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Detaljplanen omfattar resecentrum med anslutande 

terrasser, bebyggelsekvarter och allmänna platser såsom 

gata, park och torg.

Resecentrum planeras att byggas ut i två etapper, 

indelningen beskrivs utförligare i planbeskrivningen. Etapp 

1 planeras att påbörjas så snart detaljplanen har vunnit laga 

kraft. Etapp 2 däremot väntas genomföras omkring 15 år 

senare. Då samhällsutvecklingen går snabbt framåt fi nns 

det en risk att förutsättningarna för etapp 2 kommer att 

se annorlunda ut när den väl ska byggas. Det fi nns därför 

behov av att bygga in en större fl exibilitet i detaljplanen 

för etapp 2. För etapp 1 fi nns en tydligare bild av dess 

förutsättningar, vilket medför att gestaltningen av etapp 1 

kan beskrivas i större grad i detta dokument. 

För etapp 2 sätts ramarna upp för gestaltning för att uppnå 

gemensam gestaltning med etapp 1. Exakt utformning av 

platsbildningar eller innehåll blir mindre viktigt att styra 

då förutsättningarna kan ändras innan den andra etappen 

byggs ut.

Det är inte bara stationsbyggnaden och dess två etapper 

som är viktiga för upplevelsen av platsen och staden. I 

planförslaget ingår även Vasakvarteret och Sigurdkvarteret 

som med sin blandning av bostäder, kontor och 

verksamheter bidrar till stadslivet. Även de två broarna 

över spårområdet och de anslutande terrasserna på vardera 

sida kommer bli tongivande arkitektoniska element i 

stadsbilden. Dessa passager och terrasser kommer genom 

sin form och funktion knyta samman staden. 

Gestaltningsprogrammet som togs fram 2014 som ett 

komplement till den fördjupade översiktsplanen för 

Stationsområdet redovisar principer för den framväxande 

stadsdelens innehåll och gestaltning. Resecentrum ingick inte 

i gestaltningsprogrammet, eftersom det pågick ett parallellt 

arbete med att ta fram förslag på nytt resecentrum. Det är 

också därför ett nytt gestaltningsprogram för resecentrums 

detaljplan tas fram. Tidigare intentioner följs i stort. I de 

fall det skiljer sig åt ska detta gestaltningsprogram gälla. 

2013 togs en gemensam målbild fram för Västerås nya 

resecentrum i samarbete mellan Västerås stad, Jernhusen, 

Trafi kverket, Regionala kollektivtrafi kmyndigheten i 

Västmanland och Klövern. 

Målbilden utgjorde underlag när arkitekterna tog fram 

förslag för nytt resecentrum och de höga ambitionerna 

kring gestaltning och utformning har funnits med från 

start. 

Framtida resecentrum ska, i betydligt större grad än 

idag, vara en integrerad del av centrala Västerås. Det nya 

resecentrum ska blicka framåt mot 2030 och även vara 

utvecklingsbart för att klara behoven 2050.

En fördjupad översiktsplan för Stationsområdet godkändes 

2013. Där pekas Stationsstaden, där resecentrum ingår, ut 

som en kraftfull nod. Möjlighet fi nns att skapa en attraktiv 

och stationsnära stad där fl er människor kan bo, arbeta och 

vistas centralt. 
Läs mer i Målbild Västerås resecentrum, 2013-08-27

Resecentrum ska bli en attraktiv och effektiv knutpunkt 
för alla transportslag och för resor inom, genom, från och till 
Västerås. Resecentrum ska ha en spännande utformning 
och vara väl funktionsmässigt integrerat i stadens fl öde. 
Resenären ska stå i fokus, och människan i centrum. 
Det ska vara en trygg, säker, tillgänglig och välkomnande 
mötesplats, som är kommersiellt bärkraftig och har en hög 
servicegrad.

Västerås nya resecentrum ska fungera som ett landmärke. 
Det ska utmärkas av dubbelsidighet där alla entréer 
upplevs som framsidor. Gestaltningen av det nya 
resecentrumet i Västerås är speciellt viktig och ska 
utmärka sig självständigt och kraftfullt. Invändigt ska 
resecentrum vara innovativt och nytänkande. 

- Ur Målbild Västerås Resecentrum 



Syftet med detta gestaltningsprogram är att beskriva 

intentionen för gestaltning och utformning av resecentrum, 

övrig bebyggelse, de offentliga miljöerna och de privata 

gårdarna som ingår i  detaljplaneområdet. Det är en 

sammanställning av framtaget material och ett förtydligande 

av vad som är viktigt att tänka på för att kunna uppnå 

ambitionsnivån för utformning och gestaltning i området.

Gestaltningsprogrammet ska ses som ett komplement till 

plankartan och planbeskrivningen. Dokumentet ska bidra 

med värdefull information och vägledning till framförallt 

genomförandeskedet när det kommer till planområdets 

gestaltning och utformning.

Gestaltningsprogrammet är uppdelat i tre kapitel där det 

första inledande kapitlet går igenom den övergripande 

gestaltningsidén för detaljplanen. I kapitel 2 har en 

geografi sk indelning av planområdet gjorts och utifrån 

den presenteras de platsspecifi ka förutsättningarna  och 

vägledning. Kapitel 3 tar upp olika teman bl.a. grönstruktur, 

dagvatten, kulturmiljö, belysning och bidrar med vägledning 

och ramverk hur man ska arbeta med gestaltning och 

utformning för att skapa goda miljöer inom området.

Illustrationerna som visas i gestaltningsprogrammet är inte 

juridiskt bindande utan endast exempel på hur planområdet 

kan utformas i enlighet med plankartan. 

Planförslaget med sina tre delar; Vasakvarteret, Resecentrum och Sigurdskvarteret. (Illustration BIG)



Gestaltningsprogrammet (2014) är ett komplement till 

den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet och 

redovisar principer för den framväxande stadsdelens 

innehåll och gestaltning. 

Den framväxande stadsdelen ska enligt den fördjupade 

översiktsplanen vara tät och blandad. Den ska innehålla en 

blandning av funktioner, samt en varierad skala. Stadsdelens 

identitet och karaktär ska utgå från platsens historia. För 

att stadsdelen ska dra nytta av sitt attraktiva läge behöver 

samband och kopplingar förbättras. Järnvägen, Södra 

Ringvägen och Kungsängsgatan är viktiga stråk men utgör 

också barriärer, med tung trafi k som försvårar för gående 

och cyklister.  

Tre viktiga noder identifi eras som kommer ha ett innehåll 

som attraherar ett större upptagningsområde och därmed 

blir en målpunkt även för besökare utanför stadsdelen. 

Stationsstaden är den kraftfulla noden runt nya resecentrum, 

som gör området attraktivt för i stort sett alla verksamheter 

som ska vara lätta att nå. Stationsnära arbetsplatser främjar 

kollektiva resor.  Kollektivtrafi knära bostäder ger närhet 

till både service, kommunikationer, centrum och vattnet. 

Bottenvåningar kan fyllas med verksamheter som alstrar 

stadsliv till noden.

Stadsdelens noder förbinds med stråk. Stråken är av 

strategisk betydelse för nodernas intensitet, stadsdelens 

orienterbarhet, rörelsemönster och tillgänglighet. Stråken 

knyter samman målpunkter inom och angränsande 

stadsdelar. Den framväxande stadsdelen behöver tydliga, 

attraktiva offentliga rum – mötesplatser för de som arbetar 

och bor i närheten men också som lockar besökare längre 

ifrån. I gestaltningsprogrammet nämns torgytorna vid 

Resecentrum. Torgen utgör entréplatser till resecentrum 

och kommer tillsammans med resecentrum att utgöra 

stationsstadens viktigaste platser. 

Gestaltningsprogrammet lyfter vissa aspekter som kan 

bidra till variation, men även övergripande samhörighet 

mellan kvarteren:

• Variation i höjd inom kvarteret

• Variation i gestaltning och fasadmaterial

• Fokus på ögonhöjdsperspektivet

• Förhållande till gatuliv

• Användning av taklandskapet

• Hållbart byggande

• Placering av balkonger

• Gröna och privata gårdar

• Stadsmässig parkering

Kajstråket förbinder centrala staden med vattnet och vidare mot Kokpunkten och 
längs Mälarstranden. 

Stationsstaden - den kraftfulla noden runt resecentrum.



Västerås nya resecentrum ska integreras med staden och 

knytas ihop med omkringliggande stadsdelar. Här skapas 

en attraktiv och stationsnära stad där fl er människor kan 

bo, arbeta och vistas centralt. Stationsområdet omvandlas 

från baksida till framsida och blir en naturlig del av staden. 

Resecentrum blir med sin arkitektur ett nytt visuellt 

landmärke med vackert utformade platser. En ny årsring 

adderas i Västerås långa historia. 

Västerås nya resecentrum är inte bara ett resecentrum, 

där resenärerna på ett smidigt sätt kan ta sig till, från 

och mellan olika trafi kslag. Resecentrum blir även en 

sammanlänkande nod som underlättar för de som vill ta sig 

mellan centrala Västerås och Mälaren, och mellan stadens 

centrala stadsdelar till fots eller med cykel. Västerås nya 

resecentrum ska vara en plats som både västeråsare och 

besökare vill komma till och vara på. Västerås resecentrum 

ska underlätta vardagen för både besökare, passerande och 

för de som bor i närheten.

Intill nya resecentrum skapas nya bostäder, mötesplatser, 

besöksmål och arbetstillfällen med gångavstånd till 

stadskärnan, resecentrum och Mälaren. Genom att tillföra 

nya attraktiva platser och funktioner som underlättar 

resan, upplevs stationen också som närmare och tryggare. 

Bostadsbyggande i centrala och stationsnära lägen är en 

förutsättning för ett hållbart stadsbyggande.

Visionen och målbilden för Västerås resecentrum kan 

sammanfattas i ledorden: 

Framtidens resecentrum fyller även en viktig funktion 

i det lokala och regionala landskapet, både som ett nytt 

visuellt landmärke som hänsynsfullt kopplas ihop med 

den befi ntliga stadsstrukturen, samtidigt som det med sin 

nyskapande och tydliga arkitektur ger området en egen 

identitet i riktning mot framtiden.

