. Å andra sidan kommer den ökade användningen av områdena innebära ökad belastning och ett ökat slitage. Det innebär
också att kraven på skötsel av områdena ökar. Ekarna i den nordöstra delen av Notudden påverkas av den föreslagna planeringen och bör studeras närmare i detaljplaneringen. Området består av ett fåtal kulturmiljöobjekt. Av dessa berörs endast husen vid
Båtklubbarnas Varv som kommer att flyttas till Lillåudden där varvsverksamheten oförändrat kan fortgå. Föreslagen planering bedöms inte medföra konsekvenser på kulturmiljön.
För landskapsbilden innebär föreslagen planering övervägande positiva konsekvenser
då uppdelningen samt tillskapandet av det sammanhängande gröna landskapsrummet
medför att området blir mer attraktivt och inte längre öde. Även för rekreation och friluftsliv bedöms den föreslagna planeringen innebära positiva konsekvenser genom att
ett sammanhängande rekreationsområde skapas, området blir mer tillgängligt med
planerade gång- och cykelstråk och den centrala strandlinjen får ett längre strandnära
promenadstråk.
Transporter med farligt gods kommer att ske till bensinstationen för båtar som ligger på
en brygga i småbåtshamnen i sydöstra delen av området. Bensinstationen bedöms inte
utgöra en risk för boende då bostäder inte planeras närmare än 60 m, vilket är längre
än det rekommenderade skyddsavståndet. Risk för översvämning kommer inte att finnas eftersom marken för bostäder höjs upp till den rekommenderade nivån. Området
närmast stranden kommer emellertid fortfarande ligga på en lägre nivå.
För kvarteren närmast områdets huvudgata och Björnövägen kommer de ekvivalenta
ljudnivåerna överskrida riktvärdet för vissa lägenheter. Med en genomtänkt disponering
av lägenheternas ytor bedöms emellertid att samtliga lägenheter kan få en ”tyst sida”.
Föreslagen planering innebär att trafiken ökar i området och därmed utsläpp av föroreningar till luft. Bedömning har i tidigare utredningar gjorts att miljökvalitetsnormerna för
luftföroreningar inte kommer att överskridas. Ytterligare en källa till utsläpp vid nordvästliga vindar är avloppsreningsverket. Konsekvenserna bedöms vara små på grund
av avståndet och att nordvästliga vindar sällan förekommer.
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Under byggskedet kan konsekvenser av markföroreningar, buller, etablering och mellanupplag uppkomma. För att begränsa konsekvenser under byggskedet kommer miljökrav ställas på byggherrar och entreprenörer och ingå i ett kontrollprogram.
Den samlade bedömningen för hela området visar att den föreslagna planeringen medför betydande miljöpåverkan på naturmiljön och på grund av förekomsten av markföroreningar. Naturmiljön påverkas av att det totalt kommer att röra sig fler människor i
området vilket medför ökad risk för slitage i områden som har bedömts ha höga natur-

Västerås Stad
2007-06-13

Uppdrag 9800007740; IPOB
p:\1173\1150633000 mkb öster mälarstrand\19original\översiktlig
mkb öster mälarstrand 070613.doc

värden. När det gäller markföroreningar är det viktigt att befintliga kunskaper följs upp i
det kommande detaljplanearbetet eftersom utbyggnaden sker i etapper och nya uppgifter kan tillkomma.
I den preliminära behovsbedömningen bedöms samtliga detaljplaner medföra betydande miljöpåverkan på grund av markföroreningar. Ett detaljplaneområde har därutöver
bedömts medföra betydande miljöpåverkan på grund av att ett antal skyddsvärda ekar
finns i området.
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I det fortsatta detaljplanearbetet kommer denna översiktliga MKBn att användas i sin
helhet och endast kompletteras med en mer fokuserad analys av relevanta miljöaspekter. Till denna MKB bifogas en kompletterande MKB för detaljplan delområde 1 (etapp
2).
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1

Inledning

Området Öster Mälarstrand är en del av Centrala Mälarstranden (tidigare kallad Centrala
strandzonen) i Västerås som sedan en längre tid planerats för bostadsbebyggelse. Den östra
delen av området, Öster Mälarstrand etapp I, bebyggdes med bostadshus under åren 1997 –
2003. För närvarande planeras för fler detaljplaner i det resterande området.
För ett större område med fler detaljplaner, som Öster Mälarstrand, är det ofta otillräckligt att
göra en behovsbedömning och förslag till avgränsning för varje enskild detaljplan. Istället kan
det vara nödvändigt att studera hela området i ett större sammanhang för att effekter som
har betydelse för hela området men inte för en enskild detaljplan ska kunna upptäckas. Som
ett första steg i det pågående och kommande detaljplanearbetet tas därför en översiktlig
MKB fram för det nu planerade området Öster Mälarstrand enligt Figur 4.
Syftet med MKBn är att redovisa miljöförutsättningar och eventuell miljöpåverkan inför det
pågående och kommande detaljplanearbetet. På så sätt redovisas de övergripande och
sammantagna miljökonsekvenserna i området och dokumentet kan ligga till grund för kommande detaljplaners behovsbedömningar och avgränsningar.

2

Beskrivning av Öster Mälarstrand

2.1 Historik och gällande planer
Öster Mälarstrand har sedan slutet av 1980-talet varit tilltänkt för annan markanvändning än
den nuvarande med bl a båtuppläggning och andra verksamheter. Området omfattas av ett
antal planer på strategisk och detaljerad nivå. Redan 1994 togs en fördjupad översiktsplan
fram för Öster Mälarstrand, ÖP 40 (Stadsbyggnadskontoret, 1994), med syftet att konkretisera visionen att utveckla Västerås till en Mälarstad. I översiktsplanen för Västerås Stad, ÖP
54, som antogs år 2001 (Stadsbyggnadskontoret, 2001) beskrivs Centrala Mälarstranden
som Västerås viktigaste förnyelseområde.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Den framtagna fördjupade översiktplanen för Centrala Mälarstranden, ÖP 56 (Stadsbyggnadskontoret, 2004) har det övergripande målet att ”den Centrala Mälarstranden ska bli en
attraktiv del av staden, med ett stort inslag av bostäder och med goda möjligheter för staden
och dess invånare att möta Mälaren”. Vidare definieras ett antal delmål som ska uppfyllas för
planerad bostadsbebyggelse.
Centrala Mälarstranden ska:
•

Innehålla stadsdelar med stor allmän tillgänglighet, mycket grönska och god miljö

•

Innehålla bostäder som har vattenkontakt
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•

Erbjuda möjligheter för etablering av nya verksamheter som inte är miljöstörande och
som därigenom underordnar sig boendes villkor

•

Ha plats för attraktiva besöksmål och mötesplatser, antingen i form av det tänkta Mälarcentrum eller av besöksmål av mindre omfattning

•

Optimera markanvändningen ekonomiskt och på andra sätt utifrån förutsättningar inom
varje delområde

•

Innehålla ett gatunät som ökar tillgängligheten till Centrala Mälarstranden, i synnerhet
från E18

•

Ge möjligheter till bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna inom området

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Delar av området Öster Mälarstrand är idag detaljplanelagt. Planer saknas för Mälarparken,
del av Notudden och området där båtuppläggning för närvarande sker. I Figur 1 visas vilket
område som är detaljplanelagt.

Figur 1

Översikt över gräns för fördjupad översiktplan samt detaljplanelagda områden inom Öster Mälarstrand
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Det kan noteras att hela Notudden inte ingår i det planerade området eftersom del av parken
är detaljplanelagd som parkområde och inte kommer att beröras av exploatering. De senast
antagna planerna i det närliggande området omfattar Lillåudden i väster och Öster Mälarstrand etapp I i öster.

2.2 Nuvarande markanvändning och markägoförhållanden
Markanvändningen i området och i det närliggande området utgörs av olika typer av verksamheter (Se Figur 2). Området längst västerut gränsar delvis till det gamla ångkraftverket
som med intilliggande byggnader och bostadshus är klassade som byggnadsminne och
därmed skyddade från rivning eller förändring. Vattenfalls gamla lokaler vid ångkraftverket
används delvis av Kunskapsskolan.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Väster om området Öster Mälarstrand ligger ett avloppsreningsverk, Kungsängsverket, som
har sitt utlopp i kanalen väster om Kraftverkshamnen.

Figur 2

Nuvarande markanvändning i området och angränsande områden

Vid nordvästra delen av området är proAros områdeskontor beläget och söder om detta område används marken som upplagsområde och service för fritidsbåtar (varv och verkstäder).
Vid Kraftverkshamnen samt i södra delen av området finns småbåtshamnar. En bensinstation för båtar är belägen på en brygga i den södra småbåtshamnen.
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Området ägs delvis av Västerås stad, delvis av Mälarstrandens Utvecklings AB (MUAB). För
resterande mark som planeras för exploatering pågår en försäljning till MUAB. Kvarteret Förseglet, där proAros områdeskontor ligger, ägs av en annan aktör.

3

Metodik och avgränsning

Arbetet med MKBn för området Öster Mälarstrand utförs i enlighet med Plan- och bygglagen
5 kap. 18 §, Miljöbalken 6 kap 11-18 §§ respektive 11-18 §§ i Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) då den skall ligga till grund för och underlätta det kommande
detaljplanearbetet. Dokumentet innehåller även en preliminär behovsbedömning och avgränsning av respektive detaljplan samt förslag på fortsatt arbete. Den översiktliga MKBn
kan på så sätt användas i sin helhet i miljökonsekvensbedömningen för de detaljplaner som
bedöms medföra betydande miljöpåverkan, kompletterad med en djupare analys av den miljöaspekt som bedöms vara betydande.
Geografisk avgränsning
Utredningsområdet är avgränsat med hänsyn till planerad exploatering (Se kapitel 5 Planförslag). För en del miljöaspekter kan planen medföra effekter utanför planområdet på samma
gång som verksamheter utanför området kan påverka planerad bebyggelse. Detta utomliggande område kallas planens influensområde och beaktas i konsekvensbedömningen. De
miljökonsekvenser som kan uppstå inom planens influensområde är bl a buller från trafik,
slitage på och ökad tillgänglighet till naturområden samt till strandzonen. Verksamheter inom
influensområdet som kan påverka de boende är bl a utsläpp till luft och vatten från avloppsreningsverket. Den geografiska avgränsningen och influensområdet visas i Figur 3.
Tidsmässig avgränsning
För att möjliggöra en jämförelse mellan nollalternativ och av planerad bebyggelseutformning
kommer bedömningarna utgå från det år då det planerade bostadsområdet är fullt utbyggt,
dvs tidigast år 2015. Området byggs i etapper med första byggstart beräknad till hösten år
2007. Bygget kommer att utföras i etapper och varje etapp beräknas att pågå under ca 2-3 år
med överlappning.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Avgränsning av rimliga alternativ
Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska i en MKB ”rimliga alternativ med hänsyn till planen eller
programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas”. Den
översiktliga MKBn har avgränsats till två alternativ, ett nollalternativ och ett utbyggnadsalternativ. Nollalternativet motsvarar situationen om planerade detaljplaner inte genomförs och
planerad exploatering i det avgränsade området motsvarar utbyggnadsalternativet. Se vidare
i kapitel Alternativ.
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Figur 3

Avgränsning av område som utreds i MKBn samt influensområdet (den röda ellipsoiden)

Nivåavgränsning
Avgränsningen av vad som är relevant att ta upp i den översiktliga MKBn och på vilken nivå
detta ska belysas beror på i vilket skede av planprocessen den ska utföras. I det här fallet
har en MKB redan tagits fram för den fördjupade översiktsplanen över Centrala Mälarstranden i vilken strategiska frågor som även berör Öster Mälarstrand har ingått. Av den anledningen och på grund av att den ska ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet
kommer vissa miljöfrågor i denna översiktliga MKB behandlas på en mer detaljerad nivå än
MKBn för den fördjupade översiktsplanen. Avgränsningen av miljöaspekter redovisas i avsnittet nedan.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Avgränsning av miljöaspekter
Man kan urskilja tre särskilt viktiga frågor att diskutera vad gäller avgränsningen av miljöaspekter och nyckelfrågor:
• Vilka miljöaspekter är särskilt betydelsefulla för planen?
• Vilka miljöaspekter bör särskilt studeras och är nödvändiga för att föra planarbetet
framåt?

