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Förord 

En Åtgärdsvalsstudie för Järnvägen i Västerås har genomförts under perioden oktober 2012 

till januari 2013. Åtgärdsvalsstudien, som avser sträckan Västerås Norra - Västerås C - 

Västerås Västra, initierades av att Västerås stad 2010 påbörjade en översiktsplaneprocess av 

området runt järnvägen vid Västerås C. Västerås Stad genomför ett projekt som kallas 3B och 

som innebär att bygga bort barriärer. En del av detta projekt inriktar sig på spår och trafik som 

i dag ger betydande barriäreffekter i Västerås Stad. Området med järnvägsanläggningen kring 

nuvarande station är viktig för stadsutvecklingen samtidigt som en utveckling av ett nytt 

resecentrum är en förutsättning för arbetsmarknadsregionernas utveckling. Det finns även ett 

stort behov av att möta en förväntat kraftigt växande trafikökning på järnvägen. 

Syftet med Åtgärdsvalsstudien är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv 

järnvägsanläggning genom Västerås för person och godstrafik med bäring på att klara 

kapacitet för ett 2050 scenario. Studien ska visa på de problem, behov och brister som finns i 

systemet och utifrån fyrstegsprincipen identifiera genomförbara alternativ för att lösa de 

trafikproblem och brister som föreligger inom studieområdet. Resultatet ska utgöra underlag 

för den åtgärdsplanering som genomförs under 2013, nationell och regional, och som skall 

leda till ökad kapacitet i järnvägssystemet. Studien utgör även underlag för Västerås Stads 

arbete med den fördjupande översiktsplanen, detaljplanen och utformningen av det nya 

resecentrumet. 

Trafikverket Region Öst och Västerås Stad har bedrivit åtgärdsvalsstudien i samverkan.  

Studien har genomförts tillsammans med representanter från offentliga samhällsplanerare, 

trafikoperatörer, trafikupphandlare och näringslivet.   

Detta dokument är ett underlag för beslut om fortsatt hantering och planering av järnvägen 

och dess kringanläggningar. Åtgärdsvalsstudien ger ett förslag till inriktning och 

rekommenderade åtgärder för det fortsatta arbetet. Handlingsplan och ställningstagande 

kommer att hanteras i ett separat dokument. 



Innehåll 
_Sammanfattning ........................................................................................................................ 0 

1. Bakgrund ............................................................................................................................. 1

1.1. Varför behövs åtgärder?  Varför just nu?  Problemets aktualitet ................................ 1 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet .............................................................. 2 

1.3. Tidigare planeringsarbete ............................................................................................ 3 

1.4. Anknytande planering .................................................................................................. 3 

1.5. Övergripande syfte med de åtgärder som studerats ..................................................... 4 

2. Avgränsningar ..................................................................................................................... 5

2.1. Geografisk avgränsning ............................................................................................... 5 

2.2. Avgränsning av innehåll och omfattning ..................................................................... 5 

2.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande .................................................................... 5 

3. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar och mål för åtgärder ........................... 7

3.1. Behov, brister, problem och intressenter ..................................................................... 7 

3.2. Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ ....................................... 8 

3.3. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet ..................................................... 11 

3.4. Mål för åtgärderna ..................................................................................................... 11 

3.5. Transportpolitiska målen och åtgärdsplaneringen ..................................................... 11 

3.6. Hot mot målen ........................................................................................................... 12 

4. Alternativa lösningar ......................................................................................................... 13

4.1. Tänkbara åtgärdstyper ............................................................................................... 13 

4.2. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar ...................................................... 13 

Lösning 1: Befintliga 5 spår + nytt spår 6 med sidoplattform ....................................................... 13 

Lösning 2: 6 delade spår ................................................................................................................ 14 

Lösning 3: 8 spår odelade .............................................................................................................. 14 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 16 

Förslag på ett nytt tredje spår västerut ......................................................................................... 16 



4.3. Potentiella effekter och konsekvenser ....................................................................... 20 

Åtgärdspaket 1: Behålla 5 spår + nytt 6:e spår med sidoplattform .............................................. 21 

Åtgärdspaket 2: 6 delade spår + ny sidoplattform ........................................................................ 22 

Åtgärdspaket 3: 6 delade spår + ny sidoplattform samt ett 3:e spår västerut ............................. 23 

Åtgärdspaket 4: 8 odelade spår + ny sidoplattform ...................................................................... 24 

Åtgärdspaket 5: 8 delade spår + ny sidoplattform samt ett 3:e spår västerut ............................. 25 

4.4. Uppskattning av kostnader för alternativen ............................................................... 27 

Kostnadsuppskattning enligt avsnitt 9 i idéstudien (sid 68) .......................................................... 27 

4.5. Utvärdering av alternativen, inkl. måluppfyllelse, riskfrågor, konfliktytor .............. 28 

Slutsatser ....................................................................................................................................... 28 

5. Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder ....................................................... 31

5.1. Beskrivning av övergripande inriktning .................................................................... 31 

5.2. Rekommenderade åtgärder ........................................................................................ 31 

5.3. Krav eller rekommendation till planering på projektnivå ......................................... 31 

5.4. Förslag till ställningstagande ..................................................................................... 32 

6. Ställningstagande och fortsatt hantering ........................................................................... 33

7. Bilagor ............................................................................................................................... 34



Sammanfattning 

Dagens resecentrum har brister ur ett resenärsperspektiv med avseende på väntytor, trapphus 

och plattformar. Befintlig järnvägsanläggning kommer heller inte att klara det 

kapacitetsbehov som förväntade resandeökningar och därmed utökad trafikering kräver.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv 

järnvägsanläggning genom Västerås för person och godstrafik med bäring på att klara 

kapacitet för ett 2050 scenario. Detta för att bidra till en hållbar utveckling genom ökat 

kollektivt resande, hållbar stadsutveckling i stationsnära läge samt regionförstoring. 

 För den fysiska planering som genomförs för utveckling av en hållbara stationsnära stadsdel i 

Västerås är kunskap om det framtida markbehovet för samtliga kollektivtrafikslag av stor 

betydelse. Målet för problemlösningen är därför att ge förutsättningar för fortsatt fysisk 

planering med avseende på markanvändning samt ge inspel till de regional och nationella 

åtgärdsplaneringarna.     

I en närtid kan steg 1, 2 och 3 åtgärder bidra till förbättringar, exempelvis förbättrat utbud av 

busstrafiken, förbättringar i stationshus, trappor och plattformar samt införande av mer 

kapacitetsstarka fordon. Ingen av dessa åtgärder kommer dock att vara tillräckliga på sikt. Det 

framtida kapacitetsbehovet kräver ombyggnation enligt steg 4 åtgärd. 

De studerade åtgärdstyperna utöver steg 1, 2 och 3 åtgärder är tre alternativa åtgärdslösningar 

för personbangården. Alternativ 1 innebär en komplettering av befintlig anläggning med ett 

nytt spår vid ny sidoplattform. Alternativ 2 innebär en ny personbangård med en 6-spårslösnig 

med en lång plattformsanläggning. Alternativ 3 innebär en 8-spårsanläggning med en kort och 

bred plattformsanläggning. Samtliga är studerade i kombination med andra åtgärder. Alla 

alternativen kräver att dagens uppställningsspår får en ny lokalisering. 

Den föreslagna åtgärden med komplettering av befintlig anläggning klarar inte framtida 

kapacitetsbehov varför denna lösning inte utreddes vidare. Båda förslagen med 6 och 8 spår 

klarar framtida kapacitetsbehov men på olika sätt. Den avgörande skillnaden är att 

markbehovet för 8-spårslösnigen begränsar utvecklingen av övriga kollektivtrafikfunktioner, 

främst busstrafiken och utveckling av resecentrum.    

Effektbedömning av åtgärdsalternativen är genomförd och visar på att 6-spårsalternativet bäst 

uppfyller målen. Främsta skillnaden ligger i de olika lösningarnas markbehov och den 

påverkan som det har på övriga funktioner.   

Förslag till inriktning är att planera för en framtida personbangård motsvarande 6-

spårsalternativet med avseende på markanvändning vilket möjliggör en utveckling av 

resecentrum till en fungerande kollektivtrafikbytesnod med en sammanhållen bussterminal på 

norra sidan av spårområdet. För att klara det ökade antal tågrörelser behöver ett eventuellt 3:e 

spår västerut utredas. 
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1. Bakgrund

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu? Problemets 

aktualitet 

Framtidens transporter i ett tillgängligt och hållbart trafiksystem ställer krav på 

kollektivtrafikens möjlighet att leverera tillräckliga och attraktiva kollektiva färdsätt. På 

uppdrag av Regeringen har Trafikverket utrett behovet av ökad kapacitet i det svenska 

järnvägssystemet och gett förslag på lösningar till år 2025 samt analyserat transportbehovet 

fram till 2050. Arbetet har kallats Kapacitetsutredningen. Resultatet har lett till att Regeringen 

har gett Trafikverket uppdrag att ta fram nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling 

av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. I direktiv framgår bland annat att åtgärderna ska inriktas mot de 

viktigaste stråken för att stärka sträckor som är betydelsefulla för hållbar arbetspendling, 

viktiga transporter för näringslivet och gränsöverskridande transporter. 

I direktiven påpekas även att i samband med Citybanans färdigställande 2017 kommer 

kapacitetsbrister att uppstå på närliggande systemviktiga järnvägsobjekt. Därför ger 

Regeringen Trafikverket i uppdrag att prioritera förslag till åtgärder på Mälarbanan, bandelen 

Barkarby-Tomteboda.   

Hållbar regional utveckling och tillväxt för Västmanland är beroende av hållbara transporter 

för att tillgängliggöra och erbjuda attraktiva arbetsmarknader och bostadsorter. Västerås som 

en av de växande bostads- och arbetsorterna i Västmanland utvecklar i det stationsnära läget 

en stadsdel som kan erbjuda både verksamheter och bostäder. Valet av kollektiva transporter 

underlättas i det stationsnära läget. Brister i framtida kapacitet, funktionalitet och attraktivitet 

i befintliga anläggningar riskerar medföra att Västerås C dels blir en framtida flaskhals 

kapacitetsbegränsning, dels motverkar möjligheten att skapa attraktivitet. 

En del i utvecklingen av kollektivtrafiksystemet i Västmanland är införandet av stomlinjer 

och ökad turtäthet för buss i lokal och landsortstrafiken i Västerås i augusti 2013. Målet är att 

öka bussresandet och strävar mot det nationella fördubblingsmålet. 

I det holistiska hållbarhetsperspektivet är gång- och cykeltrafikanter en viktig del av helheten. 

I Regeringens direktiv påpekas att den enskilt viktigaste åtgärden för att öka cykelresandet är 

att förbättra infrastrukturen för cyklister, främst genom väl utformade och underhållna 

cykelvägar. Det betonas att cykling bör vara en del av helheten och behandlas likvärdigt med 

andra transportsätt. I en åtgärdsvalsstudie för järnvägen kan det vara vanligt att förbise denna 

aspekt. Hela resan-perspektivet och att gång och cykel är del av den resan har i denna 

åtgärdsvalsstudie beaktats särskilt i bedömning av effekter på resecentrum. 

I samband med arbetet med Fördjupad översiktsplan för stationsområdet aktualiserades frågan 

om framtida markbehov för järnvägsanläggningar i stationsområdet. I samverkan mellan 

Trafikverket och Västerås stad genomfördes en idéstudie för personbangården (i enlighet med 
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avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Västerås stad, se bilaga1) som visade på ett behov 

av utveckling. Föreslagna åtgärder I idéstudien innebar att befintliga uppställningsspår på 

personbangården behöver finna ny lokalisering. Idéstudien pekade även på behov av fortsatta 

studier. Genomförandeavtal för förstudie av järnvägsanläggningen vid resecentrum i Västerås 

tecknades mellan Trafikverket och Västerås stad, se bilaga 2. Fortsatta diskussioner visade att 

hela järnvägssystemet, persontrafik och godstrafik, i Västerås påverkades och därför behöver 

ingå i en övergripande analys. Genomförandeavtalet indikerade även att förstudien skulle 

övergå i en åtgärdsvalsstudie 1 januari 2013. En överenskommelse om start av gemensam 

åtgärdsvalsstudie träffades därför mellan Trafikverket och Västerås stad i samband med 

startmöte 3 oktober 2012. Denna åtgärdsvalsstudie ska visa på de problem, behov och brister 

som finns i systemet och ge förslag till lösningar. Resultatet utgör ett underlag för den, 

nationella och regionala åtgärdsplaneringen. 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

I initierafasen, genomfördes ett startmöte, 2012-10-03, då Västerås stad, Trafikverket, 

Länsstyrelsen, Kollektivtrafikmyndigheten och Jernhusen beslutade om att genomföra en 

åtgärdsvalsstudie i enlighet med metodiken som återfinns i Handledning för 

Åtgärdsvalsstudier1. I enlighet med rekommendationer i handledningen har processen letts av 

en processledare, Monika Wingård2. Identifiering av intressenter genomfördes vid startmötet 

(se bilaga 3) och beslut togs om att involvera intressenter i det fortsatta arbetet.  