Västerås nya resecentrum spelar en viktig roll för att 

förverkliga målbilden för Västerås innerstad. 

I målbilden för Västerås innerstad fastställs att västeråsarna 

önskar sig en innerstad ”som vågar”, som har en stark 

identitet och lösningar som sticker ut. Västerås innerstad 

ska även innehålla många platser att mötas, trygga ställen 

där det är liv, ljus och rörelse från morgon till kväll. 

Enligt målbilden ska gröna transportlösningar och att 

fotgängare och cyklister ska kunna röra sig tryggt och 

bekvämt, prioriteras. 

Resecentrum bidrar i allra högsta grad till målbildens 

önskan om att skapa levande stråk som knyter samman 

hela staden ner mot Mälaren, så att allt hänger ihop i en 

enda stor innerstad.

Visionen är att det nya resecentrumet ska samla hela 

stadens infrastrukturella knutpunkt i ett landskap under ett 

tak. Byggnaden ska förena funktioner. Taket ska välkomna 

besökare till Västerås samtidigt som det ger resecentrum 

en tydlig identitet. 

Historiskt sett har stationer varit stora byggnader och 

statiska objekt i staden. De fungerar ofta som barriärer och 

tar inte alltid hänsyn till de komplexa urbana sammanhang 

de ingår i. Visionen här är istället en station som är 

ett nätverk av urbana rörelsemönster, en station som 

sammanfl ätar alla de fl öden som strömmar genom staden, 

en station som är ett stadsrum fyllt av liv och aktivitet.

Arkitekturen ska öppna upp och välkomna alla resenärer 

och besökare samtidigt som den ger resecentrum en tydlig 

identitet. Resecentrums karakteristiska tak breder ut sig, 

bjuder in från alla håll och skapar rumsliga sammanhang. 

Landskapet lyfter sig över resecentrum och kopplar samman 

centrum med Mälaren, Vasaparken med Hamnparken, i ett 

organiskt fl öde av både grönska och människor. 



Ett resecentrum är en portal till staden, samtidigt som 

det är ett fönster ut i världen och en plats att mötas på. 

Gestaltningen av resecentrum tar fasta på upplevelsen av 

att vara på väg och av en ständigt strömmande rörelse. 

Resecentrum är inte bara viktig för de som reser, platsen 

blir en del i den lokala stadsbilden. Här skapas plats och 

rum för liv och aktivitet. 

Resecentrum ska ha integritet och respekt för sin 

omgivning, och leva i samklang med staden och alla olika 

trafi kslag som möts i resecentrums famn.

Ett helhetsgrepp har tagits för utformning och gestaltning 

av hela området. Vasakvarteret och Sigurdskvarteret 

får en samhörighet med resecentrums gestaltning och 

närliggande omgivning. Ett sammanhållet formspråk och 

att bebyggelsen är väl gestaltad från alla väderstreck är av 

stor vikt. 

Vasakvarteret blir en av stadens viktigaste platser då det 

genom sin nära placering till resecentrum utgör entrén till 

centrala Västerås. Stora fl öden av människor passerar och 

rör sig mellan stadskärnan, resecentrum och områdena 

längs Mälaren. Det behövs utrymme för att hantera dessa 

fl öden, som över tid kommer att växa sig ännu större i takt 

med att Västerås växer. Genom att aktivera platsen mer; 

dels genom placering av stråk och fl öden, dels genom 

en relativt hög exploatering med varierat innehåll, skapas 

förutsättningar för användning dygnet runt. Vasaterrassens 

landskap förlängs och får genom Vasakvarteret en koppling 

till Hamngatan. På det sättet fortsätter det gröna landskapet 

med gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägnätet knyts 

ihop med omgivningen och genomkorsar kvarteret.  

Vasakvarteret bygger vidare på samma grundidé som 

resecentrum med uppbyggt landskap. Mot Södra Ringvägen 

och infarten av Färdvägen öppnas landskapet upp med 

fasader i gatunivå med publika lokaler i bottenvåningen. 

Ovanpå landskapet placeras två punkthus, som gradvis 

minskar i höjd närmast resecentret. Husen smalnas av på 

höjden för en smalare profi l som öppnar upp siktlinjer 

och knyter an till Västerås historik med smala torn. 

Vasakvarteret sätter också Svartån och förbindelsen ner till 

hamnen i ett nytt sammanhängande stadsrum och struktur. 

Vasaparken blir aktiv från alla håll och glömda och dolda 

förbindelser aktiveras från Kungsängsgatan till slottet.

Sigurdskvarteret ligger centralt mellan Sigurdterrassen, 

Kungsängsterrassen, Kungsängsgatan och spårområdet. 

Kvarteret integreras med nya resecentrum. Kvarterets 

storskalighet bryts ned genom en variation i höjd och 

fasadutformning. Olika delar av resecentrum sammanbinds 

genom stråk som korsar kvarteret.

Till följd av buller och säkerhetsavstånd behöver kvarteret 

utformas för att skapa en skyddande skärm mot buller. 

Resandesituationen för de som passerar med tåg blir 

också en parameter i gestaltningen, liksom relationen 

Södra entrén Sigurdsterrassen, Resecentrum. (Bild: PLAY-TIME)

Vasakvarteret längs Södra Ringvägen. (Bild: BIG)

Stråk genom Sigurdkvarteret. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)



till Ottarkontoret och Mimerkvarten på andra sidan om 

spåren.

Byggnadskropparna i kvarteret föreslås brytas upp i fl era 

volymer som staplas ovanpå varandra. Det ger en variation 

av kvarterets höjdskala samt en möjlighet att forma 

volymerna i kvarteret Sigurd både efter de behov som 

fl ödena har samtidigt som siktlinjer kan hållas öppna för 

utblickar mot målpunkter och stråk. 

Byggnadernas innehåll påverkar gestaltningen eftersom 

olika funktioner har olika behov av både mått- och 

ljusförhållanden. Arkitekturen signalerar olika grader av 

offentlighet och intimitet. Olika uttryck för olika funktioner 

underlättar också orienterbarheten. Både fasadernas 

utformning och gårdens planering visar för besökare och 

boende var man möts och var man kan passera.  

Större delen av bebyggelsen placeras på en upphöjd gård 

som döljer både parkering och leveranser eftersom det sker 

i underjordiskt garage. Mot Kungsängsgatan sluttar den 

upphöjda gården likt Sigurds- och Kungsängsterrassen och 

ansluter således på ett naturligt sätt till resecentrum. 

Gestaltningen av resecentrum är född ur all rörelse som 

omger det, något som också har inspirerat gestaltningen av 

Sigurdskvarteret. Gestaltningen samspelar med omgivande 

stadsstrukturer och karaktärer, samtidigt som kvarteret ges 

en egen identitet. Med sina rundade hörn bidrar husens 

utformning till en inbjudande känsla – du välkomnas 

in i kvarteret. De rundade hörnen är även positiva ur ett 

trygghetsperspektiv och för solljusförhållanden. 

Resecentrum ses som en ny årsring i staden. 

Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, 

omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, 

material och detaljer. 

Västerås nya resecentrum ska fungera som ett 

landmärke. Gestaltningen ska utmärka sig själv-

ständigt och kraftfullt. Resecentrum ska vara 

väl funktionsmässigt integrerat i stadens fl öden.

Vasakvarteret och Sigurdskvarteret ska ha 

samhörighet med resecentrums gestaltning och 

närliggande omgivning. 

Material och karaktär ska knyta an till omgivan-

de bebyggelse. 

Området ska upplevas som enhetlig trots olika 

fastighetsägare. Ett sammanhållet formspråk 

och att bebyggelsen är väl gestaltad från alla 

väderstreck är av stor vikt. 

Detaljer bidrar till helhetskänslan och utföran-

det ska tåla granskning på nära håll.

Stora fl öden av människor ska hanteras - viktigt 

skapa god orienterbarhet och bra överblick. 

Olika gruppers tillgänglighetskrav ska tillgodo-

ses och tillgänglighetslösningar ska integreras i 

den överordnade gestaltningen.

Robusta arter används inom resecentrum, med 

stort fokus på att hitta arter lämpliga för plat-

sens förutsättningar på bjälklag.

Återanvänd material från byggnader som rivs. 

Konstnärlig utsmyckning ska stärka Västerås 

identitet och resecentrum som mötesplats. 

Ett integrerat dagvattentänk ska genomsyra 

gestaltningen och bidra till goda och hållbara 

offentliga miljöer.

Ekosystemtjänster blir en naturlig del av områ-

dets gestaltning.

Tillfälliga lösningar ska utföras med samma höga 

kvalitet som i övrigt område.



Det södra entrétorgets landskap sveper upp mot sta-

tionshuset som ett lekfullt, topografi skt landskap som för 

tanken till Mälarens böljande uttryck.Sigurdsterrassen är 

stor i sin skala med resliga tallar och höga, svajande gräs. 

Uttrycket är offentligt och öppna siktlinjer skapas ned 

”Gestaltningen av det nya resecentrumet i Västerås 

är speciellt viktig och ska utmärka sig självständigt 

och kraftfullt.” 

- Ur målbild Västerås resecentrum, 2013

Västerås nya resecentrum är utformat med utgångspunkt i 

fl öde. Flöde för kollektivtrafi k och för resenären, men ock-

så för staden och för besökaren. Baserat på fl öde och en 

ambition att förbinda stadssidan med Mälarporten och Mä-

laren sträcker sig stadens golv över järnvägen. Vasaparkens 

gröna stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk 

upp och över spåren och förbinder centrum med Hamn-

parken och Mälaren. Mot busstorget fälls landskapet ner 

och förlänger fl ödet och känslan av ett sammanhängande 

landskap som binder ihop.

Historiskt har stationer varit stora byggnader, liggande som 

statiska objekt i staden. De fungerar ofta som barriärer och 

tar inte alltid hänsynt till de komplexa urbana sammanhang 

de ingår i. I förslag till nytt resecentrum sammanfl ätas alla 

fl öden som strömmar genom staden och blir till en station 

som är ett stadsrum fyllt av liv och aktivitet. 

mot hamnen och Mälaren. På det sättet bjuds stadens 

invånare in till platsen och resecentrum blir en naturlig 

del av alla västeråsares och besökares upplevelse. Västerås 

nya resecentrum lyfter sig som ett böljande landskap över 

järnvägen med storslagna vyer över Mälaren och in mot 

stadens centrum.