12 (52)
VÄSTERÅS STAD
2007-06-13

IPOB
p:\1173\1150633000 mkb öster mälarstrand\19original\översiktlig
mkb öster mälarstrand 070613.doc

• Hur ska respektive miljöaspekt avgränsas till omfattning och detaljeringsgrad?
Avgränsningen av miljöaspekter baseras främst på en preliminär behovsbedömning framtagen av Västerås Stad inför arbetet med detaljplan Öster Mälarstrand delområde 1 (etapp 2).
Därutöver baseras avgränsningen på synpunkter från Länsstyrelsen, från tidigare framtagna
underlag och på synpunkter från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I avgränsningen har
även en bedömning gjorts av vilka kompletterande utredningar det bedömdes finnas behov
av när MKB-arbetet satte igång. Avgränsningen har sammanställts i Tabell 1. Nedan redovisas vad stort respektive litet behov av utredningar innebär.
Stort – Tidigare utredningar/underlag av miljöaspekt bedöms inte vara tillräckliga för att göra
en bedömning utan behöver kompletteras.
Litet – Tidigare/påbörjade utredningar bedöms vara tillräckliga.
I tabellen finns även en motivering till miljöaspektens relevans och varför kompletterande
utredningar har behövt tas fram.
Tabell 1

Avgränsning av miljöaspekter och behov av kompletterande utredningar

Miljöaspekt

Behov av utredningar
Stort

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Naturmiljö

Motivering

Litet

z

Relevant att studera eftersom det finns två viktiga
naturområden i området, Mälarparken och Notudden,
som kommer att påverkas av att området exploateras.
Mälarparken är till viss del inventerad när det gäller
artbeståndet. Det finns dock behov av övergripande
ekologisk inventering för båda naturområdena avseende känslighet och artbestånd.

Kulturmiljö

z

Mindre relevant att studera eftersom området består
av ett fåtal kulturmiljöobjekt med olika grad betydelse.
Det bedömdes inte finnas behov av kompletterande
utredningar.

Landskapsbild

z

Relevant att studera eftersom exploatering av området
kommer att förändra landskapsbilden. Det bedömdes
inte finnas behov av kompletterande utredningar i
detta skede då ett gestaltningsprogram hade påbörjats.

Rekreation och
friluftsliv

z

Relevant att studera eftersom strandzonen samt parkområdena är viktiga rekreationsområden. Strandskydd
råder utmed Mälaren och Mälarparksbäcken. Därutöver har verksamheten med fritidsbåtar stor betydelse.
Det bedömdes inte finnas behov av kompletterande
utredningar.
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Miljöaspekt

Behov av utredningar
Stort

Motivering

Litet

Markförhållanden
och markföroreningar

z

Relevant att studera eftersom området innehåller en
del föroreningar och kolaskefyllning. Markföroreningar
har sedan flera år tillbaka utretts i området. Det bedömdes inte finnas behov av kompletterande utredningar då en riskbedömning hade påbörjats och nu är
genomförd. Riskbedömningen ger anvisningar om
riskerna med områdets föroreningar och hur de ska
omhändertas.

Vattenförhållanden

z

Relevant att studera eftersom exploatering medför att
dagvatten från hårdgjorda ytor måste avledas från
området och kan påverka Mälarparksbäcken och Mälarens vattenkvalitet. Förorenade sediment kan eventuellt ha en påverkan på vattenkvalitén. Det bedömdes
inte finnas behov av kompletterande utredningar då
utredning av förorenade sediment skulle påbörjas och
nu har färdigställts.

Risk och säkerhet

z

Relevant att studera eftersom det både i området Öster Mälarstrand och i närliggande områden finns riskobjekt som kommer att finnas kvar efter exploatering.
Elektromagnetisk strålning ingår inte, då det inte finns
några avgivande anläggningar i drift. Det bedömdes
inte finnas behov av kompletterande utredningar.

Buller

Relevant att studera eftersom exploatering av området
innebär en ökning av trafikflöden och därmed ökade
bullernivåer, vilket påverkar utformningen av planområdet. Bedömdes att bullerberäkningar behövde göras
för hela området.
z

Relevant att studera på grund av luftföroreningar från
främst vägtrafiken i och runt området, men även från
avloppsreningsverket vilket kan medföra olägenheter i
form av lukt vid nordvästliga vindriktningar. Det bedömdes inte finnas behov av kompletterande utredningar.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Luftföroreningar

z
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4

Alternativ

4.1 Resonemang kring rimliga alternativ
Den övergripande frågan om att ändra markanvändning inom planområdet påbörjades formellt 1989. Bostadsbyggande i området har därefter studerats och förankrats i Västerås
översiktplan (Västerås Stad, 1992 och 2004) och hela Centrala Mälarstranden ses nu som
det viktigaste förnyelseområdet i Västerås, samt som en förutsättning för förverkligandet av
vision Västerås Mälarstaden. I den fördjupade översiktsplanen för Centrala Mälarstranden
har ställningstaganden tagits för vilken inriktning stadsbyggandet i området ska få. Markanvändningen som föreslås är i huvudsak bostadsbyggande men även ett inslag av icke
störande verksamheter. Vidare ska strandstråket och kajer vara till för allmänheten och det
ska finnas möjlighet till angöring och parkering. Mälarparken och Notudden bevaras som
parkområden och sammanbinds med ett nytt parkstråk.
Mot bakgrund av att annan markanvändning än den föreslagna inte har diskuterats och att
planer på bostadsbyggande är väl förankrat i Västerås stads översiktliga planering bedöms
inte ytterligare alternativ avseende markanvändning vara rimliga alternativ till den nu föreslagna. Alternativa utformningar av Centrala Mälarstranden har tagits fram med syfte att illustrera möjlig fortsatt utbyggnad. Dessa förslag har använts som underlag till stadsplaneillustrationen av Öster Mälarstrand och en utvärdering av förslagen har gjorts. Bland annat har
detta föranlett till omarbetning av delområde 1 med avseende på strandområdet som har
utformats öppnare än i tidigare förslag. De alternativa utformningarna påverkar framförallt
landskapsbilden samt karaktären i delområdet men bedöms inte utgöra så stor skillnad att
det är relevant att konsekvensbedöma i den översiktliga MKBn. Mot bakgrund av detta bedöms endast nollalternativet vara motiverat att jämföra med planförslaget i den översiktliga
MKBn.

4.2 Beskrivning av studerade alternativ

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

4.2.1 Nollalternativet
Nollalternativet antas innebära att nuvarande verksamhet med bl a båtuppläggning, båtservice och varvsverksamhet blir kvar i området, samt att markanvändningen regleras enligt gällande detaljplaner. För de områden som inte är detaljplanelagda gäller fortsättningsvis bygglov och arrendeavtal. Inom dessa områden gäller även strandskydd inom 300 m på respektive sida från Mälarens strandlinje samt 25 m på respektive sida om Mälarparksbäcken. För
gällande detaljplaner är strandskyddet upphävt genom särskilt beslut 1999. För det området
som inte är detaljplanelagt kommer prövning att ske gentemot miljöbalkens 7 kap. 15 § i
samband med att nya detaljplaner tas fram (Stadsbyggnadskontoret, 2004).
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4.2.2 Planförslag
Planförslaget innebär att 2 400 – 2 800 lägenheter kommer att byggas inom området Öster
Mälarstrand. Området planeras för bostäder och föreslås delas upp i sex detaljplaner enligt
ritning i Figur 4. Detaljplaneprocessen för det första området (delområde 1) har påbörjats och
omfattar ca 500 bostäder. För delområde 2b kommer en detaljplan att upprättas för Mälarparken och för en låg- och mellanstadieskola vid Mälarparksvägen. Planförslaget grundar sig
på de ställningstaganden som har gjorts i den fördjupade översiktsplanen för Centrala Mälarstranden. Gestaltningsprogram för byggnader (Archus Arkitekter) och landskap (Nivå landskapsarkitektur AB) har tagits fram.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Figur 4

Planförslaget (november 2006) för Öster Mälarstrand

I planområdet föreslås en kvartersstruktur av relativt enhetliga kvarter med avseende på storlek och form. Inom området föreslås en varierande bebyggelse med bl a radhus, kvarter med
öppen karaktär (4 våningar plus takvåning) och punkthus närmast Mälaren (6 våningar plus
1-2 takvåningar) och Mälarparken (8 våningar). I husen närmast Mälaren ska det bli möjligt
att etablera verksamheter, som café, butik eller liknande, i bottenvåningarna
Gestaltningen för områdets yttre miljö föreslås bygga på att skapa tre olika delkaraktärer som
knyter an till Mälarstrandens befintliga landskap och miljöer” (Nivå landskapsarkitektur AB,
2006-11-20). Vid Mälarparken föreslås en naturlik miljö som anknyter till Mälarparkens art-
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sammansättning, de centrala delarna ges en trädgårdskaraktär och närmast Mälaren blir
miljön mer öppen.
Området kommer att förses med ett parkområde som sträcker sig mellan Notudden och Mälarparken. Mälarparken och Notudden rustas upp av kommunen i form av ett omfattande
vård- och skötselarbete. Nära Himlabacken vid Mälarparken föreslås en idrottspark som har
nära anslutning till den föreslagna skoltomten vid Mälarparksvägen.
Båtverksamheten kommer att flyttas till kv. Marinan på Lillåudden i området söder om avloppsreningsverket (Kungsängsverket). Området vid Mälarparkens café och den befintliga
bensinstationen för båtar föreslås även kunna användas till båtanknuten verksamhet som
exempelvis båtservice i mindre byggnader, butik och båtklubbsverksamhet. Alla befintliga
bryggplatser behålls och nya bryggor med ett stort antal båtplatser för småbåtar föreslås i
Kraftverkshamnen.