Arbetet har därefter genomförts i samverkan mellan Västerås stad och Trafikverket genom en 

arbetsgrupp som har berett frågor inför 3 st workshopar. Workshoparna har följt 

handledningens skede från Förstå situationen via Pröva tänkbara lösningar till avslutande 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder. Deltagare och resultat från workshopar finns i 

bilagor 4-6. 

Inför workshop 2 togs hjälp av konsult, WSP Samhällsbyggnad, för att utifrån resultatet i 

workshop 1 samt idéstudien, kända prognosunderlag och andra utredningar utforma förslag på 

tänkbara åtgärder. Detta resulterade i att idéstudiens arbete bekräftades både med avseende på 

prognosunderlag och föreslagna åtgärder. Därför beslutades att tre föreslagna åtgärder i 

idéstudien utgjorde de tänkbara bangårdslösningar som sedan i kombination med andra 

åtgärder prövades i workshop 2. 

Resultaten från workshop 1 och 2 bidrog till att 5 åtgärdspaket med åtgärder enligt fyrstegs 

principen3 sattes samman. Effekterna av dessa åtgärdspaket bedömdes av arbetsgruppen. Vid 

den 3:e och sista workshopen formades förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder. 

1 Åtgärdsvalsstudie förklaras närmare på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-
och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/ där även Handledningen återfinns.  
2 Monika Wingård, Nestor, processledare på uppdrag av Trafikverket och Västerås stad. 
3 Fyrstegsprincipen förklaras närmare på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-
och-transportera/Trafikera-jarnvag/Folja-upp-trafik/Overbelastning/Fyrstegsprincipen--en-del-av-
kapacitetsanalysen 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
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Figur 1 Tidplan för åtgärdsvalsprocessen 

1.3. Tidigare planeringsarbete 

Nedan anges arbeten som genomförts tidigare och utgör förutsättningar för gällande studie. 

 Idéstudie: Västerås bangård – framtida trafik, funktion och utformning 2012-02-20. 

Trafikverket och Västerås stad 

 Idéstudie: Framtida tåguppställning och depåverksamhet i Västerås. Västerås stad. 

 Utveckling av den regionala tågtrafiken – Beskrivning av mål och behov samt möjligt 

trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande.  

Rapport maj 2012. MÄLAB 

 Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. November 2012. 

Kollektivtrafikmyndigheten. Landstinget Västmanland. 

 Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 

2025 och utblick mot år 2050 

 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

transportsystemet mm rskr. 2012/13:1194 

 SmartKoll Västerås kommun, Slutrapport, förslag till ny kollektivtrafik med sikte på 

2013 och 20205 

1.4. Anknytande planering 

Västerås stad planerar utveckling av den hållbara staden. Följande dokument har direkt 

anknytning till åtgärdsvalsstudien.  

                                                           
4 Regeringsskrivelse 2012/13:119 gavs ut 2012-12-20 mitt i åtgärdsvalsstudiens process.  
5 Vissa justeringar har gjorts på linjenät och linjenumreringen. Beslut togs om införande av alternativ 
A+landsortstrafiken.   
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 Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet Samrådshandling 2012-09-05.  

 Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050. Antagen av Komunfullmäktige 2012-12-

06. 

1.5. Övergripande syfte med de åtgärder som studerats 

Syftet är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv järnvägsanläggning genom Västerås 

för person och godstrafik med bäring på att klara kapacitet för ett 2050 scenario.  

Syftet med åtgärdsvalsstudie är att visa på de problem, behov och brister som finns i systemet 

och ge förslag till lösningar. Resultatet ska utgöra underlag för den åtgärdsplanering som 

genomförs under 2013, nationell och regional, och som är skall leda till ökad kapacitet i 

järnvägssystemet. 
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2. Avgränsningar 

2.1. Geografisk avgränsning 

 

 

Figur 2 Utbredning av studien. (figur hämtad från Idéstudien) 

Åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning sträcker sig från Hacksta i Väster via Västerås 

Central till Västerås Norra se figur ovan. 

Studien har strävat efter en helhetssyn med avseende på att både godstrafiken och 

persontågstrafiken har ingått. Kollektivtrafiken vid resecentrum inkluderar även buss. 

Godstrafiken inkluderar även kombitrafiken för väg och sjöfart. 

Studien har således ett mycket omfattande både geografisk och funktionellt angrepp. Dock 

avgränsas åtgärder som inte har direkt koppling till järnvägen. 

2.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  

Åtgärder i hamnen ingår ej. Åtgärder i stadsmiljön inom stationsområdet ingår inte heller 

liksom åtgärder i privata fastigheters järnvägsanläggningar. 

2.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande  

I åtgärdsvalsstudien har tidsaspekterna varit indelade i det korta perspektivet 2020, det 

medellånga perspektivet 2030 och det långa perspektivet 2050 och framåt. 

Citybanan planeras vara färdig år 2017 och har då möjlighet att avlasta Mälarbanan med 

avseende på Stockholms pendeltågtrafik till förmån för regionaltrafiken. En första etapp av ett 

utvecklat resecentrum i Västerås bör därför stå färdigt 2017 för att bidra både till ökad 

kapacitet och ökad attraktivitet 
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 För att Citybanans färdigställande ska få full effekt för tågtrafiken på Mälarbanan krävs även 

att fyrspårsutbyggnaden Kallhäll-Tomteboda är färdigställd. Persontågstrafiken mellan 

Västerås och Stockholm har då möjlighet att utökas till kvartstrafik.  

Brister i befintlig anläggning utifrån dagens resande är främst dålig kapacitet i trapphusen 

vilket har störst påverkan på möjligheten att tömma plattformarna. Åtgärder behövs i närtid 

för att möjliggöra utvecklingen för ett ökat kollektivt resande. Befintlig järnvägsanläggning 

kommer däremot inte att klara det kapacitetsbehov som förväntade resandeökningar och 

därmed utökad trafikering kräver.  

Tider listade nedan har utgjort antaganden för genomförande av åtgärder som påverkar 

kapaciteten på Västerås C.  

 År 2020 (2017)

o Citybanan klar 2017

o 4 spår Barkarby-Kallhäll klar 2016

o 4 spår Barkarby-Tomteboda, föreslagen åtgärd till 2025 i

Kapacitetsutredningen. Prioriterad åtgärd i regeringsdirektiven.

o Utbyggnad av Sluss i Södertälje, sjöfarled till Västerås utökad beräknas klar

2017 

o Nya malmgruvor i Bergslagen Satsning på transportinfrastruktur är nödvändig

för att möta gruvnäringarnas behov (rskr. 2012/13:119)

o Trimningsåtgärder på Bergslagsbanan

 År 2030

o Kapacitetsökning Kolbäck - Västerås

 År 2050

o Västerås - Eskilstuna

o Aroslänken, ny järnväg Enköping - Uppsala
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3. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar och mål 

för åtgärder  

3.1. Behov, brister, problem och intressenter 

Resenärsmiljön 

Kapaciteten i trapphusen på plattformarna mellan spår 2-3 och 4-5 är redan idag otillräcklig 

och skapar trängsel. Resenärer som ska till och från tåget samsas om en trapp med en bredd 

på cirka 1,5 meter. Dörrarna till plattformarna är för smala så trots att rulltrappor separerar 

upp- och nerfart så att ankommande och avgående resandeströmmar är skilda åt, skapar de 

smala dörrarna en flaskhals. Tåg som måste invänta resenärer som inte kan ta sig från 

trapphus till tågen resulterar i att tidtabell ej kan hållas för avgående tåg. 

Kapacitetshöjande åtgärder i form av tåg som klarar fler resenärer har således en begränsad 

nytta då tömning av tåg är en flaskhals. 

 

Plattformar saknar tak. Resenärer dröjer kvar i gången över bron där de har väderskydd i en 

uppvärmd yta, vilket kan bidra till att trängseln i trappor vid avgång påverkar 

tidtabellshållning. Tillfrågade resenärer anger dock att man värdesätter överblickbarheten från 

bron över spåren i kombination med att väntytan är uppvärmd. Plattformstak kan inte helt lösa 

problematiken med att resenärerna dröjer sig kvar i värmen. 

 

Stationshuset har brister såsom klimatet sommartid och trängsel i väntytor där väntande 

resenärer kolliderar med passerande. Ett behov av utveckling är identifierat vilket drivs i ett 

utvecklingsprojekt för resecentrum. Västerås stad, Jernhusen, Trafikverket och 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland deltar i utvecklingsprojektet. 

Personbangården Västerås C 

Spår- och signaltekniska brister på Västerås station påverkar möjligheten till samtidigheter. 

Det går t.ex. inte att köra ut från spår 1 samtidigt som man kör in på spår 2 och vice versa. Det 

går inte heller att samtidigt köra in tåg från två håll på de delade spåren då skyddsavståndet är 

för kort. De spår- och signaltekniska bristerna påverkar även kapaciteten på bangården samt 

att det skapar extra arbete för driftledningen. Den mycket gamla signalanläggningen är dock 

mycket svår att förändra. 

Det saknas genomgående spår vilket gör att alla tåg måste passera minst en växel i sidoläge 

när de kör igenom bangården. Detta sliter på växlarna och leder till ett ökat underhållsbehov 

och ökade underhållskostnader på sikt.  

Spårspring (människor som går på spåren mellan plattformar) är ganska vanligt 

förekommande på stationen, vilket är en säkerhetsrisk. Mest spårspring sker vid 

plattformsändar i öster där en trucköverfart av resenärerna betraktas som gångväg. 

Personbangården kommer i framtiden att behöva klara 6 till 8 tågmöten (enligt WS1). Det är 

den inte utformad för att klara. 

Persontågsuppställningen vid Västerås C 
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Placeringen av uppställningen gör att alla tåg måste vända för att köra till stationens 

plattformsspår. Detta skapar långa körtider mellan stationen och uppställningen samt tar viss 

kapacitet på stationen. 

 

Vid uppställningsspåren förekommer service av tågen såsom städning, vattentryckning, 

fekalietömning och liknande. Det finns inga serviceplattformar vilket leder till dålig och 

riskfylld arbetsmiljö för de som servar tågen.  

Godstrafiken  

På Västerås Västra finns en godsbangård, den används i dag som sorteringsbangård av endast 

två godstågsoperatörer. Den ena använder bangården på dagen den andra på kvällar/nätter. 

Möjligheten för fler operatörer att bedriva verksamhet anses vara begränsad på grund av 

samordningsbehov (tågledning) samt tillgång till spår. I dag med den lösning som gäller anses 

dock godsbangården vara tillräckligt stor. 

Vid Västerås västra (norr om) finns persontågsdepå. Viss bullerproblematik belastar depån.  

Vid Hacksta finns en kombiterminal (väg-järnväg). Hantering av långa tåg har varit 

begränsade och utreds i en fördjupad funktionsutredning.  

Västerås hamn är av Trafikverket att betrakta som en hamn av central betydelse för 

godstranporter. Detta stärks när farledsprojektet är färdigt och innebär även att anslutningarna 

mellan hamn och väg/ järnväg behöver ses över för att transportinfrastruktursystemet ska 

fungera som en helhet. Spåranslutningar till hamnen finns men kräver sannolikt 

spårupprustning och elektrifiering. 

3.2. Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ 

Persontrafiken 

Nuvarande stationshus och personbangård invigdes 1997. Förväntat resande som då utgjorde 

dimensionerande grunder för anläggningen kom att överskridas inom några år.  

Förväntade framtida resandeökningar har betraktats i det korta perspektivet 2020 (2017), 

mellanlånga perspektivet 2030 samt det långa perspektivet 2050. I idéstudien antogs samma 

perspektiv men 2050 kallas 2030+ Max och avser trafiken bortom 2030 om alla planer på 

utökning inklusive nya banor förverkligas. Illustrationen i figur 3 nedan visar med ett scenario 

de tåg som antogs belasta personbangården i en maxtimme, det vill säga en högtrafiktimme 

2030+ Max då trafikeringen av samtliga tåglinjer kör maximalt antal turer. 

I idéstudien baseras prognoser för framtida trafikering och resenärsmängder på Trafikverkets 

planprognos för 2020, Trafikverkets JA-prognos6, PM Tågtrafik i Mälardalen 2030 och 20507 

samt intervjuer med Tåg i Bergslagen och Mälab. Inför workshop 2 genomförde WSP en 

analys av de prognoser som förelåg i december 2012 för att säkerställa att slutsatser i 

                                                           
6 JA Jämförelsealternativ 
7 Snabbutredning av Vectura hösten 2011, del av kapacitetsutredningen 
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idéstudien byggde på prognosunderlag som fortfarande är giltiga. WSP bekräftade att så var 

fallet. Se idéstudien för ytterligare information. 

