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VISION
Här hittar alla sin plats att njuta året runt
... en glass i solen
... en paus från båtlivet
... en god middag
... en höstpromenad i kvällsljus efter ar-
betsdagen
... en beachvolleymatch
... en utsikt från den nya lägenheten
... en ny möjlighet för sin verksamhet

VÄGEN DIT
- Tänk nytt - använd marken klokt

- Marint vardagsrum - addera målpunkter

- Plats att jobba och bo - komplettera med bostäder och ar-
betsplatser

- Förbättrade kopplingar - fl er sätt att röra sig 
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StationenHamnområdet

D
rottninggatan

Kungsgatan

Kungsudden

PLATSEN HISTORISKT

I och med järnvägens utbyggnad på 1870-talet 
fi ck Kungsör ett uppsving. Med både hamn och 
järnväg blev staden lockande för etablering av 
industrier. Kring sekelskiftet bildades därför ett 
antal fabriker i staden och byggnader för än-
damålet uppfördes i närhet av station och hamn 
vilket i dagens stadsbild har gett dem ett cen-
tralt och attraktivt läge.

Åren går och byggnaderna har till viss del fått 
annan användning. Transporter via sjövägen är 
inte längre av samma vikt och vattennära lägen 
blir mer intressanta för rekreation istället för att 
tillgodose industrins behov.

OMRÅDETS AVGRÄNSNING

Det studerade området avgränsas av Kungsga-
tan i söder och Kungsudden i norr. Järnvägen 
skär genom området från öst till väst och sta-
tionen avgränsar området i öster. I väster grän-
sar väg 250 och dess bro över Arbogaån. i nor-
dost mynnar Arbogaån i Mälaren.

BAKGRUND

Museum/restau-
rang/kafé

Gästbrygga/turbåtar

Fågeltorn

Park

Kungsör station

Gästbrygga

Kafé

Strandpromenad

PLATS MED BEFINTLIGA VÄRDEN

Sommartid passerar båttrafi ken längs Arbo-
gaån som mynnar i Mälaren vid Kungsör och 
förbinder staden med både Arboga och Örebro. 
Hamnområdet är sommartid en besökt plats för 
kommunens invånare och båtfolk, som angör 
gästbryggan med dess service. Även turbåtar 
angör bryggan. 

Åparken i öster ger möjlighet för parkprome-
nad längs vattnet. Även Sofi aparken med café 
vid brofästet väster om hamnen är en tillgång. 
Längs åns södra sida är det möjlig att promen-
era genom Kungsörs centrala del. Närheten till 
stationen innebär mycket goda regionala kom-
munikationer.

Väster om gästbryggan direkt norr om järnvä-
gen fi nns en vacker äldre verksamhetsbyggnad. 
Den långa industribyggnaden söder om järnvä-
gen i väster är kulturhistoriskt intressant. 
I norr ligger Kungsudden med kungsgård, mu-
seum och restaurang/café. Kungsudden är ett 
område med höga natur- och kulturvärden med 
kungsgården och naturreservatet Jägaråsen. Utredningsområdets avgränsning.

väg 250

Platsen idag.
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VAD HÄNDER OM INGET GÖRS?

Byggnader behöver hållas i vårdat skick, men det 
är kostnadskrävande. Om befi ntliga byggnad-
er inte rustas fi nns risken att skicket försämras. 
Platsen kommer inte att upplevas omhänderta-
get. Nedåtgående spiral med skadegörelse och 
klotter riskerar att minskar platsens attraktivitet. 
Platsen blir mindre besökt och riskerar att bli en 
baksida ingen vill vistas på. 

För att motverka det negativa behöver platsen 
lyftas och få en användning även utöver den 
varma sommartiden. De vackra äldre byggnad-
er med lokalt förankrad historia bör bevaras och 
nyttjas. De övriga slitna byggnaderna bör istäl-
let ge plats för nya målpunkter. 

