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Förundersökning

Arkitektonisk Förundersökning är upprättad av White 
arkitekter genom Fredrik Petersson & Sara Grahn.

Medverkande: Gustav Söderberg Röstlund, 
byggnadsingenjör, Fanny Lindros, landskapsarkitekt, 
Gustav Jarlöv, landskapsarkitekt.

Förundersökningen baserar sig på dokumentet 
Antikvarisk Förundersökning- Västerås Stadshus 
(White), bedömning av konstruktion (Kadesjö) samt 
möten och workshop med representanter från  
Västerås Stad.

Förundersökningen för Västerås Stadshus är uppdelad  
i två delar:

1. ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING

• Dokumentet syftar till att beskriva en byggnads 
eller ett områdes historia, karaktärsdrag och 
kulturvärden. Analysen baseras på vilka värden och 
kulturhistoriska karaktärsdrag som området besitter 
i dagsläget.

• Den antikvariska förundersökningen omfattar 
historik, kulturhistorisk karaktärisering och 
kulturhistorisk värdering. Kulturmiljöanalysen har 
föregåtts av flera platsbesök under hösten 2019.

2. ARKITEKTONISK FÖRUNDERSÖKNING

• Dokumentet syftar till att beskriva och förklara 
byggnadskomplexets arkitektoniska värden och 
möjligheter. 

• Arbetet baseras på analysen ur Antikvarisk 
förundersökning, tekniska förutsättningar enligt 
Bedömning av svårighet att utföra ingrepp i bärande 
konstruktioner för respektive byggnad av Kadesjös 
Ingenjörsbyrå AB samt platsbesök, möten och 
workshops under våren 2020.

”Bedömning av svårighet 
att utföra ingrepp i bärande 
konstruktioner för respektive 
byggnad” med medföljande 
exempelritning från Kadesjös 
Ingenjörsbyrå AB ligger som 
bilaga till förundersökningen.
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Västerås Stadshus är en av Västerås största 
kontorsbyggnader. Byggnaden om ca 40.000 kvm är 
både en arbetsplats för stadens tjänstepersoner och 
politiker och en mötesplats för invånarna som enkelt 
ska hitta information och få service här. Stadshuset 
är ett landmärke och en symbol för Västerås Stad. 
Byggnadens utformning och dess samverkan med de 
omgivande offentliga rummen har gjort Stadshuset 
till en av de viktigaste byggda representanterna för 
Västerås. 

Stadshuset ritades av den dåvarande stadsarkitekten 
Sven Ahlbom och byggdes mellan 1953 och 1989. 
Ledorden för ursprungsarkitekten var att erbjuda en 
berikande och andligt stimulerande miljö, samtidigt 
som en hög grad av elasticitet skulle göra att 
förvaltningarnas föränderliga behov skulle kunna 
tillfredsställas över tid. 

Samtidens förväntningar på en modern arbetsplats 
ställer delvis andra krav på de fysiska miljöerna än vad 
som gjordes vid husets tillkomst, tex större flexibilitet 
då förändringstakten i arbetslivet tilltar. Det innebär ett 
ökat behov av att mötas och arbeta gränsöverskridande 
mellan förvaltningar, för en både attraktiv och effektiv 
arbetsplats. Vi har idag också en ökad medvetenhet om 
att ta vara på våra gemensamma resurser, där en högre 
nyttjandegrad och gemensamt användande av ytorna är 
en av de viktigaste att åstadkomma. 

Stadshuset är en komplex och kulturhistoriskt värdefull 
miljö, där det historiska arvet ska ligga till grund för 
alla framtida förändringar. Utveckling av det befintliga 
är också avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv, där 
tillvaratagandet av både materiella och kulturella 
resurser bidrar till minskat klimatavtryck och en 
långsiktig hållbar utveckling.    

Ambitionen med den Arkitektoniska 
Förundersökningen är att fast förankrad i byggnadens 
historia, kvaliteter och kulturhistoriska värde visa på en 
väg framåt och med en balans mellan kulturhistorisk 
relevans och önskvärd och nödvändig förnyelse varsamt 
lyfta Västerås Stadshus in i 2000-talet. 

Arbetet med förundersökningen har pågått mellan 
oktober 2019 och april 2020. Resultatet från den 
antikvariska förundersökningen har legat till grund 
för de arkitektoniska ställningstagandena i den här 
rapporten. 

Genom ett flertal platsbesök, studier av äldre 
ritningsmaterial och nuvarande situation har ett antal 
strategier utarbetats. I samverkan med Västerås 
Stads projektgrupp har dessa stämts av vid möten 
och en gemensam workshop. Strategierna är på en 
övergripande nivå, och vidare studier av fördjupade 
frågeställningar kommer att krävas. Rekommendationer 
om dessa listas i slutet av dokumentet. 
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Kvarteret Dominikanklostret 5 (Västerås Stadshus) 
omges av Vasaparken i söder, Fiskartorget i väster, 
Munkgatan i norr och Carl Hennings Gata i öster. 

Genom kvarteret skär en förlängning av Vasagatan. I 
denna finns, på norra sidan om flygel D, en platsbilding 
Sven Ahlbom kallar den Yttre gården och på dess 
södra sida en som kallas för Vasagården. Omgiven av 
A-flyglarna finns Borggården (även kallad Borgargården 
och Stadshusgården), och ut mot Vasaparken, på 
platsen för det gamla Dominikanklostret Klostergården. 
I kvarterets östra del finns en gård av bakgårdskaraktär 
som kallas Tekniska Gården, med anledning av Tekniska 
Verken som en gång låg här.

Stadhuskomplexet är uppbyggt av ett antal flyglar.  
Flygel A är uppdelad i fyra underflyglar 1-4 och 
innefattar även Tornet. Tillsammans med flygel B, C, D, 
E & F utgör den det huvudsakliga Stadshuset och kan 
samlat benämnas Granithuset.

Flygel G och H i kvarterets östra del förbinds med en 
lågdel mot Tekniska Gården samt en förbindelsegång 
till flygel K.  Flygel K förbinds till Granithuset med flygel 
L. Mindre tillbyggnader förekommer inom så gott som 
alla flyglar.

Orientering

Granithuset - Sven Ahlbom, 1953-1970

Flygel G - Sven Ahlbom, 1953

Flygel H - Sven Ahlbom, 1953

Flygel K - Eric Hahr, 1909

Flygel L - Tre Ritare, 1987

Flygbild från norr

Flygbild från öst

Flygbild från söder

Flygbild från väst



Västerås Stadshus är ett arkitektoniskt verk av hög 
klass. Uppgiften, att symbolisera staden Västerås, dess 
demokrati och dess invånare i en byggnad, är en oerhört 
komplex uppgift. Arkitekt Sven Ahlbom balanserar 
uppgiften mellan det historiska, symboliska och 
representativa mot det moderna, effektiva och rationella.

Ska byggnaden vara ett ärofullt, historiserande palats likt 
Ragnar Östbergs stadshus i Stockholm (1923) eller en 
funktionalistisk symbol för den nya tiden likt Giuseppe 
Terragnis Casa del Fascio från 1932? Eller finns det en 
medelväg att gå?

Vad Sven Ahlboms inspirationskällor var vet vi lite om, 
men vi kan lätt se liknelser med andra verk runtom i 
Sverige och resten av världen. De klassiska stadshusen i 
Italien inspirerar, likt den nya generationen modernisters 
sätt att tolka detta arv.

Ahlbom verkar väl medveten om motsättningarna 
till en renodlad modernism, och blandar skickligt 
in historiska referenser - utan att skapa pastischer 
eller historiserande arkitektur. I stället skapar han 
en byggnad som förhåller sig medvetet till historien, 
men sätter sitt eget avtryck genom sin tids rådande 
arkitekturstil. Idag närmar vi oss Västerås Stadshus som 
en arkitekturhistoriskt bevaransvärd byggnad, så Ahlbom 
har rätt i när han konstaterar: 

”Vi äro själva historia, det får vi inte glömma.”  

Aarhus Rådhus, Arne Jacobsen, 1941Halmstad Rådhus, Ahlbom & Sterner, 1938Göteborgs Rådhus, Gunnar Asplund, 1936 Søllerød Rådhus, Arne Jacobsen, 1942

Stockholms Stadshus, Ragnar Östberg 1923

Finn fem fel - Giuseppe Zocchis målning av Piazza della Signoria i Florens bredvid Sven Ahlboms bild av Fiskartorget.

Casa del Fascio, Giuseppe Terragni, Como 1932
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Kvartersform / Borggård

Stockholms Slott

Successiv Stadsbebyggelse

Vasastan, Stockholm

Flyglar / Förgård

Bondeska Palatset, Stockholm

Lameller / Landskap

Unité d’Habitation, Marseille

Kampanil / Klocktorn

Campanile di San Marco, Venedig

Västerås Stadshus

Västerås Stadshus

”Till slut, innan diskussionen börjar skulle jag vilja säga 
några ord om utformningen av ett ev. nytt rådhus.

Vi komma då in på frågan om hur man bygger till gammal 
arkitektur eller i närheten av den. Frågan om spelet mellan 
gammalt och nytt.

Ännu har den moderna arkitektur uppfattningen icke helt 
lyckats rensa upp i gömmorna. 

Utan tvivel finns det ännu kvar en god del konservatism 
här och där, som strider mot tidens kostym, men ändå har 
makt nog att göra sig gällande, när de praktiska besluten 
ska fattas. 

Är det principiellt riktigt att nutidens verk inte få närma sig 
forntidens, så att där uppstår ett samspel. Historiskt är 
synpunkten okänd.

Förr har man alltid satt sin egen tids skapelser intill de 
historiska. 

Med vilket resultat ha vi delvis sett på de bilder som 
visades vid föredragets början. 

Enligt vad jag kan finna var det först på slutet av plysch- 
och punchtiden som man för första gången i historien 
saknade tillit till egen förmåga i byggnadskonsten. 

Det var då som tankarna på att skydda och underordna 
sig det gamla, kommo fram. 

Ännu i denna dag hör man då och då som ett underton, 
”Förr gjorde allting vackert och bra. Vi kan endast 
förstöra.”

I allmänhet har emellertid utvecklingen fått överhand. 

Ingeniörer, konstnärer och arkitekter har fått igen 
den naturliga tron på sig själva och samtiden, och 
förutsättningar finns alltså för att skapa varaktiga värden, 
som kan hävda sig av det gamla och samspela med det. 

Det nära samspelet mellan nutid och forntid ger en 
alldeles särskilld charm åt tillvaron. 