 

Figur 3 Scenario för trafikering persontrafik 2050 (2030+ Max) (hämtad från idéstudien) 

 

I scenariot antas Bergslagspendeln öka från 2 till 4 tåg i timmen under högtrafik. Ett av tågen 

kan kopplas ihop med ett Stockholmståg i Västerås (förslagsvis något av regionaltågen från 

Köping). Övriga två tåg vänder i Västerås. Det sammanlagda utbudet för regionaltågstrafiken 

mellan Stockholm och Västerås ligga kvar på samma nivå som 2020 (fyra tåg/timme), 

samtliga tåg är genomgående. Trafikutbudet på UVEN antas öka kraftigt, antalet 

genomgående tåg ökar från 1 till 2 tåg i timmen samt med ytterligare 2 tåg söderifrån som 

vänder i Västerås. 

I scenariot antas även att godstrafiken genom Västerås fördubblas under maxtimmen från ett 

till två tåg. Bedömningen är att det kommer att finnas spårutrymme under övrig tid på dygnet 

för att utöka godstrafiken.  

För att klara kapaciteten för den framtida trafiken krävs en omvandling av Västerås C som 

både avser spårkapacitet och stationens kapacitet att ta emot mängden resenärer. 

Utveckling av området runt stationen påverkas av Västerås C:s framtida utformning och 

utbredning. Markbehovet är av avgörande betydelse för fortsatt stadsplanering av 

stationsområdet varav nytt resecentrum är ett första steg i planerna.  

Persontågsuppställningar  

Persontågsuppställningar har flera funktioner. Dels som den korttidsuppställning som behövs 
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för tågen som innan de kör fram till plattform, dels en uppställning för längre tid exempelvis 

nattuppställning. Vid uppställning kan även service av olika slag genomföras. Städning, 

vattentryckning, fekalietömning är några exempel. Trafikverket ger ett tydligt besked om 

gränsdragningen; tåguppställning som Trafikverket tillhandahåller avser endast det som 

erfordras för trafikens omloppsnära funktion. Till långtidsuppställning och service av fordon 

hör anläggningar som drivs och utvecklas av privata aktörer. 

Till den lokala och regionala kollektivtrafiken hör också busstrafiken. Med start i augusti 

2013 införs stomlinjer och turtätheten kommer att öka väsentligt. Busstrafiken utgör en 

mycket viktig del i det kollektiva transportsystemet. Bussterminalen är lokaliserad norr om 

spårområdet vilket är en förutsättning för en rationell trafikering. Access till södra sidan om 

spårområdet går via Hamngatan och Pilgatan. En lokalisering av bussterminalen på södra 

sidan skulle innebära många minuters transportväg vilket inte gynnar resenären och försämrar 

möjligheten att få fler att välja buss. Även andra typer av busstrafik finns på terminalen. 

Exempelvis långväga busstrafik som inte på samma vis påverkas av om färdvägen blir något 

längre. Däremot förordas en sammanhållen bussterminal för att kunna ge alla bussresenärer 

samma goda service och underlätta orienterbarheten på teminalen. 

Godstrafiken 

Västerås har ett utmärkt geografiskt läge vid Mälaren, Mälarbanan och E18 vilket ger 

möjlighet till intermodala lösningar för sjöfart, spårburet och på väg. 

I framtiden förväntas snabbare, längre och tyngre godståg. Hantering av gods via 

kombiterminalen i Hacksta har begränsningar i möjliga tåglängder. Möjlighet att förlänga 

utdragsspår för att skapa en ny överlämningsbangård utreds. 

Godsbangården används i dag som sorteringsbangård av endast två godstågsoperatörer. Den 

ena använder bangården på dagen den andra på kvällar/nätter. Möjligheten för fler operatörer 

att bedriva verksamhet anses vara begränsad på grund av samordningsbehov (tågledning) 

samt tillgång till spår. Med den lösning som gäller i dag anses dock godsbangården vara 

tillräckligt stor. 

Framtida godstransporter på järnväg till hamnen kräver spårupprustning och elektrifiering. 

Planerad malmbrytning i bergslagen kan ge transporter via Västerås Hamn. 

Idag hanteras största delen av godstransporterna således väster om Västerås C. Godståg som 

passerar Västerås C förekommer i en begränsad omfattning. Idéstudien antog en fördubbling 

från 1 till 2 tåg i maxtimmen och möjlighet att expandera mer under dygnets mindre 

trafikerade timmar. Innebörden av en kraftig ökning av trafik genom Västerås C behöver 

studeras vidare men antas i första hand vara belastande på in- och utfarter samt bidra till 

ökade tågrörelser. 

Sammanlagd trafikbild 

Ökning av persontrafik och godstrafik ger sammantaget en ökning av tågrörelser. Risk finns 

för att spåren från Västerås västra in mot Västerås C blir en flaskhals eftersom tågrörelser som 

korsar banan ger beläggning av både Uppspår och Nerspår. 



11 

 

Figur 4 Schematisk illustration av risk för flaskhals vid infart till Västerås C. 

3.3. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet  

Ej aktuellt. 

3.4. Mål för åtgärderna 

Det övergripande målet för åtgärderna är: 

Väl fungerande och attraktiv järnvägsanläggning genom Västerås för person och 

godstrafik med bäring på att klara kapacitet för ett scenario år 2050.  

Effekter av åtgärderna förväntas vara: 

 Tillgänglighet: Bidrar till att bostadsmarknad och arbetsmarknad i regionen är 

tillgänglig inom länet och över länsgränserna.  

 Miljö: Bidrar till hållbar utveckling genom att möjligöra val av miljövänliga 

transporter för gods- och persontrafik 

 Trafiksäkerhet: Bidrar till en trafiksäker stationsmiljö samt trafiksäker arbetsmiljö 

för de som arbetar i anläggningarna (exv. städning av tåg och bangårdsarbete) 

 Trygghet: Bidrar till en upplevd trygghet där tillit till transportsystemet och tillit till 

en säker stationsmiljö skapar attraktivitet för det kollektiva resandet 

 

 

 

3.5. Transportpolitiska målen och åtgärdsplaneringen 

Angående målet med åtgärsplaneringen citeras nedan direkt ut Regeringsskrivelsen: Uppdrag 

att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

transportsystemet mm rskr. 2012/13:119. 

 

”Åtgärdsplaneringen är ett viktigt instrument för att nå det övergripande 

målet för transportpolitiken med de tillhörande jämbördiga funktions- och 

hänsynsmålen. Det övergripande målet ska säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgarna och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet ska 

medverka till en grundläggande tillgänglighet och bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Hänsynsmålet ska medverka till högre 
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säkerhet samt förbättrad miljö och hälsa. Nuvarande transportpolitiska 

principer och fyrstegsprincipen ska även fortsättningsvis vara vägledande.” 

(rskr:2012/13:119) 
 

3.6. Hot mot målen 

Brist på kapacitet med avseende på spår, fordon och stationsanläggningen riskerar att 

begränsa möjligheter att utveckla trygga, säkra och attraktiva resandemiljöer i Västerås. 

Effekten av detta riskerar att leda till begränsade möjligheter att välja ett hållbart resande och 

därmed att förutsättningar för hållbar stadsutveckling samt regionförstoring hämmas.  
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4. Alternativa lösningar  

4.1. Tänkbara åtgärdstyper 

Många olika åtgärder kommer att bidra till måluppfyllelsen. Vissa åtgärder är redan beslutade 

som införande av stomlinjer för bussar. Andra åtgärder planeras och är ännu ej beslutade och 

vissa åtgärder kräver fördjupade utredningar. Åtgärdspaket som redovisas här är en 

kombination av flera sådana åtgärder där samtliga paket innehåller steg 1 till 4 åtgärder enligt 

fyrstegsprincipen8. 

Steg 3 och steg 4 åtgärderna varierar i olika paket mellan att behålla stor del av befintlig 

anläggning till en kraftig utvidgning av anläggningen. 

4.2. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Idéstudien föreslog ett antal lösningar som på nytt har prövats, främst vid workshop 2 där tre 

av lösningarna prövades. Dessa tre presenteras här. 

Lösning 1: Befintliga 5 spår + nytt spår 6 med sidoplattform 
I en lösning där den befintliga anläggningen bibehålls med ett tillägg av ett 6:e spår samt en 

ny sidoplattform i söder. Förbindelser mellan spår 1 och 2 samt spår 3 och 4 slopas. 

Uppställningsspåren flyttas. Denna lösning anses inte kunna lösa det långsiktiga behovet och 

behåller all problematik med trängsel vid trappor på mittplattformarna. Åtgärder för 

förbättring av resenärsmiljön genom steg 1-3 åtgärder kan lösa delar av problematiken. 

Åtgärder i signalanläggningen krävs vilket bedöms som mycket svårt i det befintliga 

signalställverket.    

 

Figur 5 Befintliga 5 spår + nytt spår 6 med sidoplattform 

                                                           
8 Fyrstegsprincipen förklaras närmare på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-
och-transportera/Trafikera-jarnvag/Folja-upp-trafik/Overbelastning/Fyrstegsprincipen--en-del-av-
kapacitetsanalysen 
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Lösning 2: 6 delade spår  

En lösning med 6 nya delade spår och ny sidoplattform i söder. Breda mittplattformar ger 

möjlighet att skapa funktionella trapphus med kapacitet att tömma plattformarna. Denna 

lösning innebär att totalt 12 tåg kan befinna sig vid plattform samtidigt. Från varje 

mittplattform når man 4 av dessa tåglägen. Lösningen klarar framtida trafikbehov och är 

kapacitetsstark. Föreslagen lösning utan mittväxlar har en viss risk för inlåsningseffekter. 

 

Figur 6 6 delade spår 

Lösning 3: 8 spår odelade 
En lösning med 8 nya odelade spår och ny sidoplattform i söder. Breda mittplattformar ger 

möjlighet att skapa funktionella trapphus med kapacitet att tömma plattformarna. Denna 

lösning innebär att totalt 8 tåg kan befinna sig vid plattform samtidigt. Från varje 

mittplattform når man 2 av dessa tåglägen. Lösningen klarar framtida trafikbehov och är 

mycket kapacitetsstark. 

 

Figur 7 8 odelade spår 
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Figur 8 Beräknad utbredning av en 6-spårslösning i enlighet med idéstudiens förslag. Prövad i arbetet med fördjupad 
översiktsplan för stationsområdet. 

Eftersom färdiga lösningar inte är projekterade och fastställda kan inte de exakta lägena eller 

ytbehoven anges. De första utkasten ger dock möjlighet att göra rimliga antaganden om 

utbredning för att möjliggöra en samlad effektbedömning. Det vill säga den samlade 

bedömningen på hur lösningen bidrar till den totala lösningen i samhället, i detta fallet i 

staden och i resecentrumanläggningen. De olika lösningarna för 6 respektive 8 spår illustreras 

i figurerna 8 och 9. Med 6 spår möjliggörs en yta för bussterminal på ca 11 000 kvadratmeter. 

Med 8 spår är den ytan nästan halverad.  

I idéstudien nämns andra möjliga lösningar samt att annan plattformsbredd är möjlig. I 

åtgärdsvalsstudien har inte alla varianter prövats. De två exemplen med 6 och 8 spår 

möjliggör en bedömning av hur de olika markbehoven påverkar omgivningen och övriga 

funktioner.  
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Figur 9 Beräknad utbredning av en 8-spårslösning i enlighet med idéstudiens förslag. Prövad i arbetet med fördjupad 
översiktsplan för stationsområdet.  

Sammanfattning 
Resultat av prövning av åtgärderna vid workshop 2 visade på att lösningen med bibehållande 

av 5 spår, befintliga plattformar och komplettering av ett 6:e spår inte räcker till för 2030 

perspektivet och framförallt behåller alltför mycket av dagens brister i anläggningen. Därför 

beslutades att inte gå vidare med denna lösning. 

6 och 8 spårslösningarna löser båda ett framtida kapacitetsbehov men på olika sätt. 8-

spårslösningen är betydligt mer ytkrävande och ger en station där vertikala förflyttningar blir 

fler samt innebär att en sammanhållen bussterminal inte kan lösas. 

Samtliga åtgärdsalternativ innebär att persontågsuppställningen på Västerås C måste 

lokaliseras på ny plats. 

Förslag på ett nytt tredje spår västerut 
För att klara de ökade tågrörelserna föreslogs ett tredje spår västerut som en åtgärd för att 

begränsa störningar/hinder och även för att klara transporter till och från depån om städning 

mm. skulle komma att flyttas dit i ännu större omfattning se figur 8. 
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Figur 10 Förslag på utökning till 3 spår västerut Kombinationer av steg 1 till steg 4 åtgärder 

(enligt fyrstegsprincipen) med dessa tre olika lösningar för bangården har ställts samman i 5 

åtgärdspaket enligt nedan. 