5

Befintliga förhållanden och miljökonsekvenser

5.1 Naturmiljö
5.1.1 Befintliga förhållanden

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

En stor del av det aktuella området är utfylld tidigare sjöbotten som saknar naturvärden. Två
naturområden finns inom området, Mälarparken och Notudden. Mälarparken är ett mycket
värdefullt grönområde på 25 ha och räknas till en av stadens stadsdelsskogar. Enligt Grönstrukturplanen är Mälarparken på grund av sin storlek en viktig tillgång för stadens växt- och
djurliv (Stadsbyggnadskontoret, 2004). Idag saknas skötselplaner för både Mälarparken och
Notudden.
En allmänekologisk inventering (metoden beskrivs i Bilaga 1) av Mälarparken och Notudden
utfördes av Calluna hösten 2006. Sammanfattningsvis resulterade inventeringen till följande
slutsatser. De främsta värdena i Mälarparken är ek- och hasselmiljön i områdets norra del
(område 4, Figur 5) med flera signalarter såsom tibast, trolldruva, blåsippa, gråkantarell och
kruskantarell. En signalart är en art som indikerar att en miljö har höga naturvärden (Skogsstyrelsen, 2000) och i det här fallet indikerar de ovan nämnda arterna en värdefull skogsmiljö
med kalkhaltig mark. I området finns också död hasselved med bl a hasselticka och förmodligen finns även en vedlevande insektsfauna med höga naturvärden. Området har fått naturvärdeklassning 1 i en tregradig skala där ”klass 1” motsvaras av objekt som återfinns bland
riksintressen, Natura 2000 områden och miljöer som är upptagna som regionalt intresse
(Calluna, 2006).
Ett värdefullt område är också den centralt belägna ädellövskog (område 7, Figur 5) med det
lundartade fältskiktet där signalarter som blåsippa, gulsippa, smånunneört, trolldruva och
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hässleklocka finns. Träden i området är inte särskilt gamla men kommer att bli värdefulla för
mossor, lavar, svampar och vedlevande insekter om de får stå kvar (Calluna, 2006).

Figur 5

Naturområden i Mälarparken och Notudden klassificerad av Calluna AB, 2006 (se även Bilaga 1)

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Spritt i hela Mälarparken finns äldre tallar, vilka i vissa områden står tätare och bildar tallskog. Ett flertal av tallarna har en
ålder på 150-200 år och ett par har gnagspår av den rödlistade reliktbocken (en skalbagge som trivs i gamla tallar). Gamla
tallar är också viktiga för andra insekter (Calluna, 2006).
Mälarparksbäcken, som rinner genom Mälarparken vidare
utmed utkanten av varvsområdet (Figur 6 och område 5, Figur 5), bidrar till jämn och hög luftfuktighet samt omväxling i
landskapet. Vattnet är värdefullt och gynnar många organismer som är knutna till ädellövmiljöer samt bidrar till ökad biologisk mångfald (Calluna, 2006).

Figur 6

Mälarparksbäcken
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På Notudden är de främsta naturvärdena knutna till de
grova ekarna (Figur 7 samt område 1 och 3, Figur 5) samt
gamla tallar (område 3, Figur 5) men även ask, pil, alm,
al, sälg, hägg, asp och en björkallé finns på Notudden. 21
stycken ekar i området mättes i slutet av år 2006 in av
Stadsbyggnadskontoret. Av dessa bedömdes fem ekar
vara mycket fina, sex stycken vara fina, åtta stycken vara
ganska fina och övriga i sämre skick.
I en ihålig ek i nordöstra delen av område 1 har den rödlistade oxtungsvampen påträffats. Det finns även fler ihåliga ekar intill ett av sekelskiftshusen där det finns goda
förutsättningar för fler rödlistade arter att etablera sig.
Oxtungssvampen bedöms ha ett högt signalvärde och
ekar med oxtungssvamp bör därför enligt 30 § i skogsvårdslagen lämnas kvar av naturvårdshänsyn.
Figur 7

Ek i Notudden

Tallarna, vars ålder uppskattas till 150-200 år, har en väl utvecklad pansarbark som är en bra
livsmiljö för svampar och sällsynta vedlevande insekter såsom praktbaggar och reliktbock
(Calluna, 2006).
5.1.2 Miljökonsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att inga nya naturområden kommer att anläggas i området. Notuddens och Mälarparkens grönområden har inte ett sammanbindande grönstråk och därmed
kommer inga spridningsvägar mellan områdena att finnas.
Mälarparken och Notudden bedöms inte få någon ökad tillgänglighet/attraktion eller användning och inte utsättas för ökat ”slitage”. De befintliga naturvärdena enligt naturinventeringen
bedöms kunna bevaras, vilket bedöms vara positivt för den biologiska mångfalden. Nollalternativet bedöms gynna de områden som bör lämnas för fri utveckling som t. ex ek- och hasselmiljön i område 4 samt ädellövskogen i anslutning till bäckens nedre del (Calluna, 2006).

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Varken Mälarparken eller Notudden kommer i sin helhet att skyddas via detaljplan eller annat
skydd, inte heller avses en skötselplan att upprättas. Detta innebär att parkerna på sikt
kommer att växa igen.
5.1.3 Miljökonsekvenser av planförslagen
Planförslagen bedöms innebära positiva konsekvenser för naturmiljön genom att befintliga
naturområden skyddas och utökas med ett sammanbindande grönstråk vilket möjliggör
spridning mellan naturområdena.
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Med den planerade bostadsbebyggelsen ökar användningen av naturområdena samt kraven
på att områdena sköts om. Vissa delar av Mälarparken och Notudden gynnas av röjning runt
tallar och ekar för att öka ljusinsläppet i området medan andra områden bör lämnas ifred för
fri utveckling. I de områden som röjs och gallras finns risk för ökat slitage på stammar och
mark vilket är negativt (Calluna, 2006).
Planförslagen bedöms innebära en ökad belastning och ett ökat slitage på Mälarparken och
Notudden i och med att fler människor kommer att vistas i naturområdena. Åverkan på de
gamla tallarnas bark är ett hot, både mot tallarna och mot de vedlevande insekterna. Ädellövträdens bark är livsmiljöer för känsliga mossor och lavar och det finns risk för slitage på stam
och grenar vid t ex barns lek. Den luckra markytan i en hassellund är känslig för tramp (Calluna, 2006). Ekarna i den nordöstra delen av naturområde 1 (se Figur 5) kommer med den
nuvarande planens utbredning (delområde 2) och utformning behöva tas bort vilket riskerar
medföra att rödlistade arter i området försvinner. Med den ökade mängden människor i området riskerar Mälarparksbäcken utmed bostadsområdet att bli utsatt för tramp och åverkan i
vattenfåran.
Inom området Öster Mälarstrand planeras för en skola och idrottsanläggning med placering i
utkanten av Mälarparken (se Figur 4). Dessa verksamheter kommer att göra intrång i naturmiljön och medför sannolikt att vistelsemiljön försämras i och med ökad mängd trafik och
förhöjda ljudnivåer i området.
Planförslagen innebär att Mälarparken och den delen av Notudden som inte är detaljplanelagd planläggs som park med namnet Notuddsparken vilket innebär att skötsel och dispositionsplaner upprättas.
5.1.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Naturområdenas användande kan styras genom att promenadstråk och stigar till mindre
känsliga områden anläggs eller förbättras. På så sätt minskas slitage och störningar i känsliga områden. En möjlighet att minska tramp och annan åverkan i vattenfåran kan vara att
undvika etablering av nya stigar till bäcken och istället försöka kanalisera människor till befintliga stigar.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Belastning på känslig natur kan avhjälpas med ytor som är mer inbjudande för vistelse, t. ex
den gamla ängsmarken eller den blivande idrottsanläggningen. För att öka folks medvetande
om olika naturvärden samt anledning till att vissa åtgärder utförs kan informationsskyltar sättas upp i området.
Med hjälp av genomförd naturinventering (se kap. 5.1.1) bör man, för att skydda värdefullt
växt- och djurliv, klargöra gränser och anvisningar för de områden som är extra känsliga.
I detaljplanearbetet av delområde 2 bör om möjligt åtgärder studeras för att de finaste ekarna
ska kunna bevaras.
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5.2 Kulturmiljö
5.2.1 Befintliga förhållanden
I norra delen av kvarteret Förseglet intill Björnövägen återfinns en fornlämning, en 5 meter
hög minnessten rest med texten ”Kungliga Västmanlands regemente till sina i strid fallna
söner”, 1623-1923 (Riksantikvarieämbetet, 2006). I östra delen av Notudden finns två villor
från sekelskiftet vilka med dess omgivande miljöer är av kulturhistoriskt intresse. Husen planerades tidigare att rivas och ligger därför utanför kommunens byggnadsinventering (muntligen Jan Melander, Stadsantikvarie, 2006).

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

I det befintliga varvsområdet på Öster Mälarstrand ligger Båtklubbarnas Varv som består av
två historiska byggnader, stora och lilla varvet, vilka har ett kulturhistoriskt värde. Stora varvet är byggt på 1880-talet och var då placerat på Västmanlands Regemente i Salbohed.
Byggnaden flyttades 1909 till Viksäng, Västerås, för att slutligen placeras på Öster Mälarstrand 1964. Sedan 1964 har man byggt och renoverat båtar i den stora varvsbyggnaden.
Lilla varvet var från början en modellverkstad placerat i Aseastaden, Västerås. Denna byggnad flyttades två gånger och blev slutligen placerad bredvid stora varvet på Öster Mälarstrand där det har bedrivits varvverksamhet sedan 1969 (muntligen Bernt Abrahamsson ordf.
båtklubbarnas varv, 2006). Kulturmiljöobjekten visas i Figur 8.

Figur 8

Kulturmiljöobjekten i området Öster Mälarstrand
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Det stora skogsområdet i Mälarparken och den värdefulla miljön på Notudden utgör ett kulturarv i Västerås stad enligt Grönstrukturplanen (Stadsbyggnadskontoret, 2004), se vidare i
kapitel om naturmiljö.
5.2.2 Miljökonsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet antas innebära att befintliga kulturvärden kommer att vara oförändrade.
Eventuellt innebär nollalternativet negativa konsekvenser för de båda sekelskiftsvillorna på
Notudden då de i likhet med idag antas står relativt öde, vilket inbjuder till skadegörelser. I
området har det tidigare funnits fler liknande hus som har behövt rivas på grund av skadegörelsen.
5.2.3 Miljökonsekvenser av planförslagen
Den befintliga fornlämningen kommer inte att beröras av exploatering. Planförslaget bedöms
innebära att skadegörelsen för de båda sekelskiftsvillorna på Notudden troligen kommer att
minska när området blir mindre öde. Det innebär att planförslagen medför positiva konsekvenser för villorna och dess värden troligen kan bevaras. Exploateringen innebär att husen
vid Båtklubbarnas Varv blir förflyttade till Lillåudden där varvsverksamheten oförändrat kan
fortsätta.
Planförslaget bedöms innebära att den värdefulla miljön i Mälarparken och på Notudden bevaras och kommer att utgöra ett ännu större kulturarv i Västerås stad genom att vistelsemiljöerna och tillgängligheten förbättras och genom att områdena sammanbinds med grönstråk.
5.2.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Inga åtgärder eller förslag på fortsatt arbete föreslås.

5.3 Landskapsbild

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

5.3.1 Befintliga förhållanden
Området består idag av åtta olika delar eller landskapsrum enligt Figur 9. I den nordvästra
delen av planområdet (1) återfinns ett större utfyllt område som är plant och i huvudsak bestående av grusytor med främst båtuppläggningsplatser och uppläggning av schaktmassor.
Den sydvästra delen av området (2) beläget vid Mälaren, Notudden, är delvis planterat men
består till största delen av skog.Genom området går en gångstig förbi ett par sekelskiftshus. I
nordost återfinns ett större skogsområde (3), Mälarparken. I norra delen av parken är Vikängskyrkan belägen. Mot Mälaren i söder (4) återfinns utfyllda grusytor med båtuppläggningsplatser och båthus. Vid Mälaren ligger en småbåtshamn. Den sydöstra delen av planområdet (5) är ett verksamhetsområde med varvsverksamhet och en mindre båtbensinstation. Längst norrut finns en båtuppläggningsplats och vid Mälaren en småbåtshamn och ett
café. Längst i öster, öster om Mälarparksbäcken återfinns ett utfyllt område (6) som nyttjas
för bilparkering. Kajområdet utmed kraftverkshamnen (7) används som småbåtshamn. I den
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Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

norra delen av det stora utfyllda området återfinns kv Förseglet (8) som används till olika
verksamheter.

