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area:
byggår:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
avstånd till centrum:

Västerås

5 ha
20011,1
450
10 000 kvm
0,5 km

Centrala Strandzonen

ÖSTRA

HAMNEN

Västerås är en gammal handels och industristad som ligger vid Svartåns mynning i Mälaren. Staden har expanderat
kraftigt under de senaste åren och kommunen k har därför sjösatt Sveriges största stadsutvecklingsprojekt utanför
de tre största städer. Som en del i förverkligandet av detta projekt planeras 3000 nya bostäder inte längre än 80
meter från Mälaren i de tre delområdena Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand. Tillsammans bildar
de tre delprojekten stadsbyggnadsprojektet Centrala Stranzonen.1 Östra hamnen ligger öster om Svartåns utlopp i
Mälaren, i direkt anslutning till centrum. Här byggs för närvarande ett nytt bostadsområde med ca 450 lägenheter
som är ca 12, 5 ha stort.2 Byggandet i Östra hamnen är ett avgörande steg mot en ny stadsbild och kan hjälpa till
att förändra Västerås image.3
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B2

Projektets förutsättningar
Vid sekelskiftet 1900 var Gamla hamnen, vid Svartåns
mynning, Västerås enda hamn. I början på seklet stod
det dock klart att hamnen behövdes byggas ut. Den
gamla hamnen byggdes ut österut och kajen har sedan
fyllts ut successivt. Den första delen av Östra kajen
stod färdig 1912. Under 1900-talets första hälft växte
hamnverksamheten kraftigt och under denna tid blev
hamnen landets största insjöhamn. Större delen av
Västerås hamnverksamheten flyttade dock västerut
utanför city när styckegodshanteringen ersattes med
containertrafik. Östra hamnen användes sedan främst för
lager och spannmålshantering. 4
När projektet Östra hamnen skulle påbörjas fanns
det fyra faktorer att ta hänsyn till i planerna över
området, exempelvis Lantmännen verksamhet med en
tillhörande siloanläggning och ett antal lagerlokaler
inom området. Öster om hamnen ligger dessutom stadens
gamla Ångkraftverk, en bevarandevärd miljö, samt
Västerås reningsverk som idag har sitt utsläpp av renat

vatten i Mälaren. På Lillåudden och området mellan
Ångkraftverket och Öster Mälarstrand finns idag också
en yta som används för uppläggning av båtar vintertid.5
I kvarteret Sigurd, norr om Östra Hamnen fanns tidigare
verkstäder och gjuterier tillhörande Asea. Dessa är
idag bervarandevärda och bör tas hänsyn till vid en
nyexploatering. Flera av byggnaderna är viktiga pga
deras identitetsskapande värden i stadsbilden. Några
av husen är uppförda på 1800-talets senare del, men
även modernare arkitektur finns representerad. På Östra
Hamnens västra del ligger Tullhuset, som också är en
bevarandevärd byggnad.4
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Symbol som visar Västerås strategi
för utvecklingen av områden längs
Mälaren.