FLÖDE - En vision om en enhetlig stad och ett förenande fl öde över järnvägen. 
(Illustration: BIG)

UPPLYFT LANDSKAP - Flödena defi nierar resecentrums golvytor, och lyfts 
upp över spårområdet. (Illustration: BIG)

STATIONSMILJÖ - Innehållet slipas av fl ödena och lämnar ytor, möbler och 
perrongtak med runda nedslipade kanter. (Illustration: BIG)

SVÄVANDE OCH SKYDDANDE TAK - Det svävande taket defi nierar 
det urbana rummet, hörnen lyfts upp för att erbjuda utsikt och orientering. 
(Illustration: BIG)



Form för fl öde. (Illustration: BIG)

Det nya landskapet som ansluter sig till järnvägen är format 

av fl ödet; det snabba fl ödet som tar resenären direkt till sin 

destination, det långsamma fl ödet som tar med besökaren 

på en upptäcktsfärd och en fi ka, cykelfl ödet som svänger 

svagt i landskapet samt ett slingrande fl öde som ger till-

gänglighet och plats åt alla. Ovanpå detta landskap formas 

en miljö av kommersiella ytor med möbler, information 

och skyddande väntzoner - ytor som formats av fl ödet och 

fått ett organiskt och mjukt uttryck. Landskapet i och utan-

för resecentrum sammankopplas både genom dess fl öden 

och den bebyggda miljön 

Över landskapet sträcker sig taket som ett skyddande segel 

Landskap En ny typologiBro över järnväg Förbindande tak

över bron och dess innehåll. Takets funktion är att skydda, 

samla och bjuda in. Som ett hängande lakan, från pelare till 

pelare, fl yter det ut som ett moln över resenärerna. För att 

släppa in ljus och låta luften cirkulera har taket skivats med 

en sicksaklinje, från ena sidan till den andra. Denna linje 

fungerar som ett bärande element samtidigt som den låter 

både ljus och luft cirkulera in och ut ur byggnaden.

Sicksacklinjen som går från pelare till pelare sträcker ut ta-

ket mellan en stödlinje längs takets långsidor. Denna kon-

struktion innebär ett inomhuslandskap fritt från pelare vil-

ket frigör stor fl exibel yta för cirkulation och service som 

kan formas fritt.

Från stationsbyggnad till stationsrum. (Illustration BIG)

Västerås nya resecentrum får en unik och modern utform-

ning. Kännetecknande för resecentrum är byggnadens 

transparanta fasad och takets utformning. 

För att tillskapa resecentrum dess lätta intryck ska fasaden 

till största del bestå av glas. De glasade fasaderna ska ha 

slanka profi ler som även bidrar med en vertikalitet. Tak-

material ska väljas varsamt så att takets lätta intryck kan 

bibehållas. Takets utskjutning över fasaderna bidrar till den 

svävande känslan, där taket skjuter ut över fasaden.

Traditionell övergång - en barriär i staden Stationsrummet genereras av stadens fl öden



Materialvalen inne i resecentrums byggnad ska samspela 

med materialvalen som fi nns i utemiljöerna runt byggna-

den så som terrasserna. 

Taket tillsammans med landskapet är båda viktiga pussel-

bitar i visionen om hur resecentrum ska bidra till att binda 

samman staden. Grundidén i takets gestaltning är att den 

ska upplevas som en lätt konstruktion. Taket som framstår 

som ett böljande lätt stratusmoln som svävar och skyddar 

resenären. Taket skyddar landskapet och öppnar upp sig 

mot stadens fl öden. Kontinuerligt i plan men föränderligt 

i sektion bidrar taket med att öppna resecentrum mot om-

världen, samtidigt som det samlar sig runt resenären. Taket 

ska upplevas som den samlande identiteten för hela områ-

det. 

Taket lyfts upp i hörnen och markerar på så sätt tydligt 

entréerna till resecentrum, taket blir sedan lägre över bron. 

På så sätt är taket lägst där terrasserna över spåret är som 

högst. Takformen möter rampernas svepande rörelse och 

bjuder tillsammans in till ett fl öde över spåren. 

Takets undersida är klätt i lätta material, som trälameller 

som kan följa takets form. Träet ger värme, lätthet och kan 

bidra till en bättre inomhusmiljö och akustik. Andra alter-

nativ kan vara ringnät i metall som är lätt att forma. Tak-

materialet ska studeras mer i nästa steg.

Entréerna utgör framsidor som med hjälp av bron över 

spåren knyter samman staden med Mälaren. 

Entréplatserna ansluter till de fl öden som redan är etablera-

de i staden, och leder resenärer och stadsbor vidare genom 

resecentrum.

Attraktiva entréer ska fi nnas både norr och söder om spå-

ren. Båda sidor ska upplevas som framsidor och inte baksi-

dor. Resecentrum blir bättre integrerat i staden. 

Det böljande och lätta taket utifrån och innefrån. (Bilder: PLAY-TIME)



Västerås nya resecentrum tar stadens golv med sig upp 

och in. Samma beläggning som fi nns på marken i land-

skapet följer med in i husets centrala cirkulation. Det är 

även viktigt att resecentrets möbler och paviljonger har en 

gemensam identitet såväl i utomhusmiljön som inomhus. 

Ambitionen är att använda lokala material, återanvända te-

gelstenar som inslag för att ge identitet, struktur och histo-

ria till väntytor och kommersiella ytor. 

I det landskap som utgör resecentrum utformas kommersi-

ella ytor, möbler, informationspunkter och skyddade vänt-

zoner. Ytor är formade utifrån fl ödet.

Resecentrums kommersiella områden är uppbyggda som 

hus i huset. Detta säkerställer en god arbetsmiljö och lokalt 

klimat i områden där man vistas länge. Resecentrums inte-

riör har stor fl exibilitet för att kunna rymma olika lokaler 

som kan anpassas till olika aktörer över tid.

Plattformarna skyddas med plattformstak som utformas 

som runda former och möbler i samma formfamilj som 

det invändiga resecentrum vilket bidrar till ett samlat och 

enhetligt uttryck. Taken delas upp för att arbeta in en fl ex-

ibilitet i etappdelning, utbredning och ombyggnad. Taken 

kompletteras med ljussättning och skyltning och tar hänsyn 

till Trafi kverkets riktlinjer för väntutrymmen och väder-

skydd. Plattformstaken fortsätter som tak över rulltrappor, 

Spårmiljö på perrong med väderskydd och sittplatser. (Bild: BIG)

Interiörbild från Resecentrum. (Bild: BIG)Entrehall på bottenplan. (Bild: BIG)



Västerås nya resecentrum ska fungera som ett 

landmärke. Gestaltningen ska utmärka sig själv-

ständigt och kraftfullt. 

Resecentrum ska vara väl funktionsmässigt inte-

grerat i stadens fl öden 

Entréer ska fi nnas från alla håll och utgöra 

framsidor.

Resecentrum är utformat med utgångspunkt i 

fl öde.

Stora fl öden av människor ska hanteras - vik-

tigt skapa god orienterbarhet och bra överblick. 

Kännetecknande är byggnadens transparenta 

fasad och takets uformning. Taket ska upplevas 

som en lätt konstruktion.Glasade fasader ska ha 

slanka profi ler som bidrar med en vertikalitet.

Landskapet i och utanför resecentrum ska sam-

mankopplas både genom fl öden och den be-

byggda miljön.

trappor och hissar och leder in fl ödet i huvudbyggnaden. 

Attraktiva väntytor och väderskydd som ta-

lar samma formspråk som resecentrum i öv-

rigt ger trygga och tilltalande miljöer för väntan.



Helt utbyggt kommer Västerås resecentrum även bestå av 

fyra anslutande terrasser. 

I etapp 1  byggs Sigurdspassagen med Sigurdsterrassen sö-

der om spåren och Vasaterrassen norr om spåren. I etapp 2 

byggs Kungsängspassagen med Kungsängsterrassen söder 

om spåren och Östermalmsterrassen norr om spåren. Ter-

rasserna har en viktig funktion för resecentrum genom att 

binda ihop fl öden av människor och centrum med Mälaren. 

Terrasserna blir välkomnande för de många människorna. 

De fyra olika terrasserna som skapas får egna karaktärer 

när det gäller både funktioner och gestaltning.

De södra entrétorgens landskap (Sigurdsterrassen och 

Kungsängsterrassen) sveper upp mot respektive byggnad 

som lekfullt, topografi skt landskap som för tanken till Mä-

larens böljande uttryck. Öppna siktlinjer skapas ned mot 

Mälaren. På det sättet bjuds stadens invånare in till platsen 

och resecentrum blir en naturlig del av alla västeråsares och 

besökares upplevelse. Västerås nya resecentrum lyfter sig 

som ett böljande landskap över järnvägen med storslagna 

vyer över Mälaren och in mot stadens centrum.

Generellt för terrasserna hanteras nivåskillnader genom att 

platsgjutna murar och stenblock placeras längs terrassen. 

Stenblockens råa uttryck skapar en förhöjd materialitet och 

en kontrast till rampernas släta beläggning i platsgjuten be-

tong. Vasaterrassen blir visuellt en förlängning av Vasaparken, 

men gestaltas som ett mer klassiskt urbant rum med an-

knytning till Vasaparkens karaktär av engelsk landskaps-

park. Den engelska landskapsparken som iscensatt land-

skap, där landskapet bearbetas för att skapa stämningar, 

följer med upp på Vasaterrassen. En variation mellan öppet 

och slutet, siktlinjer och naturliga former, skapar grunden 

för de stora fl öden som ska rymmas på Vasaterrassen. I 

Området med terrassernas namn utmarkerade. 



de stora fl ödena fi nns lugna nischer för att betrakta, vänta 

och mötas, medan fl öden koncentreras med hjälp av vege-

tation, möblering och funktionsbelysning.

Terrassen kopplar på det befi ntliga fl ödet genom Vasapar-

ken till stationen. En breddning av gångbanan längs Södra 

Ringvägen möjliggör stora fl öden av fotgängare och cy-

klister. Ankomstplatsen från Kopparbergsvägen blir, för-

utom entréplats till det nya resecentrumet, en viktig länk 

mellan stadskärnan och Mälarporten. Se även avsnitt om 

Järnvägstorget. 