Figur 9

Områdets befintliga landskapsrum
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5.3.2 Miljökonsekvenser av nollalternativet
Befintliga landskapsområden kommer att kvarstå. Landskapsbilden bedöms därför inte
komma att påverkas i nollalternativet. De ”stökiga/ruffiga” delarna av området kommer att
bestå.
5.3.3 Miljökonsekvenser av planförslagen
Planförslagen innebär att de befintliga landskapsrummen förändras enligt Figur 10.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Figur 10

Landskapsrummen enligt förslag

Landskapsrummet (A i Figur 10) kommer att delas av det planerade grönstråket som kommer att förbinda Notudden med Mälarparken. Det nu öppna landskapsrummet kommer att
förändras till bostadsområde med kvartersstruktur av relativt enhetliga kvarter avseende storlek och form. En varierande bebyggelse, både när det gäller hus och höjd och utformning
föreslås.
De båda grönområdena (B) kommer att vara förbundna och bestå av ett enda grönområde.
Längs med Mälaren kommer (C) ett sammanhängande landskapsrum bildas med en strandpromenad. I nordöstra delen av landskapsrummet planeras en skola. Vid främst Kraftverks-
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hamnens östra kaj (D) föreslås ett inslag av "mångsidiga kvarter" med ej störande verksamhet samt en småbåtshamn som kommer att utökas.
Den nordligaste delen av området (E) kommer att utvidgas och bestå av högre hus med 5-7
våningar och kommer att utgöra bebyggelsens "bakkant" mot Mälarparken eller fungera som
orienterande landmärken. I kanten av Mälarparken, nära Himlabacken öppnas landskapsrummet upp med en idrottspark (F).
Planförslagen bedöms innebära övervägande positiva konsekvenser för landskapsbilden.
Uppdelningen av landskapsrummen och tillskapandet av det sammanhängande gröna landskapsrummet bedöms medföra att området blir mer attraktivt och inte längre öde. Områdets
boende och besökare bedöms få trivsamma stadsnära och sjönära vistelsemiljöer med stora
grönområden och sammanhängande promenadstråk utmed stranden och i området. De ”stökiga/ruffiga” delarna av området kommer att förvandlas till trivsamma städade vistelseområden.
5.3.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet med gestaltningen för respektive detaljplan är det viktigt att landskapsbilden beaktas med avseende på mötet mellan bostäder och parkområden. Landskapsbilden
bör också bedömas från flera vyer, exempelvis från huvudinfarterna till området, från sjösidan och från Mälarparken.

5.4 Rekreation och friluftsliv
5.4.1 Befintliga förhållanden

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Den större delen av området saknar idag värden för rekreation och friluftsliv. Vissa delar är
öde och har utsatts för vandalisering. Enligt Grönstrukturplan för Västerås stad (2004) fungerar industriområdet idag som ett hinder för sammanlänkningen av de gröna områden som
finns längs Mälaren från Lögarängen via Östra Hamnen och mot Björnön.
De värden för rekreation och friluftsliv som finns inom området är naturområdena, Mälarparken och Notudden samt småbåtshamnarna. Enligt Grönstrukturplan för Västerås stad
(Stadsbyggnadskontoret, 2004) är Mälarparken viktig för rekreation och friluftsliv då det är ett
lättillgängligt naturområde i anslutning till stadsdelen. Notudden benämns som en centralpark
vilket innebär att det är en park som har betydelse för stadens alla invånare samt som turistobjekt. Parken har en speciell karaktär eller innehåll och ligger kopplad till stranden. Uppgifter om vilket värde parkerna har för friluftslivet idag och i vilken omfattning de används för
rekreation och friluftsliv saknas. Vistelsemiljön i naturområdena/småbåtshamnarna bedöms
dock vara otrygg och ödslig med anledning av angränsande områdens utformning, vilket
därmed begränsar rekreationsområdenas attraktion. Området nås idag via det befintliga vägnätet och det går att ta sig från Kraftverkshamnen till småbåtshamnen via en grusväg som
sträcker sig genom Notudden.
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För land- och vattenområdet vid Mälaren gäller det generella strandskyddet enligt 7 kap. 13 16 §§ i miljöbalken för turismens och det rörliga friluftslivets intressen samt för bevarande av
den biologiska mångfalden. En stor del av strandområdet är dock ianspråktaget av båthamnen och är som nämnt i dagsläget inte attraktivt för det rörliga friluftslivet i övrigt. Notudden
har å andra sidan ett större värde för friluftslivet och den biologiska mångfalden.
5.4.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintliga rekreationsområden kvarstår med samma värden idag.
Park/naturområdena bedöms inte få ökad tillgänglighet. Möjligheter för boende att promenera eller cykla utmed Mälaren och mellan de befintliga stadsdelarna kommer fortsättningsvis
att vara begränsade på grund av bristande tillgänglighet och för att området kan upplevas
otryggt att passera.
5.4.3 Konsekvenser av planförslagen
Planförslagen bedöms innebära positiva konsekvenser genom att ett sammanhängande rekreationsområde skapas när de båda befintliga naturområdena sammanbinds med ett
nyskapat grönområde. Mälarens centrala strandlinje blir med planerade gång- och cykelstråk
mer tillgänglig för stadens invånare och ett längre strandnära stråk längs Mälaren från Lögarängen via Östra Hamnen och mot Björnön skapar stora möjligheter för rekreation och
friluftsliv i samspel med både vatten och naturområden. Vistelsemiljöerna bedöms bli mer
trivsamma och områdena bedöms inte längre vara öde genom att fler människor bor och
vistas i området. Den tilltänkta idrottsplatsen i utkanten av Mälarparken ger möjlighet till idrottsutövande i bostadsområdets närhet.
Planförslagen bedöms även innebära positiva konsekvenser genom att befintligt rekreationsområde vid Småbåtshamnen i Kraftverkshamnen planerar att ökas med fler bryggor och kajplatser. Angöringsplatser för båttrafik ska enligt planförslaget anordnas i Kraftverkshamnen.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Ett attraktivare område för rekreation i närheten av vatten innebär fler besökare av vilka
många troligtvis lockas till bad. Utredning avseende förorenade bottensediment och hälsorisker vid bl a bad visar att sedimenten inte innehåller så höga halter att det finns risk för konsekvenser på hälsan vid direktintag eller hudkontakt (se även kapitel 5.6.1). Utsläppen från
avloppsreningsverket kan vid driftstörningar dock påverka vattenkvaliteten då och därmed
utgöra en olägenhet vid bad.
Det strandskyddade området som används till båtuppläggning och båtverksamheter kommer
att beröras av exploateringen. Dock kommer friluftslivets behov att tillgodoses i samband
med exploateringen eftersom möjligheten till strandpromenader förbättras. Strandskyddat
område i Notudden kommer inte att påverkas.
5.4.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Inga åtgärder eller förslag på fortsatt arbete föreslås.
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5.5 Markförhållanden och markföroreningar
5.5.1
5.5.2 Befintliga förhållanden
Huvuddelen av området Öster Mälarstrand ligger på tidigare sjöbotten, vilken delvis fyllts upp
med kolaska och andra fyllnadsmaterial. Fyllnadslagret varierar mellan ca 0 och 4 m och är
störst i nordvästra och sydöstra delarna enligt de nivåkurvor som tagits fram av SWECO
VBB (2006). Under fyllnadslagren består grunden till stor del av ett lerlager med en mäktighet som varierar på området enligt Figur 11.
Delar av området Öster Mälarstrand har i flera omgångar under åren 1992-2003 undersökts
med avseende på markföroreningar. Tolkning av resultaten föranledde att kolkraftverksområdet tillsammans med det intilliggande gasverksområdet gavs klass 1 och ansågs vara det
mest förorenade området i Västmanlands län enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell. Den
deponerade kolaskan från kraftverket har speciellt ansetts vara kraftigt förorenad och det har
funnits ytbehandling i området som lämnat kvar föroreningar av bly och zink. Vattenfall har
(1995) efter nedläggningen av kraftverket utfört vissa saneringsåtgärder i området, främst i
anslutning till tidigare galvaniseringsverksamhet, fd Telveverken. Även Västerås stads fastighetskontor har utfört sanering (2001) av ytliga jordmassor i anslutning till de byggnader där
Aros krom och Nickel tidigare har bedrivit verksamhet i områdets nordvästra del. Inför planerad ändrad markanvändning till bostadsändamål har Mälarstrandens Utvecklings AB (MUAB)
låtit utföra de kompletterande undersökningar som krävs för en komplett riskbedömning samt
för att ta fram åtgärdsprogram och åtgärdsmål.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Riskbedömningen har utförts av Kemakta Konsult AB (2007) med stöd av ekotoxikologiska
tester gjorda av det holländska specialistföretaget Bioclear. Laktester och vissa ekotester har
utförts av IVL-Svenska Miljöinstitutet. De kompletterande markundersökningarna och provtagningarna har utförts av SWECO VIAK och Ramböll. Styrning av undersökningar, tester
och riskbedömning har utförts av Mälarstrandens Utvecklings AB. Provtagning har skett av
jord och grundvatten inom området och i dess gränsområden samt av sediment i Mälaren
inom och utanför planområdet. Området utgör referensprojekt för Naturvårdsverkets projekt
”Bättre miljöriskbedömningar” och relevanta undersökningsresultat från detta projekt har
därmed kunnat inarbetas i riskbedömningen.
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Figur 11

Lerlagrets mäktighet (urklipp från ritning 1154929-104, framtagen av SWECO VBB, 2006-10-06)

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

I den sammanfattande riskbedömningen har riskerna med befintliga föroreningar i grundvatten, sediment och mark bedömts. Nedan och i Figur 12 redovisas de mest betydande föroreningarna i mark. Föroreningar i grundvatten och sediment redovisas i kapitel Vattenförhållanden.
Kolaskan inom området har genomsnittligt inte högre föroreningsgrad än normal fyllningsjord
i ett industriområde och utgör en betydligt mindre hälso- och miljörisk än man tidigare allmänt
trott. Hälsorisk med föroreningar i kolaskan förekommer enbart lokalt där andra föroreningar
än kolaskans egna tillförts i samband med eller efter kolaskans deponering. Kolaskan som
sådan bedöms inte vara någon hälsorisk men kan ha ställvis påverkan på miljön.
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Område Telveverken
– bly och zink från galvanisering

Lokal punkt med hög halt
(varierande ämnen)