Planprocess
Västerås övergav liksom många städer på 80-talet idén
om att växa utåt från stadskärnan. Istället fanns tankar
på att bygga på gammal industrimark nära innerstaden.1
1994 upprättades en detaljerad översiktsplan för Öster
Mälarstrand (se B3). Detta område blev den första etappen
i projektet Centrala Strandzonen och innehåller idag ca
500 lägenheter.5
1993-95 utarbetades en fördjupad översiktsplan som
föreslog 450 nya lägenheter i hamnområdet närmast
staden, Östra hamnen. Här planerades ett blandat innehåll
med arbetsplatser, service och boende.2 I planen föreslås
även ett nytt resecentrum som senare också byggdes
mellan Kvarteret Sigurd och innerstaden. När planen
gjordes innehöll området kring Kvarteret Sigurd främst
arbetsplatser med kontor, hantverk, industri och viss
försäljning av kapitalvaror. Mellan detta område och Östra
hamnen fanns främst hamn- och serviceverksamheter i
form av kontor, tull etc med anknytning i första hand till
hamnverksamheten.6
När den fördjupade översiktsplanen färdigställts följde en
period då många olika parter hade intresse av att skissa
på och bebygga området. Redan 1993-94 påbörjades
detaljplanearbetet med Östra hamnen, men regimskiftet
1994 medförde att planerna las på hyllan ett tag.7 Under
samma period upprättades en utredning om Mälarstranden.
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Östra
Utredningen föreslår ett sammanhängande strandstråk,
från Östra hamnen, via en bro över till Lillåudden,
längs Lillåudden strand, till Mälarstrand.5 Planerna för
Östra hamnen låg dock på is tills januari år 2000 då det
upprättades ett optionsavtal mellan Västerås kommun,
som då ägde marken, och NCC AB om försäljning och
exploatering av Östra hamnen och kvarteret Sigurd.
Kvartersmarken inom Östra hamnen såldes enligt avtal
till exploatören till ett pris som motsvarade de kostnader
som Västerås stad hade lagt ner på projektet. Detta var
för Västerås ett helt nytt sätt att exploatera ett så stort
område på. Anledningen till att denna något omtvistade
lösning valdes var att kommunledningen tydliggjort att
exploateringen inte skulle få kosta några kommunala
skattepengar.7
Planeringsprocessen med detaljplanen för Östra
hamnen och Sigurdsområdet var kort och intensiv.
Stadsbyggnadskontoret fick planuppdraget i januari
2000 och antagandet skedde i december samma år.
Detta kunde genomföras pga ett stort engagemang
och stor målmedvetenhet hos stadens förtroendevalda,
förvaltningar, NCC och deras arkitekt Lasse Vretblad.2
I kvarteret Sigurd, som ligger närmast Centralstationen
planeras främst verksamheter. Östra hamnens
markanvändning blir däremot främst för bostadsändamål.
Något mer än halva markarealen av hamnområdet utgörs
av kvartersmark Den allmänna platsmarken med staden
som huvudman utgörs här av kajområdet med kajstråk
och torg, Kungsängsgatan samt områdets lokalgator.
Den antagande planen bestod av 44 500 kvm bostäder
och ca 10 000 kvm bostadskomplement, bilplatser och
centrumverksamheter i Östra hamnen och ca 47 000
kvm verksamheter/handel i kvarteret Sigurd. Den första
utbyggnaden av området påbörjades 2001 med tre kajhus
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hamnen

på Östra hamnens södra del samt ett av bostadshusen i
kvarteret längst i sydväst. Därefter följer en utbyggnad,
med ungefär ett hus per år, av de resterande bostadshusen
inom det senare nämnda kvarteret. Utbyggnaden ska
sedan successivt fortsätta österut, men i vilken takt är inte
närmare beskrivet.4
Detaljplanen för området föregicks av omfattande
miljöutredningar för att klara ut miljöpåverkan från
reningsverket, silon, genomfartsgatan, järnvägen och
förorenad mark samt precisera vilka åtgärder som krävdes
för att området skulle kunna exploateras. Program
utarbetades för att säkerställa en kvalitetsnivå för miljön
och gestaltningen i området. Detta program uttrycker
tillsammans med miljöprogrammet den gemensamma
ambitionen och en lägsta kvalitetsnivå på områdets
gestaltning, som alla inblandade parter förbinder sig
att garantera. Det var i Östra hamnen särskilt viktigt
att säkerställa kvaliteten på utformningen av området
eftersom staden lagt över all exploatering på den nya
markägaren NCC. Ett exploateringsavtal mellan de båda
parterna upprättades som, förutom marköverlåtelser,
reglerar ansvaret för anläggning och skötsel samt
kostnader för detta. Detta innebär att NCC ska bekosta
samtliga anläggningar inom området, inklusive
ombyggnaden av Kungsängsgatan.4 Kommunen ska
dock ta hand om underhållet av de allmänna ytorna efter
det att området har färdigställts.7 Exploateringsavtalet
reglerar också principer för utformningen av torg och
kajpromenaden.4
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Eftersom utbyggnaden av de aktuella bebyggelseområdena
i Västerås precis har påbörjats, är det svårt att bedöma det
slutgiltiga resultatet. Planerna och dess illustrationer samt
samtal med stadsbyggnadskontoret i Västerås säger dock
en hel del om den blivande utformningen.
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Östra hamnbassängen
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Svartåstråket