NEGATIV PÅVERKAN

Flera slitna, äldre verksamhetslokaler fi nns kvar. 
Verksamhetsbyggnaderna har i vissa fall inte 
fyllts med en ny verksamhet och hamnområdet 
befolkas bara av besökande sommartid. Vinter-
tid är hamnområdet mycket lite besökt. 

Området genomskärs av järnvägen, som avskil-
jer hamnområdet från övriga Kungsör. Spåren 
bildar en barriär och tågtrafi ken innebär bull-
er och vibrationer till omgivningen. Den långa 
historiken av industri- och hamnverksamheter 
har fört med sig föroreningar i marken och 
byggnader.  Norr om järnvägen är de geotekn-
iska förutsättningarna inte goda. Sammantaget 
bedöms marken norr om järnvägen inte lämp-
lig för bostäder. Då marken i hamnområdet är 
potentiellt förorenad bör främst verksamheter 
som inte innebär ingrepp i marken tillkomma 
utan större sanering. Mellan hamnområdet och 
Åparken fi nns en instängslad elstation.

Instängslad elstation och järnvägen som skär-
mar av hamnområdet.

Befi ntliga slitna byggnader.Vattenkontakten och några av de äldre vackra byggnaderna tillför kvaliteter på 
platsen.
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VATTNET

Hamnområdets viktigaste tillgång är 
närheten till vattnet. Kontakten med vat-
tnet behöver utvecklas och vårdas. Med 
nya möjligheter för rekreation kan hamnen 
bli en livlig och central punkt i kommunen. 

Genom att göra området mer inbjudande 
knyts fl er människor hit och ett utbud för 
att lokalisera nya verksamheter skapas. 
Här föreslås platser för möten och aktivi-
teter.

De östliga verksamhetsbyggnaderna med 
silo och tegelbyggnad rivs och ger plats 
för publika ytor. I väster kvarstår den vack-
ra magasinsbyggnaden, som kan hyras ut 
till företagare. Den befi ntliga servicebygg-
naden Kajutan ligger kvar för gästhamn-
ens behov.

Utmed norra stranden anläggs en ny 
strandpromenad med möjlighet för utökad 
gästhamn.

Med nya målpunkter kan fl er människor lockas till platsen.

MARINT VARDAGSRUM - en plats för möten och aktivitet

Trädäcket

Norra stranden

Badet

Aktivitetsparken

Husbilar

Parkering

Parkering

TRÄDÄCKET

Ett stort trädäck ger ett enhetligt golv för 
det o� entliga vardagsrummet. Trädäck-
et kan användas för picknick och lek och 
skapar en tydlig identitet för hamnen. 
Genom att bygga in trappor och höja upp 
trädäcken till formen av en amfi teater kan 
platsen användas för evenemang med 

Referensbild BIG Architects.Referensbild BIG Architects.

sittplatser och nyttjas i väntan på turbåten. 
Under amfi tiaterns upphöjda däck kan bo-
dar för försäljning byggas in. På baksidan 
av amfi teatern öppnar bodinnehavarna 
dörrarna för försäljning av lokalt hantverk 
eller uthyrning av lekutrustning, kanoter 
eller liknande.

Utmed den nordliga stranden anläggs 
spång eller bryggstråk från vägbron i väster. 
I öster fi nns möjlighet för uppställning av 
husbilar. 

Körbar entre till hamnområdet kvarstår 
österifrån med förslag på utökad parkering, 
som kan samutnyttjas för tågpendlare.
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Anläggning av en uppvärmd simbassäng 
i Arbogaån förvandlar hamnområdet till 
en centralt belägen badplats för såväl 
Kungsörs invånare som besökare. 

Visionsbild - Det uppbyggda trädäcket och förlängningen av Åparken med lek och aktivitet. 
Kollage med del av BIG Architects.

Åparken förlängs västerut och skapar en 
lummig och attraktiv miljö i hamnen. Här 
fi nns det även möjlighet att skapa o� entlig 
odling i upp höjda pallkargar.

I anslutning till bad och lekplats kan vatten-
lek anläggas för besökande barn.