Man behöver två punkter för att mäta tiden. Man måste 
ha nutiden hos sig om man vill uppleva forntiden. 

Konsekvensen av denna synpunkt, är att det nya som 
skall göras, måste vara modernt, när det finns minsta 
möjlighet till det, inte minst för det gamlas skull.

Vi kunna endast göra arkitektur när vi utnyttjar det 
modernaste, det bästa och starkaste tiden frambringar. 
Vi måste vara i överensstämmelse med oss själva när vi 
skapar.

Endast så kan samtiden bli hjälpt att markera sig i 
historien.

Vi äro själva historia, det får vi inte glömma.”

-Sven Ahlbom
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Stadshusets långa tillkomsttid avspeglar sig bara 
delvis i den exteriöra utformningen. De östra delarna, 
där det äldre Elektricitetsverket, flygel K, ritat av Eric 
Hahr och kontors- och bostadskomplex för Tekniska 
Verken, flygel G och H, numera är inkorporerade i 
Stadshuset. 1987 byggdes i västra delen den senaste 
etappen av Stadshuset, flygel L, ritat av Tre Ritare 
Arkitektkontor. Tekniska gården i kvarterets inre 
har en delvis tillfällig bakgårdskaraktär. Den östra 
delen av stadshuskomplexet har ett sammansatt och 
brokigt uttryck, med skiftande materialitet, rött och 
gult tegel, puts och en varierad byggnadsskala. Här 
har flera ursprungliga värden i det arkitektoniska 
uttrycket förändrats kraftigt genom åren. Östra delen 
av Stadshuset är därav tåligt för tillägg, förändring och 
förnyelse. 

Den västra delen av stadshuset är däremot 
en sammanhållen arkitektur, trots en mycket 
lång tillkomsthistoria mellan 1953 och 1963. 
Volymuppbyggnaden präglas av de tydligt läsbara 
rätblocken, den repetitiva fönstersättningen, 
granitfasaderna och avsaknaden av takfot. Till detta 
har vissa specifika rum, eller funktioner, fått avspegla 
sig i exteriören, så som fullmäktigesalen, huvudentrén, 
de glasade huvudkorridorerna och tornet. A-flyglarna 
omger den inre Borggården och alla fyra omslutande 
fasader har sinsemellan sitt eget uttryck inom det 
sammanhållna temat. Flygel F, E, C och A3 som bildar 
fasader längs med Vasagatans förlängning, har alla 
ett mycket samlat uttryck. Flygel D som bildar portiken 
över Vasagatan, har en hög transparens in mot 
staden, samtidigt som den, tillsammans med F- och 
C-flygeln visar upp en sträng och enhetlig fasad mot 
järnvägsstationen. B- och C-flyglarna, som sträcker 
sig ut i parken, skapar, tillsammans med tornet och 
lämningarna efter klostret som funnits på platsen, en 
mer sammansatt komposition. 

De senare förändringar – framförallt den tidigare 
portiken från Vasagatan in mot Borggården då 
restaurangköket byggdes och den glasveranda som 
tillkommit mot gården, - har kraftigt förändrat exteriören 
och brutit sambandet mellan de yttre offentliga rummen 
och Borggården. 

Exteriör
Den västra delen av stadshuset är, trots dessa 
förändringar, fortfarande en sammanhållen arkitektur 
med ett kraftfullt uttryck och med höga kvaliteter i 
komposition såväl som i materialitet. Förändringar av 
flygel A, B, C, D, E och F måste göras med mycket 
stor medvetenhet om de befintliga arkitektoniska, 
konstnärliga och kulturhistoriska värdena. De 
kulturhistoriska värdena redovisas i den antikvariska 
förundersökningen.

Fullmäktigesalens fönster ut mot Vasaparken, exteriören 
berättar om innehållet.
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Stadsrumsanalys
  

De yttre rum som omger Stadshuset präglas till stor del 
av byggnadens slutenhet. Stadshusets utformning har 
skapat en serie uterum med mycket olika karaktärer 
och kvaliteter, kvartersbebyggelse med fasad i gatuliv 
mot Munkgatan, den dramatiska portiken och stråket 
genom Stadshuset i Vasagatans förlängning, den 
representativa huvudentrén mot Fiskartorget, de 
vardagliga och brokiga fasaderna mot Carl Hennings 
gata och flyglarna som sträcker ut sig och omfamnar 
delar av Vasaparken. 

Med ökade säkerhetskrav har ett antal tidigare 
entréer stängts, eller reducerats till entréer enbart för 
medarbetare. Stadshusets skala och utbredning gör att 
det blir långa avstånd mellan entréer och lokaler som 
har möjlighet att bidra till ett aktivt, levande och tryggt 
stadsliv. 

Stadsrumsanalysen illustrerar dessa förhållanden 
diagrammatriskt på ett kartutsnitt, och ligger till 
grund för karta med förslag till utvecklingsområden 
(motstående sida).

Karta, stadrumsanalys

Teckenförklaring

Huvudentré

Mindre entré

Huvudstråk

Sekundärstråk

Terrtiärstråk

Upplevd öppen fasad

Upplevd sluten fasad

Parkeringsgarage

Offentlig byggnad/verksamhet

Torg, torgplats

1. Västerås domkyrka
2. Västerås stadsbibliotek
3. Läkarhus, folktandvård
4. Växhuset
5. Arbetsförmedlingen
6. Västmanlands teater
7. Polishuset, Västmanlands län
8. Västerås rådhus
9. Västerås stadshus
10. Västerås konserthus
11. Västerås centralstation
12. Västmanlands tingsrätt
13. Västerås slott

1

5

6

7

11

10
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3

12

13

4

8
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Mindre entré
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Teckenförklaring

Huvudstråk

Utveckling av stråk/gata

Verksamhetsanknuten 
platsutveckling

Offentlig platsutveckling

Teckenförklaring

Huvudstråk

Utveckling av stråk/gata

Verksamhetsanknuten 
platsutveckling

Offentlig platsutveckling

Förslag till utvecklingsområden baserat på Stadsrumsanalys.
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Stadsrummen runt stadshuset
- förslag till utveckling

1. MUNKGATAN – AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

Munkgatan lider idag av att ha mycket få entréer och 
offentliga, eller kommersiella, verksamheter. Stadshuset 
bidrar till att gatan uppfattas som inaktiv, genom flygel 
A3:s slutenhet och avsaknad av entréer och flygel G:s 
igenstängda glastillbyggnad, som tidigare fungerat som 
utställningslokal. Trots ett högt inslag av stadsgrönska 
präglas Munkgatan idag av biltrafiken i första hand.  

Flygel G har potential att bidra till en aktiv och trygg 
miljö längs Munkgatan. Öppna funktioner som tex en 
restaurang i bottenvåningen och återupprättande av 
en publik entré mot gatan skulle öka flöden och bidra 
till stadslivet. Förgårdsmarken framför Flygel G har bra 
förutsättningar för uteservering under eftermiddag och 
kväll,med bra solläge (se solstudie). 

2. MUNKGATAN - GATURUM

Trots att Munkgatan är stadsrummet som förbinder 
centrala Västerås med Stadshuset saknar den 
målpunkter och aktiviteter som uppmanar till längre 
uppehåll. Garageinfarter och den ovan nämnda bristen 
på övriga entréer har reducerat gatan till en passage.

Gaturummet skulle med fördel kunna detaljeras 
mer och anpassas för minskad biltrafik. Då gatan 
är bred finns det gott om utrymme att åstadkomma 
trevliga vistelserum, i synnerhet på eftermiddagen 
(se solstudie). En sådan utveckling av rummet skulle 
exempelvis kunna bestå återinförandet av vatten.

Den idag kulverterade Lillån löpte en gång 
längs det som idag är Munkgatan. Med dagens 
hållbarhetsutmaningar, där ökade regnmängder, risk 
för överhettning i stadsmiljö och hotade ekosystem 
bör möjligheten att återställa vattendraget undersökas. 
Att åter synliggöra vattendraget i stadsrummet kan ha 
flera positiva effekter för synligt omhändertagande av 
dagvatten, ökad biodiversitet, rening av stadsluften och 
för att sänka temperaturen i staden under den heta 
årstiden. Munkgatan blev körbar först på 50-talet, ett 
uttryck för 1900-talets planeringsideologi då bilismen 
fick stor inverkan på våra städers stadsrum. Genom 
öppnandet av Lillån kan stadsbildens historia återtas, 
och skapa ett unikt gaturum med höga vistelsevärden 
och attraktiva stadslivsvärden. 

Entréer till flygel G innan tillbyggnad. Tidigare entré i flygel A2Tidigare lokaler i flygel G

Lillån synlig på karta från 1784, Lantmäterimyndigheten Lillån från fiskartorget, ca 1890 Tetsugaku no michi (Filosofens Stig), Kyoto
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3. FÖRBINDELSE ÖVER SVARTÅN

Munkgatan har ingen förlängning västerut idag, vilket 
bidrar till gatans underordnade roll i stadslivet.  En ny 
bro över Svartån i Munkgatans förlängning kan ta sikte 
på Västgötegatan och skapa en genväg över ån. En 
eventuell bro bör utformas för gång- och cykeltrafik för 
att ge de oskyddade trafikanterna prioritet. En gång- 
och cykelbro över ån skulle också stärka sambandet 
mellan årummet, Fiskartorget, Stadsparken och 
Vasaparken. 

4. ETT SAMMANHÅLLET FISKARTORG

Fiskartorget vid Stadshuset egentliga huvudentré 
är idag en slumrande resurs, vars utformning 
präglas av trafikstråk och bilparkeringar. Ytan är 
svåranvänd och trafikytorna skapar en barriär 
mellan huvudentrén och årummet, samtidigt som 
utformningen förringar förbindelsen mellan Stadshuset 
och det gamla Rådhuset. Den direkta närheten till 
Svartån, Stadsparken och Vasaparken bör kunna 
utvecklas för att ge torget bättre vistelsevärden 
och en ökad representativitet som förplats till 
Stadshusets huvudentré. Fiskartorget utgörs idag av en 
svåranvändbar yta där en stor del är reserverad för bilar.

Fiskartorget bör omgestaltas till en sammanhållen 
torgyta, med en enhetlig markbeläggning. Gång- 
och cykeltrafikanter bör ges prioritet. En större 
sammanhängande yta tillåter till högre grad av 
flexibilitet och ett nyttjande av torget som kan styras 
utifrån aktiviteter såsom marknader, firanden, festivaler 
eller utställningar. Torget kan med fördel förbindas 
tydligare till årummet då kvällssolen ligger på från 
väster och platsen, med en utvecklad gestaltning, 
har potential att bli ett aktivt och använt stadsrum i 
Västerås.