2

Färjekajen

3

Tullhuset

4

Tullplatsen
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Hamnstorget

6

Lantmännens silo

7

Centralstationen
Bevarad bebyggelse
Nytillförd bebyggelse
Planerad bebyggelse

Lillåudden

Resultat

Planstruktur
Centrala Strandzonen är ett långsträcktområde som består
av en utbyggnad av Västerås centrum och en förlängning
av denna bebyggelsestruktur åt sydöst. Bebyggelsen har
främst kvartersstuktur, men ut mot Öster Mälarstrand
är den glesare och mer grönska har tillåtits splittra upp
kvarteren. Planen för området innehåller vissa punkter för
mer publika ändamål, t ex på platsen där Lantmännens silo
står idag och i det gamla Ångkraftverket. I öster finns två
parkområden, Mälarparken och Notudden som bevarade.
På Lillåudden föreslås dessutom ett nytt parkstråk längs
strandlinjen med öppna och böljande gräsytor. Här
planeras på sikt även en badplats, när vattenkvaliteten
förbättrats i området.4
Östra hamnen är den del av Västerås som knyter
innerstaden till Mälaren. Bebyggelsen ska ges en karaktär
av stad. Planen på Östra hamnen är enkel och består av
tre öppna kvarter uppdelade av tvärgator mot vattnet,
tre längre kajhus med smala gårdsrum mellan dem och
sex punkthus ute på kajen. Byggnaderna är riktade mot
vattnet för att betona utsikter över Mälaren från centrum,
stationens gångbro, Svartåstråket, Kungsängsgatan och
längs kajerna.
4
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Östra
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B5