Område båthusen
- Vanadin i kolaska

Figur 12

Markföroreningar - Kolaskeförekomst, förorenade områden och lokala punkter

Kolaskan har specialundersökts och ”miljötestats” med bland annat lakförsök och biotester.
Resultaten visar framför allt ingen påverkan på de organismer som redan i dag finns direkt
ovanför kolaskan. De testade organismerna kan överleva och föröka sig direkt i kolaskan,
även om de inte trivs bra och tillväxten hämmas. Det beror sannolikt på näringsbrist och högt
PH-värde mer än på förekommande föroreningar.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Ett lokalt parti kolaskefyllning i områdets östra del under de befintliga båthusen innehåller
höga halter av vanadin som kan ha kommit med ett mindre parti kol som har använts i kraftverket. Kolaskan med högre vanadinförekomst visar vid biotester på grundvattnet i askan ha
en påverkan på vattenloppor, Daphnia. Beräkningar visar emellertid att grundvattnet efter
utbyggnad med största sannolikhet ändå inte kommer att påverka Mälarens ekosystem skadligt, särskilt som delar av kolaskan kommer att behöva schaktas bort för exploateringsarbetena i området. Detta kommer att kontrolleras när det är känt hur mycket kolaska som blir
kvar och vilka föroreningsmängder den innehåller.
Föroreningar av främst bly och zink förekommer koncentrerat i områdets nordvästra del, fd
Telveverken. Vattenfalls tidigare saneringsåtgärder i området är inte tillfredsställande med
hänsyn till planerad markanvändning men föroreningarna är hårt bundna och spridningsrisken bedöms därför vara liten.
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Stora delar av de mest förorenade massorna vid fd Telveverken kommer att behöva avlägsnas för att ge plats för planerade byggnader och ledningar i området. Telveverken var en
galvaniseringsverksamhet för främst kraftledningsstolpar, där en del av verksamheten bestod
i doppning av färdiga stolpdetaljer i en gryta med flytande zink på en bädd av bly. En hel del
föroreningar spreds till området vid hanteringen, men det mesta är i dag fast bundet (visat i
laktesterna och genom grundvattenprov) och spridningen är därför obetydlig trots höga föroreningshalter. Tidigare spridning som kan noteras i de äldre sedimenten i Kraftverkshamnen kommer sannolikt från den tid då processvatten från anläggningen gick ut i Mälaren utan
föregående rening. Det finns således ingen akut fara med de kvarvarande föroreningarna vid
fd Telveverken och sanering kan anstå till dess denna del av området ska byggas ut om bara
det skyddande ytlagret kompletteras så att det täcker hela den förorenade ytan och skyddar
mot dammning och direktkontakt.
Lokala föroreningar av metaller, PAH och tyngre kolväten förekommer punktvis i höga halter
inom området, särskilt i ytlagren – i kanten av fyllningen samt här och var i kolaskan. Det
finns dock inga större partier med högre föroreningshalter utöver de tidigare nämnda. Övriga
föroreningar kan anses vara resultat av slumpmässigt lokalt spill och lokal tippning av förorenade massor som kommit från andra platser inom eller utom området.
Undersökningarna visar inte någon påverkan på området från intilliggande områden, med
viss reservation för föroreningarna på marken runt kraftverket. På grund av omfattande ledningsstråk bör dessa föroreningar dock vara ”avskärmade” för spridning till planområdet.
5.5.3 Miljökonsekvenser av nollalternativet
Området bibehålls oförändrat med kvarvarande föroreningar. Föroreningarna kan utgöra en
fara främst för dem som vid vistelse i området kommer i kontakt med förorenade jordlager. I
de centrala delarna av området ligger mark med de högsta uppmätta föroreningshalterna i
allmänhet under ett tillfört lager av grus eller krossmaterial, medan de på andra platser kan
ligga i eller nära markytan.
Föroreningarna kan utgöra en viss risk för miljön inom området, främst kolaskan med vanadin under befintliga båthus i östra delen, men även i delar av intilliggande grönområden, vilka
kan påverkas av förorenade massor som dumpats i gränsen mellan uppfyllt område och befintliga grönområden. Med nuvarande markanvändning bedöms dock risken för konsekvenser på människans hälsa och miljö vara liten.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

5.5.4 Miljökonsekvenser av planförslagen
De föroreningar som enligt riskbedömningen utgör en oacceptabel risk kommer att avlägsnas
från området eller täckas så att en oönskad påverkan på människa och miljö från de förorenade massorna inte uppstår i det nya bostadsområdet eller i omgivningen. En stor del av
området kommer att hårdgöras med gator och byggnader varigenom kvarvarande föroreningar inte blir tillgängliga.
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Sammanfattningsvis utgör föroreningarna vid de halter som påträffats i större delen av området (inklusive kolaskan) inte någon betydande miljörisk för omgivande mark och för Mälaren,
medan de höga halterna av några ämnen i jordens ytlager kan utgöra en risk för både den
lokala miljön inom området och för människor som i ett bostadsområde skulle kunna komma
i direkt kontakt med den förorenade jorden. Vissa åtgärder krävs alltså enligt nedan.
5.5.5 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
I den utförda riskbedömningen föreslås acceptabla halter i marken inom området med hänsyn till både hälso- och miljöriskerna vid den nya markanvändningen. I planarbetet bevakas
möjligheten att höja markytan i området och därigenom skapa ett skyddslager av rena massor över befintliga föroreningar. Inverkan av planerad höjning av marknivån beaktas vid riskbedömningen. De massor som efter en höjning av marknivån och enligt riskbedömningen
innehåller för höga föroreningshalter och därför måste tas bort åtgärdas i det fall det bedöms
finnas risker vid hanteringen. Åtgärdsförslag finns i kapitel Byggskedet.

5.6 Vattenförhållanden
5.6.1 Befintliga förhållanden

Ytavrinning och vattenkvalitet
Ytorna i området är till stor del hårdgjorda med grus och asfalt. Infiltrationen i stora delar av
området bedöms vara näst intill obefintlig eftersom både kolaskan och leran är tät. Den infiltration som sker är inom de båda grönområdena, Notudden och Mälarparken. Ytavrinningen
sker idag från de hårdgjorda ytorna via ett av Vattenfall utbyggt dagvattennät som tar omhand större delen av ytvattnet och som mynnar ut i Mälaren utan rening. Viss del av ytvattnet
avleds till Mälaren via Mälarparksbäcken som därutöver avvattnar området vid Västerås sjukhus utan att rening av dagvattnet har skett. Uppgifter om ytvattnets/dagvattnets eventuella
föroreningshalt är okänd men eftersom luftföroreningarna i området är förhållandevis låga
(Scandiakonsult, 2004) är det rimligt att anta att ytvattnets/dagvattnets föroreningshalt är i
nivå med vad som kan förväntas för hårdgjorda ytor/båtuppläggningsplatser och verksamhetsområden, bl a med föroreningar från olja. Borttagen mening

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

De lokala förhållandena avseende Mälarens vattenkvalitet är dåligt utredda (Scandiaconsult,
2004). Vattenprover har tagits vid reningsverkets utlopp samt vid Framnäsbadet längre österut men inte vid Centrala Mälarstranden.
Västerås dricksvatten kommer huvudsakligen från Mälaren efter infiltration vid Hässlö och
Fågelbacken. Det är därför viktigt att säkra vattenkvaliteten i Västeråsfjärden. Mälaren är av
riksintresse för yrkesfiske enligt översiktsplan för Västerås stad, ÖP 54. Det är därför viktigt
för fisket att vattenkvaliteten inte försämras.
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Bottensediment
I samband med undersökningar av marken i området har sedimentundersökningar gjorts i
Kraftverkshamnen väst om området och i småbåtshamnen söder om området. En bedömning av vilka hälsorisker de förorenade sedimenten kan ha har gjorts av Kemakta Konsult AB
(2007). I Kraftverkshamnen, där de lösa sedimentens mäktighet är upp till 1,5 m, är koppar-,
zink- och i viss mån blyhalterna höga i en jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. I småbåtshamnen, där sedimentlagrens mäktighet endast
är mellan 10 och 30 cm, är halterna väsentligt lägre men visar ändock förhöjda halter av
tungmetaller, PAH och olja. De högsta halterna förekommer i de djupare skikten. Sedimenten i kolkraftshamnen och småbåtshamnen har delvis muddrats (Kemakta, 2007). Enligt bedömningen indikerar de uppmätta sedimentprofilerna att det inte sker någon betydande
spridning från området idag. Snarare tyder de på att föroreningar tillförs från de västra delarna av Västerås hamn.

Grundvatten
Grundvattennivåerna i fyllningen ligger på ca 0,9 till 1, 8 meter under markytan. I väster avvattnas grundvattnet mot Kraftverkshamnen och Notuddsviken och i öster mot Mälarparksbäcken och småbåtshamnen (Kemakta, 2007). Grundvattenprovtagningar visar att påverkan
på grundvattnet är generellt måttlig till låg. Utförda ekotoxikologiska tester visar att föroreningarna i grundvattnet inte är skadliga för vattenlevande organismer, möjligen med undantag för påverkan av kolaskan i östra delen av området. Undersökningarna visar att föroreningarna runt fd Telveverken har liten påverkan på grundvatten och omgivande miljö. Utförda
laktester visar att lakbarheten hos förekommande föroreningar i allmänhet är mycket låg.
Risker för översvämning bedöms finnas inom området och redogörs för under kapitlet om
Risker 7.8.
5.6.2 Miljökonsekvenser av nollalternativet

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Nollalternativet innebär att befintliga förhållanden kvarstår. Avrinningen av ytvatten/dagvatten
till Mälaren bedöms påverka vattenkvaliteten i Mälaren negativt eftersom det förekommer
visst spill och föroreningar från verksamheterna på de hårdgjorda ytorna. Infiltrationen inom
stora delar av området bedöms vara näst intill obefintlig vilket bedöms vara positivt då stora
delar av marken i området innehåller föroreningar. Förhållandena för Mälarparksbäcken bedöms bli oförändrade. Inget grundvattenuttag sker idag inom området.
5.6.3 Miljökonsekvenser av planförslagen

Ytavrinning och vattenkvalitet
Den föreslagna exploateringen medför att marken som ska bebyggas höjs och att hårdgjorda
ytor (asfalterade) och takytor tillkommer vilket minskar risken ytterligare för infiltration och
spridning av befintliga markföroreningar till grundvattnet. I princip planeras inget lokalt om-
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händertagande av dagvatten (LOD). Eventuellt kan ytvatten ledas till diken/gränsytor mellan
grönområden och hårdgjorda ytor som kan ta hand om och infiltrera en del av vattnet från
intilliggande gator och grönområden ned till underliggande moränlager. Enligt MKB för fördjupad översiktsplan (Scandiaconsult, 2004) stärks vattnets och grönskans roll när dagvattnet avleds ytligt och synligt. Man ska dock inte räkna med att infiltration inom bostadskvarter
eller bortledning av bostadskvarterens dagvatten till de ovan nämnda dikena är möjlig – därtill är infiltrationskapaciteten inom området för låg. Enligt planen kommer bäcken i kanten av
Mälarparken att vara oförändrad, både vad gäller läge och vattenmängd.
Avrinning av ytvatten/dagvatten till Mälaren och Mälarparksbäcken bedöms komma att påverka vattenkvaliteten i Mälaren mindre än i dagsläget eftersom planförslaget innebär att
saneringsåtgärder utförs i de förorenade områdena. En viss transport av föroreningar från
ytor till Mälaren kommer dock fortsättningsvis att ske.