Holbein Place, London, bilar passerar över torg

Folke Bernadottes Bro - Djurgården, Stockholm

Sava Footbridge, Slovenien

Bagers Bro - Kanalen, Malmö

Skvallertorget, Norrköping

Fiskartorget, Västerås 1900

Soltrappan i Södertull, Malmö

Fiskartorget som parkering 1960
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5. VASAPARKEN - ÖPPENHET OCH STRÅK

Genom att återupprätta stråket längs med flygel 
B och C kan parken ges ökade flöden och större 
tillgänglighet. Gångvägen kommer också att fungera 
som en alternativ väg till Stadshusets huvudentré 
mot Fiskartorget, vilket gynnar orienterbarheten i 
stadsrummen runt byggnaden. En utredning om 
möjligheten att öppna upp flygel C:s gavel mot parken 
för att möjliggöra större transparens och eventuella mer 
utåtriktade verksamheter bör göras. Genom utvecklade 
och tydliggjorda funktioner och säkerhetsgränser inom 
Stadshuset bör möjligheten att öppna de idag stängda 
entréerna till f.d Mottagningshallen/restaurangen 
undersökas. 

Fler aktiviteter i parken skulle också förlänga dess 
attraktivitet utöver de dagar det är vackert väder. I såväl 
Ahlboms skiss som i illustrationsplanen från 1973 
finns tanken om paviljongbyggnader (sammansatta 
med stadshuset eller fristående) som skulle vara 
välgörande tillägg till parkmiljön och även göra att den 
upplevs säkrare under kvällstid. I illustrationsplanen 
finns även en lekplats inritad - även det en god idé. En 
temalekplats, lekskulpturer och en finmaskigare zon av 
parken skulle kunna aktivera landskapsparken utan att 
förta dess uttryck.

6. CARL HENNINGS GATA  
  - TYDLIGGÖRA KVARTERSGRÄNSEN

Carl Hennings gata är idag en utpräglad bakgata, 
vilket cementerades under 60-talet när Gallerian 
byggdes i kvarteret Loke och bröt gatans sträckning 
in mot stadens centrala delar. Stadshusets lastgård 
har idag ett öppet förhållande till gatan, och förstärker 
upplevelsen av bakgata. Den brutna gatusträckningen 
och bakgårdens lastfunktioner bidrar till en otrygg 
stadsmiljö.

Den östra delen av stadshuskvarteret är tåligt för 
förändringar. Möjligheten att förbinda flygel K och H 
med varandra genom en större tillbyggnad än idag bör 
utredas vidare. Då kan kvarteret slutas mot gatan för 
ökad upplevd trygghet, och last- och garagefunktioner 
kan nås via port. 

Utdrag ur illustrationsplan från 1973 - lekplats och paviljongbyggnad i parkenPassage framför B och C-flyglarna, Sven Ahlboms skiss
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Stadsrummen i kvarteret

I detta avsnitt redovisas de stadsrum som ligger 
innanför stadhusets detaljplaneområde.

Klostergården

Vasaparken och Klostergården, mellan flygel B och C, 
har ett läge i staden med möjliga höga vistelsevärden 
under sommarhalvåret. I Sven Ahlboms skisser kan 
man avläsa en vilja att ha ett öppet och transparant 
förhållningssätt mellan park och byggnad. En möjlighet 
att röra sig längs med stadshuset, via en gångväg 
mot söder, fanns också med i tankarna. De ökade 
kraven på säkerhet som haft till följd att flera befintliga 
entréer är stängda och avsaknaden av gångstråk nära 
stadshuset har gjort att samspelet mellan Vasaparken 
och Stadshuset idag är mycket svagt.  

Sven Ahlboms illustration med en öppnare bottenvåning 
och gångstråk längs med byggnaden.

Klostergården idag Yttre gården idag Vasagården idag

Sven Ahlboms illustration av en livfull borggård.

Yttre gården / Vasagården
Vasagatans stråk genom stadshuskvarteret uppfattas 
idag för förstagångsbesökaren som det naturliga 
läget för huvudentrén till Stadshuset. Med byggandet 
av restaurangköket i den tidigare portiken in mot 
Borggården har sambandet mellan detta viktiga stråk 
i staden och Borggården kraftigt försvagats. I Sven 
Ahlboms idéer för stadshuset skulle Borggården vara 
ett livaktigt offentligt rum, men både genom ökad 
säkerhet, igenbyggd portik och avsaknad av självklara 
flöden över gården är det svårt att uppnå idag. 
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Borggården

Med igenbyggnaden av portiken mot Yttre gården 
förlorade Borggården sin koppling till det yttre 
offentliga rummet. Byggnadens mest publika rum har 
därför blivit undangömt och outnyttjat. Tidigare har 
gården haft både ett vårdträd och mer konst som idag 
är flyttad. Det har som effekt att rummet kan uppfattas 
statiskt, där varken årstidernas växlingar eller konst 
bidrar till förnyade upplevelser. För att åter få liv i 
Borggården förelås därför ett antal åtgärder:

RUMSLIGHET

Den på 80-talet tillkomna glasverandan utgör ett stort 
arkitektoniskt förvanskande tillägg i såväl utställnings- 
som gårdsrummet. Gårdens tydliga och stringenta form 
går delvis förlorad med tillbyggnaden, och gårdens 
koppling till Klostergården försvagas med det ökade 
byggnadsdjupet. Ett återställande av det ursprungliga 
fasadlivet är därför rekommenderat.

Livets steg, temporär utställning på Nybroplan, Stockholm Skiss, möjligheter på Borggården

Grass - Temporär installation på Plaza Mayor, Madrid.

Glasverandan på gården idag

Trädplantering och konstverk på gården.

KOPPLINGAR

Idag är Borggården till stor del en återvändsgränd. 
Genom att skapa nya kopplingar och entréer som 
spänner över och vetter mot gården aktiveras 
vardagliga flöden av människor som nyttjar platsen. Att 
öppna upp arkaden mot den Yttre gården annonserar 
Borggården mot staden. Möjligheten att öppna en ny 
väg in till huvudentrén från Borggården skulle skapa 
en genväg till Stadshuset från stationen och stadens 
östra delar. Besökare som närmar sig byggnaden från 
öster och stationen kan enklare orientera sig och nå 
huvudentrén utan att behöva gå runt byggnaden. 

KONST / UTSTÄLLNINGAR

Gården är ett imponerande rum, men idag utan 
händelser eller inslag av föränderlighet. Att aktivera 
gården med temporära utställningar och tillfällig 
arkitektur kan vara ett sätt att skapa en variation över 

tid och gård som är värd att besöka om och om igen. 

SITTYTOR

Vistelse på gården måste vara behaglig och naturlig. 
Sittytor bör anordnas i soliga lägen (se solstudie) med 
bekväma sittmöbler, både fast och flexibel möblering, 
gärna i kombination med café. 

GRÖNSKA

Det ursprungliga träd som växte på gården har med 
tiden försvunnit, vilket lämnat gården kal och steril. Ett 
urtag finns kvar i källarvåningen för rotsystemet. Ett 
större vårdträd som varierar utseende över årstiderna 
skulle bidra till att mjuka upp den stränga miljön och 
göra den mer trivsam. Lösa planteringar i krukor och 
lådor kan också bidra till en trivsam och föränderlig 
utomhusmiljö. 
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Solstudie
Syftet med solstudien är att påvisa behagliga yttre 
miljöer för ex. lunch och fika i stadshusets närhet.
Studien är utförd mellan vårdagjämning och 

sommarsolstånd. Perioden mellan sommarsolstånd och 
höstdagjämning har ett snarlikt (omvänt) förhållande. 
Vinterhalvåret redovisas ej då utomhustemperaturen 

under denna period normalt sett är för kall för att sitta 
utomhus. Ingen hänsyn har tagits till vegetation. På 
motstående sida redovisas sammanvägningar årstiden 

för specifika klockslag - samt en rekommendation för 
vilka ytor som bör beaktas med hänsyn till solljus.
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Sammanvägning: Sol/Skuggning för lunchtid (12:00) från 20/3, 20/4, 20/5 och 20/6.

Sidor mot park, Fiskartorget, Borggårdens norra hörn, takterrass A3, Vasagatans förlängning 
framför E-flygeln samt bakgårdens tak är soliga ytor lunchtid.

Dessa ytor bör beaktas när en planerar uteservering  för lunchservering.

Sammanvägning: Sol/Skuggning för kvällstid (17:00) från 20/4, 20/5 och 20/6.

Fiskartorget, Borggårdens sydöstra hörn, Vasagatans förlängning framför E-flygeln samt ytan 
framför G-flygeln är soliga mot slutet av arbetsdagen.

Dessa ytor bör beaktas när en planerar uteservering för serveringslokaler öppna efter 
kontorstid.

Sammanvägning: Sol/Skuggning för morgon (09:00) från 20/3, 20/4, 20/5 och 20/6.

Sidor mot park, Borggårdens västra hörn, Vasagatans förlängning framför A3-flygeln samt 
bakgårdens tak är soliga ytor morgontid.

Dessa ytor bör beaktas när en planerar uteservering för café/frukostservering.

Sammanvägning: Sol/Skuggning för eftermiddag (15:00) från 20/3, 20/4, 20/5 och 20/6.

Sidor mot park, Fiskartorget, Borggårdens östra del, takterrass A3 samt Vasagatans 
förlängning framför E-flygeln är soliga ytor på eftermiddagen.

Dessa ytor bör beaktas när en planerar fika-utrymmen.

2020-12-07VÄSTERÅS STADSHUS  |  2. ARKITEKTONISK FÖRUNDERSÖKNING  23



Skydd utöver detaljplan

I kunskapsunderlaget ”Modernismen i Västmanland” 
för Västerås innerstads kulturmiljövärden som 
Västerås stad, Länsstyrelsen och Västmanlands läns 
museum tagit fram är Stadshuset utpekat som en 
bebyggelsemiljö av högt kulturhistoriskt värde. 