Åtgärdspaket 1 Behålla 5 spår + nytt 6:e spår med sidoplattform 

Åtgärdspaket 2 6 delade spår med ny sidoplattform 

Åtgärdspaket 3 6 delade spår med ny sidoplattform samt ett tredje spår västerut 

Åtgärdspaket 4 8 odelade spår med ny sidoplattform 

Åtgärdspaket 5 8 odelade spår med ny sidoplattform samt ett tredje spår västerut 

Alla åtgärdspaket redovisas nedan i tabellform.  
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4.3. Potentiella effekter och konsekvenser  

Effekter och konsekvenser redovisas för varje åtgärdspaket. Fullständiga motiveringar till 

varje effektbedömning finns dokumenterade i mallen för samlad effektbedömning och 

redovisas ej här. Effektbedömningarna har gjorts av arbetsgruppen 9för Åtgärdsvalsstudien. 

Hänsynsmålen har bedömts med vägledning av de bedömningar som är gjorda i MKB för 

Stationsområdet. 

Notera att jämförelserna mellan 6 och 8 spår främst görs med markbehovet i åtanke. Båda 

lösningarna har konstaterats lösa kapacitetsbehovet men på olika vis. Effekter och 

konsekvenser är således ej bedömda utifrån hur de båda lösningarna klarar trafikering och 

kapaciteten. 

 

                                                           
9 Arbetsgruppen för Åtgärdsvalsstudien: Representanter från Trafikverket, Västerås stad samt processledaren. 
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Åtgärdspaket 1: Behålla 5 spår + nytt 6:e spår med 

sidoplattform

 

Eftersom denna lösning inte klarar av att åtgärda trängseln i trapphusen vare sig på kort eller 

på lång sikt blir effekterna negativa. På lång sikt klarar inte heller spåren den förväntade 

kapacitetsökningen. Följderna är negativa då ökning av kollektiva resor inte kan öka vilket 

påverkar både lokalt och interregionalt. Tillgängligheten för funktionshindrade är svår att 

förbättra och det kända spårspringet riskerar fortsätta då inget förslag på åtgärd vid de östra 

plattformsändarna finns med.  

Bibehållen anläggning anses svår att utveckla till ett tryggt och säkert resecentrum vilket 

anses drabba främst kvinnor som oftare upplever otrygghet och låter det styra val av platser 

vid olika tidpunkter på dygnet.  

Fördubblingsmålet motverkas om det kollektiva resandet inte kan ökas på grund av 

kapacitetsbrist. Lösningen kan inte anses attrahera bilister att byta till kollektivt resande så 

effekten av minskad påverkan på klimatet uteblir (kan även bedömas som att effekten är 

negativ). Energiförbrukning i transportsystemet kan inte nyttjas till fullo, så den positiva 

effekten uteblir. 

Effekten på ”Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse” är en sammanvägd 

effektbedömning som ger resultatet ”både positiv och negativ”. Bedömningen är gjord i MKB 
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för stationsområdet och det negativa avser risk för utradering, medan kartläggning och 

omhändertagande bidrar med en positiv effekt. 

Åtgärdspaket 2: 6 delade spår + ny sidoplattform 

 

Med 6-spårslösningens utbredning kan bussterminalen hållas samman. Orienterbarheten 

underlättas och möjligheten att erbjuda samma service till samtliga bussresenärer ökar.  

Gång och cykelvägar utvecklas för god tillgänglighet till alla transportslagen och som en del 

av dessa transportslag. Med utbredning av spårområdet enligt 6-spårslösningen finns utrymme 

som möjliggör integrerade och funktionella lösningar.   

Ytanspråket som utbredning enligt 6-spårsalternativet möjliggör planskildhet genom passage 

under spår. 

Dubbelsidigheten som skapas genom ny sidoplattform på södra sidan bidrar till att skapa ett 

utvidgat centrum och stärka den stationsnära hållbara stadsutvecklingen. 

Åtgärden riskerar att ge stort antal tågrörelser vilket sannolikt leder till att västra infarten till 

Västerås c blir en flaskhals. Godstrafiken antas få störst negativ påverkan av detta eftersom de 

sannolikt får stå tillbaka för att tågtabell-knuten trafik sak ha företräde. Stor trängsel kommer 

även att påverka persontågstrafiken negativt.  
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I övrigt anses åtgärdspaket bidra mycket positivt till både funktionsmål och hänsynsmål. 

 

Åtgärdspaket 3: 6 delade spår + ny sidoplattform samt ett 3:e 

spår västerut 

 

Med 6-spårslösningens utbredning kan bussterminalen hållas samman. Orienterbarheten 

underlättas och möjligheten att erbjuda samma service till samtliga bussresenärer ökar.  

Gång och cykelvägar utvecklas för god tillgänglighet till alla transportslagen och som en del 

av dessa transportslag. Med utbredning av spårområdet enligt 6-spårslösningen finns utrymme 

som möjliggör integrerade och funktionella lösningar.   

Ytanspråket som utbredning enligt 6-spårsalternativet möjliggör planskildhet genom passage 

under spår. 

Dubbelsidigheten som skapas genom ny sidoplattform på södra sidan bidrar till att skapa ett 

utvidgat centrum och stärka den stationsnära hållbara stadsutvecklingen. 

Åtgärdspaketet innehåller ett 3:e spår västerut från Västerås C vilket antas bidra till att 

minimera trängseln som orsakas av stort antal tågrörelser. 



24 

Åtgärdspaket 4: 8 odelade spår + ny sidoplattform  

 

Lösningen är mycket kapacitetsstark, fri från inlåsningseffekter samt överskådlig ur ett 

resenärsperspektiv. 

Dubbelsidigheten som skapas genom ny sidoplattform på södra sidan bidrar till att skapa ett 

utvidgat centrum och stärka den stationsnära hållbara stadsutvecklingen. 

Åtgärden resulterar i en mycket bred personbangård. Med 8 spårslösningens utbredning blir 

ytan för bussterminal nästan halverad jämfört med 6-spårslösningen. En sammanhållen 

bussterminal är inte möjlig på den bussytan och måste då lösas genom att dela upp 

bussterminal på två eller flera ytor. Erfarenheter från liknande uppdelade bussterminaler är att 

det blir längre avstånd buss-buss, orienterbarheten blir svår (resenärer har svårt att veta till 

vilken bussterminal de ska), möjligheten att erbjuda samma service till samtliga bussresenärer 

försvåras alternativt fördyras.  

I anslutning till resecentrum skall gång och cykelvägar utvecklas för god tillgänglighet till alla 

transportslagen och som en del av dessa transportslag. I konkurrens med spårens utbredning 

och bussarnas behov risker gång och cykellösningarna få stå tillbaka.  

Ytanspråket som utbredning enligt 8-spårsalternativet innebär också att planskildhet genom 

passage under spår inte är genomförbart. Krav på lutningar (tillgänglighetskrav) ger 
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utspetsning/ramper som inte stadsrummet har ytor för. Dessa problem brottas man med även i 

6-spårsalternativet men i arbetet med fördjupad översiktsplan har möjliga lösningar visats.  

Vertikalförflyttningar (upp och ner i trapphusen) blir fler än med 6- spårslöningen. Främst 

drabbas funktionshindrade och barn.  

Åtgärden riskerar att ge stort antal tågrörelser vilket sannolikt leder till att västra infarten till 

Västerås c bli en flaskhals. Godstrafiken antas få störst negativ påverkan av detta eftersom de 

sannolikt får stå tillbaka för att tågtabell-knuten trafik sak ha företräde. Stor trängsel kommer 

även att påverka persontågstrafiken negativt.  

 

Åtgärdspaket 5: 8 delade spår + ny sidoplattform samt ett 3:e 

spår västerut 

 

Lösningen är mycket kapacitetsstark, fri från inlåsningseffekter samt överskådlig ur ett 

resenärsperspektiv. 

Dubbelsidigheten som skapas genom ny sidoplattform på södra sidan bidrar till att skapa ett 

utvidgat centrum och stärka den stationsnära hållbara stadsutvecklingen. 
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Åtgärden resulterar i en mycket bred personbangård. Med 8 spårslösningens utbredning blir 

ytan för bussterminal nästan halverad jämfört med 6 spårslösningen. En sammanhållen 

bussterminal är inte möjlig på den bussytan och måste då lösas genom att dela upp 

bussterminal på två eller flera ytor. Erfarenheter från liknande uppdelade bussterminaler är att 

det blir längre avstånd buss-buss, orienterbarheten blir svår (resenärer har svårt att veta till 

vilken bussterminal de ska), möjligheten att erbjuda samma service till samtliga bussresenärer 

försvåras alternativt fördyras.  

I anslutning till resecentrum skall gång och cykelvägar utvecklas för god tillgänglighet till alla 

transportslagen och som en del av dessa transportslag. I konkurrens med spårens utbredning 

och bussarnas behov risker gång och cykellösningarna få stå tillbaka.  

Ytanspråket som utbredning enligt 8-spårsalternativet innebär också att planskildhet genom 

passage under spår inte är genomförbart. Krav på lutningar (tillgänglighetskrav) ger 

utspetsning/ramper som inte stadsrummet har ytor för. Dessa problem brottas man med även i 

6-spårsalternativet men i arbetet med fördjupad översiktsplan har möjliga lösningar visats.  

Vertikalförflyttningar (upp och ner i trapphusen) blir fler än med 6-spårslöningen. Främst 

drabbas funktionshindrade och barn.  

Åtgärdspaketet innehåller ett 3:e spår västerut från Västerås C vilket antas bidra till att 

minimera trängseln som orsakas av stort antal tågrörelser. 
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4.4. Uppskattning av kostnader för alternativen 

Kostnader för 6 och 8 spårs alternativ beräknades i idéstudien beräkningsgrunder och resultat 

framgår av tabellerna nedan. 

Dessa kalkyler framtagna i ett mycket tidigt utredningsskede innehåller stora osäkerheter. För 

att uppnå en säkrare kostnadsbild kommer en anläggningskalkyl att tas fram i fortsatt 

utredningarbete. Kalkylen kommer då att kvalitetssäkras med en succesiv kalkyl genom ett så 

kallat osäkerhetsseminarium.   

Kostnadsuppskattning enligt avsnitt 9 i idéstudien (sid 68) 

En grov kostnadsuppskattning har gjorts för två olika utredningsalternativ, en 6-spårslösning 

och en 8-spårslösning. Följande större kostnadsposter ingår inte i kalkylen; 

grundförstärkningar av bangårdsområdet, marksaneringar, under- och övergångar och nytt 

ställverk.  Dessutom kan kostnader för rivning och mark/fastighetsförvärv tillkomma. De 

antaganden som gjorts i kalkylen presenteras i tabellen nedan. 
Kalkylantaganden  

BEST: Kalkyleringen har utgått ifrån antal spårmeter i anläggningen 

Mark: Inga grundförstärkningar inom bangårdsområdet 

 Inga marksaneringar 

Signal, ställverk: Endast arbeten i befintlig anläggning, inget nytt ställverk 

Byggnadsverk: Bro 1 stål 75*25m 

Bro 2 betong 45*20m 

Plattform och trapphus: Utöver plattform har trapphus i form av rulltrappor, hiss samt trappa 
beräknats 

Figur 11 Grunder för kalkylen (hämtad från idéstudien) 

Kalkylerna för de två alternativen innehåller i princip samma typ av poster. I båda alternativen 

utgör den nya stålbron, utredning/projektering, växlar och den nya betongbron  de fyra största 

kostnadsposterna. Tillsammans utgör dessa fyra poster över 50 procent av totala kostnaden. 

Den enskilt största posten i båda alternativen är den nya stålbron väster om bangården, som 

bedöms kosta över 105 miljoner. Tillsammans med betongbron öster om bangården blir den 

totala brokostnaden cirka 150 miljoner kronor. Den näst största kostnadsposten i samtliga 

alternativ är utredning/projektering. Beroende på alternativ står denna kostnad för mellan 85 

och 100 miljoner kronor.  

Antaganden ovan ska inte ses som slutgiltiga. Den valda stålbron kan t.ex. bytas mot 

ytterligare en betongbro vilket innebär att brokostnaden halveras. 