Bottensediment
I bedömningen av hälsorisker med förorenade sediment, utförd av Kemakta Konsult AB, har
beräknade hälsoriskbaserade riktvärden för sediment jämförts med de högsta halter som
uppmätts i de ytliga sedimenten. Riktvärdena har beräknats utifrån exponering via direkt intag, hudkontakt eller dammning (torrlagda sediment) som medför negativa hälsoeffekter.
Jämförelsen visar att de högst uppmätta halterna i sedimenten underskrider de beräknade
halterna. De ytliga sedimenten bedöms således inte utgöra en hälsorisk vid kontakt.

Grundvatten
Inget grundvattenuttag kommer att ske.
5.6.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Begränsat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör eftersträvas i områdets gräns
mot grönytor. Enligt Mälarenergi är det inte aktuellt med fördröjningsmagasin som i detta
område enbart ger större anläggnings- och underhållskostnader utan några positiva drifteller miljöeffekter.

5.7 Risk och säkerhet

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

5.7.1 Befintliga förhållanden och förutsättningar
Verksamheterna i och i nära anslutning till området kan medföra risk för brand och explosion.
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, har inventerat riskobjekt i Centrala Mälarstaden samt angränsande områden och även genomfört riskanalyser (Scandiaconsult,
2004). Riskobjekten framgår av Figur 13. Därutöver finns ett par gaslager belägna norr om
energianläggningen respektive avloppsreningsverket.
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Figur 13

Riskobjekt i området Öster Mälarstrand samt i influensområdet

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Farligt gods hanteras inom området och i nära anslutning till området. Inom området finns en
bensinstation med fem bensinpumpar för båtar placerad på en brygga i södra delen av området ca 20-25 m från befintligt café. Bensinstationen har en lossningsplats för tankfordon.
Utanför området hanteras farligt gods i energianläggningen, Mälarenergis hetvattenanläggning (HVG), och avloppsreningsverket, Kungsängsverket, men även småindustrier och varv.
Uppgifter om mängder farligt gods saknas. Transportleder för farligt gods löper runt området
(Björnövägen)
I ett sakkunnigutlåtande avseende detaljplan för delområde 1 (etapp 2) från Mälardalens
brand- och Räddningsförbund föreskrivs att särskild riskhänsyn bör beaktas i planläggningsområdet då båtbensinstationen kan medföra olycksrisker för människor både inom och utanför planområdet. För skyddsavstånd hänvisas till Räddningsverkets föreskrifter SÄIFS 1997:8
avseende skyddsavstånd till båtbensinstationen. I föreskriften redovisas schabloniserade
skyddsavstånd till bensinstationer. Som mest gäller 25 m från bostäder och svårutrymda lokaler till lossningsplats för bensintankfordon.
Inom avloppsreningsverket har verksamheter som kan ge upphov till brand och/eller explosion identifierats till hanteringen av metanol/etanol och biogas (Scandiaconsult, 2004). Enligt
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ÖP 56 gjordes år 2000 en bedömning att skyddszonen kunde reduceras till 200 m vilket i den
Översiktliga MKBn från 2004 bedömdes vara tillräckligt vid en brand eller explosion.
Energianläggningen används som reservanläggning och komplement till Mälarenerigs övriga
produktionsenheter för fjärrvärme. Anläggningen drivs i huvudsak på tallbecksolja och har en
låg nyttjandegrad på ca 1000 timmar per år. Det finns risk för brand vid anläggningens brännare vilket dock begränsas på grund av det temporära brukandet, byggnadens konstruktion
(obrännbart material), bränslets egenskaper samt skyddsavståndet (Scandiaconsult, 2004).
Energianläggningen drivs med tillförd effekt på max 180 MW. Enligt Boverket (1995) varierar
skyddsavståndet mellan 200 m och 300 m för tillförd effekt på 100 till 250 MW med oljeeldad
anläggning. Skyddsavståndet till energianläggningen kan därför antas vara ca 250 m.
En översvämningsstudie har tagits fram avseende Mälarens strandlinje för att visa vad som
händer om vattennivån i Mälaren höjs (Stadsledningskontoret, 2002). Med denna som grund
har riktlinjer tagits fram för lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen ska konstrueras så
att den klarar angivna nivåer, dvs 1,5 m över normalt vattenstånd som enligt Västerås gällande höjdsystem är +4,15 m. (ÖP 54, bilaga D, 2004). Enligt Länsstyrelsernas rekommendationer vid nybebyggelse (Länsstyrelserna, 2006) bör ingen bebyggelse av vikt byggas i
områden med stor sannolikhet för översvämning.
5.7.2 Miljökonsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att transporter med farligt gods motsvarande dagens situation kommer att förekomma inom och kring området.
Inga bostäder återfinns i området inom rekommenderade skyddsavstånd till avloppsreningsverket, kraftvärmeverket och båtbensinstationen.
Risk för översvämning föreligger i de områden som ligger på en lägre nivå än +5,65 meter.
5.7.3 Miljökonsekvenser av planförslagen

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Transporter med farligt gods kommer fortsättningsvis förekomma i området i form av transporter till och från bensinstationen för båtar. Det rekommenderade skyddsavståndet på 25 m
mellan bostäder och bensinstation kommer att innehållas då bostäder planeras ca 60 m från
bensinstationen.
Planförslagen innebär att den rekommenderade skyddszonen för energianläggningen kommer att innehållas då de mest närliggande bostäderna planeras ca 300 meter från anläggningen. Även skyddsavståndet till avloppsreningsverket kommer att innehållas då bostäder
planeras som närmast ca 400 m från anläggningen.
Planförslagen innebär att områdets känsliga delar kommer att höjas till motsvarande +-nivåer
som rekommenderas, dvs 5,65 m, och därmed kommer det inte att föreligga risk för över-
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svämning av marken för bostäder. Mindre byggrätter närmast stranden, som t ex sjöbodar
och café, kommer att ligga på en lägre nivå och därmed inom riskområdet för översvämning.
5.7.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Inga åtgärder eller förslag på fortsatt arbete föreslås.

5.8 Buller
5.8.1 Befintliga förhållanden
Buller i området orsakas främst av trafiken inom området och av trafiken på vägarna kring
området, Björnövägen i norr och E18 ytterligare norrut, men även varvsverksamheten i området samt kraftverkshamnen alstrar under vissa perioder buller, främst då båtar ska slipas,
servas, tas upp och sjösättas.
Uppskattade trafikflöden enligt dagens situation (Teknik- och idrottsförvaltningen, 2006) och
uppskattade trafikflödena enlig planförslagen framgår av Figur 14 (ACAD International AB,
2006) Av figuren framgår att trafikflödena kommer att öka något på Mälarparksvägen och
sannolikt även på Björnövägen.
I samband med MKB-arbetet för detaljplan Öster Mälarstrand etapp 1 (fd SMT-området) öster om aktuellt område gjorde Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen mätningar på 30 respektive 100 m från kajkanten. På grund av att bakgrundsnivån av trafikbrus från staden och Björnövägen var högre än mastsmattret gick det inte att mäta ljudnivåerna.
5.8.2 Miljökonsekvenser av nollalternativet

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Befintliga förhållanden och befintliga bullerkällor kvarstår med motsvarande bullernivåer som
idag. I nollalternativet finns emellertid inga bostäder eller boende inom området som kan störas av bullret.
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Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Figur 14

Trafikflöden enligt dagens situation (kursivt)(Teknik och Idrottsförvaltningen), 2006 och enligt
planförslagen (ACAD International AB, 2006)
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5.8.3 Miljökonsekvenser av planförslagen
Planförslaget innebär att området bebyggs och att det kommer att finnas boende som kan
störas av buller. Beräkningar av trafikbuller mot fasad utifrån illustrationsplan (Archus arkitekter, november 2006) har utförts av ACAD International AB (2007). Trafikmängden på vägar i
området är bedömda av Teknik- och idrottsförvaltningen, Västerås, 2006 och trafikflödet på
planerade smågator i området har uppskattats av ACAD. Beräkningen visar att ekvivalenta
ljudnivåer överstiger 55 dB(A) (riktvärde för max. ljudnivå vid fasad) med upp till 3 dB vid de
husfasader som vetter mot huvudgatan. Kvarteren närmast Björnövägen blir utsatta för ljudnivåer på upp till 60 dB(A). Genom att planera disponeringen av ytorna i lägenheterna kan
samtliga lägenheter få en ”tyst sida” (hälften av boningsrummen klarar 55 dB(A), dvs avstegsfall). Enligt bullerberäkning har de flesta lägenheterna ekvivalenta ljudnivåer på högst
45 dB(A). I planförslaget får några lägenheter en ”tyst sida” på upp mot 52 dB(A). Se Bilaga
1 för bedömningsgrunder.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Samtliga ekvivalenta ljudnivåer utanför övriga bostäder i området som inte har fasader nära
huvudgatan eller Björnövägen uppfyller riktvärden på högst 55 dB(A). Beträffande ljudnivåer
på uteplatser kommer kraven på högst 70 dB(A) (riktvärde för max. ljudnivå vid uteplats)
uppfyllas om platsen planeras på kvartersgården. Nedan i Figur 15 och Figur 16 visas resultatet av bullerberäkningarna våning 2.

Figur 15

Resultat av bullerberäkningar i norra delen av området vid våning 2 (ACAD International AB,
2007)

38 (52)
VÄSTERÅS STAD
2007-06-13

IPOB
p:\1173\1150633000 mkb öster mälarstrand\19original\översiktlig
mkb öster mälarstrand 070613.doc

De planerade angöringsplatserna för båttrafik i Kraftverkshamnen kan med dess verksamhet
orsaka buller beroende på i vilken omfattning båttrafiken planeras. Tågtrafiken bidrar endast
mycket lite till det totala trafikbullret tack vare ett långt avstånd mellan järnväg och planområde. Vid de mest utsatta fasaderna uppskattades ekvivalenta ljudnivåer från tåg till 44 dB(A).

Figur 16

Resultat av bullerberäkningar i södra delen av området vid våning 2 (ACAD International AB,
2007)

Mastsmatter kan vara ett störande ljud för de boende vid hård vind. Det finns dock inte något
underlag för att kunna göra en bedömning av hur höga dessa ljudnivåer kan komma att bli.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

5.8.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
I bygglovshanteringen ska särkskild uppmärksamhet läggas på bullerfrågorna så att de intentioner som redovisats i arbetet med detaljplanen genomförs.
Ytterligare åtgärdsförslag för att minska trafikbuller i området är god trafikplanering avseende
vägval och parkeringsmöjligheter samt välja lämpliga uteplatslägen så att bullerstörningar
undviks.
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Förslag på åtgärder för att minska ljudnivån är att stänga kvarteret, se Figur 17, alternativt
förse huset med glasskärmar enligt Figur 18 (ACAD, 2007).

Figur 17

Delvis stängda kvarter ((ACAD Interna-

tional AB, 2007)

Figur 18

Förlängning av kortsidor med skärmar

av glas (ACAD International AB, 2007)

Störningar från mastsmatter bedöms vid varje enskilt fall då klagomål från boende uppkommer. Som bedömningsgrunder bör då användas Riktlinjer för externt industribuller (SNV RR
1978:5).