Stadshuset ingår också riksintresse för 
kulturmiljövården Västerås [U 24] med motiveringen 
”…centrumområde som visar modernismens 
centrumomvandling från ca 1950-tal – 1970-tal…”

Det aktuella uttrycket som rör stadshuset är följande: 

Centrumområde med enhetlig modernistisk bebyggelse 
från 1950–1970-talen, konstnärlig utsmyckning inom 
och intill byggnaderna, stora varuhus med gallerior 
och parkeringshus som en del av det modernistiska 
idealet samt trafikseparering med tunnelsystem under 
centrumkärnan som gett möjlighet till torgbildningar för 
folkliv och kulturarenor. Modernistiska offentliga och 
kontorsbyggnader av hög arkitektonisk kvalitet så som 
Melkerkontoret med dess enhetliga och modernistiska 
glasfasad, Västerås stadshus med strama stenfasader 
och karaktäristiskt klocktorn, Västerås stadsbibliotek 
med tegelfasader och mosaikkonst samt polishuset med 
dess repetitiva betongfasader.  

Stadshuset bedöms i en plan- eller bygglovsprövning 
som en särskilt värdefull bebyggelsemiljö enligt 8 
kap 13 § i PBL, dvs en bebyggelsemiljö som inte får 
förvanskas.  
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Detaljplanens förutsättningar

Gällande detaljplan för kvarteret antogs 1969 och är 
mycket generös. Hela kvarteret Dominikanklostret är 
markerat som ”Område för allmänt ändamål” (A) och 
begränsas av två byggnadshöjder (+27,5 och +75,0). 
I Vasagatans förlängning ska mark vara tillgänglig för 
underjordiska ledningar (u) samt allmän gångtrafik (x).

En ny detaljplan bör tas fram för att säkerställa 
kvarterets antikvariska och arkitektoniska värden med 
hjälp av bestämmelser för skydd och varsamhet. En 
ny detaljplan bör dock även tillåta framtida strategiska 
ut- och påbyggnader för exempelvis mer kontorsytor, 
utökade fläktrum och förbättrade kopplingar mellan 
flyglar. Ny detaljplan bör också ta höjd för möjlig 
utveckling av omgivande offentliga rum.

+KL

G-K

E-H

G-L

+B

C-LÅG+C

+F

L- LÅG

Låg tillbyggnad mot parken vid flygel L ger 
utökade förskoleytor.

+ ca 610 m² BTA

Påbyggnad av flygel C i en våning. 

+ ca 530 m² BTA

Påbyggnad av flygel F i en våning. 

+ ca 590 m² BTA

Påbyggnad av flygel L&K i 1/2 våningar. 

+ ca 1000 m² BTA 

Sammanbyggnad av flygel E & H i sex 
våningar (på lågdel G) förlängd korridor A-D

+ ca 2300 m² BTA

Sammanbyggnad av flygel G & K i två vån. 
(på flygel H) längs Carl Hennings gata.

+ ca 1400 m² BTA

Tillbyggnad mot parken vid flygel C ger 
möjlighet till publik lokal mot parken.

+ ca 140 m² BTA

Påbyggnad av flygel B med 1 våning. 

+ ca 730 m² BTA

L-LÅG

+F

C-LÅG

+C

+KL

B+

E-H

G-K

Detaljplanens möjligheter

På denna sida illustreras möjliga ut- och påbyggnader inom detaljplanen 
med hänsyn tagen till arkitektoniska och antikvariska värden. Bilderna 
illustrerar några logiska expansioner med hänsyn till dagsljus, yteffektivitet, 
byggbarhet och interna förbindelser. Delredovisningen illustrerar var volym 
för sig och ger en ungefärlig uppskattning om tillkommande bruttototalarea 
(BTA).
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Fasader
Då stadshuset utgörs av flera olika byggnadskroppar 
vänder också byggnadskomplexet en mängd olika 
fasader mot staden. 

GRANITHUSET (FLYGEL A-F)

Mest sammanhållet är granithuset, som utgör 
huvuddelen av fasaderna ut mot staden. Trots att 
byggnaderna tillkommit under en längre period delar 
de arkitektoniskt uttryck, material, fönsterstorlekar 
och proportionering. Fasaderna bygger på ett strikt 
system med stor repetition. För att skapa en intressant 
och harmonisk komposition har nästan varje fasad 
ett avsteg från denna rytm i form av ett utskjutande 
parti, en slät vägg eller ett byte av fönstertyp. Detta 
gör att fasaderna trots sin stora repetition uppfattas 
dynamiska. 

Den vackert bearbetade graniten i fasaden 
åstadkommer med olika slipningsgrader intrycket av två 
olika material och upphöjer bergarten till en ädlare nivå 
normalt förbehållen marmor. Att det är svårt att ändra 
i den strikta fasaden bevisas av de tillägg som gjorts. 
Glasverandan på Borggården har förvanskat rummets 
och fasadens stringens, och den igenbyggda arkaden 
mot Yttre gården har skapat en stum, tät vägg.

G-FLYGELN

En enkel tegelfasad vars kvalitéer och subtila detaljer 
delvis gått förlorade med tillbyggnad av den s.k. 
”glasburen” mot Munkgatan. Glasburen täcker till 
stor del en elegant sockelvåning och entré som gav 
byggnaden sin stringens. Den skarpa och enkla 
takfoten gömmer en indragen balkong smyckad med 
mönstersatt mosaik som spelar mot sockelmotivet.

Granithusets strikta med bearbetade fasad. Sockel och takfot på G-flygeln. Rutmönster på H-flygeln

Glasverandan bryter mot gårdens formspråk. Glasburen stör volymen och täcker sockeln. Rester av valv och tegelmönster syns fortfarande i 
K-flygelns fasad.

L-flygelns fasad mot Vasaparken

H-FLYGELN

H-flygelns f.d bostadsfasad är tidstypiskt 1950-tal med 
sin grova grönfärgade puts och vita rutmönster, rikt 
smyckade entréer och bearbetade stensatta sockel. 
Byggnadens exteriör har delvis förvanskats av nya 
entrépartier i aluminium och en garageport mot Carl 
Hennings gata. 

K-FLYGELN

Fasaden för denna flygel har genom kraftiga 
ombyggnader gått från att vara en rikt utformad 
industribyggnad till en förenklad tegelvolym. Några 
intressanta spår finns kvar, men dessa är inte särskilt 
framträdande och svåra att avläsa.

L-FLYGELN

Denna flygels fasad är ett tydligt yngre tillägg till 
Stadshuset. Den saknar det allvar och den stringens 
som granithuset uttrycker, men når samtidigt inte upp 
i den charm som K-flygeln en gång besatt, eller den 
lekfullhet som annars karaktäriserar den postmoderna 
stilen på 80-talet. Den något otacksamma uppgiften 
att förbinda olika golvhöjder mellan F- och K-flyglarna 
har lett till en ganska oordnad och orolig fasad. Dess 
omättade och ljusa kulörer får den att stå ut framför 
den betydligt sobrare granithusfasaden. Denna 
fasad hamnar också i blickfånget när en närmar sig 
Stadshuset från stationen.
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Granithuset

HisstornetL-flygelnBakgårdsbyggnadenK-flygelnFörbindelsegången

H-flygeln

Glasburen

G-flygeln Igenbyggd arkad Glasverandan Illustration över huvudsakliga fasadtyper för Stadshuset
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Rekommendationer tillbyggnad
Sammantaget ger detaljplanens möjligheter och 
analys av de befintliga fasaderna mer trovärdiga 
tillbyggnadsalternativ. Eventuella tillbyggnader och 
förändringar av det sammanhållna granithuset måste 
göras med stor medvetenhet och respekt samt 
underordna sig den befintliga arkitekturen. Mot tekniska 
gården visar Stadshuset upp en mängd varierade 
uttryck. Gården har sedan tillblivelsen en karaktär av 
baksida och bedöms vara tålig för förändring. Här kan 
ett friare förhållningssätt till det befintliga fungera. 

Följande rekommendationer är möjligheter som 
måste studeras vidare om behovet skulle komma att 
bli aktuellt, både gällande tekniska förutsättningar, 
volymuppbyggnad, materialitet och detaljer. De fyra 
möjligheter som rekommenderas bedöms inte ha 
samma förvanskande effekt på befintlig exteriör som 
flera av de möjligheter som idag ryms inom gällande 
Detaljplan. TAKPÅBYGGNADER I LÄGRE FLYGLAR

Med stor sannolikhet kommer behovet av fläktrumsytor öka i framtiden. De 
lägre flyglarna B, C och F bör därför inom en ny detaljplan ej begränsas till 
sina nuvarande volymer. Utvidgade fläktrum bör kunna tillskapas på taket 
utan att göra stor negativ påverkan på stenfasaderna (jämför med befintliga 
fläktrumsuppbyggnader). Till viss del kan även dessa påbyggnader inrymma 
rum eller kopplingar till andra byggnadsdelar (se påbyggnad av de östra 
flyglarna).

FÖRLÄNGNING AV KVARTERETS MITTAXEL

Genom att förbinda Granithusets mittaxel fram mot H-huset skapas nya 
kopplingar, samband och möjligheter att avdela byggnaden på flera sätt 
vilket kan öka Stadshusets flexibilitet. Den smala gård som bildas mellan 
tillbyggnaden och G-flygeln kan med fördel glasas över och bli ett rum som 
kan användas året om. 

Då gården idag är en bakgård samt redan hyser en mängd olika 
arkitektoniska uttryck påverkar inte en tillbyggnad här stadsbilden och 
bedöms inte förvanska den befintliga bebyggelsen.  För ytterligare ökad 
flexibilitet kan tillbyggnaden kombineras med nästföljande exempel.

Befintliga fläktrumspåbyggnader på flygel C & F Östra gården idag
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PÅBYGGNAD AV DE SYDÖSTRA FLYGLARNA

För att skapa obrutna samband och utökad flexibilitet i de övre 
våningsplanen kan påbyggnader göras runt den östra gården. I samband 
med detta kan mellanrummet mellan flygel H och K byggas igen för att öka 
tryggheten längs med Carl Hennings gata. Inlastning och parkeringsinfart 
kan då ske via port i gatuliv. 

I kombination med förlängning av kvarterets mittaxel bildas en flexibel 
8-formad plan där verksamheter lätt kan krympa och utökas elastiskt mot 
varandra.

PAVILJONGBYGGNADER MOT VASAPARKEN

För att aktivera och trygga Vasaparken skulle Stadshuset med fördel kunna 
vända mer publika verksamheter mot parken. En högre transparens skulle 
öka byggnadens möjlighet att kommunicera ut mot stadsrummet. I tidiga 
illustrationer från Sven Ahlbom finns redan dessa tankar. I illustrationen 
nedan skymtas en lägre, glasad byggnadsvolym (höger i bild) med skylten 
”RESTAURANG”.  