Kvarteret Sigurd fungerar som en övergång mellan
innerstaden och den nya hamnbebyggelsen. Kvarter
och gator har därför formats i en strikt rutnätsstruktur
med regelbundna kvarter och en bestämd taklisthöjd.
Kvarteret behåller sin karaktär som verksamhetsområde,
men med möjlighet att i framtiden kunna kompletteras
med bostäder.4
Trafik
Kungsängsgatan byggs om till en 32 meter bred
trädplanterad esplanad som knyter samman stadsdelens
två delområden. Trafikflödet på gatan beräknas till ca
17 000 fordon per årsmedeldygn. Längs esplanaden
leder ett separat gång- och cykelstråk som avskiljs från
gatans asfalterade yta med betongsten. Detta stråk är
kompletterat med ett ”inre” stråk längs kajen, via en
framtida bro över till Lillåudden och/eller på Silokajen.
Från Kungsängsgatan leder 11 meter breda lokalgator ner
mot kajen, mellan kvarteren i Östra hamnen. Parkering kan
ske dels längs dessa och i byggnadernas markvåningar,
dels i samlad markparkering i planområdets västra och
östra del samt utmed Kungsängsgatan, t ex vid Tullhuset
och Hamntorget. Ett parkeringshus planeras även i
kvarteret Sigurd. I Östra hamnen ska boendeparkeringen
ske främst i husens markplan och i garagen under de
överbyggda gårdarna, med en bilplats per lägenhet.4
I stort har området väldigt goda kollektivtrafikmöjli
gheter pga närheten till centralstationen. Den lokala
kollektivtrafiken till området ska dock förbättras med
4
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busshållplatser längs Kungsängsgatan. Gång- och
cykeltrafiken ses som särskilt betydelsefull i förslaget.
Längs hela Strandzonen planeras därför gång- och
cykelstråk som binder ihop de olika områdena.
Tillgängligheten till strandstråket har setts som en viktig
planförutsättning och bron över hamnbassängen mellan
Östra hamnen och Lillåudden är en del i detta.5 Östra
hamnen och kvarteret Sigurd är kopplade till staden dels
genom Centralstationens gångbro över spårområdet, dels
längs Hamngatan, där en ny gång- och cykelväg längs
Svartån, binder samman innerstaden med planområdets
västra del. Svartåstråket, som färdigställdes 2001,
har blivit en viktig del för stadens omvandling till
Mälarstaden, då den på ett säkert och enkelt sätt leder
gång- och cykeltrafik från innerstaden, under järnvägen,
till färjelägret och strandpromenaden.4
Bebyggelse
I kvarteret Sigurd har endast mindre kompletteringar
gjorts i bebyggelsen. Materialvalet på kompletterade
byggnader är bestämt till tegel för att knyta an till
befintliga tegelbyggnader. En större lagerbyggnad ersätts,
p g a svårigheten att hitta en alternativ användning för
den, av en ny byggnad som i utsträckning och volym
ska motsvara den befintliga. I den nya fem våningar
höga byggnaden föreslås kontor, kontorsliknande
småindustri, parkering samt handel i bottenvåningen.
I verkstadsbyggnaden närmast det södra fästet till
centralstationens gångbro föreslås handel med
dagligvaror. Här föreslår också en högre byggnad på
5
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tretton våningar vars höjd och utformning motiveras av
det strategiska läget vid stationen.4
Bebyggelsen i Östra hamnen har getts en utformning
som ska knyta an till såväl traditionell som modern
hamnbebyggelse (se B4-B6). Den nya arkitekturen är
djärv för att spegla den storskaliga hamnkaraktären och
byggnaderna är kraftfulla och är framträdande volymer i
stadsrummet. En vision är att kvarteren ska symbolisera
hamnens magasinsbyggnader och kajhusen ska vara
stora volymer fritt utplacerade på kajen. Husens tak
är företrädesvis flacka för att passa in i hamnmiljön.8
Bebyggelsen är utformad för att ge tillfredställande
solbelysning och vindskydd. För att säkerställa detta
har en särskild solstudie genomförts. Huvuddelen av
bebyggelsen har fem våningar ovan garage, stadsradhusen
längs tvärgatorna har tre våningar samt högre hus i
sydväst med utsikt över Mälaren. De högsta husen är sex
till åtta våningar höga och antalet lägenheter beräknas
i Östra hamnen till 400- 500.2 Områdets bebyggelse
har traditionella tegelfasader längs Kungsängsgatan
och kajstråket.8 Tegelfasaderna ska anknyta till stadens
industrihistoria och till dess hamnmagasin. Områdets inre
och lägre delar har däremot ljusare putsnyanser. De större
byggnadskropparna i områdets västra och östra delar har
ett något avvikande utförande i material och färgskala
för att betona och förmedla mötet och övergången till
Mälarens vattenytor (se B6), Svartåns parkrum samt
industrilandskapets stadsrum. För att uppnå variation
i området har särskilt utformade stadsradhus planerats
2
8
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Upplevt kajrum 1:1000