En större lekpark skapar plats för kommun-
ens yngre invånare. Med ett maritimt tema 
knyter lekparken an till platsens historia 
och förstärker dess identitet. 

En volleybollplan och bouleplan eller en 
multisportyta för många olika bollsporter 
aktiverar platsen.

Konst och belysning kan med relativt enkla 
medel förändra en plats utseende. Staketet 
kring befi ntlig elstation utsmyckas av loka-
la konstnärer för att bli ett kontsverk.
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Nya bostäder norr om Arbogaån.

Omprogramering av befi ntlig industriokal till 
bostäder och verksamheter. Byggnaden kan 
förse Kungsör med unika och attraktiva bostäder. 
Med fl er boende på platsen fi nns ett underlag 
för verksamheter i byggnaden som kan förse 
norra delen av Drottninggatan med målpunkter.

Rivning av befi ntlig industrilokal innebär att nya 
bostäder i form av fl erfamiljshus kan tillkomma. 
Därutöver kan en ny koppling mellan Järnvägs-
gatan och Kungsgatan skapas.

Det fi nns en potential för att tillskapa nya 
bostäder och verksamheter runt hamnområdet, 
både genom omprogrammering av befi ntliga 
byggnader och genom att riva och göra plats 
för nya. Med fl er boende i närheten av hamnen 
skapas ett bättre underlag för verksamheter och 
för levande o� entliga rum även norr om cen-
trum. Fler har möjlighet att besöka platsen eller 
bedriva sin verksamhet här.

Flera ytor runt hamnen planeras för bostäder 
eller har potential för bostadsutveckling.

PLATS ATT JOBBA OCH BO

Ett fl erfamiljshus utmed Arbogaån Skapar en ny 
och välkomnande entré till Kungsör och ham-
nområdet.

Norr om Kungsgatan i korsning med Hamngatan 
planeras det även för nybyggnad av bostäder, 
något som kommer öka underlaget av boende 
och möjliga besökare till området ytterligare. 

Eventuell utveckling 
av Kungsgården
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Magasinsbyggnaden i västra hamnområdet be-
hålls och restaureras och blir en identitetsmarkör 
för området samt berättar om områdets histo-
ria. I byggnaden skapas plats för lokaler som kan 
användas för kreativa verksamheter, såsom atel-
jéer och verkstäder för hantverk. 

Visionsbild - Tegelbyggnaden utefter Järnvägsgatans västra del omvandlas till bostäder med högt i tak och vackra fönster.

Möjlig radhusbebyggelse nordväst om Kungs-
gården. Fler boende norr om Arbogaån innebär 
att fl er kommer röra sig vid hamnen.

Möjlig bostadsbebyggelse norr om Kungsgatan. Möjlig bebyggelse invid Arbogaån. Utöver att 
erbjuda nya unika boenden i Kungsör lämpar sig 
platsen för en ny välkomnande entré till staden.



10

Västerifrån nås hamnen genom gångväg under 
vägbron och järnvägsgsbron via den nyanlagda 
minnesparken, Rosa Svenssons plats.

FÖRBÄTTRADE KOPPLINGAR
I dagsläget är hamnen otillgänglig med få och 
otydliga entréer till området. För att öka attrak-
tiviteten behöver tillgängligheten runt om och 
till området bli bättre. Järnvägen är en uppen-
bar barriär, i dagsläget fi nns det endast mö-
jlighet att korsa spåret vid hamnens ytterkanter 
i öst och väst. Kungsgatan i söder är tidvis tungt 
trafi kerad och gång- och cykeltrafi kanter korsar 
vägen via få och otydliga övergångar.

Samtidigt som vattnet fungerar som en tillgång 
genom möjligheten att tillföra båttrafi kanter till 
området utför det också en barriär för de som 
inte har tillgång till båt.

I öster angörs hamnområdet från Fredsgatan 
österifrån eller från Järnvägsgatan i söder. Kop-
plingen över spåret ansluter i östra delen av 
parken och inte direkt till hamnen. 