I huvudstråket för fotgängare integreras mindre platsbild-

ningar i form av lekskulpturer, sittbänkar och liknande. 

Vasaterrassen mot busstorget ska fungera som en lutande 

grön vägg som erbjuder såväl sittplatser som en smitväg 

upp till broplan. De nedre och övre delarna utformas som 

en sittgradäng med informella sittplatser och integrerad 

plantering, en naturlig plats för att vänta på avgångar och 

en träffpunkt för resenärer. Längs med den norra sidan av 

terrassen placeras en smalare trappa som ska fungera som 

smitväg från bussterminalen upp till broplan. 

Sigurdsterrassen vänder sig ner mot Mälaren. Den söder-

vända sluttningen mot vattnet ger goda möjligheter att eta-

blera platser med utsikt för att vänta och mötas. Det fi nns 

gott med ytor för att skapa sittplatser, ytor för lek och vis-

telse, kaffe och grönska. 

Sigurdsterrassens gröna landskap lyfter sig upp över spå-

ren. Höga prydnadsgräs och tallar skapar en robust plan-

tering som klarar platsens växtförutsättningar och skapar 

associationer till Mälarens landskap.

Genom landskapet fl ödar två separata stråk för fotgängare 

respektive cyklister, som slingrar sig ner för terrassen. I hu-

vudstråket för fotgängare integreras mindre platsbildning-

ar, i form av lekskulpturer, sittbänkar och liknande.

Kungsängsterrassen utgör en av de större terrasserna och 

vänder sig ner mot Mälaren. Även här fi nns goda möjlighe-

ter att etabelera platser för att vänta och mötas. 

Utformningen av Kungsängsterrassen ska ha en samhörig-

Vasaterassens gång- och cykelfl öden. (Bild: BIG)



Terrasserna ska binda ihop fl öden och centrum 

med Mälaren och vara tillgängliga dygnet runt.

De olika terrasserna får egna karaktärer, men 

ska ha en samhörighet i gestaltning och utform-

ning.

Stora fl öden av människor ska hanteras - viktigt 

skapa god orienterbarhet och bra överblick. 

Olika gruppers tillgänglighetskrav ska tillgodo-

ses och tillgänglighetslösningar ska integreras i 

den överordnade gestaltningen.

Detaljer bidrar till helhetskänslan och utföran-

det ska tåla granskning på nära håll. Platsbild-

ningar och ramper utförs i enhetligt material.

Planteringar ska bidra till att stärka de olika del-

områdenas olikheter. Träd och buskar ska ej för-

sämra viktiga siktlinjer eller bidra till otrygghet. 

Robusta arter lämpliga för platsens förutsätt-

ningar på bjälklag ska användas.

Utomhusmöblering placeras i goda klimatlägen 

för att gynna sociala möten. 

Dagvattenlösningar integreras i terrasserna.

Östermalmsterrassen (Bild: BIG)

Sigurdsterrassen (Bild: BIG)

het med övriga terrasser i området. 

Ett smalare gångstråk etableras vid Kungsängspassa-

gen längs resecentrums östra brodel, där cykeln får ledas 

i ramp. Passagen blir en naturlig del av resecentrum och 

dess sluttande ytor. Förbindelsen blir också en länk mellan 

Kopparlunden och stadsdelen Kungsängen, men fungerar 

även som anslutning för gående och cyklister som ska till 

eller från centrum.



Järnvägstorget ska fungera som en uppsamlande entréplats 

till resecentrum och en attraktiv mötesplats för både besö-

kande och resenärer.

Torget delas upp i fl era rum och fl öden med större plan-

teringselement som hämtat form från terrasslandskapens 

förlopp för att skapa igenkänning för stationsområdet och 

uppnå en helhet. 

Platser att vänta och mötas på ska fi nnas.

Stora fl öden av människor ska hanteras - viktigt 

skapa god orienterbarhet och bra överblick. 

På entrétorget ska planeras för konst. 

Järnvägstorget, i anslutning till Södra Ringvägen. (Bild: BIG)



Bussterminalen  placeras längs Kopparbergsvägen och 

hanterar ett stort antal inkommande busslinjer. Över dyg-

net passerar många av stadens boende och arbetande plat-

sen. Terminalen får en rationell utformning som hanterar 

de stora fl ödena men samtidigt skapar ett välkomnande 

urbant stadsrum med mötesplatser, platser att vänta på et-

cetera. 

Bussterminalen ligger parallellt med Mimerkvarteret, som 

genom omdaningen av resecentrum kommer att bidra till 

en förskjutning av aktivitet och fl öden i Västerås.

Busstorget har med sin centrala placering i resecentrum en 

viktig uppgift. Den ska inte bara vara en central nod i Väs-

terås bussnät, utan har även en viktig uppgift i att binda 

samman resecentrum. Busstorget kan ses som en förläng-

ning av Sigurd- och Kungsängspassagen. Det blir viktigt 

att busstorget gestaltas så att en helhet skapas. Till exem-

pel bör markbeläggningar, byggnader och väderskydd som 

placeras på torget hämta upp material och gestaltning från 

resecentrumbyggnaderna.

För att länka samman bussterminalen med övriga Väster-

ås, arbetas med en beläggning som knyter an till stadens 

golv. För att tydligt markera gångstråk längs busstermina-

lens kanter, arbetas med en tydlig skillnad i nyans i belägg-

ningen. På bussterminalens mittersta del fi nns en gradient 

i beläggningen. Ju större fl öden, desto slätare beläggning. 

Huvudgångstråk markeras tydligt i beläggningen, medan 

sekundära gångstråk på tvärs, fl ätas in i torgets huvudbe-

läggning, och skapar en gradient mellan väntzoner och 

gångstråk.

Busstorget är en plats som ska kunna hantera stora fl ö-

den och snabba byten. Här krävs en tydlig miljö för god 

orientering samt ett fl exibelt innehåll för framtidens mobila 

lösningar och växande stad med förändrade anslutningar. 

Busstorget behöver en plan för tillfälliga lösningar under 

byggtiden då det är det första som kommer att byggas.

Idag är Södra Ringvägen, längs Mimerkvarteret, en lång 

sträcka utan något större stadsliv. För att skapa trygghet 

och en trevlig miljö med liv och rörelse är olika funktioner 

utspridda över busstorget. Ytor för väntzoner, biljettauto-

Busstorget med båda etapperna utbyggda. 



mater, snabbmat, cykelparkering och ”grab and go”-kios-

ker kommer att ges plats för på busstorget. 

Busshållplatserna är utformade med stora sammanhängan-

de tak som delats upp för att säkerställa byggbarhet och 

fl exibilitet i fl era steg. Under taken samlas de olika funk-

tionerna. 

Stora fl öden av människor ska hanteras - 

viktigt skapa god orienterbarhet och bra 

överblick. Huvudstråk ska vara tydliga och 

lätta att följa.

Byggnader och väderskydd som placeras på 

torget ska hämta upp material och gestalt-

ning från resecentrumbyggnaderna. 

Viktigt att gestalta busstorget så att en 

helhet skapas.

Inga baksidor - bjud in från alla håll.

Hög transparens i ögonhöjd - genomsikt till 

hållplatser.

Busstorget länkas samman med övriga Väs-

terås genom en markbeläggning som knyter 

an till stadens golv.

Bussterminalen efter att etapp 2 har byggts. (Bild: BIG)

Bussterminalen innan etapp 2 har byggts. (Bild: BIG)



Vasakvarteret är en viktig del i förbindelsen mellan staden, 

Vasaparken och det nya resecentret. Vasakvarteret är i dag 

en fastighet som främst används för parkering. Med sitt 

läge har Vasakvarteret unika utvecklingsmöjligheter både 

vad gäller innehåll men också för att öka densiteten och 

skapa bättre och fl er förbindelser i Västerås.

Vasakvarteret ansluter till resecentret och mot Hamngatan 

samt ska stärka förbindelsen till Vasaparken. Utveckling-

en av Vasakvarteret ska bidra till att öka trygghetskänslan 

i området genom att skapa en plats som används i högre 

utsträckning än idag. 

Vasterrassens landskap förlängs och får genom Vasakvarte-

ret en koppling till Hamngatan. På det sättet fortsätter det 

gröna landskapet med gång- och cykelväg. Vasakvarteret 

bygger vidare på samma grundidé som Vasaterrassen med 

ett uppbyggt landskap. Landskapet ska ansluta till Vasa-

parkens befi ntliga kvaliteter och ses som en förlängning av 

Vasaparken.  Det blir också ett sätt att rama in och betona 

Vasaparkens historiska och urbana betydelse. Vasaparken 

blir aktiv från alla håll och glömda och dolda förbindel-

ser aktiveras från Kungsängsgatan till slottet. Vasakvarteret 

sätter också Svartån och förbindelsen ner till hamnen i ett 

nytt sammanhängande stadsrum och struktur.

Vasakvarteret skapar park och grönområde ovanpå par-

kering, cykelparkering, lobby, hälsa och andra  funktioner 

i gatunivå.  Två högre punkthus föreslås i Vasakvarteret, 

som gradvis minskar i höjd närmast resecentret. Husen 

smalnas av på höjden för en smalare profi l som öppnar 

upp siktlinjer och knyter an till Västerås historik med smala 

torn. Avsmalningen av tornen möjliggör även att terrasser 

skapas.

Byggnadernas skala bryts ner och skapar aktivitet på fl era 

nivåer. De första våningarna, både på marknivå men ock-

så på landskapsnivå, blir offentliga eller halvoffentliga och 

ger tillgängliga platser som kan öka tryggheten i området 

genom att det blir liv och rörelse en större del av dygnet. 