Den bedömda troliga kostnaden för 6-spårslösningen är 560 miljoner kronor och 585 miljoner 

kronor för 8-spårslösningen. Med 50 % sannolikhet ligger kostnaden inom det angivna 

intervallet nedan. 
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Kostnad 6-spår 8-spår 

Byggherre 111 Mkr 117 Mkr 

Entreprenad 425 Mkr 444 Mkr 

Generella villkor/Ekonomiska osäkerheter 24 Mkr 25 Mkr 

Bedömd trolig kostnad: 560 Mkr 585 Mkr 

Osäkerhetsintervall: 489 – 631 Mkr 510-660 Mkr 

Figur 12 Kostnadskalkyl (hämtad från idéstudien) 

4.5. Utvärdering av alternativen, inkl. måluppfyllelse, riskfrågor, 

konfliktytor 

Slutsatser  
Slutsatser åtgärdspaket 1 

Bibehållande av befintliga 5 spår och plattformar har stora brister. Främst för att dagens 

begränsande plattformsbredder behålls. Steg 1-3 åtgärder för förbättringar i resandemiljön är 

möjliga men begränsade. Föreslagna breddningar av dörrar behöver utredas. Införande av ett 

6.e spår ger en kapacitetsökning som är tillräcklig för 2020 förutsatt att åtgärden är möjlig i

befintligt signalställverk men är inte tillräcklig åtgärd för framtida behov 2030 och 2050. 

Utveckling av resecentrum försvåras med den bibehållna anläggningen. Satsning på 

kollektivtrafiken med utökning av SmartKoll samt utveckling av gång- och cykelvägsnätet 

begränsas. 

Övergripande slutsats åtgärdspaket 2-5 

Notera att jämförelserna mellan 6 och 8 spår främst görs med markbehovet i åtanke. Båda 

lösningarna har konstaterats lösa kapacitetsbehovet men på olika vis. Effekter och 

konsekvenser är således ej bedömda utifrån hur de båda lösningarna klarar trafikering och 

kapaciteten på spår. Den samlade effektbedömningen har inte avsett de tekniska lösningarna. 

Fortsatta utredningar krävs med avseende på spår- och plattformslösningar. 

Slutsatser åtgärdspaket 2 

Personbangård för 6 tågspår är den åtgärd som ger både en kapacitet som motsvarar framtida 

behov och utrymme för en fungerande resandeanläggning för alla trafikslag och alla resenärer. 

Tågrörelser blir dock så många att järnvägstrafiken riskerar stora störningar som främst antas 

drabba godstrafiken. Lösningen antas klara kapacitetsbehov på personbangården för 2020, 

2030 och 2050 men har bristande kapacitet på linjen ut från bangården västerut som kan få 

konsekvenser redan i det korta 2020 perspektivet. 

Utveckling av resecentrum inklusive förbättringar för gång och cykel samt en sammanhållen 

bussterminal möjliggörs. Planerade satsningar på gång och cykelvägar, och förbättrade 

cykelparkeringar med avseende på starka, tydliga, trygga och säkra stråk har både tekniska 

och rumsliga möjligheter. 

Slutsatser åtgärdspaket 3 
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Personbangård för 6 tågspår kompletterat med ett tredje spår västerut är den åtgärd som ger 

både en kapacitet som motsvarar framtida behov och utrymme för en fungerande 

resandeanläggning för alla trafikslag och alla resenärer samt underlättar en fungerande 

framkomlighet för godstrafiken. 

 

Lösningen antas klara kapacitetsbehov för 2020, 2030 och 2050. 

Utveckling av resecentrum inklusive förbättringar för gång och cykel samt en sammanhållen 

bussterminal möjliggörs. Planerade satsningar på gång och cykelvägar, och förbättrade 

cykelparkeringar med avseende på starka, tydliga, trygga och säkra stråk har både tekniska 

och rumsliga möjligheter 

 

Slutsatser åtgärdspaket 4 

Personbangård för 8 tågspår är en mycket kapacitetsstark och flexibel lösning för 

tågtrafikeringen. Tågrörelser blir dock så många att järnvägstrafiken riskerar stora störningar 

som främst antas drabba godstrafiken. I utförandet enligt idéstudien innebär 8 spår en 

utbredning med ett markanspråk som får konsekvenser för övriga trafikslag vid resecentrum. 

Passager under spår för gång och cykel försvåras kraftigt (är troligen ogenomförbart). 

Sammanhållen bussterminal omöjliggörs. Gång och cykelvägar konkurrerar med övriga 

ytanspråk och riskerar få stå tillbaka.  

Lösningen klarar kapacitetsbehov på personbangården för 2020, 2030 och 2050 men inte för 

godstrafiken och bedöms inte hållbar om utbredningen inkräktar på övrig kollektivtrafik samt 

utveckling för gång och cykel.  

Slutsatser åtgärdspaket 5 

Personbangård för 8 tågspår är en mycket kapacitetsstark och flexibel lösning för 

tågtrafikeringen. Med ett tredje tågspår västerut blir trafikeringen kapacitetsstark och 

störningar begränsas. I utförandet enligt idéstudien innebär 8 spår en utbredning med ett 

markanspråk som får konsekvenser för övriga trafikslag vid resecentrum. Passager under spår 

för gång och cykel försvåras kraftigt (är troligen ogenomförbart). Sammanhållen bussterminal 

omöjliggörs. Gång och cykelvägar konkurrerar med övriga ytanspråk och riskerar få stå 

tillbaka.  

Lösningen klarar tågtrafiken för 2020, 2030 och 2050 men bedöms inte hållbar om 

utbredningen inkräktar på övrig kollektivtrafik samt utveckling för gång och cykel.  

Slutsatser som gäller alla åtgärdskombinationer  

Förbättringsåtgärder i form av steg 1-2 är delvis identifierade, behöver fortsatt samverkan och 

åtgärdsplaneras för förbättringar i nutid och de närmaste åren. 

 

Steg 3 åtgärder som exempelvis åtgärder i plattformsmiljö och dörrars bredd i trapphus på 

plattformar behöver utredas vidare. Bedöms som åtgärder som erfordras för dagens trafik och 

fram till större åtgärder kan realiseras. 
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Utveckling av överlämningsbangård i Hacksta  är ett identifierat åtgärdsbehov. Fördjupad 

funktionsutredning genomförs av Trafikverket. 

 

Åtgärdsförslagen förutsätter att befintliga uppställningsspår på personbangården måste flyttas.   

Funktionen för uppställningsspår kan delas i två delar. En funktion avser korttidsuppställning 

som ger funktionell trafikering till och från personbangården för trafik enligt tidtabell. En 

funktion som avser service av fordonen samt uppställning för längre förvaring. Lokalisering 

och utveckling av dessa funktioner behöver utredas i samverkan med berörda aktörer. 
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5. Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder  

 

5.1. Beskrivning av övergripande inriktning 

Den övergripande inriktningen är att fortsätta utvecklingen av järnvägen i Västerås med 

avseende på såväl gods som persontrafiken. En omvandling av personbangården är nödvändig 

för att vara resandenoden som attraherar fler resenärer att göra det hållbara transportvalet. En 

flytt av uppställningsspår är en förutsättning för omvandlingen. Väl fungerande 

korttidsuppställning är en del i kedjan för den väl fungerande persontågstrafiken. God service 

av fordonen är på sammavis en del av kedjan för den väl fungerande och attraktiva resan. 

Stora mängder tågrörelser förväntas och ska hanteras så att framtida utveckling för gods och 

persontrafik ej begränsas.   

  

5.2. Rekommenderade åtgärder 

Processen i åtgärdsvalsstudien har lett fram till att intressenterna förordar ett fortsatt arbete 

enligt åtgärdspaket 2 och 3. Personbangårdens utformning bör eftersträva en utbredning, det 

vill säga ett markbehov, motsvarande idéstudiens 6 spår som möjliggör en utveckling av 

resecentrum till en fungerande kollektivtrafikbytesnod med en sammanhållen bussterminal på 

norra sidan av spårområdet.  

Steg 1-åtgärder som rekommenderas är fortsatt utveckling av den stationsnära staden som 

möjliggör attraktiv kollektivtrafik och minskat bilberoende. Samverkan med intressenter har 

identifierats som en viktig faktor i arbetet. 

Steg 2-åtgärder som rekommenderas är utveckling av gång-, cykel och kollektivtrafik. 

Steg 3-åtgärder som rekommenderas är utveckling av depåverksamheter, 

överlämningsbangård och planskildhet för gång/cykel. Åtgärder i plattformsmiljö och dörrars 

bredd i trapphus på plattformar erfordras för att klara dagens trafik och fram till större 

åtgärder kan realiseras. 

Steg 4-åtgärder som rekommenderas är flytt av korttidsuppställning för att möjliggöra 

ombyggnation av personbangård till 6-spår med ny sidoplattorm samt ett eventuellt 3:e spår 

västerut. Ombyggnation av resecentrum inklusive ny sekundärentré samt möjliggöra 

planskildheter vid resecentrum.  

 

5.3. Krav eller rekommendation till planering på projektnivå 

För fortsatt arbete krävs utredningar av: 

 Personbangårdens framtida utformning. Framtida personbangård bör dimensioneras 

för det scenario som studien har benämnt 2030 med en kapacitet som klarar även 
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2050. Utredningen bör svara på markbehov, placering av spår och plattformar 

inklusive plattformsbredder samt möjliga/erforderliga etappvisa genomföranden.  

 Flytt av uppställning för persontåg. Flytt måste ske innan breddning av plattformar kan 

påbörjas. Dagens uppställningsspår används även för vissa depåtjänster. Lokalisering 

och omfattning av både korttidsuppställning och depå erfordras. 

 ett tredje spår västerut  

Fördjupad funktionsutredning för en överlämningsbangård Hacksta är beslutad att 

genomföras. 

 

5.4. Förslag till ställningstagande 

Förslag till ställningstagande i enlighet med rekommenderade åtgärder ovan. 
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6. Ställningstagande och fortsatt hantering

Fortsatt hantering kommer att ske i separat handlingsplan/ställningstagande i samverkan med 

Trafikverket, Västerås stad och andra relevanta intressenter. Genomförande av åtgärderna ägs 

av flera olika intressenter. Fortsatt samverkan bidrar till optimala åtgärder som ger nytta på 

både kort och lång sikt. 

Fortsatt utveckling av Resecentrum pågår för närvarande i projekt Målbild Västerås 

Resecentrum där Jernhusen, Västerås stad, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten och 

Trafikverket gemensamt tar fram ett målprogram för det framtida resecentrum. 

Fortsatt samverkan för utveckling av godstrafik inklusive hamn och kombiterminal genomförs 

med både lokala, regionala och nationella intressen. 
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7. Bilagor
Bilaga1 Avsiktsförklaring avseende utveckling av resecentrum i Västerås stad daterad 110923 

Bilaga 2 Genomförandevtal för förstudie av järnvägsanläggningen vid resecentrum i Västerås, 

daterad 2012-06-11 

Bilaga 3 Startmöte för åtgärdsval, daterad 2012-10-03 

Bilaga 4 Workshop 1, daterad 2012-10-29 

Bilaga 5 Workshop 2, daterad 2012-12-12 

Bilaga 6 Workshop 3, daterad 2013-01 







Bilaga 2





 - ett stadsbyggnadsprojekt inom Västerås stad BILAGA 3 

Möte Åtgärdsvalsstudie Järnvägen i Västerås 

Syfte med mötet: Syftet med mötet är att nå en gemensam syn på vad åtgärdsvalet är till för 
och hur det ska genomföras. 
Syftet med mötet är även att nå gemensam syn på behovet av 
planeringsförutsättningar för detaljplanearbetet för resecentrum. 

Datum och tid: 2012-10-03 
Plats Vasterås, Stadshuset rum A172 
Närvarande: Patrizia Strandman, Västerås stad 

Annika Kieri, Västerås stad 
Monika Wingård, 3B - Västerås stad 
Stig Hansson Trafikverket 
Linda Berntsen, Trafikverket 
Helene Bermell, Trafikverket 
Johan Nordgren, Trafikverket 
Ulrika Nilsson, Länsstyrelsen 
Erica Löfqvist, Länsstyrelsen 
Eje Larsson, Kollektivtrafikmyndigheten (TiB) 
Johan Balsvik, Jernhusen 

Delges: Maria Linder, Kollektivtrafikmyndigheten 
Åtgärdsval Åtgärdsval som metod har till syfte att skapa en för samhällplaneringens parter 

gemensam plattform med en gemensam målbild. Med en gemensam syn på 
brister, nyttan med att åtgärda dem, och på vilket vis man väljer att åtgärda kan 
bland annat planeringsprocessen gå snabbare, åtgärder optimeras, omtag på 
grund av helt olika syn på behov eller annat kan undvikas mm. 
Mötet enades om att Åtgärdsvalet leder till en gemensam målbild och en 
gemensam syn på vägen dit. Däremot leder inte Åtgärdsvalet till beslut om 
tekniska lösningar.  
Mötet enades också om att processen för att nå fram till en gemensam målbild är 
viktig, (”kanske viktigare än resultatet”). 
Processen skall dokumenteras. Resultatet ska sammanställas i en rapport. 
För det fortsatta arbetet med att få med Västerås som ett namngivet objekt i den 
nationella planen krävs en Åtgärdsvalsstudie. 
Åtgärdsvalsstudien ska innehålla en grov kostnadskalkyl. 
Åtgärdsvalsstudien genomförs och ägs av parterna gemensamt.  
Åtgärdsvalsstudien måste därför som rapport ligga klar i slutet av januari 
2013. 