5.9 Luftförhållanden
5.9.1 Befintliga förhållanden

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

I området kring Öster Mälarstrand sker utsläpp till luft i form av föroreningar och lukt. Biltrafiken i området står för största delen av luftföroreningar men även mindre källor såsom energianläggningen släpper ut luftföroreningar. Vägtrafikens utsläpp till luft har beräknats i närheten av området efter de miljökvalitetsnormer som finns utarbetade i anslutning till Miljöbalken.
Normvärdena återger den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt
dagens vetenskapliga underlag.
De normvärden som är svårast att hålla är dygnsnormen för NO2 (kvävedioxid) som har
gränsvärdet 60µg/m3 och dygnsnormen för PM10 (inandningsbara partiklar) som har gränsvärdet 50µg/m3. Beräkningarna från 2005 av NO2 och PM10 visar att miljökvalitetsnormens
dygnsmedelvärde klaras i hela kommunen utom vid den mest trafikerade sträckan av E18
avseende PM10 (LVF, 2006). I Västerås innerstad finns flera gator som omges av hus, där
utvädring av luftföroreningar är sämre. Halten av NO2 och PM10 är höga i dessa områden
och överstiger på vissa platser de övre tröskelvärden som anges i förordningen om miljökva-
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litetsnormer för luft, 5 kap. miljöbalken. Enligt ett telefonsamtal med Lennart Ek på Västerås
Stad var det på Kungsängsgatan vid en tidpunkt 1997 en mobil mätstation som uppvisade ett
förhöjt värde av PM10. De närmast belägna stationära mätstationerna finns mitt i centrum vid
Stadshuset och Punkthuset. Även vid dessa mätstationer har höga värden på främst partiklar, men även NO2 förekommit vid enstaka tillfällen.
Kring Kungsängsverket finns idag en skyddszon på 200 m från verksamheten med avseende
på spridning av lukt och smitta (ÖP 56, 2004). Eftersom planområdet är beläget över 100 m
från skyddszonen, hindrar olägenheter i form av lukt inte uppförandet av bostäder. Med avseende på luktspridning är dessutom vindförhållandena, med huvudriktningar från syd och
sydväst, gynnsamma och området ligger sällan i vindriktningen enligt en MKB framtagen för
det angränsande området Lillåudden (Kadesjös ingenjörsbyrå, 2006).
5.9.2 Miljökonsekvenser av nollalternativet
Befintliga utsläppsförhållanden i området bedöms komma att kvarstå. Inom området saknas
bostäder och boende som skulle kunna påverkas negativt av utsläppen. Utsläppen från trafiken och verksamheterna bedöms vara ungefär desamma som i dagsläget och nollalternativet bedöms varken medföra positiva eller negativa konsekvenser för luft.
5.9.3 Miljökonsekvenser av planförslagen
Planförslaget innebär att trafiken kommer att öka vilket medför ökade utsläpp av föroreningar
till luft. Bedömningen enligt MKB för fördjupad översiktsplan ÖP56 (Scandiaconsult, 2004) är
att miljökvalitetsnormer för luft inte kommer att överskridas i området även då trafiken ökar.
Enligt planen kommer bostadsområdet att bestå av öppna luftrum, vilket är gynnsamt för luftkvaliteten.
Planområdet ligger nära centrala Västerås, där värden vid flera mätpunkter periodvis legat
över de övre tröskelvärdena. På sikt kan dessa områden bli mer trafikerade och i framtiden
kan även luftförhållanden komma att ändras.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Utsläppen från avloppsreningsverket i form av lukt bedöms komma att vara desamma som i
dagens situation. Planförslaget innebär att det kommer att tillkomma bostäder i området och i
och med det boende som kan komma att utsättas för luftföroreningar och olägenheter i form
av luft från avloppsreningsverket vid nordvästliga vindriktningar. Eftersom området är över
100 m från reningsverkets skyddszon och nordvästliga vindar sällan förekommer bedöms
konsekvenserna av dessa föroreningar vara små.
5.9.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Man bör fortsätta med mätningar av både NO2 och PM10 i de områden där värdena ligger
under normvärden, men över de övre tröskelvärdena, enligt rekommendationer från Stockholms och Uppsalas luftvårdsförbund. Detta innebär alltså att man bör fortsätta med mätningar av både NO2 och PM10 i centrala Västerås samt på den mest trafikerade sträckan av
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E18. Eftersom planområdet ligger i ett närområde till centrum kan en kontroll av luftkvaliteten
vara att föredra så fort området färdigställts.

6 Byggskedet
Utbyggnaden av området Öster Mälarstrand kommer att utföras etappvis under ca 10 år.
Varje etapp kommer att pågå ca 3 år med överlappning. Bygget kommer att påbörjas i den
östra delen av området enligt numreringen i Figur 4.
Stadens norm för lägsta konstruktionsnivå med hänsyn till risk för översvämningar medför
lokalt en fyllningshöjd på en halv till en meter intill och under de planerade byggnaderna
inom området. Detta kan lokalt leda till sättnings- och stabilitetsproblem då grundläggningsförhållandena i området påverkas av bl a löslera, ”fångdammar” för kolaskefyllning, grundläggning för oljecisterner och bankpålning vid kolkaj samt fyllningar. Olika grundläggningsmöjligheter studeras för närvarande, t ex överlast eller kalkpelarförstärkning, men bägge metoderna är tidskrävande.
Nedan redovisas översiktligt miljöfrågor som kan vara relevanta att beakta under byggskedet.

Markföroreningar

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Området som ska bebyggas innehåller ställvis massor med förhöjda föroreningshalter som
ska schaktas bort. För detta arbete utser MUAB en saneringsorganisation med god dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Skyddsåtgärder vid arbete i området hanteras i
samråd med Miljö- och hälsoförvaltningen. Lokalt bör täckning göras av förorenade ytlager i
väntan på åtgärd. Föreslagna åtgärder under byggskedet redovisas nedan.
•

Före schakt i området detaljkontrolleras all jord genom provtagning i rutnätssystem, analys och klassning – och anvisningar ges av MUAB eller dess kontrollant om varje rutas
handhavande.

•

Kraftigt förorenade massor tas bort av specialistföretag.

•

Mindre kraftigt förorenade partier och ”ren” jord hanteras normalt av byggherrarnas
normala markentreprenörer under kontroll av MUABs saneringsgrupp och av MUAB
särskild utsedd fristående konsult.

•

Schakt inom området kontrolleras av MUAB eller dess kontrollorganisation.

•

Alla massförflyttningar förs in i en speciell databas och redovisas för tillsynsmyndigheten
efter respektive etapps avslutande.

42 (52)
VÄSTERÅS STAD
2007-06-13

IPOB
p:\1173\1150633000 mkb öster mälarstrand\19original\översiktlig
mkb öster mälarstrand 070613.doc

Buller
I en stor del av området kommer pålning att krävas vilket periodvis medför förhöjda ljudnivåer
för de boende öster om området.

Etablering och mellanupplag
Etablering kommer inte att ske i närheten av befintliga bostäder. För att skydda den befintliga
naturmiljön i området är det av stor vikt att arbetsområdena avgränsas under byggskedet.
Materialupplag och uppställningsplatser för arbetsmaskiner mm bör inte förekomma på de
områden som hyser biotopskyddad natur. Inte heller bör upplag eller uppställningsplatser för
arbetsmaskiner placeras så att drivmedel, olja eller annat kan läcka till mark eller vatten i
området och spridas vidare till Mälaren. Arbetet bör planeras så att framkomligheten kring
planområdet inte begränsas mer än nödvändigt.
Mellanupplag för förorenade massor kommer i området att anordnas inom staket och med
skydd mot spridning av föroreningar.

Kontrollprogram
För utförande av byggnadsarbetena kommer miljökrav att ställas på byggherrar och entreprenörer så att störningar för människor och miljön i närområdet begränsas med avseende
på teknisk och ekonomisk rimlighet. Dessa krav ska ingå i ett kontrollprogram som ska gälla
under byggtiden. Det gäller bland annat inom följande områden:
•

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

•
•
•
•
•
•

Buller, där bland annat Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser bör innehållas
Hantering av länshållningsvatten
Hantering av schaktmassor, speciellt förorenade massor
Krav på fordon, arbetsmaskiner och arbetsredskap
Luftföroreningar och allmän nedsmutsning
Hantering av bränslen och kemikalier
Skydd av vegetation och vattenmiljö
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7

Samlad bedömning och måluppfyllelse

7.1 Samlad bedömning
Tabell 2 nedan visar en jämförande bedömning av konsekvenserna av nollalternativ och av
planerad exploatering.
Den planerade exploateringen av hela området medför både positiva och negativa miljökonsekvenser varav viss påverkan bedöms vara betydande. Det är av den orsaken dock inte
självklart att varje enskild detaljplan medför betydande miljöpåverkan med avseende på dessa miljöaspekter. En preliminär bedömning av vilka detaljplaner som bedöms medföra betydande miljöpåverkan redovisas i kapitel 10.
Mälarparken och Notudden har enligt naturinventeringen områden höga naturvärden som
både bör skyddas och visas hänsyn. När hela området är utbyggt kommer totalt sett fler
människor att röra sig i områdena vilket kan medföra ett högre slitage. Åverkan på de gamla
tallarnas bark är ett hot både mot tallarna och mot de vedlevande insekterna. Ädellövträdens
bark är livsmiljöer för känsliga mossor och lavar och det finns risk för slitage på stammar och
grenar vid t. ex barns lek. Den luckra markytan i en hassellund är känslig för tramp (Calluna,
2006). Av den anledningen bedöms den föreslagna planeringen för hela området medföra
betydande miljöpåverkan på naturmiljön. Därutöver berörs ett antal skyddsvärda ekar i delområde 2.
Med aktuella kunskaper om föroreningarna i området har bedömningen gjorts att det inte
föreligger en betydande risk för spridning till omgivande mark och Mälaren. De högre halter
av föroreningar som finns ställvis i området kan dock idag utgöra en hälso- och miljörisk.
Provtagningar, riskbedömning och fastställande av acceptabla halter samt förslag till åtgärder har utförts och därmed kan vissa risker uteslutas. Det är dock viktigt att markföroreningar
följs upp i det fortsatta detaljplanearbetet eftersom nya uppgifter kan tillkomma. Markföroreningar bedöms därför utgöra betydande miljöpåverkan.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Biltrafik från det utbyggda området medför konsekvenser i form av förhöjda ljudnivåer för de
boende närmast huvudgatan och Björnövägen. Utförda bullerberäkningar visar att kravet på
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad inte kan förväntas innehållas utan avstegsfall i form av
”tyst sida”. Konsekvenser av buller bedöms därför inte medföra betydande miljöpåverkan
men behöver utredas i det fortsatta detaljplanearbetet.
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Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Tabell 2

Jämförande bedömning

Miljöaspekt

Nollalternativ

Planalternativ

Naturmiljö

Positivt att naturområdena inte
kommer att utsättas för ökat ”slitage” som medför skador på naturvärden. Negativt är att spridningsmöjligheter mellan Notudden och
Mälarparken fortsättningsvis inte
kommer att finnas.

Positiva konsekvenser då befintliga områden i huvudsak inte berörs och istället
sammanbinds med ett grönstråk. Skötselplan för områdena införs. Negativt är att
områden utsätts för ökad belastning och
ökat slitage samt att skyddsvärda ekar i
Notuddens nordöstra del kan behöva tas
bort.

Kulturmiljö

Negativa konsekvenser då det
eventuellt kommer att finnas risk för
skadegörelse av sekelskiftsvillorna
eftersom området fortsättningsvis
kommer att vara öde under vissa
tider på dygnet.

Positiva konsekvenser för sekelskiftsvillorna i Notudden eftersom utökad bebyggelse
minskar risken för skadegörelse.