utmed tvärgatorna. Huskropparna är företrädesvis
smala för att ge ljusa och genomgående lägenheter.
Lägenheterna vetter både mot de offentliga rummen och
mot de privata gårdarna. De flesta av lägenheterna har
utsikt över Mälaren.4
Utemiljön
Gårdarna är upphöjda en våning för att ge plats åt
parkeringsgarage och för att skapa tydliga privat gränser.
Nivåskillnaden ska enligt planerna utformas på ett
”inbjudande” sätt med trappor, ramper och avsatser.
Gårdsmiljön ska innehålla lek- och sittplatser med
tillfredställande solbelysning och vindskydd. Mindre
byggnader innehållandes restaurang med tillhörande
uteservering är planerade i zonen mellan gård och
Tullplatsen.4 Kajen behålls som en bas i området för att
karaktären ska förbli hamn (se B7, B8,). Den ursprungliga
raka kajlinjen har bibehållits och är en tydlig gräns mot
den gamla bassängen, men tre nya ”hamnbassänger”
skär in i området.2 Hamnbassängerna ska föra in vatten
i stadsdelen och samverkar arkitektoniskt med tre av
kajhusens fasader, som stupar rätt ner i vattnet. Bredden
på kajen är varierad, dock minst tio meter, med små torg
och ”miniparker” i anslutning till stråket. Kajpromenaden
är kompletterad med genomgående träbryggor som är
ca sju meter breda. Dessa är placerade en meter lägre
än den befintliga kajen och nås via trappor och ramper.
Bryggorna kan dock tas bort om reguljär sjöfart i Östra
hamnen avvecklats och kajen istället kan användas till
förtöjning av fritidsbåtar.4
2
4
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Service och verksamheter
Den västra delen av kvarteret Sigurd är reserverad för
verksamheter av ej miljöstörande karaktär och som har
litet behov av externa transporter. I den östra delen, som
inte ligger i direkt närhet till de planerade bostäderna, kan
verksamheter inrymmas av tillverkande karaktär med
behov av externa transporter.4
I Östra hamnen är tanken att torgen och stråken ska stå för
stadens liv och rörelse genom att restauranger och butiker
lokaliseras i huvudsak vid Tullplatsen, Kungsängsgatan
och kajstråket. Byggnadernas bottenvåningar mot torgen
och Kungsängsgatan har därför utformats för att passa
både offentliga och privata verksamheter. Kontor och
bostäder blandas inom kvarteren. Sammanslaget planeras
det för ca 10 000 kvm verksamhetsyta i området. Den
västvända Tullplatsen blir stadsdelens viktigaste torg (se
B7) med gott om plats för ovan nämnda lokaliseringar i
lägen med sjöutsikt och kvällssol. Torget ligger dessutom
i anslutning till färjekajen där Mälarbåtarna avgår och
till den nya Hamngatan, där ett gång och cykelstråk från
innerstan mynnar.4 Området erbjuder inga möjligheter
för detaljhandel med större underlag än det lokala, pga
att tillgängligheten med bil är något otillräcklig för
annan typ av handel. I den gamla magasinsbyggnaden
vid gångbrons fäste vid Sigurds torg föreslås dock en
dagligvarubutik i form av en storbutik med en våningsyta
på drygt 2000 kvm. I området kommer förskolor att
finnas med fyra avdelningar vilka placeras skyddat mot

innergårdarna i byggnadernas bottenvåningar. Skolor
finns väster om området för årskurserna 1-6 respektive
7-9. Till dessa finns gång- och cykelvägar med planskilda
korsningar längs Hamngatan.4
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Vidare utveckling
Efter detaljplanearbetet med Östra hamnen påbörjades
ett förslag till hela projektet Centrala Strandzonen. Detta
förslag beskriver stadens vision om att utvecklas till
”Mälarstaden”. Strandzonen med sitt utmärkta trafikläge,
nära Mälaren och centrala Västerås, är ett område som
erbjuder staden en stor möjlighet att förändra sin image.
Idén går ut på att områdets lägesfördelar ska utnyttjas
maximalt inom ramen för en god miljö och att strandzonen
ska göras tillgänglig för Västeråsarna. De viktigaste
förutsättningarna för att förverkliga Mälarstaden anses
vara innehållet och tillgängligheten. Målet är att så många
boende, arbetande och besökare som möjligt ska ges
möjligheten att uppleva det sjönära läget. För att idén ska
förverkligas måste dock reningsverkets skyddsavstånd
minskas till 200 meter, störande verksamheter flyttas
på lång sikt, huvuddelen av båtuppläggningarna ersätts
och föroreningarna i marken saneras. År 2001 godkände
kommunstyrelsen förslaget som underlag för framtida
planering inom området. Vid samma tillfälle gavs i
uppdrag att upprätta en fördjupad översiktsplan för
Lillåudden och delar av Centrala Strandzonen. För att få
hjälp med utformningen av Centrala Strandzonen bjöds
tre arkitektfirmor in genom parallella uppdrag. Förslagen