Lokaler likt dessa kan bidra till att göra parken till en mer aktiv och trygg 
plats samt leda flöden från stationen naturligt vidare mot Fiskartorget och 
huvudentrén. 

Taklandskapet kring östra gården idag. Sven Ahlboms illustration där restaurang syns i C-flygelns förlängning.
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Arkaden
Arkaden som förbinder Yttre gården med Borggården 
har under åren genomgått en stor förändring. Med 
ombyggnationen för restaurang 1988 byggdes 
tre av de fem pelarfacken igen och alla öppningar 
försågs med konstnärligt utfört smidesgaller/grindar 
(Mälarvass) ut mot Yttre gården.

Denna ombyggnad har försvagat kopplingen mellan 
det yttre offentliga rummet och stadshusets hjärta - 
Borggården. Samtidigt har restaurangkökets baksida 
vänts mot det aktivaste offentliga stråket och skapat en 
stor fönsterlös väggyta. Denna problematik kan mötas 
på följande sätt: 

1. Renovering av restaurangkök 
Om restaurangköket fortsatt ska ligga kvar i detta 
läge bör det kunna annonsera sig bättre genom att 
glasas upp mot Yttre gården. Ett synligt köksarbete 
kan locka kunder och besökare, samtidigt som det 
bidrar till trygghet genom aktivera fasaden mot 
Yttre gården. Borggårdens slutenhet kvarstår, och 
åtgärden offentliggör eller aktiverar inte rummet. 

2. Återställande till originalutförande 
Om restaurangköket kan finna ett nytt läge 
kan arkaden åter öppnas upp i sin ursprungliga 
omfattning. Det förbättrar avsevärt kopplingarna 
mellan den Yttre gården och Borggården. 
Trygghetsaspekten måste beaktas, och 
Borggården kunna stängas av mot Yttre gården 
nattetid. Grindarna bör finnas kvar, vilket i sig 
förvanskar det ursprungliga uttrycket och kan ge 
en osäkerhet om gården är öppen för allmänheten 

eller inte.

3. Delvis inglasning  
Att ersätta den volym som idag upptas av 
restaurangköket av ett helt uppglasat rum för 
offentligt ändamål (ex utställning) kan bibehålla 
den ursprungliga transparensen mellan gårdarna, 
samtidigt som stadhuset får ett nytt ansikte mot det 
aktiva stråket i Vasagatans förlängning. Passagen 
mellan gårdarna och in till entrén i flygel A3 kan 
fortfarande vara öppen eller kontrolleras med 
grindar.  

4. Hel inglasning 
Genom att glasa in hela den ursprungliga arkaden 
erhålls ett större rum och en tydligare arkitektonisk 
gest. Den visuella kopplingen till Borggården 
bibehålls, men den avgränsas fysiskt. Detta 
fråntar Borggården sin status som fullständigt 
tillgängligt och offentligt rum men kan istället 
bli ett för Stadshusets funktioner öppna för 
allmänheten mer användbart rum inom byggnadens 
säkerhetsgränser. Entré kan ske i kombinerat 
vindfång för det uppglasade rummet och entré till 
flygel A3. Entrén kan också fungera som en öppen 
passage in till Borggården. 
 

Sven Ahlboms visionsbild för arkaden och Borggården

Bilder från arkadens originalutförande - konstverket på väggen är numera flyttat till fasaden på flygel B

Entré till A3

Glimt in till Borggården.

Bef. gallergrind

Igenbyggd arkad från Vasagatan

Bef. galler/grind i fasad.
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2. Öppen arkad från Yttre gården mot Borggården 3. Delvis inglasad arkad från Yttre gården 4. Helt inglasad arkad från Yttre gården

2. Öppen arkad från Borggården mot Yttre gården 3. Delvis inglasad arkad från Borggården 4. Helt inglasad arkad från Borggården
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Likt exteriören består byggnadskomplexet av en 
mångfald olika interiöra miljöer. Utöver de olika 
byggnadskropparnas specifika karaktärer innehåller 
de interiöra delarna en gradient av offentliga, 
semi-offentliga, interna och privata utrymmen. Den 
antikvariska förundersökningen slår fast att många 
av de ursprungliga kvaliteterna, både rumsliga och 
i material, finns bevarade främst i de gemensamma 
ytorna, så som huvudkorridorer, trapphus och större 
mötesrum. I de stora kontorsytorna för de enskilda 
arbetsplatserna har förändringar i både rumsindelning 
och ytskikt skett kontinuerligt sedan byggnaden stod 
färdig, även om vissa undantag med välbevarade 
kontorsmiljöer finns. 

Interiörerna är av sin natur mer lättföränderliga än 
exteriören – vilket också var Sven Ahlboms avsikt när 
byggnaderna uppfördes. Det har lett till att det utförts 
en mängd små och större ändringar och renoveringar 
genom åren, som alla har bidragit, förstärkt eller 
förvanskat stadshusets ursprungliga kvaliteter. En 
närmare redogörelse av dessa förändringar ges i den 
antikvariska förundersökningen.

Det som kan konstateras är att många av de interiöra 
rummen har stora arkitektoniska kvalitéer som bör 
respekteras. De offentliga rummen är genomtänkta och 
formgivna för att imponera och uttrycka idéer om vad 
stadshuset skulle representera. Här, som i många andra 
offentliga och skattefinansierade byggnader i Sverige, 
handlar det om balansgången att vara representativ 
utan att vara överdådig, att uttrycka makt och samtidigt 
demokrati.

En igenkännbar princip för detta är att de rum där 
flest människor vistas getts den mest genomarbetade 
gestaltningen och mest påkostade materialen. 
Demokratins principer uttrycks genom att det delade 
är det mest omhändertagna och det enskilda fått 
mer ödmjuk karaktär. Det interiöra kapitlet är därför 
uppdelat efter programinnehåll (det vill säga vem som 
använder rummen och hur de används).

Kommande renoverings- och ombyggnadsprojekt bör i 
val av material och detaljer vara av samma kvalitet och 
omsorg som de ursprungliga byggnaderna präglas av. 
Projekt bör syfta till att varsamt förändra byggnaden 
för att bättre fungera för de behov som dagens, och 
framtidens, arbetssätt kräver - utan att byggnadens 
karaktär förvanskas.

Intarsia i fullmäktigessalen

Marmorlistverk i korridor

Västeråsblå dörrfoder i arbetsrum

Betong, stål och marmor i restaurangen
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Interiör



 

Byggnadens ytor kan något förenklat delas upp i fyra 
olika typer:

ALLMÄNHETENS YTOR

Till dessa ytor har stadens invånare tillgång – och det 
är här som invånarna och stadshuset möts. I dessa rum 
är balansen mellan representativitet och tillgänglighet 
viktig. 

Till allmänhetens ytor hör huvudentrén och 
fullmäktigesalen, men även utställningsytor, toaletter 
och mötesrum. För ökad flexibilitet, effektivitet, men 
också säkerhet, bör mötesrum för externa besökare 
ligga samlat, enkelt åtkomliga från huvudentrén och 
avskiljbart från stadshusets interna verksamheter. 
Mötesrummen kan vara mötesplatser där stadens 
tjänstepersoner möter invånarna, men kan också 
vara externt bokningsbara för föreningar, företag och 
utbildningar. En flexibel gräns mellan de rum som är 
uthyrbara och de som enbart finns tillgängliga för 
stadshusets externa möten bör finnas, och om möjligt 
med två separata entréer. 

INTERNA GEMENSAMMA YTOR

De ytor som används gemensamt av de som brukar 
byggnaden internt. Dessa innefattar exempelvis 
korridorer, hissar och toaletter, men även bokningsbara 
mötesrum, gemensamma fika/lunchrum och pausytor.

Viktigt för dessa ytor är att de gestaltas på ett 
gemensamt, neutralt och omhändertaget vis som 
gör att det blir naturligt för stadens anställda, oavsett 
position, att bruka dem. 

För ökad effektivitet och flexibilitet bör de 
gemensamma funktionerna placeras centralt i 
byggnaden, lättillgängliga och enkelt orienterbara. 
Det gynnar både ett effektivt användande av de 
gemensamma resurserna, men stimulerar också 
till gränsöverskridande spontana möten mellan 
förvaltningar.  

INTERNA AVDELNINGSYTOR

Här finns själva kärnverksamheten i stadshuset - de 
anställdas enskilda arbetsplatser. Olika förvaltningar har 
olika behov och arbetssätt, och det är därför viktigt att 
dessa ytor har en stor grad av flexibilitet. 

Här bör en god arbetsmiljö vara högsta prioritet, såväl 
för de anställdas skull som för stadens attraktivitet som 
arbetsgivare.

Behovet av elasticitet mellan olika förvaltningar 
och arbetsgrupper är stor. Genom att samla de 
gemensamma ytorna centralt i byggnaden kan 
arbetsytorna utformas sammanhängande. Det gör att 
gränser mellan arbetsgrupper kan enkelt ändras över 
tid i takt med växlande behov.

EXTERNA UTHYRNINGAR

För att levandegöra stadshuskomplexet och dess 
omgivning ytterligare behövs lokaler för externa aktörer 
som är mer utåtriktade än, och har andra öppettider än 
Stadshuset. Befintliga exempel på dessa är restaurang 
och förskola, men det bör även finnas plats för butiker, 
café och kontorslokaler.

I dessa lokaler är det viktigt att Stadshuset erbjuder en 
bra flexibel lokalstandard med tydliga riktlinjer på hur 
lokalerna får nyttjas och omvandlas.

Arbetsdiagram över Stadshuset i sin helhet med 
befintliga entréer utmarkerade. Skillnaderna i 

färgläggning redovisar här skillnader i golvhöjd, 
något som med dagens krav på tillgänglighet 

komplicerar ett helt flexibelt användande av 
våningsplanen.
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ALLMÄNHETENS YTOR 

• tillgänglighet
• öppenhet
• säkerhet
• orienterbarhet
• representativitet
• folklighet
• attraktivitet
• kulturvärden  

INTERNA AVDELNINGSYTOR

• effektivitet
• flexibilitet
• elasticitet
• öppenhet
• attraktivitet
• kulturvärden 

EXTERNA UTHYRNINGSYTOR

• flexibilitet
• öppenhet
• attraktivitet
• kulturvärden  

INTERNA GEMENSAMMA YTOR

• användbarhet
• resursdelning
• samverkansmöjligheter
• flexibilitet
• elasticitet
• attraktivitet
• kulturvärden 

Användingsområden
För att kunna visualisera de fyra användningsområdena  
i ett plandiagram har var typ givits en färgkodning.