Åtgärdsval enligt 
Trafikverkets 
handledning 

Trafikverket har utvecklat en metodik för åtgärdsvalsstudie enligt 
fyrstegsprincipen. Metodiken är indelad i fyra faser (inte att förväxla med 
fyrstegsprincip!). Dagens möte fokuserade på att beröra delar av den initierande 
fasen. Mötet beslutade att genomföra en workshop1 den 29 oktober för att 
behandla fasen Förstå situationen.  



 - ett stadsbyggnadsprojekt inom Västerås stad BILAGA 3 

Intressent-
samverkan 

Mötet genomförde en intressentanalys som resulterade i intressentbilden nedan. 
Samverkande aktörer för genomförande av åtgärdsvalsstudien är Västerås stad 
och Trafikverket. 
Grupperna primära och sekundära intressenter beslutades att bjudas in till 
Workshop 1 och 2. 



BILAGA 4 

1 

Mötesdeltagare och resultat av mötet, bilaga till Åtgärdsvalsstudie: 

Åtgärdsvalsstudie Järnvägen i Västerås 

Typ av möte: 

Workshop 1 
Datum: 

2012-10-29 

Plats: 

Västerås, Stadshuset 

Rum: Kopplingen 
Deltagare: Namn: 

Annika Kieri 

Martin Landerby 

Patrizia Strandman 

Göran Johansson 

Stig Hansson 

Linda Berntsen 

Helene Bermell 

Johan Nordgren 

Pär Johansson 

Johan Unebrand 

Erica Löfqvist 

Stig Johansson 

Sten Nordström 

Fredrik Gustafsson 

Eje Larsson 

Martin Bäfverfeldt 

Christina Hedberg 

Johan Nilsson 

Jan Söderman 

Magnus Alexandersson 

Monika Wingård 

Organisation: 

Västerås stad 

Västerås stad 

Västerås stad 

Västerås stad 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Länsstyrelsen 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Tåg i Bergslagen TiB 

Bussbranschen (Björks buss) 

MÄLAB 

Jernhusen 

Handelskammaren 

Tågoperatörerna  (Green Cargo) 

Tågoperatörerna (Rush Rail) 

Tågoperatörerna  (SJ) 

Västerås stad  

Dagen inleddes med snabba tillbakablickar till vad som har gjorts i tidigare studie samt en 

beskrivning av övergripande mål med åtgärdsvalsstudien. En sammanställning av 

bakgrundsmaterial hade skickats ut till samtliga deltagare innan mötet. 

Mötet genomförde grupparbeten i två pass för att söka förstå brister och behov. 

Uppmaningen löd: Försök att inte söka lösningar. I det här skedet fokuserar vi på att 

förstå brister och behov. 

I detta dokument redovisas en sammanställning av resultaten från gruppernas arbeten 

samt beslut tagna på mötet.  

Värdegrund för gruppdiskussionerna var: 

Värdera inte! 

Hitta problemen – Inte lösningarna!!! 
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Frågeställningarna för gruppdiskussionerna var: 

Med Västerås som en nod för godstrafiken respektive persontrafiken 

och med tidsperspektiven 2017 2030 2050 

Vad är funktionellt utan åtgärder? 

Vilka är de framtida möjligheterna? 

Vad är hoten mot att möjliggöra detta? 

Resultat från diskussionerna: 

Diskussionerna för dagen gick att gruppera in persontågs respektive godstågsberöring. 

PERSONTRAFIK – allmänt 

� Attraktiv pendlingsort till Stockholm – ökat behov av pendling

� Robust, kapacitetsstark, pålitlig

� Längre och snabbare tåg, högre turtäthet och bättre bytesmöjligheter

� Samordnat, tidsdifferentierat biljettsystem, ökad service (cyklar på tåg)

Personbangården 

� Täthet i trafiken (samtidigheter)

� Separat godsspår

� 6-tågsmöten minst, 8-tågsmöten i framtiden

Omloppsnära tjänster 

� Uppställningen måste flyttas

� God arbetsmiljö krävs

GODSTRAFIK – allmänt 

� Västerås har ett utmärkt geografiskt läge – möjlighet till sammodalitet!

� Snabbare, längre och tyngre godståg i framtiden!
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� Behov av sorteringsbangård

Godsbangården 

� Fungerar bra idag, eller fullbelagd? Viss oenighet, fullbelagd men klarar det

tack vare att det bara är två operatörer som delar på dygnet, en jobbar dag,

den andre kvällar/nätter.

� Tågledningen måste samordnas!

Hacksta kombiterminal 

� Utbyggnad behövs (och planeras!)

Spår till hamnen 

� Godstransporter på jvg till hamnen kräver åtgärder, spårupprustning,

elektrifiering, bullerhantering

RESECENTRUM 
Idag 

� För litet stationshus

� Trångt vid rusning - svårt tömma plattformar

� Framtidscenario

� Attraktiv bytespunkt med allt på ett ställe – tåg, lokalbuss, regionalbuss,

charter, express, taxi

� Korta avstånd mellan byten krävs

� Funktionellt, anpassat, tillgängligt, snyggt, tryggt och säkert

Mötet beslutade att genomföra en workshop 2 den 12 dec. 

Syftet med workshop 2 är att pröva tänkbara lösningar. 
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Mötesdeltagare och resultat av mötet, bilaga till Åtgärdsvalsstudie: 

Åtgärdsvalsstudie Järnvägen i Västerås 

Typ av möte: 

Workshop 

2 

Datum: Plats: 

Västerås, Stadshuset 

Rum: A287 

Deltagare: Namn: 

Martin Landerby 

Patrizia Strandman 

Göran Johansson 

Stig Hansson 

Linda Berntsen 

Helene Bermell 

Johan Nordgren 

Ulrika Hallgren 

Pär Johansson 

Johan Unebrand 

Karin Wallin 

Erica Löfqvist 

Ulrika Nilsson 

Stig Johansson 

Kennet Brattvik 

Sten Nordström 

Fredrik Gustafsson 

Eje Larsson 

Olof Kjellström 

Carola Alzén 

Thord Andersson 

Jan Söderman 

Susann Apelkvist 

Maria Rydman 

Monika Wingård 

Organisation: 

Västerås stad 

Västerås stad 

Västerås stad 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Tåg i Bergslagen TiB 

Bussbranschen (Björks buss) 

Tåg i Mälardalen TiM 

Jernhusen 

Mälarhamnar 

Handelskammaren 

Tågoperatörerna (Rush Rail) 

WSP  

WSP 

Västerås stad  

Dagens citat: 

Mötet inleddes med en påminnelse om det globala hållbarhetsperspektivet som ligger 

bakom de nationella och regionala transportpolitiska målen.  

HÅLLBAR UTVECKLING! Vi bygger hållbara städer och utvecklar hållbara transporter för 

att lösa ett globalt problem. Och det är bråttom!! 

Det övergripande målet med åtgärdsvalsstudien fastställdes: 

En väl fungerande järnvägsanläggning genom Västerås för person och godstrafik med 

bäring på att klara kapacitet för ett 2050 scenario.  

Järnvägsanläggningen ska bidra till en attraktiv nod för gods- och kollektivtrafik 
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Syftet med workshop 2: Pröva tänkbara lösningar 

Gruppdiskussioner genomfördes för att pröva några tänkbara lösningar. I detta 

dokument redovisas en sammanställning av resultaten från gruppernas arbeten samt 

beslut tagna på mötet.  

Diskussioner och generella synpunkter 

Västerås som pendlingsort är dubbelriktad. För närvarande en större inpendling än ut. 

Viss oro för fokusåren (2020, 2030, 2050). Kommer vissa förändringar exv. Aros-länken 

att realiseras mycket tidigare?  

Förändringar i Stockholmsområdet som har diskuterats, exv. nya spårdragningar via 

Duvbo eller Täby med avsikt att förbättra kapaciteten; Kommer dessa att påverka 

kapacitetsbehovet på Västerås C? 

TiB har för avsikt att köra genomgående tåg mot Stockholm, detta är ett krav från 

ägarna.   

Kan man få bussanslutning även till andra sidan av bangården?’ 

Behöver lyfta in mer utav resenärsperspektiv/stadsplanering/befolkningsutveckling i 

diskussionen och se på vilka faktorer som påverkar befolkningsutvecklingen. Exempelvis 

locka hela familjen till Västerås snarare än att enbart ha arbetspendling till Västerås, 

eftersom att ha hela familjen i staden ger ytterligare positiva effekter för staden. 

Behöver även lyfta blicken för en regional och storregional analys. 

Cykelparkering invid resecentrum är överbelagd i maxtimme. 

Bilparkering skulle kunna flyttas till garage underjord. Enligt studie (fastighetskontoret) är 

hälften av parkeringsplatserna i en radie kring Västerås C inte belagda.  Det går således 

att effektivisera denna yta.   

För fokusår 2050 kan det vara idé att även se över om Norrortsbanan (Barkarby-

Sollentuna-Täby) som SL har utrett i ett examensarbete. Det skulle eventuellt kunna öka 

resandet från Täby via Barkarby till Västerås C.  

Är det realistiskt att Västerås-Eskilstuna (där förstudie är utförd) ska ingå i fokusår 2050? 

Med tanke på den nya ”snabbare” planeringsprocessen kanske kapacitetsökning på detta 

stråk bör flyttas fram till 2030.  

Ytan norr om bangården rymmer en orimlig mängd parkeringsplatser idag, även här finns 

yta som kan nyttjas till annat. 

Ytan söder om bangården är svår att få till en bra stadsmässighet i pga alla störningar 

runt, väg, järnväg etc 

Diskussioner om behov av separat godsspår genom personbangården. 

Ett tredje spår bör byggas (i alla fall planeras för) nu, annars kommer möjligheten att 

byggas bort för alla framtid. 
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Gruppdiskussioner Personbangården 

 Gruppdiskussionerna grunddes på följande scenarior 

Scenario 0 

Resultat från gruppdiskussion 

Scenario 0  

På grund av kapacitetsbehov och framtida behov är scenario 0 inte tänkbart. 
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Scenario A 

Resultat från gruppdiskussion 

Scenario A 

På grund av kapacitetsbehov och framtida behov är scenario A inte tänkbart. 

• plattform för spår 6 kan bara bli kort

• nyttan kan inte motsvara konsekvenser av flytt av uppställningsspår mm.

• även om tågen får plats, så kommer inte de resande att få plats på plattformar

vid plattformstömning. Det kommer bli för trångt i trappor/trapphus.

• Finns det möjlighet att bygga en ny bro/ytterligare trapphus. Kan en

bro/trapphus byggas idag och fungera för den ökade trafiken i 15 år?
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Scenario B

Resultat från gruppdiskussion 

Scenario B 

• ett ”mini-Uppsala” fast bättre = högre flexibilitet

• Genomgående separat spår för gods i mitten av personbangården kan vara bra,

men kanske inte fullt nödvändigt.

• 6-spårslösningens långa plattformar ger bäst förutsättningar (ev. kräver) för en

sekundär entré (en plattformsförbindelse) till i östra änden av stationsområdet.

• mer flexibel med ett växelkryss (ger troligen kortare tåglängder vilket är negativt)

• utöka med ett spår västerut som ger större kapacitet för tågrörelser, gods och

persontrafik

• 6-spårslösningen ger mer yta kvar för busslösningar och övriga funktioner vid

resecentrum
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Scenario C 

Resultat från gruppdiskussion 

Scenario C 

• Med scenario C får resenärer kortare/längre (oenigt!) omstigningstider

• Med scenario C får resenärerna fler vertikalförflyttningar

• Med 8 spår är plattformarna så korta att sekundärentré ej krävs. Eventuell

sekundärentrés placering ryms inte i ett naturligt stadstråk.

• 8-spår är kapacitetsstark och flexibel (överdimensionerad?)

• Plattformsbredder?

• 8 spår begränsar möjligheten för sammanhållen busslösning.

• 8 spårslösningens utbredning begränsar möjligheter för övriga funktioner i

resecentrum
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Reflektion efter gruppdiskussionen 

En förväntad befolkningsökning i Mälardalen med ca 1 miljon varav ökningen i 

Västmanland är lägst. För regional tillväxt (få fler att bo i Västmanland) är det viktigt att 

säkra de faktorer som skapar attraktiviteten.  
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Vid presentation av scenario med separat godsspår genom personbangården lyftes 

förslag om ett tredje spår mellan Västerås C och Västerås V. Som en lösning för att 

minimera trängseln på spåren orsakade av många samtidiga tågrörelser. 