De innehåller kommersiella eller kulturella verksamheter 

för att aktivera platser, landskap och gatuutrymmen mot 

Vasakvarteret sett ur ett fågelperspektiv. (Bild: BIG)

Bildschemat till höger visar hur gestaltningen av Vasakvarteret växer fram, utifrån funktion 
och form. (Illustration: BIG)

1. Utökning av befi ntlig park 

2. Lanskapet lyfts- fasad skapas i gatunivå och aktiverar området

3. Nätverk för fotgängare och cyklister

4. Byggnadshöjderna trappas upp

5. Flexibilitet i innehåll och våningshöjd

6. Markplan med publikt innehåll

7. Paviljong med utformning kopplad till resecentrums gestaltning 

8. Byggnaderna tas form likt staplande klossar

9. Aktivt landskap med terasser och platser öppna för alla
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Södra ringvägen och Färdvägen. Det högsta huset skulle 

kunna användas för tex studiolägenheter eller studentbo-

städer med en mer publik verksamhet på översta våningen 

så hela staden kan få tillgång till den utsikt som skapas med 

ett högre hus. Den något lägre volymen erbjuds för kontor 

och/eller högre utbildning. 

Genom att höja landskapet över parkerings- och gatuni-

vån kan en större mängd grönyta skapas. Vasakvarteret har 

höga miljöambitioner och möjligheterna att skapa en håll-

bar byggnad.   Det fi nns goda förutsättningar att leva håll-

bart i kvarteret med dess läge nära kollektivtrafi k och goda 

förutsättningar för att gå och cykla. Vasakvarteret föreslås 

byggas av en massiv träkonstruktion där hållbara material 

och produktion är av största vikt. Samtidigt fokuseras de 

första våningarna på återanvändning av material och för-

bindelsen med både industriarvet från järnvägsområdet 

och förbindelsen med material och historiska byggnader 

runt Vasaparken. Fasadmaterial kan vara i trä eller glas för 

att ge ett lätt och luftigt uttryck. Bottenvåningar i övrigt får 

uppföras i glas, sten, trä eller tegel. Transparenta fasadma-

terial mot spårområdet i markplan bidrar till öppenhet och 

insyn, vilket syftar till att öka tryggheten i området. 

Infälld fi gur på sidan 23 beskriver viktiga utgångspunkter i 

arbetet: möjlighet till fl exibilitet i byggnadens användning, 

hög arkitektonisk kvalitet, varierat innehåll för att skapa 

användning dygnet runt, hållbarhet i form av närproduce-

rade material (trä), gröna terrasser, material som knyter an 

till omgivande karaktär och kulturmiljövärden.

Paviljongen placerad på Vasaterrassen får en gestaltning 

med starkt släktskap till resecentrum när det gäller dess 

gestaltning och formspråk, men uppförs i mindre skala. 

Byggnaden växer fram ur Vasaterrasens landskap och ska 

uppfattas som en del av terrassen mer än en byggnad som 

är utplacerad. Placeringen av byggnaden är välstuderad 

och tar god hänsyn till gång- och cykelstråken som utgör 

en stor del av Vasaterrassens funktion. Byggnaden ska ses 

som ett komplement till resecentrum och fyllas av funktio-

Byggnader i kvarteret ska utformas med re-

spekt för resecentrums starka gestaltning.

Byggnader ska smalnas av på höjden för att få 

en slankare profi l.

Området ska aktiveras genom stråk och öppna 

fasader i marknivå.

Utformningen av utomhusmiljöer ska präglas 

av offentlig karaktär.

Hänsyn ska tas till kulturmiljövärden i närom-

rådet vid gestaltning.

Vasapaviljongen ska ha släktskap med resecen-

trums gestaltning.

Vasapaviljongen, uppe på landskapet. (Bild: BIG)

Inne i Vasapaviljongen. Utsikt mot Vasaparken och Stadshuset. (Bild: BIG)

ner och utbud med stark koppling till resandet.



Vasapaviljongen växer fram ur Vasaterrassens landskap. Byggnaderna i Vasakvarteret trappas upp i höjd närmast Hamngatan. (Bild: BIG)



Sigurdskvarteret har en central placering i resecentrum med 

sitt läge med Sigurds- och Kungsängsterrassen väster och 

öster om kvarteret, Kungsängsgatan i söder och spårområ-

det med Resenärsgatan i norr. Kvarterets centrala placering 

och stora storlek (cirka 18 000 kvm) skapar ett behov av 

bra kommunikationer genom kvarteret för att kvarteret ska 

bidra till att koppla ihop resandefunktioner istället för att 

skapa en ny barriär. 

Kvarteret är utformat utifrån fyra huvudprinciper: Kopp-

lingar – rörelsen runt kvarteret, skydd – relationen till spå-

rområdet, staplande – grundläggande formidé och ”hot 

spots” – noder och landmärken. 

Kopplingarna och fl ödena runt kvarteret Sigurd kan delas 

in i olika nivåer där det fi nns ett huvudfl öde via Sigurds- 

och Kungsängsterrassen samt Kungsängsgatan. Resenärs-

gatan innebär en intensivare miljö där både busshållplatser 

och kontorsentréerna i kvarteret Sigurd utgör destinatio-

ner.

Flödena mellan gården och gatorna runt kvarteret Sigurd 

utgör en lägre nivå av intensitet där de som rör sig genom 

passagerna i huvudsak består av personer som har ärenden 

till och från kvarteret; arbetande, boende och besökare.

Till följd av buller och säkerhetsavstånd behöver kvarte-

rets sida mot spåren utformas för att skapa en skyddande 

skärm mot buller. Även sidan mot Kungsängsgatan är bul-

lerstörd. Resandesituationen för dem som passerar med tå-

gen blir också en parameter i gestaltningen. I relationen till 

spårområdet ingår även relationen till Ottarkontoret och 

Mimerkvarten på andra sidan om spåren. 

Staplingen innebär möjlighet att forma volymerna i kvar-

teret Sigurd både efter de behov som fl ödena har samti-

digt som vypunkter kan hållas öppna för utblickar mot 

målpunkter och stråk. Hanteringen av kvarterets höjdskala 

underlättas också av staplingen eftersom volymerna på så 

vis delas upp. 

I fördelningen av volymer behöver målpunkterna i närom-

rådet uppmärksammas. Dels skapas en närmare koppling 

i upplevelsen av att kvarteret Sigurd är en del av ett större 

sammanhang, dels tillvaratas den kvalitet som målpunkter-

na i närområdet skapar i form av utsikt. Noden och land-

märkena underlättar också orienterbarheten. Känslan av 

platsidentitet blir också tydligare. 

Kopplingar - rörelsen runt kvarteret. (Illustration: Wester+Elsner)

Staplande - grundläggande formidé. (Illustration: BIG)

”Hots spots” - noder och landmärken. (Illustration: Wester+Elsner)



Två stråk av allmän karaktär tillskapas genom planområdet: 

ett ost-västligt och ett nord-sydligt.

Sigurdskvarterets med markerade kopplingar till omgivningen. (Illustration: 
Wester+Elsner)

Trapp och rampstråket förbinder Kungsängsgatan och Re-

senärsgatan. Det skapar siktlinjer genom kvarteret ner mot 

vattnet och Lillåudden. Det består av ett system av sick-

sackande ramper med planteringar med mindre träd mellan 

ramperna. 

Gångstråket förbinder Sigurdsterrassen och Kungsängster-

rassen. Mindre lokaler och bostadskomplement samt en-

tréer till kontor och lamellhusen vetter mot stråket. Stora 

öppningar mot bostadsgårdarna ger visuell kontakt och 

öppenhet men ändå tydliga rumsbildningar.

Stråket har hårdgjorda ytor belagda med varierande marks-

ten. Mindre träd planteras i uppbyggda kar. Fasta sittplatser 

i sten och trä ordnas för rekreation och pauser. Cykelpar-

keringar placeras i anslutning till husfasader. Miljön andas 

mer publik stadsmässighet i kontrast mot gårdarnas lum-

miga grönska. 

På murarna mot gårdarna klänger grönska och det fi nns 

trappor upp till gårdarna. Mot Resenärsgatan tar man upp 

nivåskillnaden som är en våning hög med en skulpturalt  

formad ramp med trapp och fontänanläggning. Den är 

oval till formen och sticker fram så den syns när man går 

utefter Resenärsgatan och från Resecentrum. 

Det ost-västliga stråket inne i Sigurdskvarteret som förbinder Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen med varandra. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)



De olika byggnadernas innehåll påverkar gestaltningen ef-

tersom olika funktioner har olika behov av både mått- och 

ljusförhållanden.

Arkitekturen i sig signalerar olika grader av offentlighet och 

intimitet. Byggnadernas funktion invändigt har fått vara 

med och påverka den utvändiga gestaltningen, bland annat 

när det gäller byggnadernas bredd och fasadernas uttryck.

Olika uttryck för olika funktioner underlättar också orien-

terbarheten. Både fasadernas utformning och gårdens pla-

nering visar för besökare och boende var man möts och var 

man kan passera.  

Kvarterets norra del har en mer offentlig karaktär, med 

kontors- och konferensverksamhet. Bebyggelsen ut mot 

Resenärsgatan ligger som en skyddande barriär mot spår-

området vid Resenärsgatan. 

Kontors- och konferensdelen består av en serie samman-

länkade byggnader utefter Resenärsgatan och järnvägsom-

rådet, där byggnaden närmast Sigurdsterrassen går upp i 

höjd och blir den högsta byggnaden inom kvarteret (60 

meter). Byggnaden ska samspela med byggnaden på Sigurd 

7 som ligger väster om Sigurdsterrassen. 

I väster mot Sigurdsterrassen mot det inre stråket ligger 

en konferensdel med dubbel våningshöjd. Entré fi nns även 

Det nord-sydliga stråket i Sigurdskvarteret som förbinder Kungsängsgatan och Resenärsgatan. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)



från Resenärsgatan. Lågdelen och den högre byggnadsvo-

lymen är sammanlänkade med ytterligare kontorsbyggna-

der, uppförda i fyra till åtta våningar. Indragna passager 

och terrasser ger utomhusytor som kan nyttjas av kontors-

anställda och konferensdeltagare. Möjlighet fi nns även till 

”urban farming” och bikupor mm.  

Mot Resenärsgatan skall det fi nnas levande bottenvåningar 

med förhöjd våningshöjd för butiker och service anpassat 

till kontor och konferens. Sockelvåningen ska kontrasteras 

eller på annat sätt markeras för att signalera stadsmässighet 

och bryta ner fasadens skala. Sidan mot gångstråket har 

en lugnare karaktär men även här skall fi nnas entréer och 

lokaler för en levande miljö.