De har sedan ritats ut i plandiagrammen med 
hänsyn till de kriterier som listas i redovisningen till 
höger. Hänsyn har också tagits till förutsättningar 
såsom avgränsningar, entréer och nivåskillnader i 
byggnadskomplexet.
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Dispostions- 
principer
Uppdelningen mellan användningsområden kan 
förenklat illustreras som plan-zoner. Dessa avser att 
visa principer snarare än faktiska rumsanvändningar 
och är därför väldigt översiktliga.

Stadshuset idag
Dagens ytdisposition är blandad och utgår från de 
enskilda förvaltningarna. De olika enheterna har 
egna mötes- och fikarum som oftast inte nyttjas 
över förvaltningsgränserna. Detta, i kombination 
med nuvarande bokningsystem, gör mötesrum 
svårtillgängliga med en ineffektiv nyttjandegrad och 
isolerar förvaltningarna från varandra. 

Allmänhetens ytor är idag underdimensionerade, med 
små utställningsytor och begränsad tillgång till externa 
mötesrum. Externa möten sker idag även på de interna 
avdelningarna, då besök tas emot i mötesrum längre in i 
stadshuset. Stadshusrestaurangen tar idag upp en stor 
del av entrévåningen. Det ger liv och aktivitet till ytorna, 
men gör utställningsytorna otydliga. 

Förslag: D-zonen
Ett sätt att öka nyttjandegraden för gemensamma 
ytorna är att förlägga dem centralt på respektive 
våningsplan. Flygel D ligger centralt i kvarteret och 
är därför lätt tillgängligt för samtliga flyglar. Den 
gemensamma zonen kan växa och krympa elastiskt 
in i de omkringliggande flyglarna vid behov. Denna 
metod aktiverar främst de interna trapphusen i flygel 
C & F, och gör den mot staden uppglasade D-fasaden 
livligare, men saknar bra koppling till huvudentrén/
huvudtrapphuset.

I denna disposition redovisas även ett återtagande av 
utställningsrummet (idag restaurang) till allmänheten. 
Kommersiella lokaler förläggs till bottenvåningarna 
i kvarterets östra del eftersom dessa är svåra att nå 
internt från huvudentrén.

Allmänhetens ytor

Interna gemensamma ytor

Interna avdelningsytor

Externa uthyrningsytor
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Förslag: Mötesvåning
Interna gemensamma ytor förläggs alla till en våning. 
Ett samlat internt mötes- och pauscentra lämnar övriga 
våningar för interna avdelningsytor vilket ger flexibilitet 
i förvaltningsstorlekar till dessa plan. Alternativet 
uppmuntrar till vertikala rörelser i byggnaden, från 
avdelningsytor, ner till mötes- och pauscentrat. 

Bottenvåningen används fortsatt för interna 
avdelningsytor. Restaurangköket frigörs från arkaden 
och utställningsrummet och kan servera åt två håll. 
Detta ger även ökad yta för utställningsrummet.

Förslag: Aortan
Interna gemensamma ytor förläggs längs 
granithusets mittaxel och förbinder de tre stora 
trapphusen med gemensamma funktioner på varje 
våningsplan. Det ger en ökad orienterbarhet och 
högre densitet längs en livlig ”aorta” i flygel A4 
& D. Aortan ansluter till övriga flyglar där interna 
avdelningsytor fredas. 

I denna disposition testas en större yta för 
allmänheten i A-flyglarnas bottenvåning som kan 
inrymma utställning, café och stadshusets externa 
möten - men även uthyrbara möteslokaler där 
västeråsarna lätt kan hyra in sig för konferens eller 
möte i stadshuset.

Resten av bottenvåningen kan hyras ut externt till 
kommersiella aktörer eller användas som svällmån 
för stadhusets förvaltningar.

Plan 5 i flygel A3 kan åter igen bli gemensamt 
lunchrum med koppling till takterrassen.

Allmänhetens ytor

Interna gemensamma ytor

Interna avdelningsytor

Externa uthyrningsytor
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AORTAN

Diagram: Mötes- och pausrum samlokaliserade i gemensamma delar, principmöblering.

Aortan - vidare analys
Aortan har en viktig sammanbindande funktion för hela 
byggnadskomplexet och har därför fått en mer ambitiös 
gestaltning. Det är denna korridor Sven Ahlmbom väljer 
att illustrera och ge väldigt generösa mått - säkerligen 
med tanke på de stora personflöden som den måste 
hantera. 

På nästa sida visas ett diagram över förmodad 
intensitet i användning av ytor i plan. Trappor, 
kaffestationer, WC och hisspaket används aktivt av 
alla som arbetar i byggnaden och utgör därför de 
intensivaste zonerna. Från dessa sker kommunikation 
huvudsakligen i aortan, för att så småningom sippra 
ut i avdelningsytorna. Detta skapar en intensivare zon 
mellan trapphusen som inte lämpar sig för koncentrerat, 
enskilt arbete.

I denna zon förläggs istället paus- och konferensrum 
(närmst trapphuskärnorna) och gradvis lugnare rum för 
mindre möten och samtal med ökat avstånd.

De anslutande interna arbetsytorna har en liknande 
zonering, med aktivare rum för mindre möten och 
sammarbete närmast trapphuset och lungnare miljöer 
för fokuserat arbete längre in.

Korridoren i sig är bred nog att möbleras för spontana 
möten och samtal - något som ytterligare kan befästa 
aortan som en social och samutnyttjad yta.

Ovan: Sven Ahlboms skiss för mittkorridoren - 
uppmöblerat för samtal med överblick (och insyn) från 
den offentliga Borggården.

Th: Stadshuskomplexet kan liknas vid en kropp 
där huvudentré är hjärtat varifrån alla flöden börjar. 
Aortan leder dessa flöden i kroppens mittlinje 
varifrån förgreningar sker ut i artärer och kapillärer i 
extremiteterna.
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INTENSITET, YTOR SOM ANVÄNDS AV MÅNGA

TRAPPHUS
HISSAR

INTERNTRAPPOR
WC

KONFERENS
PAUSRUM

WORKSHOP
ÖPPNA MÖTEN

MÖTESRUM
DROP-DOWN

GRUPPRUM
TEAM-PLATSER

SAMTALSRUM
KONTORSLANDSKAP

TELEFONRUM
TYSTA ARBETSPLATSER

SAMNYTTJANDE, SAMARBETE LÅGINTENSIV, OSTÖRT ARBETE
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Huvudentré
Den nyligen ombyggda huvudentrén är en välgestaltad 
anpassning till byggnadens karaktär och förmedlar 
såväl stadshusets representativitet som rummets 
välkomnande funktion. 

Historiskt sett var entrén ett öppnare rum, då även 
tillträdet till huset var öppnare. En större mängd konst 
framhölls och  inredningen var av en mer dekorativ 
karaktär vilket ledde till ett mer exklusivt rum.

Huvudentrén idag

Huvudentrén 1968, vy från huvudtrappan.

Huvudentrén 1968, vy mot Borggården. Informationsdisk mot Fiskartorget

Eero Saarinens stolar och bord Tulip pryder foajén.

Entrén har också potential att aktiveras ytterligare 
med utvecklade flöden och som mötesplats mellan 
stadshuset och stadens invånare. Med tydligare 
tillträdesgränser kan receptionen få en mer 
välkomnande (och mindre övervakande) roll. Med 
ytterligare en entré (från gården) kan rummet dessutom 
aktiveras från två håll och locka personalflöden som 
idag väljer att göra entré på andra platser i byggnaden.
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Utställning 

VÄSTERÅSRUMMET

Med förebild i andra städers utställningsrum (ex. 
Karlstadsrummet eller Stockholmsrummet) bör även 
Västerås ha ett utställningsrum om stadens historia 
och framtida utveckling. Rummet bör husera den stora 
modell som idag är placerad i huvudtrapphuset och 
göra planer och förslag mer tillgängliga för invånarna.

PERMANENT UTSTÄLLNING

En permanent utställning bör berätta om stadens 
uppkomst och historia - men även om Stadshuset i 
sig. Detta ökar medvetenheten om såväl stadshusets 
funktion som dess kulturhistoriska värde.

1960 - Konstgalleriet med endast Sven Ahlboms hyllning till klostret (idag delvis gömd av diskrum).

Karlstadsrummet med sina utställningar

Arkitekturmodell i konstgalleriet

Stockholmsrummet med sin stora modell

Skulpturutställning i konstgalleriet

TEMPORÄRA UTSTÄLLNINGAR

För att hålla utställningsytorna intressanta och levande 
bör det finnas föränderligt innehåll. Detta innehåll bör 
variera i såväl målgrupp som karaktär för att locka en 
mängd olika besökare till stadshuset.

Utställning med pågående planer bör få en tydlig 
och framträdande plats. I bildmaterialet från Västerås 
stadsarkiv finns väl dokumenterade konstutställningar, 
men utrymmet skulle också kunna utnyttjas till att 
presentera stora projekt, skolor, enskilda konstnärer 
eller andra teman.

Restaurang
Restaurangen idag är belägen i en före detta allmän 
yta, men eftersom besökare förväntas betala för att 
vistas där kan den inte fullt ut klassas som sådan 
längre. Därför återkommer vi till restaurangen under 
rubriken  Externa uthyrningsytor. Om restaurangen delar 
utrymme med en allmän funktion så luckras gränserna 
upp och kan ge synergieffekter för såväl restaurang- 
som stadshusverksamheten.

Café
Om restaurangen får andra lokaler försvinner ovan 
nämnda synergieffekt av besökare. Ett café delar 
generellt sett lättare ytor då det är mindre bestämda 
tider, mindre matos och mindre logistik. 
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Fullmäktigesalen
Fullmäktigesalen är utan tvekan byggnadens 
mest prominenta rum. Detta avtecknar sig tydligt i 
gestaltning och konstnärlig utsmyckning. Det är av 
stor vikt att detta rum hålls tekniskt uppdaterat och 
relevant, för dess program är långt viktigare än dess 
beståndsdelar. 

Med det sagt så bör salens genomtänkta uttryck mötas 
med största respekt och eventuella tillägg bör göras i 
rummets anda. 