Angående omloppsnära tjänster. Definitionen för omloppsnära tjänster och vad som ej 

ingår i detta växer fram. Trafikverket genomför ett pilotprojekt i Malmö tillsammans med 

berörda aktörer. Gränssnitt mellan vad Trafikverket ska tillhandahålla och vad de privata 

aktörerna har rätt att erbjuda (depå o service) 

Från 2016 skall service vid spår områden (utan serviceplattformar mm) ej tillåtas enligt 

ett krav från arbetsmiljöverket. 
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Gruppdiskussioner Godsbangården 
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Resultat från gruppdiskussion 

Scenario A 

• Snor kapacitet från godsbangården.

• Om minskad kapaciet på godsbangården ersätts med några spår eller flytt av hela

bangården längre västerut så innebär det

• ett ökat avstånd till hamnen

• ökad belastning på Mälarbanan (minskad kapacitet) kan lösas med ett tredje spår

• Rangeringsbehov svårt att prognostisera, framtidens

rangeringsmetoder/strategier?

• Vid flera operatörer upphandlas en operatörsneutral trafikledning.

• för korta och för få uppställningsspår

• Om nyttja godsbangården till uppställningsspår, måste godsspår ersättas på

annan plats, förslagvis längre västerut.

Resultat från gruppdiskussion 

Scenario B 

• Om alla förbättringar görs ökar antalet tågrörelser, kombinerat med ny

uppställning för persontåg i området ger stor risk för trängsel. Ett tredje spår

kommer troligen att vara nödvändigt.

• Uppställning placerad öster om Västerås C eller vid Västerås N? -  fel riktning för

de flesta tågen (de som ska mot Stockholm). Lokförarnas förflyttning mellan

ändarna av tågen är tidskrävande, så som idag med befintlig uppställning, därför

en förbättring att flytta uppställningen västerut

Resultat från gruppdiskussion 

Scenario B 

• Viktigt att kombiterminalen och hamnen knyts samman.

• Viktigt att få till en bra genomtrafikering av hamnen. Spåren kan även nyttjas av

andra företag i området. Sammodaliteten växer. Inga nya anslutningar krävs,

befintliga kan utvecklas. Vill ICA ha industrispår?

• Nej inget separat godsspår genom personbangården. Hellre ett tredje spår mot

väster. motiveringar:

• Mängden godståg som kommer att passerar Västerås C är inte så stor att det

motiverar kostnaden för den investeringen. 2 tåg i max-timmen (ca 12 tåg per

dag)

• Västerås pbg har en maxhastighet på 80 km/h.

Avisering av passerande tåg kan göras bättre. Nya breda plattformar med bra

väderskydd kommer att bidra till att man inte behöver uppleva stort obehag vid

passerande godståg.

• Ett separat godsspår tar mycket yta på dyrbar mark.

• Ett separat godsspår ökar avståndet (bredden) över spårområdet.
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• Medskick från GreenCargo; Godstransportörerna ser ingen fördel med separata

godsspår. Det blir inte deras ”gräddfil” utan en begränsning. Vill inte ha

restriktioner för vilken tåg väg de får köra med godset.

• Ett tredje spår mellan Västerås C och depåverksamhet bör användas som

driftspår (för tåg som ej är i bruk).
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Scenario A och B 

• Befintliga uppställningsspår vid personbangård måste flyttas om Västerås C ska

utvecklas.

• Kan finnas fördelar med att anlägga nya uppställningsspår i anslutning till depån,

då kan uppställning och ökad service som finns i depån bättre samordnas.

• Enligt VS är det framförallt viktigt att de omloppsnära tjänsterna utförs med en

bra arbetsmiljö som grund.

• Man kan tänka sig en kombination av olika typer av uppställning. Kort- respektive

långitidsuppställning, med korttidsuppställning nära och långtidsuppställning

längre bort där man även har möjlighet till fekalietömning och servicespår.

• Det kan finnas samordningsvinster med att ha uppställningsspår och

fekalietömningsmöjligheter vid samma depå.

Nästa möte: 

Workshop nummer 3 Utforma en inriktning och rekommendera åtgärder 



BILAGA 6 

Syftet med mötet är att forma en inriktning och 

rekommendera åtgärder 

Datum och tid: 2013-01-15 

Plats: Västerås, Stadshuset Rum A587 

Närvarande 

Monika Wingård, 3B Västerås Stad (MW) 

Stig Hansson, Trafikverket (SH) 

Linda Berntsen, Trafikverket (LB) 

Ulrika Hallgren, Trafikverket (UH) 

Ulrika Nilsson, Länsstyrelsen (UN) 

Eje Larsson, Kollektivtrafikmyndigheten (EL) 

Sten Nordström, Tåg i Bergslagen (SN) 

Susann Appelqvist, WSP (SA) Förde minnesanteckningarna. 

Vid workshop tre presenterades genomförda effektbedömningar av åtgärdspaket samt förslag till 

inriktning och rekommenderade åtgärder. Därefter genomfördes gruppdiskussioner för att besluta 

om förslagen. Effektbedömningar och förslag samt gruppdiskussionerna redovisas i detta dokument. 

Genomgång av åtgärdspaket och effektbedömningen 

Åtgärdspaket 1 
Åtgärdspaket 1 – behålla befintliga 5 spår och anlägga ett nytt spår och sidoplattform. 

Steg 1 Utveckla stationsnära stadsdel för verksamheter och boende 

Samverkan för att nå hållbarhetsmålen 

Steg 2 Ökat turtäthet bussar 

Införa stomlinjer bussar 

Sammanhållen bussterminal 

Utveckla gång- och cykelvägar 

Förbättra cykelparkeringar 

Längre tåg 

Fler tågavgångar i högtrafik 

Steg 3 Förbättringsåtgärder i stationshus 

Plattformstak 

Bredda dörrar i trapphus 

Flytta biljettautomater 

Befintliga 5-spår + 6:e spår med ny sidoplattform 

Utveckla depåverksamheter 

Ny överlämningsbangård 

Planskildhet (passage under) för gång och cykeltrafik vid Östra Ringvägen 

Steg 4 Flytta korttidsuppställningen 
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Genomgång av effektbedömning för åtgärdspaket 1. 

Monika går igenom de aspekterna som bedömts som negativa (röda). Inom åtgärdspaket 1 går det 

att göra åtgärder som kan förbättra dagens situation men det bedöms inte nå målen fullt ut när det 

gäller medborgarnas resor, näringslivets transporter, jämställdheten, trygghet, bekvämlighet etc. 

Paketet ger inget bidrag till minskat spårspring. 

Kommentarer om åtgärdspaket 1: 
MW påminner om att utveckling av depåverksamhet och vem som ska vara drivande är en fråga som 

vi måste arbeta vidare med. 

PS undrar varför paketet ger ett positivt bidrag till kopplingen mellan buss och tåg samt för 

tillgänglighet till storstad samt interregionalt? Monika ser över bedömningen. 

UN undrar, när man pratar om att utöka busstrafiken – hur kommer man att prioritera busstrafiken i 

centrum för att få fram all trafik i rätt tid?  

PS och MW förklarade att det är en viktig del i projekt Smart Koll som driver arbetet med införandet i 

augusti 2013. Åtgärder på bussterminalen och nya hållplatser är arbeten som ska säkra 
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framkomligheten. Busstrafikeringen är prioriterad i staden. Framtida utformning av resecentrum 

måste ha funktionalitet som säkrar framkomligheten för bussarna. 

Enligt EL har framkomligheten för bussarna genom staden en direkt effekt på hur täta stopp för 

bussarna man vågar lägga vid hållplatserna på resecentrum, och indirekt ger det effekt på den yta 

som krävs för bussangöringen.  

EL upplyser om att enligt en annan studie ska gymnasielever bussas direkt till sin skola för att minska 

trycket på resecentrum. 

EL påpekar att köra längre tåg ofta är svårare än det låter och ger följdinvesteringar på andra ställen 

utmed järnvägsnätet.  

SN påpekar att det inte nödvändigtvis är längre tåg som behövs, utan det viktiga är att det blir tåg 

med en högre passagerartäthet (ex tvåvåningståg). Kan Trafikverket på något sätt premiera tåg med 

bättre passagerartäthet – exempelvis genom bättre och billigare tåglägen? Att ge incitament till 

tågoperatörerna? MW ser över formuleringen i åtgärdspaketet. 

Enligt EL skulle Trafikverket också kunna ställa krav på operatörerna att de inte får köra tåg i peaktid 

som inte klarar banans standard, dvs man skulle exempelvis inte få köra tåg med maxhastighet 160 

km/h om banan klarar 200 km/h. Ett tåg med sämre prestanda kan uppta två tåglägen för snabbare 

tåg.  

UN tipsade om att det kan vara lärorikt att titta på Uppsala som nyligen gått igenom samma resa. 

Alla är överens om att det är trapphusen som är avgörande för dagens funktion på resecentrum. Men 

går det att göra något åt trapphusen utan att bredda plattformarna, vilket i sig kräver hel ombyggnad 

av bangården? 

PS föreslår att istället för åtgärden bredda dörrarna bör det stå ”öka kapaciteten i trapphusen”, för 

det kanske finns andra typer av andra åtgärder som kan göras. MW ser över formuleringen. 

Enligt SN går det inte att göra några kapacitetsökningar för resenärer från staden till plattformen 

utan att bredda trapphusen och därmed även bredda plattformarna (kräver flytt av spår).  

UN saknar koppling till tid och pengar i materialet. Vad kostar det att få alla gröna? Alla målen kanske 

inte är kostnadseffektiva. Vi kanske måste göra mindre åtgärder för att förbättra under tiden, i 

väntan på den stora åtgärden. Vi behöver hitta det paket med bäst nytta (och inte det med lägst 

kostnad). 

Enligt LB ska gruppen komma fram till det åtgärdspaket som vi ska jobba vidare med och i nästa steg, 

här är fokus på funktion, inte kostnad. 

Åtgärdspaket 2 
Åtgärdspaket 2 – 6 delade spår. 

Steg 1 se paket 1 

Steg 2 se paket 2 
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Steg 3 Planskildhet vid Östra ringvägen 

Utveckla depåverksamheter 

Ny överlämningsbangård 

Steg 4 Flytt av korttidsuppställning 

Ombyggnad av personbangård 6 spår 

Ny sekundär entré 

Planskildhet vid Resecentrum 

Ombyggnation av resecentrum 

Genomgång av effektbedömning för åtgärdspaket 2. 

Inget tredje spår ger en sämre kapacitet, med risk för störningar där godstrafiken kan få stå tillbaka 

för att klara persontrafiken. 

Kommentarer på åtgärdspaket 2 
SH undrar varför man inte kan ha en sekundär entré med dagens spårsituation?  Det skulle 

underlätta tömningen av plattformarna.  

MW svarar att man kan men den är väldigt svår att få in i stadsbilden och inte helt motiverad med 

dagens plattformslängder. I det läge som är identifierat i förslaget med 6 spår är det de långa 

plattformarna som både ger möjligheten men även i stort sett kräver en sekundär entré. 
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SN undrar hur staden ska förändras i anslutning till bangården. Enligt PS har detta gåtts igenom av 

staden, tillsammans med konsulter och i bred samverkan med olika aktörer. Bland annat anlitades 

två arkitektkontor i början av projektet för att ge förslag på hur man kan passera spårområdet 

under/eller över spåren för att binda ihop staden (bygga bort barriärerna). De kom oberoende av 

varandra fram till liknande lösningar som förordar passage under och visar på svårigheterna att lösa 

passager över som klarar tillgänglighetskraven. Arbetet har bedrivits i projekt 3B under två år och 

finns nu i det planförslag som varit ute på samråd under hösten 2012.  

Åtgärdspaket 3 
Åtgärdspaket 3 – 6 delade spår inklusive ett 3:e spår västerut 

Steg 1 se paket 1 

Steg 2 se paket 1 

Steg 3 se paket 2 

Steg 4 Flytt av korttidsuppställning 

Ombyggnad av personbangård 6 spår 

Införa ett 3:e spår västerut 

Ny sekundär entré 

Planskildhet vid Resecentrum 

Ombyggnation av resecentrum 
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Genomgång av effektbedömning för åtgärdspaket 3. 

Det tredje spåret västerut tar bort risken för störningar i tågtrafiken vilket är positivt för alla 

trafikslag. 

Åtgärdspaket 4 
Åtgärdspaket 2  - 8 odelade spår 

Steg 1 se paket 1 

Steg 2 se paket 1 

Steg 3 se paket 2 

Steg 4 Flytt av korttidsuppställning 

Ombyggnad av personbangård 8 spår 

Ombyggnation av resecentrum 



BILAGA 6 

Genomgång av effektbedömning för åtgärdspaket 4. 