Kopplingen över ån för fotgängare och cyklis-
ter löper över bron längs med väg 250. På den 
norra sidan av Arbogaån fi nns inte möjlighet att 
vika av ned till vattnet.
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Drottninggatan är den genaste vägen från cen-
trum till hamnområdet. Den södra delen av 
Drottninggatan har nyligen utvecklats och gjort 
Kungsörs centrum mer trivsamt och attraktivt. 

Genom att rusta upp den norra delen av Drot-
tninggatan skapas ett tydligt samband från cen-
trum ner till vattnet. Längst i norr förseslås en 
mötesplats i form av ett torg som sommartid 
även kan nyttjas för uteservering till befi ntligt 
café.

FÖRBÄTTRADE KOPPLINGAR

I och med en rivning av industribyggnaden 
längs med Järnvägsgatan möjliggörs det för en 
ny koppling mellan Kungsgatan och Järnvägs-
gatan. 

Trottoaren förlängs utmed Järnvägsgatan, från 
järnvägsstationen till Drottninggatan. 

Nya passager och förbättringar för gående.

Gångbanorna på den befi ntliga vägbron rus-
tas upp och breddas. En koppling ner till en ny 
strandpromenad på norra sidan av ån anläggs.
Genom nya anslutningar från bron till stranden 
skapas en genare kopplingar mellan södra och 
norra sidan.

Förlängning av gångbanan längs Kungsgatan 
utmed norra sidan samt en ytterligare övergång 
förenklar för gående och cyklister och kan sam-
tidigt sänka farten hos bilister. Genom farthinder 
på Kungsgatan vid korsningen Drottninggatan 
kan säkrare passage tillskapas för gående och 
cyklister. 
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STÖRNINGAR FRÅN JÄRNVÄGEN

Järnvägen innebär en begränsning för mö-
jligheten till att uppföra ny bebyggelse. 

Att uppföra nya byggnader inom 30 meter 
från järnägen, som är en led för farligt gods, in-
nebär ökat behov av riskutredning och troligen 
skydds åtgärder. Denna begränsning gäller även 
för ändrad användning av  befi ntliga byggnader. 
Riskfrågor behöver hanteras vid planarbete för 
att uppföra bostäder. Även buller och vibration-
er från järnväg behöver utredas.

Översiktlig stabilitetkartering, MSB 2018-09-30

FORTSATT ARBETE

STRANDSKYDD

Strandskydd gäller inom 100 meter från stran-
dlinjen på land och ut i vattnet. Strandskydd kan 
vara upphävt i samband med detaljplan eller 
genom dispens. Vid upprättande av ny detaljplan 
ska ett eventuellt upphävande av strandskyddet 
prövas och kräver särskilda skäl.

FÖRORENAD MARK

Områdets industriella historia har fört med sig 
att marken  och industriella byggnader i områ-
det potentiellt är förorenade. Att sanera befi nt-
lig mark och byggnader är kostsamt. Endast de 
kulturhistoriskt intressanta byggnader bedöms 
vara värda att sanera och hitta ny använding för.

GEOTEKNIK

MSB har upprättat övergripande stabilitetskar-
tering. Strandzonen kan inte klassas som till-
freddsställande stabilt eller är inte tillräckligt 
utrett. Detaljerade stabilitetsutredningar bör ut-
föras.

Generellt strandskydd.

Potentiellt förorende områden enligt Länsstyrelsen.
1 2 3 EMycket stor risk. Stor risk. Måttlig risk. Ej riskklassad.
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GÄLLANDE DETALJPLANER

Marken i hamnen är idag detaljplanelagd för 
småindustri och industri. Ny detaljplan kan be-
hövas för att pröva byggnation för till exempel 
nya bostäder söder om Järnvägsgatan.

Sammanläggning av gällande detaljplaner. Rosa ytor medger idag småindustri. Ljusblå ytor avser industri och gula är mark för bostäder.