Landskapsbild

Negativa konsekvenser då området
nu är ett öde och ruffigt industriområde.

Positiva konsekvenser då området får en
annan uppdelning av landskapsrum i form
av sammanhängande grönområden och
promenadstråk samt sjönära vistelsemiljöer.

Rekreation och
friluftsliv

Negativa konsekvenser då tillgängligheten till området är bristande.
Området är öde och otryggt med
begränsad belysning.

Positiva konsekvenser då grönområde
tillskapas och cykel- och promenadstråk
sammanbinder strandzon och andra stadsdelar. Området blir mer tillgängligt och
attraktivt att vistas i. Strandskyddat område
som idag används till båtverksamhet kommer att bli mer attraktivt och tillgängligt för
boende än det är idag. Naturområde med
strandskydd berörs inte.

Markförhållanden
och markföroreningar

Ingen förändring. Fortsatt liten risk
för konsekvenser på människors
hälsa och miljö med nuvarande
markanvändning.

Positiva konsekvenser då risk för konsekvenser på hälsa och miljö elimineras på
grund av de åtgärder som kommer att utföras. Bedöms emellertid medföra betydande
miljöpåverkan eftersom nya uppgifter kan
tillkomma och på grund av att det är viktigt
att följa upp.

Vattenförhållanden

Negativa konsekvenser för Mälaren
då avrinning från området fortsättningsvis kommer påverka vattenkvaliteten på grund av markföroreningar samt föroreningar från båtverksamheten.

Positiva konsekvenser då påverkan på
Mälaren blir mindre på grund av minskad
föroreningsbelastning i ytvatten/dagvatten
från området på grund av att föroreningar
tas bort och infiltration i förorenade massor
minskar. Förorenat dagvatten från trafik
ökar men bedöms medföra liten påverkan
på Mälarens vattenkvalitet.

Risk och säkerhet

Negativa konsekvenser då översvämningsrisk fortsättningsvis
kommer att finnas för en del av
området. Ingen förändring avseende transporter av farligt gods.

Positiva konsekvenser eftersom översvämningsrisken minskar då området som bebyggs med bostäder höjs upp. Räddningsverkets rekommendationer för avstånd
mellan bostäder och bensinstation kommer
att innehållas.
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Miljöaspekt

Nollalternativ

Planalternativ

Buller

Inga konsekvenser då förhållanden
inte förändras i området.

Riktvärdena för ekvivalenta ljudnivåer
kommer att klaras för bostäder i kvarter
som inte har fasader nära huvudgatan eller
Björnövägen. För andra lägenheter klaras
nivåerna med bl a avstegsfall och omdisponering till ”tyst sida”.

Luftföroreningar

Inga konsekvenser då förhållandena inte förändras. Inga boende
finns i området som kan störas av
lukt.

Små konsekvenser då risken är minimal för
att lukt från avloppsreningsverket når området.

7.2 Planförslagens grad av måluppfyllelse
Sammanfattningsvis bidrar föreslagen planering i Öster Mälarstrand i huvudsak till att både
de nationella och regionala miljömålen uppfylls vilket framgår av Tabell 3 nedan. I tabellen
har endast de mål som bedömts relevanta tagits med. Samtliga miljömål redovisas i Bilaga 1
Mål och riktlinjer.
Tabell 3

Måluppfyllelse

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Nationella miljömål

Måluppfyllelse

Motivering

Frisk luft

Ä

Luftkvalitén i området kommer inte att
förbättras men försämringen på grund
av biltrafiken är liten.

Giftfri miljö

Ä

Föroreningar som innebär en oacceptabel risk för miljö och hälsa kommer att
avlägsnas. Det nationella målet att miljön ska vara fri från föroreningar som
skadar hälsa och miljö uppnås inte men
Västerås stads miljömål avseende
skadliga ämnen kan med föreslagna
åtgärder anses bli uppfyllda.

Levande sjöar och vattendrag

È

Påverkan av föroreningar i ytvattnet
kommer att minska.

Grundvatten av god kvalitet

Ä

Infiltration till grundvattnet är idag obefintlig varvid ingen förändring sker.

Levande skogar

È

Grönområdena kommer att bevaras och
skötselplan kommer att upprättas.

God bebyggd miljö

È

Bebyggelsen är integrerad med naturområden och strandmiljö.

Ett rikt växt- och djurliv

È

Grönområdet som kommer att sammanbinda Mälarparken och Notudden
medför spridningsmöjligheter.
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8

Uppföljning av betydande miljöpåverkan

8.1 Syftet med uppföljning
Kraven på uppföljning är en av de viktigaste nyheterna med de nya reglerna om miljöbedömningar av planer och program. När en plan har genomförts ska ”den beslutade myndigheten
eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 kap 18 § miljöbalken).
Ur ett mer principiellt perspektiv har uppföljning stor betydelse för att tillgodose syftet med
miljöbedömningen och det långsiktiga målet med hållbar utveckling. De miljökonsekvenser
som följer av en plan eller ett program är svåra att förutse i planprocessen och arbetet med
miljöbedömningen. Uppföljning visar på skillnader ”mellan bedömda och verkliga miljöeffekter samt behov av ytterligare åtgärder för att förhindra eller begränsa” betydande konsekvenser. Uppföljningen bidrar på så sätt till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar.

8.2 Utkast till program för uppföljning
8.2.1 Ansvar för uppföljningen
Förslagsvis har Västerås Stad genom Stadsbyggnadskontoret det övergripande ansvaret för
att uppföljning genomförs. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslås ansvara för granskning av
uppföljning. Beslut om eventuella åtgärder föreslås fattas av den nämnd som bäst kan hantera uppföljningsfrågan.
8.2.2 Tidpunkt
Uppföljningen föreslås utföras med ett regelbundet intervall till dess att samtliga detaljplaner i
området har genomförts. Uppföljningen presenteras samlat i en uppföljningsrapport. Ärendet
bör rapporteras till berörda nämnder.
8.2.3 Miljöfaktorer

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Natur och rekreation
Inom ramen för detaljplaneringen av skoltomt och Mälarparken utreds Mälarparkens framtida
inriktning och karaktär samt behov av skötsel för att bevara känsliga områden. Resultatet av
utredningen kommer att inarbetas i detaljplanen. Ansvarig för utredningen är Teknik- och
Idrottsförvaltningen i Västerås Stad. Behov om uppföljning när det gäller påverkan på ekarna
vid Notudden bedöms inom ramen för detaljplanearbetet för området.
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Markföroreningar
Uppföljning av att föroreningshalter i mark inte överstiger fastställda riktvärden sker under
byggskedet. Särskild kontroll av lakning från två delområden kommer att ske.
Ansvarig är Mälarstrandens Utvecklings AB (MUAB).

9

Behov av MKB för detaljplaner

9.1 Lagstiftning kring behovsbedömning
När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till om planen antas
ge upphov till betydande miljöpåverkan. Detta ställningstagande ska motiveras. Betydande
miljöpåverkan uppstår om:
• Natura 2000-område berörs
• Planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter som anges i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3 (exempelvis industriella verksamheter, avloppsreningsverk, infrastrukturprojekt och större anläggningar för turism och fritid)
• Planen bedöms omfattas av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 (kriterierna behandlar bl a riskerna för människors hälsa och för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex överskridna miljökvalitetsnormer eller kulturarvet eller påverkan på skyddad natur)
• Planen kan antas omfatta någon av de verksamheter som räknas upp i 5 kap 18 § i
plan- och bygglagen (verksamheter som avses är bl a köpcentrum, parkering eller
annat projekt för sammanhållen bebyggelse, hamn för fritidsbåtar och permanent
parkeringsplats)

9.2 Upplägg

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Området Öster Mälarstrand kommer preliminärt att delas upp i fem detaljplaner för bostadsbyggande (1 - 5) samt en plan som omfattar skoltomten och Mälarparken (2b) (se Figur 4).
I matrisen nedan redovisas en preliminär behovsbedömning och avgränsning av kommande
miljökonsekvensbeskrivningar för dessa detaljplaner. Matrisen visar för vilka miljöaspekter
som planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan samt vilka miljöaspekter som kan
behöva utredas närmare inom ramen för detaljplanearbetet men inte nödvändigtvis i en MKB
om planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Tabell 4

Preliminär behovsbedömning av kommande detaljplaneområden (nr 1 motsvarar detaljplan Öster
Mälarstrand etapp 2)

48 (52)
VÄSTERÅS STAD
2007-06-13

IPOB
p:\1173\1150633000 mkb öster mälarstrand\19original\översiktlig
mkb öster mälarstrand 070613.doc

Miljöaspekt

Dp nr 1

Naturmiljö
Markförhållanden
och markföroreningar

z

Dp nr 2

Dp nr 2b

z

Ò

z

z

Dp nr 3

Dp nr 4

Dp nr 5

z

z

z

Vattenförhållanden
Kulturmiljö
Landskapsbild
Rekreation och
friluftsliv
Risk och säkerhet
Buller

Ò

Ò

Luftföroreningar
z Betydande miljöpåverkan
ÒMiljöaspekt som bör utredas men som inte medför betydande miljöpåverkan

Samtliga detaljplaner bedöms utgöra en risk för betydande miljöpåverkan på grund av förekomst av och risk med markföroreningar.
Detaljplan 2 bedöms även medföra betydande miljöpåverkan på grund av att ekar med rödlistad art kommer att påverkas av exploateringen. Beräkningar av buller från trafik visar att
riktvärdet för ljudnivå vid fasad inte innehålls överallt i området och bör därför utredas vidare i
detaljplaneskedet.
Skola och idrottsanläggning planeras på delar av Mälarparken som inte har bedömts ha
höga naturvärden. Det är emellertid lämpligt att utreda konsekvenser på omkringliggande
naturmiljö för att föreslagen planering ska medföra så lite påverkan som möjligt på området
och dess naturvärden.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

För detaljplan 5 gäller i likhet med detaljplan 2 att buller behöver utredas vidare.
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10 Fortsatt arbete
Föreliggande dokument är ett underlag till det kommande detaljplanearbetet varav detaljplanen för Öster Mälarstrand delområde 1 (etapp 2) går ut på samråd våren 2007. De efterkommande detaljplanerna planeras gå ut på samråd under efterföljande år.
En behovsbedömning har utförts för detaljplan Öster Mälarstrand delområde 1. Detaljplanen
bedömdes innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. I behovsbedömningen identifierades följande miljöaspekter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Markföroreningar
Strandskydd
Byggande i vatten (beroende på omfattning)
Risker från befintlig verksamhet (bensinstation för båtar)
Risk för översvämning
Trafikbuller
Gröna värden som Mälarparksbäcken och gränsen mot Mälarparken
Rörligt friluftsliv, tillgänglighet till strandområdet

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Dessa miljöaspekter har utretts i MKBn för Öster Mälarstrand och för detaljplan delområde 1
har endast markföroreningar bedömts medföra betydande miljöpåverkan (se kapitel 9). I det
fortsatta arbetet har därför ett PM kallat ”Komplettering till MKB för Öster Mälarstrand, detaljplan delområde 1 (etapp 2)”, upprättats och bifogas den översiktliga MKBn som då utgör den
formella MKBn för respektive detaljplan. I framtagandet av den översiktliga MKBn för Öster
Mälarstrand har alla underlag som finns tillgängliga gåtts igenom och nödvändiga utredningar har utförts.
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