Den södra delen som vetter mot Kungsängsgatan består 

främst av bostäder. Bostäderna utgörs i princip av ett 

storgårdskvarter som delas på mitten av det tvärgående 

nord-sydliga stråket. Mot Kungsängsgatan ligger två L-for-

made lameller med en förhöjd butiksvåning och åtta bo-

stadsvåningar, där den översta våningen är indragen från 

fasadliv med terrasser för lägenheterna. 

Lamellhusen är spegelvända kring stråket och här har bo-

stadshusen en lägre byggnadshöjd. De två övre våningarna 

är indragna för att ta ner höjderna och markera entrén till 

kvarteret. Mot Sigurds- och Kungsängsterrassen är de övre 

våningarna också indragna och på så vis manifesteras en-

tréerna in i kvarteret och öppnar upp för ljus och rymd 

utan att släppa in alltför mycket buller från omgivande ga-

tor och järnvägsspår. 

Större delen av bebyggelsen placeras på en upphöjd gård 

som döljer både parkering och leveranser. Mot Kungsängs-

gatan lutar marknivån likt Sigurds- och Kungsängsterrassen 

och ansluter således på ett naturligt sätt till resecentrum. 

Gestaltningen av resecentrum är född ur all rörelse som 

omger det, något som inspirerat gestaltningen av Si-

gurdskvarteret. Gestaltningen samspelar med omgivande 

stadsstrukturer och karaktärer, samtidigt som kvarteret ges 

en egen identitet.

Genomgående har husen halvcirkelrundade gavlar och lig-

ger som staplade, saxade ”klossar” på varandra i volymer 

för att bryta upp den annars kompakta fasaden mot järnvä-

gen. De rundade hörnen bidrar till en inbjudande känsla av 

kvarteret – du välkomnas in. De rundade hörnen är även 

positiva ur ett trygghetsperspektiv och för solljusförhållan-

den. 

Sigurdskvarteret vänd mot Resenärsgatan och spårområdet. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)



Husen anknyter till tegelarkitekturen från industribygg-

naderna på andra sidan järnvägen fast med ett tidsenligt 

formspråk. Husen har fasader i varma röda toner av tegel 

och corten. Fasaderna i de fyra nedersta våningarna mot 

Resenärsgatan utförs i terracottafärgat tegel med stora 

fönsterpartier med indelningar inspirerade av fabriksbygg-

nader. De står på en tydlig sockel av natursten.

På tegelkropparna ligger de saxade ”klossarna” i fyra vå-

ningar med fasad av cortenplåt. Fasaderna har en djup re-

lief  med vertikala skivor i varierande rapport och bjälklag-

skanter tydligt markerade med horisontella skivor. 

Fönster går ner till golv för att skapa kontakt mellan inne 

och ute. Stora fönsterpartier över två våningar förekom-

mer för att skapa variation och större motiv mot järnvägen. 

Takfoten markeras av de horisontella skivorna i kombina-

tion med en balustrad av corten på terrassen. 

De halvcirkelrundade gavlarna ger husen en unik karaktär 

och tillsammans med reliefen blir det ett spännande ljus-

spel över fasaderna under dagen. 

De L-formade lamellerna har två sidor som utformas med 

olika karaktärer. Fasaderna vända utåt har karaktären av 

stadiga tegelhus. Husen är stora och relativt höga så de ges 

en variation genom att tegel av olika sort/kulör appliceras 

i stora höga horisontella fält. Teglet har relativt mörka och 

fylliga toner som mörkbrunt, svartgrått och dovt sandfär-

gat. 

Från tegelfasaden sticker burspråk och semi-infällda bal-

konger ut i meandrande former över fasaden för att ge ett 

varierat intryck och bryta ner den stora skalan. Balkonger-

na är inglasade och ges karaktären av loggior.

De utförs med ramar av ljus betong. Fyllningar av tegel 

och fönster till golv i burspråken samt stora glaspartier från 

lägenheterna ut på balkongerna. 

Lamellernas insida mot gårdarna har en ljusare och lättare 

karaktär. Ljusa fasader skapar ljusare bostadsgårdar och lä-

genheterna vända mot bostadsgården får bättre dagsljus-

värden. Fasaden är även här klädd med tegel fast i varma-

re och ljusare kulörer. Utanpå tegelfasaden monteras ett 

grunt ”raster/grid” av ljusa betongelement som rymmer 

balkonger och inglasade ”loggior”. Balkonger gestaltas på 

ett liknande sätt som på fasaderna mot gatan. 

”Rastret” täcker inte hela tegelfasaden utan släpper både 

vertikalt och horisontellt på valda ställen så att tegelfasaden 

framträder. Tegelfasaden är liksom på utsidan horisontellt 

ordnad med olika tegelkulörer som ”staplas” växelvis ovan-

på varandra. 

Sigurdskvarteret sett från Kungsängsterrassen. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)



Lamellhusen inne i kvarteret har ett kraftfullt formspråk 

med stor relief  och klossliknande burspråk och balkonger 

som skjuter in och ut ur fasaden. Utsidan mot gång och 

cykelstråket har en lugnare och slätare karaktär. 

Gårdarna inramas mot gångstråket av var sitt lamellhus i 

nio våningar. De två översta våningarna är indragna från 

fasad. Gårdarna har trots delningen av det nord-sydliga 

stråket visuell kontakt.

Bostadsgårdarna är utformade som ett storgårdskvarter 

om än delat av det nord-sydliga stråket. Bostadsgårdarna 

ligger nordvästligt till sydostligt orienterade och utifrån 

platsens förutsättningar har så bra ljusförhållanden som 

möjligt försökt tillskapas. Gårdarna har en tydlig rumslig-

het samtidigt som utblickar och siktlinjer tas till vara. Här 

fi nns en lummig grönska med organiskt vindlande gångar 

och uppbyggda gräsklädda kullar.

Träden på gårdarna består av nya och återplanterade 

trädarter från platsen. Buskar, prydnadsväxter och häckar 

planteras. Det fi nns ytor avsedda för lek och odlingar samt 

grillplatser och pergolor för samvaro.

Lamellerna har terrasser på taket för de boende med möj-

lighet till odling och samvaro. Pergolor ger sol och regn-

skydd. 

Närmast husfasaderna fi nns en zon med uteplatser för de 

lägenheter som ligger på bottenvåningarna.

I gränszonen mellan bostadsgårdarna och det ost-västliga 

stråket tillskapas yta för lekplats och utegym - funktioner 

som både vänder sig till boende och andra som passerar 

igenom området.
Utformningen av det ost-västliga stråket ska 

präglas av publik stadsmässighet. 

Stapling av byggnadsvolymer är en grundläg-

gande formidé. 

Byggnader ska utformas med rundade hörn - 

bidrar till platsidentitet.

Bottenvåningar ska ha förhöjd rumshöjd för 

att skapa möjlighet till verksamheter.

Sockelvåning ska kontrasteras eller på annat 

sätt markeras.

Balkonger och burspråk får inte kraga ut mer 

än 1 meter från fasad.

Husen ska knyta an till tegelarkitekturen från 

industribyggnaderna i omgivningen.

Byggnader i kvarteret ska utformas med re-

spekt för resecentrums starka gestaltning.

Bostadsgården ska ha plats för lek och sam-

varo. Gården ska ha grön karaktär med både 

buskar och träd.

Takterasser ges plats för grönska och samvaro.

Utsikt över bostadsgård, Sigurdskvarteret. (Bild: Wester+Elsner/TMRW)



Södra Ringvägen utformas som stadsgata.

Viktiga funktioner för resecentrum ska priori-

teras.

Olika gruppers tillgänglighetskrav ska tillgodo-

ses och tillgänglighetslösningar ska integreras i 

den överordnade gestaltningen.

Gaturummens möblering ska utformas sam-

stämmigt inom området. Gatorna kommer att 

byggas ut under lång tid.

Aktiva bottenvåningar placeras vid gata för att 

skapa levande stadsgator.

Gatorna länkas samman med övriga Västerås 

genom en markbeläggning som knyter an till 

stadens golv.

Material ska vara hållbara för att ge ett bra 

intryck och minimera underhåll under över-

skådlig tid.

Resecentrum har fl era funktioner som kräver god tillgäng-

lighet till gatunätet. Målet är att skapa attraktiva och väl-

komnade gaturum som ska kunna hantera resenärer, fl ane-

rande besökare, cyklister, kollektivtrafi k och biltrafi k.

Området kommer att präglas av den ideala bytespunkten 

vilket innebär prioritering av fotgängare, cyklister och kol-

lektivtrafi k. God tillgänglighet för gående, cyklister och 

stadsliv är avgörande för att skapa en levande stadsmiljö.

Istället för att utgöra trafi kbarriärer ska trafi kstrukturen 

vara stadsmässigt integrerad i stadsdelen. Gatorna ska ha 

en egen karaktär för att underlätta orienteringen i stads-

rummet. 

Södra Ringvägen föreslås få en ökad stadsgatukaraktär och 

stärks därmed som gång- och cykelstråk. Gång- och cy-

kelstråket ska hantera de stora gång- och cykelfl öden som 

förutses passera till/från resecentrum. Passage i plan över 

Södra Ringvägen utformas med avikande markbeläggning.

Bottenvåningar i Vasakvarteret får aktiva fasader.

Kungsängsgatan gränsar mot planområdet. Gång- och cy-

kelväg längs Kungsängsgatan ingår i planområdet. Det på-

går arbete med Mälarporten och det är för tidigt att låsa fast 

Kungsängsgatans slutliga utformning redan nu. 

Färdvägen får funktion som angöringsgata för både Vasak-

varteret och resecentrum. 

På södra sidan bildar Resenärsgatan/Lillågatan/Sigurdsga-

tan en hästskoformad anslutning till resecentrum. Gator-

nas funktioner hamnar i stort fokus. Angöring, leveranser 

och busstrafi k ska hanteras.

Södra Ringvägen sett från två håll. (Bild: PLAY-TIME, BIG)



Landskapet i nya Västerås resecentrum gestaltas med Mä-

larregionens natur som förebild. Växtpaletten är lokalt 

förankrad med robusta arter som klarar utsatta lägen på 

bjälklag, och samtidigt blir till välbekanta naturmiljöer. 