Passage under spåren är ej möjligt med 8 spår (lutningarna gör att en passage ej får plats) 

Lösningen med 8 spår ger fler vertikalförflyttningar än 6 spårslösningen med delade spår då man i 8-

spårslösningen endast kan ha 2 tåg på varje mellanplattformen och i 6 spårslösningen 4 tåg. Detta 

ger därför ett negativt bidrag till Tryggt och bekvämt. 

Inget tredje spår ger sämre kapacitet för tågtrafiken. 

Paket 4 ger negativt bidrag för kollektivtrafiknätet och skolväg då både funktionshindrad och barn är 

utsatta grupper. Fler vertikala förflyttningar och långa avstånd drabbar främst funktionshindrade. 

Samma gäller för uppdelade transporter (exempelvis bussar uppdelade på olika terminaler) med 

långa avstånd som ger sämre orienterbarhet. Det är en problematik som påverkar alla resenärer men 

kan anses vara mest negativt för funktionshindrade och barn. 

I åtgärdspaket 5 ryms inte en sekundär entré (för korta plattformar) vilket därmed ger ett negativt 

bidrag för döda och svårt skadade med avseende på spårspringet i bangårdens östra ände. 

PS undrar om det verkligen blir ett positivt bidrag för gång- och cykel om man omöjliggör för gång- 

och cykelpassage? MW ser över bedömningen. 
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Åtgärdspaket 5 
Åtgärdspaket 5 – 8 odelade spår inklusive ett 3:e spår västerut. 

Steg 1 se paket 1 

Steg 2 se paket 1 

Steg 3 se paket 2 

Steg 4 Flytt av korttidsuppställning 

Ombyggnad av personbangård 8 spår 

Införa 3:e spår väster ut 

Ombyggnation av resecentrum 

Genomgång av effektbedömning för åtgärdspaket 5. 

Passage under spåren är ej möjligt med 8 spår (lutningarna gör att en passage ej får plats). 

Lösningen med 8 spår ger fler vertikalförflyttningar än 6 spårslösningen med delade spår då man i 

8spårslösningen endast kan ha 2 tåg på varje mellanplattformen och i 6 spårslösningen 4 tåg. Detta 

ger därför ett negativt bidrag till Tryggt och bekvämt. 

Paket 5 ger negativt bidrag för kollektivtrafiknätet och skolväg så både funktionshindrad och barn är 

utsatta grupper Fler vertikala förflyttningar och långa avstånd drabbar främst funktionshindrade. 

Samma gäller för uppdelade transporter (exempelvis bussar uppdelade på olika terminaler) med 
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långa avstånd som ger sämre orienterbarhet. Det är en problematik som påverkar alla resenärer men 

kan anses vara mest negativt för funktionshindrade och barn. 

I åtgärdspaket 5 ryms inte en sekundär entré (förkorta plattformar) vilket därmed ger ett negativt 

bidrag för döda och svårt skadade med avseende på spårspringet i bangårdens östra ände. 

Allmänna kommentarer – ej kopplade till särskilt paket 
SH anser att det har varit en väldigt järnvägsteknisk åtgärdsvalsstudie – har vi fokuserat lite fel, vi har 

pratat mycket om 6 eller 8 spår? I tidigt skede är väl markåtkomst viktigt. Men markåtkomsten beror 

ju på val av lösning av bangården. 

MW påminde om att markåtkomst var det som initierade allt arbete. För att kunna svara på frågan 

om hur mycket mark som erfordras måste man gå till botten med kapacitetsbehov och funktionskrav. 

Det var det som gjordes i idéstudien och det är det vi har gått vidare med. 

Enligt SN måste Trafikverket börja genomföra åtgärder snarast. Det är i dagsläget bara spår 1 som har 

en acceptabel funktion. SN undrar när det kommer att bli ohållbart på Västerås bangård. Enligt UH 

och SH kommer Trafikverket att titta på det i del två av projektet (som kommer pågå från januari till 

juni 2013). 

UN anser att målen för projektet borde tydliggjorts tidigare i projektet. Nu är det svårt att bedöma 

åtgärderna eftersom det inte finns mål att relatera åtgärderna till.  

Enligt EN ska man inte fokusera på kostnaden – för gör man dåliga investeringar på bangården så 

kommer det troligen komma följdåtgärder längre ut i systemet. 

Enligt SN kan man kanske sprida resenärerna genom att bygga flera stationer, exvis Västerås Norra 

och Västerås Västra? Enligt PS har man tittat på detta förut inom Västerås Stad men kommit fram till 

att behovet är för litet och att det redan är väl kollektivtrafikförsörjt med buss. Det ger också en rad 

negativa konsekvenser för staden. LB berättar att Trafikverket planerar att ta fram en generell studie 

som visar vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för anläggandet av framtida nya tågstopp. 

SN vill ha ett separat godsspår genom Västerås bangård. Med tanke på hållbarhetsaspekten måste 

Stockholm försörjas miljövänligt i framtiden och Trafikverket godsprognoser anses för låga. Fler 

godståg skulle kunna köra redan idag om det fanns plats på spåren. Ett tredje spår skulle också ge 

ökad flexibilitet vid delade spår så att tåg inte behöver komma in i rätt ordning för att nå sin 

plattform. 

Presentation förslag, inriktning och rekommendation 
Förslag till slutsatser för åtgärdsvalsstudien 

• Personbangård för 6 tågspår är den åtgärd som ger både en kapacitet som motsvarar

framtida behov och utrymme för en fungerande resandeanläggning för alla trafikslag och alla

resenärer

• Personbangård för 8 tågspår tar för stor plats och begränsar möjligheten att utveckla ett väl

fungerande resecentrum

• Flytt av uppställningsspår erfordras.
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• Utveckling av överlämningsbangård i Hacksta. Fördjupad funktionsutredning genomförs av

Trafikverket.

• Utveckling av depåverksamheter för persontåg som erbjuder efterfrågade tjänster i en god

arbetsmiljö. Utvecklingen ska bedrivas i samverkan med aktörer som kan erbjuda dessa

tjänster.

• Ett 3:e spår västerut från personbangården förbättrar kapaciteten för verksamheter på

väster och ut på linjen. Störningar i gods och persontrafiken minskar

• Utveckling av resecentrum för en väl fungerande bytesnod för samtliga trafikslag är

nödvändig

Förslag till inriktning och rekommendation. Efter varje punkt föreslås ansvariga. 

• Fortsatt utredning: Korttidsuppställning för omloppsnära tjänster. Lokalisering och

omfattning. Trv o Vås

• Fortsatt utredning; Personbangårdens utformning med 6 tågspår. Trv o Vås

• Fortsatt utredning 3:e spår västerut. Trv o Vås

• Fördjupad funktionsutredning; Överlämningsbangård Hacksta. Trv

• Fortsatt samverkan för åtgärder steg 1-2.

• Fortsatt utveckling av Resecentrum. Pågår för närvarande i projekt Målbild Västerås

Resecentrum

• Fortsatt samverkan för utveckling av depåverksamheter.

• Fortsatt samverkan för utveckling av godstrafik inklusive hamn och kombiterminal.

Allmänna kommentarer 
PS vill att ansvarsfördelningen med skillnad på ansvar och i samverkan framgår. 

Enligt SH kan den sista punkten för inriktning och rekommendation tas bort. 

SN påminner om det tredje genomgående spåret. Då kan man få ut 4 helt oberoende 

plattformslägen + 8 lägen som är beroende. Denna kapacitet behövs enligt SN 2050 och påpekar att 

om det inte görs nu så byggs möjligheten bort för framtiden. 

Enligt SH har Trafikverket, i arbetet med idéstudien kommit fram till att 6 spår räcker. 

UN påminner om att Handelskammaren i Stockholm vill att Trafikverket ska ta med Mälarbanan 

bland sina utpekade godsstråk. 

Gruppdiskussioner 

Grupp 1. Ulrika, Patrizia och Sten 
Slutsatserna är i andemeningen rätt, förtydliganden i textform kan göras. Följande synpunkter gavs: 

• Slutsatser, punkt 2. Bör läggas till att resecentrum ska bli väl integrerat i staden (formulering

finns i resecentrums formuleringar)

• Slutsatser, punkt 5. Nytt förslag till första mening: Utveckling av depåverksamheter som

erbjuder tjänster i en gods arbetsmiljö för persontågen. Andra meningen stryks.
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• Slutsatser, punkt 7. Lägg till sist i meningen: ” tillsammans och var och en för sig” (se

projektbeskrivning för resecentrum)

Inriktning och rekommendation. De fem första punkterna anger framtida arbete som Trafikverket 

bör driva vidarede, ansvar Västerås Stad bör tas bort. De sista tre punkterna bör resultera i 

avsiktsförklaringar mellan berörda parter, ansvariga tas bort. 

Grupp 2 Monika, Susann och Linda 
 Till slutsatserna bör en punkt läggas till som beskriver vad som kan göras i väntan på den stora 

ombyggnationen(steg 1-3 åtgärder). 

I slutsatserna bör också en punkt läggas som berättar att åtgärdspaket 1 inte uppfyller uppsatta mål 

och förkastas efter denna studie.  

För inriktning och rekommendationer bör en punkt läggas till om att Trafikverket bör titta på ett 

separat genomgångsspår med ökad flexibilitet för att nå plattformslägen. 

Grupp 3 Stig, Ulrika och Eje. 
De tre första punkterna för slutsatserna och de två sista stödjs av gruppen. Punkt 4 och 5 bör inte 

ingå, tycker att det är separata åtgärder. Det pågår diskussioner om placering av depå med 

tågoperatörerna. Detta kommer att tas hänsyn till i den fortsatta utredningen om markanspråk. 

Gruppen funderade på steg 1-3 åtgärder som kan göras i väntan på en slutlösning. Ett exempel kan 

vara att möjliggöra sammankoppling av två/flera tågsätt till ett tåg (att multa tåg) i Västerås i 

framtiden? Kan man ersätta trappan (västerut) med en rulltrappa med högre kapacitet? 

Ska man ta hänsyn till Nobelbanan och dess koppling till Mälarbanan? 

Ett tredje genomgående spår ger ca 9 meter mer i markanspråk (bredd på bangården), det är mindre 

än tillägget mellan 6 och 8 spår, men blir mer flexibelt än med 6-spårslösningen. Lösningen kommer 

dock förlänga stationen ytterligare och därmed troligen påverka omkringliggande broar. 

Kommentarer: MW tycker att det är viktigt att punkt 4 och 5 är med eftersom de är följdåtgärder 

efter det som behöver göras på bangården. De utredningar som ska gå vidare behöver inte vara 

Trafikverkets ansvar. 

SN påminner om att på vägsidan ansvarar och bekostar Trafikverket rastplatser och uppställning för 

fordonstrafiken, men för tågtrafiken ska inte Trafikverket ansvara alls för uppställningsplatser. Enligt 

SN känns detta resonemang inte rättvist för konkurrensen mellan trafikslagen. 

Erfarenhetsåterföring 
MW beskrev projektet startade med ett tufft tidsschema, från slutet oktober till 31 januari skulle 

processen bedrivas och rapporten färdigställas. I efterhand, kanske särskilt vid workshop 3, upplevs 

att Workshop 1 hade behövt föregås av en ”workshop 0” som enbart hade fokuserat på att 

presentera vad som gjorts tidigare och vilka förutsättningar och indata som förelåg. Det digra 

materialet som skickades ut till alla inbjudna var inte tillräckligt för att säkerställa en gemensam 

bakgrundsbild. 
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Enligt UN borde målen för projektet formulerats tidigt och gruppen borde kommit till en samsyn om 

mål och förutsättningar. Alla har olika bakgrund och gruppen hade behövt diskutera ihop sig. 

Projektet borde ha börjat med en mer djuplodande genomgång av förutsättningar och bakgrund som 

gett en samsyn om grunderna till projektet.  

SN är rädd att projektet har för låg ambitionsnivå då vi pratar om en fungerande järnvägsanläggning 

år 2050. SN påpekar att det är viktigt att man tittar i ett stort perspektiv, att integrera hela 

samhällsfunktionen. 

UN konstaterat att den snäva tidplanen i många fall är hämmande. Nu kommer dessutom en 

vägvalsstudie för E18, som också berör Västerås i stort. Kanske borde de integrerats? 

MW påpekad att integrering görs genom att flera av deltagarna i Åtgärdsvalsstudie Järnväg Västerås 

även ingår i arbetet med åtgärdsvalsstudie E18. 

Tillägg efter mötet: 

Patrizia (som avvek en stund under mötet) föreslog att en erfarenhetsåteföring genomförs under 

vår/tidig sommar då vi även kan bedöma om arbetet lett fram till vad vi förväntat oss.    

Kommande möten och fortsatt arbete 
Inga fler möten planeras inom projektet framtagande av åtgärdsvalsstudie Västerås. 
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