som gjordes av Archus Arosia AB, Arken Arkitekter AB
och White Arkitekter AB, omarbetades till två förslag
som nu används i det vidare planarbetet.5
Mitt över Östra Hamnbassängen ligger Lillåudden som
idag används för lagerverksamhet, båtuppläggning och
industri. Här pågår ett detaljplanearbete som antogs av
kommunfullmäktige under hösten 2002. Planförslaget
innebär att Lillåudden omvandlas till en stadsdel, inom det
viktiga förnyelseområdet Centrala Strandzonen. Planen
omfattar två höga bostadshus på 12 våningar som kantas
av en ring av fem- sexvåningshus (se B9-B11). Ringhusen
och tvillinghusen planeras innehålla bostäder, med
sammanlagt 200-220 lägenheter. Under huskropparna
är ett parkeringsplan beläget. Intressenter i projektet är
Fyrbåken AB, Byggnads AB Mimer och Riksbyggen.
Runt bebyggelsen planeras ett 15-30 meter brett öppet
parkstråk (se B10). I planen ingår även en cykelbro från
Östra hamnen över hamnbassängen och till Lillåudden.
Från brofästet leder en gång- och cykelväg sedan vidare,
längs uddens södra sida, till Öster Mälarstrand. På
spetsen av udden föreslås en byggrätt för ett café.9

5
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Projektet Centrala Strandzonen innebär att
Västeråsborna får tillgång till Mälarstranden på
ett helt nytt sätt. Det nya bebyggelseområdet på
Östra hamnen kommer dock, trots utbyggnaden,
vara något avskuret från staden då järnvägen
utgör en barriär. Något som är positivt är att
staden istället arbetat med ett samlat och brett
gång- och cykelstråk under järnvägen som binder
samman staden med vattnet och båttrafiken.
Detta kan tillsammans med gångbron över
järnvägen vid resecentrum bli tillräckligt för att
motverka upplevelsen av isolering.

-

I och med att marken såldes till NCC blir alla
lägenheter bostadsrätter. Det finns därför en
risk att exploateringen kan leda till en ökad
segregation i Västerås. Området som ligger
isolerat ifrån omgivande stadsdelar kan komma
att ses som en gräddhylla tillgängligt för endast
en typ av människor. Positivt är dock att området
erbjuder olika boendeformer i form av radhus,
kvartershus och kajhus, vilket gör att människor
i olika steg i sin boendekarriär kan leva i
området.

-

Markförsäljningen till ett enda byggföretag,
NCC, innebär att inte en krona av Västeråsbornas
skattepengar används till finansieringen, vilket
kan ses som positivt. Men p g a att markägaren
NCC bestämmer utbyggnadstakten utifrån
efterfrågan kan området står halvfärdigt under
lång tid om önskemålen om bostäder avtar. En
risk finns att de tre första husen blir de enda
som byggs och att de offentliga ytorna inte
iordningställs förrän allt är exploaterat. Det är

även en risk att utformningen av de offentliga
ytorna inte prioriteras pga att byggherren har fullt
ansvar för både dem och husen. Detaljplanen
ska dock reglera mycket av detta, men någon
detaljreglering har inte gjorts vad det gäller t
ex belysningsarmatur och material. Något som
kan vara positivt med totalentreprenaden är att
området kan komma att upplevas som en helhet,
beträffande färg, material och karaktär. Men om
bebyggelsen inte skiljer ut sig från varandra
genom olika detaljer blir förmodligen området
enformigt, då endast en arkitekt har ritat alla
hus.
-

Parkeringsmöjligheterna i Östra hamnen är
goda med dels platser under de överbyggda
gårdarna, dels i ett parkeringshus i anslutning till
resecentrum samt på en större samlad parkering
öster om bebyggelsen. De stora samlade
parkeringsanläggningarna är dock inga vackra
inslag i miljön. Gatuparkering och mindre
anläggningar hade varit trevligare och upplevts
som mer stadsmässigt.

-

Uppdelningen mellan privata och offentliga ytor
är något svårtydd, särskilt runt kajhusen som står
i en helt offentlig miljö. Gårdsmiljöerna som
ligger ett plan högre än resterande omgivning
är dock väl avgränsade. Kajrummet känns något
för smalt.

-

Servicen i området är begränsad men närheten
till innerstaden uppväger detta något. Området
kommer dock pga bristen av verksamheter främst
att upplevas som ett bostadsområde och inte ha
en karaktär av innerstad. En av anledningarna
till att området inte getts innerstadskaraktär kan
vara att det är avskilt från resten av innerstaden
och dels av järnvägen.
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