Känslan av naturmark lyfts ytterligare med inslag av sten-

block och död ved i planteringsytorna. De olika förutsätt-

ningarna i området ger upphov till skiftande biotoper som 

ängsmark, barrskog och myr, och skapar ett varierande och 

orienterbart helhetsintryck.

En viktig princip för utformningen av grönytor är deras 

kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Begreppet be-

skriver på vilket sätt ekosystemen skapar förutsättningar 

för oss människor att leva på jorden. Ekosystemtjänster 

brukar delas in i fyra kategorier – försörjande, stödjande, 

reglerande och kulturella. Med försörjande tjänster menas 

produktion av råvaror som till exempel grödor, ved eller 

bioenergi. Planteringarna i nya Västerås Resecentrum bi-

drar i huvudsak med stödjande, reglerande och kulturella 

ekosystemtjänster.

Dessa tjänster utgörs av ekosystemens grundläggande 

funktioner, såsom biologisk mångfald, ekologiskt samspel 

och naturliga kretslopp. De är nödvändiga förutsättning-

ar för att de övriga ekosystemtjänsterna ska kunna funge-

ra. Grönytorna i nya Västerås Resecentrum bidrar till den 

biologiska mångfalden och spridning av arter genom att 

använda lokala växtmaterial. Planteringsytorna i projektet 

har olika förutsättningar, vissa platser är blåsiga och soliga 

medan andra är skuggiga och våta, vilket ger upphov till 

en mångfald av biotoper inom projektet. Död ved i plan-

teringsytor blir till habitat för nedbrytande insekter och 

svampar som är nödvändiga för ett balanserat ekosystem. 

Eftersom planteringsytorna skapar en ny länk i stadens 

gröna infrastruktur bidrar de till ökad genetisk spridning 

och därmed friskare arvsmassa hos djur, fåglar och insek-

ter. De naturlika planteringarna blir en del av omgivningar-

Vasaterrassen (Bild: BIG)



Planteringsytorna på Vasaterrassen knyter an till den klassiska Vasaparken med 
prunkande perennplanteringar och buskar. 
Foto: Piet Oudolf.

Sigurdsterrassens planteringar består av prydnadsgräs och tallar som leder 
tankarna till ett skärgårdslandskap.
Foto: Källa okänd.

nas befi ntliga ekosystem. 

De reglerande tjänsterna handlar om ekosystemens för-

måga till luftrening, pollinering, förbättring av lokalklimat 

och skydd mot extremväder. De bidrar till att trygga och 

förbättra vår livsmiljö. Med en mångfald av blommande 

växter blir grönytorna i nya Västerås resecentrum en hem-

vist för pollinatörer. Grönytor och träd skapar lokal kylef-

fekt i varma stadsmiljöer och kan infi ltrera och leda bort 

regnvatten, vilket blir allt viktigare i takt med den globala 

uppvärmningen. Att regnvatten har möjlighet att infi ltrera 

ner i marken minskar belastningen på stadens avlopp, och 

renar vattnet på naturlig väg samtidigt som det kan tas till 

vara av växter. 

De kulturella tjänsterna defi nierar det välbefi nnande vi får 

av naturen. Grönstrukturen bidrar med upplevelsevärden, 

ger kunskap och inspiration och är viktiga för vår fysiska 

och mentala hälsa. Grönytorna i de nya stadsrum som ska-

pas i och med nya resecentrum ger inslag av skönhet och 

harmoni i västeråsarnas vardagsliv. Gröna stadsrum kan 

också påverka vår hälsa på så sätt att vi rör oss mer i var-

dagen. Att till exempel varje dag gå till jobbet längs en väg 

som kantas av blomprakt, fågelkvitter och bisurr kan bidra 

till en ökad vilja att lämna bilen hemma. 

Planteringar med kvaliteter under hela året.
Foto: Floris van Breugel.

Ekosystemtjänster blir en naturlig del av områ-

dets gestaltning.



Dagvattenhanteringen ska integreras på ett medvetet sätt i 

utformningen av resecentrums nya platsbildningar. På det-

ta sätt skapas en medvetenhet kring avvattningsprocessen 

och den framstår som en positiv del av området och rese-

centrums miljöprofi l.

I så stor utsträckning som möjligt ska dagvatten omhänder-

tas lokalt. Ett integrerat dagvattentänk i hela planområdet 

är nyckeln till att det lokala omhändertagandet av dagvatten 

blir framgångsrikt. Planteringsytor som kan hantera stora 

mängder vatten möjliggörs. Dagvattenrännor i beläggning 

ska integreras i gestaltningen och materialval ska ligga i 

linje med resten av projektet. Tåliga och friska arter väljs 

och integreras i smarta dagvattensystem där regnvattnet 

används som resurs för att minimera bevattningsbehovet.

För Södra Ringvägen föreslås dagvatten avledas mot ske-

lettjord som anläggs under befi ntliga träd mellan körbanor-

na. Vidare föreslås dagvatten från de ramper som kommer 

att anläggas vid respektive hörn av nya resecentrum nyttjas 

för bevattningsändamål i planteringar ovanpå ramperna. 

Det dagvatten som inte återgår till bevattning eller kan för-

dröjas i själva planteringarna kan istället ledas ner i maka-

dammagasin som anläggs under ramperna, i de delar som 

ska bestå av jorduppfyllning. För rening och fördröjning 

av vatten från busstorget föreslås underjordiskt magasin.  

Övriga ytor höjdsätts för att möjliggöra mesta möjliga han-

tering av ytvatten för infi ltration och fördröjning.

Ett integrerat dagvattentänk ska genomsyra ge-

staltningen och bidra till goda och hållbara of-

fentliga miljöer.

Västerås stads riktlinjer för dagvatten ska gälla.

I så stor utsträckning som möjligt ska dagvatten 

omhändertas lokalt i resecentrums egna system.

Dagvattensystemet ska utformas enligt följande 

principer; fördröjning, fi ltrering, infi ltrering och 

uppsamling. 

Inom Sigurdskvarteret och Vasakvarteret be-

gränsas andel mark som får hårdgöras.

Exempel på dagvattenplantering i gatumiljö med inlopp för vatten i kantstenar. 
Foto: Hasse Wester, Norra Djurgårdsstaden

Lokal avledning av vatten till planteringar och regnbäddar.
Foto: Aaron Booher, Brooklyn Botanical Visitor Center.



Under byggperioden för Sigurdspassagen kommer en till-

fällig bro att sträcka sig från busstorget över spårområdet 

till den södra sidan. En del av kvarteret Sigurd 3 kommer 

att omvandas till ett tillfälligt resecentrum under denna tid.

Den tillfälliga bron är utformad som en enkel fackverks-

konstruktion. Bron är byggd så att den är fl exibel och kan 

byggas om vid behov, eller fl yttas. Bron är tänkt att byggas 

i naturliga och återvinningsbara material.

Eftersom området kommer byggas ut under en längre tids-

period kan tillfälliga lösningar bli långvariga på platsen. Det 

är därför viktigt att tillfälliga lösningar utförs med samma 

höga kvalitet som i övrigt område.

Tillfälliga lösningar ska utföras med samma 

höga kvalitet som i övrigt område.

Cirkulation - återanvänd material eller fl ytta 

byggnader till ny plats.

Från plattformarna mot den tillfälliga bron. (Bild: BIG)

Inne i den tillfälliga fackverksbron. (Bild: BIG) Från plattformarna mot den tillfälliga bron. (Bild: BIG)



Med sitt strategiska läge vid Svartån och Mälaren har 

Västerås utvecklats successivt genom århundradena. Det 

byggda kulturarvet - stadens bebyggelse, planstruktur och 

parker - visar på Västerås utveckling och expansion, en ut-

veckling som även representerar viktiga skeden i landets 

historia. Kombinationen av olika tidsepokers och verksam-

heters avtryck har skapat en varierad och unik stad med 

tydliga årsringar och historiebärande inslag från olika tider.

Projektet har potential att bli en ny värdefull årsring i Väs-

terås. Tidigare årsringar i staden har manifesterat den för 

tiden viktigaste samhällssymbolen; domkyrkan visade kyr-

kans makt, Ottartornet hur viktig industrin var för staden, 

stadshuset kommunens roll, Skrapan visade 1990-talets 

kommersialism. Nu bidrar det klimatsmarta resandet med 

en ny årsring. 

Del av planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljö, 

men större delen av planområ ligger utanför i direkt an-

slutning. Två kulturmiljöutredningar har tagits fram för 

planförslaget. 

Det aktuella förslaget för nytt resecentrum innehåller 

förutsättningar för att kunna bidra positivt till Västerås 

stadsutveckling och i vissa avseenden stärka stadens kul-

turmiljöer genom att koppla samman dem över befi ntli-

ga barriärer som skiljer den historiska stadskärnan från 

hamnen. 

Hur byggnadsgestaltningen upplevs utifrån olika skalnivå-

Resecentrum ses som en ny årsring i staden.

Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, 

omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, 

material och detaljer. 

Material och karaktär ska knyta an till omgivan-

de bebyggelse. 

Återanvänd material från byggnader som rivs.

Befi ntliga material i omgivningen. 

er i stadsbilden blir viktigt. På långt håll blir volymhante-

ring och färgsättning betydande. På nära håll får aspekter 

som material, möten, övergångar och detaljering en ökad 

betydelse. Områdets industriarv ska användas när den nya 

miljön ska gestaltas, genom bland annat materialval och 

färgsättning.

Mimerkvarteret ovan.

Till höger exempel på olika 
material i omgivande miljö.



Hur vi belyser platser är en viktig del i hur vi uppfattar 

dem. Med bra och genomtänkt belysning kan till exempel 

trygghet skapas, arkitektur och konst framhävas och hjälpa 

till att vägleda resenärer rätt.

Takets gestaltning är väldigt karaktäristiskt för det nya re-

secentrumet och något som bör lyftas fram även under 

dygnets mörka timmar. Takets undersida ska belysas både 

interiört och exteriört så att det och dess materialitet fram-

hävs kvällstid. Byggnadens glasade fasad och med belys-

ning inifrån kan ge byggnaden olika uttryck under dygnet.

Byggnaden är utformad på ett sätt för att undvika mörka 

platser under själva byggnaden. Dessa platser ges glasade 

fasadpartier och öppna siktlinjer. Genom att ljussätta dessa 

utrymmen kan rummet och siktlinjer tydliggöras även 

kvällstid. 