Externa Möten
De möten som hålls mellan anställda på stadshuset 
och externa besökare hålls med fördel i en neutral zon 
inom allmänhetens ytor - då slipper mötesvärden att 
hålla koll på gäster inom husets inre säkerhetsgränser 
och besökarna hittar snabbt och lätt fram till lokalerna. 
Dessa lokaler kan även användas för internt bruk. Entré 
sker via stadshusets huvudentré.

Konferens
Dagens behov av att hyra konferenslokaler på stan bör 
kunna rymmas inom den befintliga byggnaden. Med en 
viss överkapacitet kan istället stadshuset bli en attraktiv 
plats att hyra ut externa konferenslokaler. 

Besökare till externa konferenser bör ha en egen 
entré - förslaget är att nytta den gamla entrén mot 
Vasaplatsen för dessa besökare. Det igenbyggda 
väntrummet (f.d. Nykterhetsavdelningens väntrum) kan 
åter öpnnas upp och bli foajé åt denna verksamhet.

På så sätt förläggs konferensrummen bredvid de 
externa mötesrummen och gränserna kan lätt flyttas 
vid behov. 

Sven Ahlboms skiss för fullmäktigesalen

Kommunfullmäktigesalen, med Kaisa Melantons vävnad ”Det fria ordet” bakom podiet. Externa mötesrum vid huvudentrén idag

Intarsia ovanför entrédörren
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Forskarsalen
Forskarsalen har idag en placering långt från 
arkivet och långt upp i byggnaden. En placering 
i eller i anslutning till allmänhetens ytor kan 
offentlig- och tillgängliggöra arkivet utanför den inre 
säkerhetsgränsen. 

Tornet
Tornet som utsiktpunkt är en tillgång och attraktion 
för stadshuset - men en svåranvänd sådan. Det är 
framförallt frågor om brandutrymning som försvårar 
användandet, men även tillgänglighet (hissen uppfyller 
inte tillgänglighetsstandard) och säkerhetsgränser (då 
hiss och trappa för tornet börjar först uppe på plan 5). 

Avgränsning
Det är viktigt att allmänhetens ytor känns inbjudande 
och öppna för medborgarna, men det är också viktigt 
att det finns tydliga gränser för var dessa ytor upphör. 
Tillträdesgränser, där endast betrodd personal med 
hjälp av kort eller nyckel/tag kan ta sig vidare upp i 
stadhuset är därför viktiga, speciellt om bottenvåningen 
ska ha en mer publik karaktär än vad den har idag.

Fullmäktigesalen

Intern avdelningsyta

Huvudentré

Konferensdel

= Tillträdesgräns
= Entré

Västeråsrummet

Entré Borggård

Entré konferens

Uteservering

Stadshusets ytor

Restaurang

Butikslokal

Externa möten

Forskarsal

Utställning

Café

Intern avdelningsyta

Uthyrbar kontorsyta

Förskola

Konst

Aortan

Stadshustornet från stadsparken
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Aortan
Den föreslagna gemensamma zonen för ”aortan” 
sträcker sig igenom flygel A4 och flygel D. Dess 
innehåll har redan diskuterats programmatiskt, 
varpå denna del fokuserar mer på de rumsliga 
förutsättningarna.

KORRIDOR

Den ensidiga korridoren  vänder sin öppna sida först 
mot Borggården och sedan mot den Yttre gården. På 
detta sätt visas aortans innehåll och aktivitet upp för 
staden och dess invånare.

Korridoren är bred nog för att innehålla viss möblering, 
men då den utgör en viktig kommunikationszon och 
utrymningsväg måste sådan utföras på ett genomtänkt 
sätt.

De stora utvändiga glaspartierna var från början tänkta 
att skyddas från kallras med en vacker och snillrik detalj 
i form av en slits i marmorsockeln där varm luft skulle 
strömma upp. Tyvärr har lösningen visat sig vara för 
ineffektiv och partierna har därför kompletterats med 
en (liten) golvstående konvektor. Vid ombyggnad är 
det troligt att energieffektiviteten bör höjas ytterligare, 
vilket leder till betydligt större konvektorer - något som 
i detta värdefulla rum bör hanteras på ett varsamt sätt 
för att inte förvanska glaspartiet.

Den motsatta murade väggen med sina 
öppningsomfattningar i marmor skapar den 
scenbakgrund varpå livet i korridoren utspelar sig - och 
bör därför hanteras mycket varsamt.

GEMENSAMMA RUM

Innanför korridorväggen är rumsligheterna mindre 
känsliga. De föreslagna konferens-, mötes och pausrum 
i denna zon bör dock utföras med en hög standard och 
en gestaltningsnivå som svarar mot de gemensamma 
ytornas högre krav på slitage, representativitet och den 
utanförliggande korridorens stora kulturhistoriska värde.

WC
Befintliga Wc-grupper präglas till stor del av den 
tidigare uppdelningen mellan herr- och damtoalett, 
båda med sina separata förrum och gemensamt 
kapprum. I moderna lokaler görs oftast ingen skillnad 
på könen, och kapprum bör ligga i nära anslutning till 
arbetsplatsen.

Många av de befintliga WC som finns kvar uppfyller 
heller inte dagens standardmått avseende tillgänglighet, 
städbarhet och användbarhet. Många WC-grupper 
saknar dessutom helt, eller har idag ej godkända RWC. 
Rekommendationen från Bygg ikapp är att ha minst en 
RWC per våning, men då stadshuset är väldigt stort bör 
detta ses över med hänsyn till avstånd från respektive 
arbetsplats.

Potentialen finns att i WC-grupperna effektivisera ytor 
och samtidigt tillgänglighetsanpassa byggnaden för fler 
personer. RWC kan med fördel utföras med möjlighet 
för dusch, något som underlättar och uppmuntrar för 
medarbetare som exempelvis vill cykla till jobbet. WC-
grupperna ligger oftast nära större schaktlägen, som 
förväntas behöva växa vid framtida ombyggnationer av 
ventilationssystem.

Interna gemensamma ytor

WC-grupp på ritning från 1970 

WC-grupp på relationsritning idag, många funktionslösa 
genomgångsrum innan en når förhållandevis små WC.

Inredd korridor i flygel A4, våning 2

Inredd korridor i flygel A4, våning 3

Slits i marmorsockel för värme, senare tillagda kopparör.

Golvstående konvektorer på marmorsockeln idag
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Lunch- och pausrum
Idag finns lunch/pausrum utspridda över hela 
byggnaden. Fika och kaffe föreslås fortsatt finnas nära 
arbetsplatserna, gemensamma för flera förvaltningar 
placerade i aortan, men till största del utan möjligheter 
att värma mat. Lunchrum för medhavd mat skulle 
istället kunna återinrättas på plan 5 i flygel A3 - 
platsen för den tidigare kantinen/mässen. Här kan 
medarbetare träffas över förvaltningsgränserna för 
fika, lunch och informella möten. Planmässigt placerad 
i byggnadskomplexets mitt nås lunchrummet lätt 
från samtliga flyglar, samtidigt som dess placering 
på den övre våningen uppmuntrar till mer vertikal 
kommunikation i byggnaden.

TAKTERRASS

Lunchrummets belägenhet vid takterrassen är en stor 
tillgång. Den idag stängda takterrassen skulle med 
enkla medel (golvbeläggning, översyn av räcke) kunna 
tas i bruk så att lunchrummets möblering kan spilla ut i 
lunch/eftermiddagssolen.

Terrassen kan även användas som en rekreativ yta för 
aktiviteter, odling och avkoppling.

Takterrass på flygel A3 i samband med lunchrum tittar ut över Borggården.

Bild från den nu försvunna kantinen, Borggården och terrass till vänster i bild.

Takterrassen saknar idag golv och säkert räcke.

Referens på välanvänd takterrass, White i Stockholm
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Arbetssätt och möbleringar
Stadshuset byggdes med cellkontor eller öppna 
kontorslandskap där enskilda arbetare hade sin egen 
arbetsplats, flexibiliteten bestod i att ombyggnader och 
omdispositioner lätt kunde göras när en förvaltning 
fick förändrad personalmängd eller behövde flytta. (Se 
Antikvarisk förundersökning, sid 79.)

Dagens arbetssätt är annorlunda i det att it-lösningar 
gjort medarbetaren mindre bunden till ett specifikt 
skrivbord med tillhörande förvaring. Dagens 
arbetssätt ställer också högre krav på samverkan, 
och mötesintensiteten har ökat.  Detta leder i sin tur 
till behovet att samla och samordna mötesrum på ett 
effektivt sätt. En mötesintensiv verksamhet har mer 
fokus på samverkan - både mellan olika kompetenser 
och mellan olika förvaltningar. Rum för möten och 
samverkan bör därför vara lättillgängliga och möjliga att 
nyttja gemensamt.

Samlandet av mötesrum frigör de interna arbetsytorna. 
Det möjliggör en högre grad av fokuserat enskilt arbete, 
samtidigt som ytorna når en högre grad av flexibilitet. 
Förvaltningsstorlekarna kan variera, växa och krympa 
och olika arbetssätt möjliggörs. Detta skapar en 
flexibilitet över tid då var förvaltnings behov kan styra 
arbetssätt och möblering. Byggnaderna har en god 
struktur som tillåter många olika arbetssätt, oavsett om 
utgångsläget är ett plan med korridorväggar eller ett 
öppet kontorslandskap med pelarstomme.

I förstudien analyseras 3 olika arbetssätt utifrån 
dessa förutsättningar. Samtliga har sina för- och 
nackdelar, sina nyckeltal och lämpligheter för olika 
förvaltningar. Därför är det sannolikt med en blandning 
av arbetssätt runt om i byggnaden, men ändå med 
samnyttjade interna gemensamma ytor och en hänsyn 
till byggnadens förutsättningar.

Interna ”avdelningsytor”

CELLKONTOR

Cellkontoren är ett ytkrävande arbetsätt som har sina 
fördelar i stor kapacitet till ostört och isolerat arbete. Då 
även små möten och samtal kan ske inom respektive 
rum minskar behovet av närliggande samtals- och 
mötesrum. Cellkontor är sämre på att främja samarbete 
och spontana kontakter mellan kollegor.

LANDSKAP

Kontorslandskap är en yteffektivare lösning än 
cellkontor, men kräver då en större del avskiljda rum 
för samtal och möten. Det är lätt att samverka och ha 
kontakt med kollegor, men i stora kontorslandskap kan 
öppenheten lätt bli ett störningsmoment. Landskapet 
delas då med fördel av med rumsavdelare eller tysta 
rum. 