Förstärkt belysning vid entréer framhäver och förtydligar 

ingångarna så att de blir synliga från fl era håll. Det hjälper 

besökarna att orientera sig rätt.

Ramper och trappor behöver ljussättas både på ett sätt så 

de inte upplevs mörka och otrygga, men även på ett väg-

ledande sätt.

Utfarten från bussgatan är en viktig yta som inte får kom-

ma i skymundan. Här ska det kännas naturligt att röra sig, 

som besökare ska man inte känna obehag. Visuell komfort 

är en viktig komponent som möjliggör en trygg upplevelse. 

Belysningen ska smälta in i arkitekturen likt övrig belysning 

i området, det ska kännas att alla ytor hör ihop.

Att låta ett allmänljus lysa upp övergripande yta skapar ett 

grundljus som tar bort mörka partier. Spotlights likt de 

som används på stolpe på terrasserna placeras på pelarna. 

De riktas så att de lyser upp både takpartier och markytor.

Den upplysta fasaden skapar vertikal belysning. Att sedan 

punktmarkera vissa partier för att skapa behagliga kontras-

ter och bra ljusförhållanden ger en trivsam helhetsupple-

velse.

Broarnas tillgänglighet leder till ett naturligt fl öde dygnet 

runt vilket gör det viktigt att skapa en trygg miljö som är 

lätt att orientera sig i. Ljuset ska återspegla både färger och 

omgivningen på ett naturligt sätt. Avbländning är av stor 

vikt, man ska tydligt kunna se vem man möter. Det ska 

också vara tillräckligt med ljus för att uppfylla de krav som 

ställs för gång- och cykelväg.

Belysningen integreras i räcket vilket ger ett tydligt orien-

terande intryck. Upplysta planteringar bidrar till en gestal-

tande effekt. Belysningen från byggnaden medverkar till att 

Resecebntrums fasad upplyst kvälls- och nattetid. Bild: PLAY-TIME)



ljusa upp vägen. Tillsammans skapar dessa lösningar goda 

förutsättningar för en trygg och tillgänglig miljö.

Terrasserna utgörs av gångvägar, trappor och grönska som 

tillsammans skapar en oas. Terrasserna ska vara inbjudande 

och signalera trygghet.

Stolpar med riktbara spotlights placeras i ett diskret rutnät 

över hela terrassen. Tanken med stolparna är att de ska ge 

ett grundljus som ser till att inga mörka partier uppstår. 

De ska smälta in väl i omgivningen för att ge plats åt land-

skapet. Placeringen av stolparna ska vara väl anpassade till 

byggnadens uttryck. Ljusets egenskaper ska vara av god ka-

raktär, ingen ska känna sig osäker i miljön.

I kombination med lågt placerad belysning skapas ett djup i 

gestaltningen som gör att terrasserna framhävs. Belysning i 

handledare lyser upp både gångar och trappor så att de blir 

mer orienterbara. Lågt placerade spotlights lyser upp växter 

och träd. Det ger en ombonad känsla.

Belysningen ska öka förutsättningarna och lus-

ten att röra sig i det offentliga rummet under 

dygnets mörka timmar.

Belysningen ska verka för ökad trygghet och 

säkerhet i resecentrumets alla delområden, till 

exempel genom effektbelysning av planterings-

ytor. 

Ljuskällorna ska ta hänsyn till sin omgivning 

och anslutande belysning för att skapa jämna 

övergångar mellan olika ljuskällor och undvika 

ljusinfl ation.

Belysning ska planeras utifrån människan och ta 

hänsyn till det sammanhang och den hastighet 

människan rör sig i, även under den mörka tiden 

på dygnet.

Belysningen ska förstärka kvaliteten i arkitektu-

ren och det offentliga rummet.

Belysningen ska planeras på ett miljömässigt 

hållbart sätt.

Effektbelysning är ett viktigt verktyg för att 

skapa stämningar och för att belysa platser och 

konstverk.

Belysningsprogram ska utarbetas för att ge rikt-

linjer för belysningsplanering, uppdelat i funk-

tionsbelysning, platsbelysning, effektbelysning 

samt byggnadsanknuten belysning.

Belysningsprogrammet ska behandla resecen-

trum som en helhet, där arkitektur och land-

skapsarkitektur ska vara integrerade med varan-

dra.

Särskild hänsyn ska tas vid ramper i terrasser för 

att undvika bländande belysning.

Exempel på hur man kan arbeta med belysning. (Bilder: källa okänd)



Bostads och kontorsentréer ska vara väl belysta. En kom-

bination av låg och lite högre placerad belysning föreslås. 

De låga armaturerna understryker gårdarnas gångar, 

kullar, häckar och träd. Belysningen kan följa ramper och 

belyser murar och planteringar. Armaturer på högre stol-

par ger ett tryggt allmänljus.

Orienterbarheten fi nns i själva organisationen av byggna-

den och landskapsgestaltning, rum och fl öden ska i så lång 

utsträckning som möjligt vara självförklarande. Särskild 

vikt i programmet läggs vid att skapa en logisk rytm mellan 

fl öde och plats. Detta integreras i själva grundutformning-

en av resecentrum. Det ska vara självklart vart du ska ta 

vägen, och det förstärks med hjälp av informationszoner 

och mer intensiva platser. Vid dessa platser skapas en tydlig 

hierarki för resandeinformation som följer rekommenda-

tioner och föreskrifter från Trafi kverket. Resandeinforma-

tion samlas och integreras oavsett operatör som en enhet 

för resenären. 

Baserat på Trafi kverkets riktlinjer måste skyltar och sta-

tionsmiljö ritas och integreras i designen. Ett skyltprogram 

behöver fördjupas, både avseende resandeinformation och 

kommersiell skyltning, för att skapa den lugna och attrak-

tiva miljö som eftersträvas. Resandemiljöer drabbas ofta av 

en rörighet om inte detta samordnas tydligt i ett program 

som efterlevs. Skyltning ska följa en tydlig hierarki där re-

sandeinformation är prioriterad. Projektet kräver att de-

signmodeller för upphängd skyltning integreras i det unika 

undertaket. Skyltpelare designas och integreras med övrig 

design i samma formspråk till en enhet. På så sätt skapas en 

upplevelse av ordning och reda, med integrerad arkitektur 

och rumslig upplevelse oavsett aktör.

Offentlig konst är en integrerad del i Västerås stads utveck-

ling och bidrar till gestaltningen och upplevelsen av den 

gemensamma miljön. I Västerås resecentrum, där resenä-

ren ska stå i fokus och människan i centrum, är den offent-

liga konsten en central del som ska bidra till den gestalta-

de livsmiljön. Flera olika konstnärliga gestaltningsuppdrag 

kommer att ingå. Arbetet sker i dialog och följer Västerås 

resecentrums olika byggetapper. 

Konsten har en förmåga att verka sammanhållande och i 

förlängningen stärkande för ett hållbart samhälle. I ett av 

de övergripande målen för Västerås nya resecentrum lyfts 

gestaltningen fram som särskilt viktig, samt att den ska ut-

märka sig som självständig och kraftfull. 

Den konstnärliga gestaltningen ska levandegöra Västerås 

Skyltprogram ska utarbetas som omfattar resan-

deinformation och kommersiell skyltning.

Skyltar designas och integreras med övrig de-

sign i samma formspråk till en enhet.

Konstnärlig utsmyckning ska stärka Västerås 

identitet och resecentrum som mötesplats. 



då, nu och i en framtid. Den offentliga konsten är identi-

tetsskapande och kommer att bli en viktig del av västerå-

sarnas och resenärernas nya resecentrum – och för männ-

iskors relation till varandra, staden, naturen och resandet.

Västerås resecentrum handlar om fl öde, människor och 

bytespunkter, om förbindelser och mötesplatser, och om 

landskapet och taket. De olika konstnärliga gestaltnings-

uppdragen för Västerås resecentrum ska vara både bygg-

nads-/platsintegrerade och fristående konstverk i bygg-

naden och dess utemiljöer. Västerås stad eftersträvar en 

mångfald av unika konstnärliga uttryck, samt en dynamik 

mellan det storskaliga och det intima.

Med den konstnärliga gestaltningen för Västerås resecen-

trum ska icke-kommersiella och gemensamma rum och 

ytor förstärkas, för att därigenom bidra till tillgänglighet 

där människan sätts i centrum. I linje med de arkitekto-

niska ambitionerna kommer konsten att medverka till ett 

brobyggande och förstärka kontakten mellan Mälaren och 

Vasaparken. Den offentliga konsten inom hela området ska 

bjuda in till både refl ektion och aktivitet – och inspirera till 

samtal och möten mellan människor.

” Resecentrum ska även innehålla konstnärlig 
utsmyckning som stärker Västerås identitet och 
som stärker resecentrum som en mötesplats. Ut-
smyckningen ska fi nnas i både klassiska, moderna 
samt i såväl statiska som digitala former. Utsmyck-
ningen kan exempelvis representera Västerås som 
en dynamisk teknikstad. Belysningselement kan 
komplettera eller utgöra en del av den konstnärliga 
utsmyckningen. Utsmyckningen kan ha samband 
med stadens identitet, Västeråsarnas identitet eller 

lokal historia.”

- Ur målbild Västerås resecentrum, 2013

Stora fl öden av människor kommer att passera genom om-

rådet och resecentrum är en entré till staden Västerås. De 

arkitektoniska ambitionerna är höga och det ska också av-

spegla sig i de tekniska funktioner som är synliga i stadsbil-

den. Det är därför av största vikt att tekniska anläggningar 

och installationer ges en omsorgsfull gestaltning som sam-

spelar med omgivningen. Det kan till exempel vara att man 

tänker på materialval och belysning. 

För att få ett sammanhållet formspråk och en samhörighet 

inom området ska taken i Sigurd- och Vasakvarteret utfor-

mas med platta tak. Därför bör inte tekniska installatio-

ner placeras ovanpå tak utan i största mån integreras inne 

i byggnaden.

Tekniska anläggningar inom området ska ges en 

omsorgsfull gestaltning. 

Tekniska installationer bör inte placeras på tak 

utan i största möjliga mån integreras i byggna-

den. 

Exempel på offentlig konst. Hudson Yards, New York. (Bild: Unsplash)