SITUATIONSBASERAT

Ett situationsbaserat arbetssätt erbjuder en palett 
av möjliga arbetsytor för att tillgodose många olika 
arbetssituatuoner under dagen. Istället för fasta 
platser finns platser för tyst arbete, möten, projekt, 
olika ergonomiska förutsättningar och miljöer. Ett 
situationsbaserat arbetsätt är väldigt yteffektivt men 
kan också utföras på en stor mängd olika sätt, varpå 
det kräver en djupare analys av varje förvaltnings 
specifika behov och arbetssätt. 1. Plan med korridorväggar med förberedda 

dörröppningar med marmoromfattningar. 
Exempelvis de nedre våningarna i flygel C.

2. Plan med fristående pelare.

Exempelvis flygel E.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kontorsvåningarna kan förenklat delas upp i två typer: 

1. De plan där murande korridorväggar avgränsar 
planet med förberedda dörromfattningar. 
Arkitektoniskt sett är det viktigt att dessa 
korridorväggar bevaras, men rummen innanför kan 
en ha ett friare förhållningssätt.

Cellkontor i stadhuset idag. Tidigare kontorslandskap i stadshuset. Stadshuset är byggt med flexibilitet i åtanke och tillåter i 
sin struktur både uppdelade och öppna planlösningar.

2. De plan som bärs med fristående pelare. Här kan 
en större variation i rumskonfiguartioner göras. 

I båda fallen måste hänsyn tas till antikvariska värden 
som kan finnas i vissa rum, material eller strukturer.
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Exempel cellkontor - Regeringskansliet i kv Björnen.

Exempel cellkontor - kvaretet Jakob i Stockholm

Exempel kontorslandskap - Katsan,  
White arkitekters kontor i Stockholm.

Exempel kontorslandskap - Katsan Exempel situationsbaserat - Lantmäteriet

Exempel situationsbaserat - Lantmäteriet Exempel situationsbaserat - Energimyndigheten

Exempel situationsbaserat - EnergimyndighetenExempel situationsbaserat - Lantmäteriet
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CELLKONTOR

NYCKELTAL*: ca 35,6 m²/person (1 per rum)

  alt  17,8 m²/person (2 per rum)

YTOR:  850 Pers.

  30255 m² (1 per rum)

  15128 m² (2 per rum)

  900 Pers.

  32035 m² (1 per rum)

  16018 m² (2 per rum)

KONTORSLANDSKAP

NYCKELTAL*: ca 14,4 m²/person 

YTOR:  850 Pers.

  12276 m²

  900 Pers.

  13000 m²

SITUATIONSBASERAT 1

NYCKELTAL*: ca 11,6 m²/person 

YTOR:  850 Pers.

  9821 m²

  900 Pers.

  10400 m²

SITUATIONSBASERAT 2

NYCKELTAL*: ca 11,6 m²/person 

YTOR:  850 Pers.

  9821 m²

  900 Pers.

  10400 m²

*Indikativa nyckeltalsberäkningar framräknade med 
avdelningsytor och gemensamma ytor. Allmänhetens ytor 
ej medräknade då de programmatiskt ej tillhör samma 
kategori.
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CELLKONTOR

YTOR:  900 Pers.

  32035 m² (1 per rum)

   ≈ All ljus BRA

  16018 m² (2 per rum)

   ≈ Plan 1-5 i A-F

1 per rum

2 per rum

KONTORSLANDSKAP

YTOR:  900 Pers.

  13000 m²

  ≈ Plan 2-5 i A-E 

SITUATIONSBASERAT 1

YTOR:  900 Pers.

  10400 m²

  ≈ Plan 2-5 i A, B & D

Illustrationerna ovan visar endast en indikativ 
beräkning utifrån antal personer och kvadratmeteryta. 

Illustrationerna tar inte hänsyn till arkitektoniska och 
antikvariska värden för specifika rum.  

Verksamhetens behov måste analyseras vidare.

2020-12-07VÄSTERÅS STADSHUS  |  2. ARKITEKTONISK FÖRUNDERSÖKNING  49



CELLKONTOR

Hög grad av åtskilt arbete (parvis eller ensam) med 
en gemensam korridor som nyttjas av alla. Bra för 
isolerat- och/eller sekretessarbete men mndre bra för 
samarbeten och teamwork. Fasta arbetsplatser har 
förvaring i respektive rum.

KONTORSLANDSKAP

Hög grad av öppenhet och transparens. 
Kontorslandskapets storlek begränsas med fördel av 
samtal/telefonrum eller andra rumsavdelare för att skapa 
en intimare miljö. Fasta arbetsplatser har bakförvaring. 
En dubblering av kommunikationsytorna (interna och 
korridor) är svår att undvika.

Gemensam korridor

Gemensam korridor

Arbetsplatser

Samtal/Telefonrum

Inre kommunikationszon

Cellkontor 1-2 pers

Större rum i ändar
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SITUATIONSBASERAT 1

Hög grad av mobilitet och flexibilitet. Typ av arbetsplats 
utgår från medarbetarens arbetssituation. Rummens 
storlek begränsas med fördel av samtal/telefonrum 
eller andra rumsavdelare för att skapa en intimare miljö. 
Förvaring finns i neutral korridorsyta. Viss dubblering av 
kommunikationsytor (intern och korridor).

SITUATIONSBASERAT 2

Hög grad av mobilitet och flexibilitet. Typ av arbetsplats 
utgår från medarbetarens arbetssituation. Rummens 
storlek begränsas med fördel av samtal/telefonrum 
eller andra rumsavdelare för att skapa en intimare miljö. 
Förvaring finns i neutral zon i lokalens aktiva ände. 
Tidigare korridor kan nyttjas för rumsindelning vilket till 
stor del avskaffar dubblerade kommunikationsytor.

Gemensam korridor

Arbetsplatser Arbetsplatser

Samtal/Telefonrum Samtal/Telefonrum

Mötes/projektrum

Tysta arbetsplatser Tysta arbetsplatser

Inre kommunikationszon Inre kommunikationszon

Teamwork-platser Teamwork-platserLounge-platser Lounge-platser
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Restaurang
Restaurangen idag ligger på en logistisk bra plats. 
Den är centralt belägen i byggnaden, i vackra lokaler 
som lätt nås från stadshusets arbetsplatser och med 
transporter. Tyvärr utgör restaurangens nuvarande 
placering en stor förvanskning av det ursprungliga 
arkitektoniska uttrycket, då den tar både arkaden 
(köket), gården (glasverandan) och utställningsrummet 
(serveringen) i anspråk. Att förlägga kök och servering 
i ett angränsande utrymme är mycket svårt på grund av 
nivåskillnader och takhöjder.

Att flytta restaurangen kan komma till att ha stora 
konsekvenser, dels för restaurangen och dels 
livligheten på Borggården, och måste då ersättas av 
annan ”publikdragande” verksamhet.

En i förstudien identifierad möjlig lokal för restaurangen 
är entréplanet i flygel G - där är restaurangen lätt 
tillgänglig från staden, får kvällssol på uteservering 
och ligger logistiskt nära till Tekniska gården. För att 
få en bra koppling till stadshuset kan denna flytt ske 
i samverkan med eventuell tillbyggnad på tekniska  
(se ”Förlängning av kvarterets mittaxel” under kapitel 
”Rekommendationer tillbyggnad”), då kan samband 
mellan restaurangens bakkant (ev. överglasad 
innergård) och stadshusets aorta upprättas.

En annan tänkbar placering av restaurangen skulle 
kunna vara entréplan i flygel C, men begränsad takhöjd 
och svåra entréförhållanden försvårar detta alternativ.

Kommersiella lokaler
Flygel G har i sin bottenvåning tidigare haft 
kommersiella lokaler (ex. Bil o Motor AB under 
60-talet). I kombination med restaurang i lokalen 
bredvid, eller med ytor i E-flygeln kan detta bli ett bra 
kommersiellt läge.

Externa uthyrningsytor

Kontorslokaler
Bottenvåningarna i flygel E, F, G och K kan hyras ut 
som externa kontorslokaler. De kan då också användas 
som evakueringslokaler vid större ombyggnadsprojekt 
i byggnadernas övriga delar, vilket skapar en flexibilitet 
inom stadshuskomplexet. 

Förskola
Förskolan ligger väl placerad i bottenvåningen på 
flygel L och K. Med utbyggnad mot parken (se 
”Rekommendationer tillbyggnad”) kan även flygel 
K frigöras till andra hyresgäster. Denna tillbyggnad 
fungerar bäst om lekplats även kan finnas ute 
i Vasaparken (se del ”Vasaparken” under rubrik 
”Stadsrummen”). 

Entréer till flygel G innan tillbyggnad.

Tekniska verkens utställningsrum i flygel G innan tillbyggnad av glasburen

Tidigare lokaler i flygel G
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Idag outnyttjad entrédörr i flygel A3. Sven Ahlboms ritning till entrédörren.

Externt konferenscenter
Istället för att Stadshuset som idag behöver hyra 
konferensytor på stan kan byggnadens egna lokaler 
utnyttjas för såväl interna som externa konfereneser.

Med egen entre från Yttre gården genom flygel A3s 
gamla dörr kan det externa konferenscentret lätt nås 
neutralt och utanför Stadshusets ordinarie öppettider. 
En flexibel gräns mellan konferenscentret och 
Stadshusets externa mötesrum gör att dessa två zoner 
kan växa och krympa in i varandra efter behov.
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Västerås stadshus är en arkitektoniskt och 
kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad som måste 
förnyas med stor medvetenhet och varsamhet. 
Byggnaden balanserar på ett unikt sätt mellan rationell 
modernism och historiserande referenser. Stadshuset är 
en publik byggnad och en symbol för staden, samtidigt 
som det är en mycket stor arbetsplats för kommunens 
anställda. Det ställer krav på att den fysiska miljön ger 
bästa förutsättningar att stötta det arbete som ska 
utföras och att stadshuset upplevs som en attraktiv och 
stimulerande arbetsplats. Lika viktigt är att stadshuset 
upplevs tillgängligt och öppet för Västeråsborna, då 
det är hit de ska komma för information, vardagliga 
frågor, demokratiska forum såväl som för att uppleva 
arkitekturen, konsten och stadshusets offentliga rum. 

En ökad effektivitet och flexibilitet går att åstadkomma 
inom stadshusets ramar genom en varsam 
modernisering utan att förvanska de ursprungliga 
kvaliteterna. 

Behovet av en större översyn i hur de olika funktionerna 
är disponerade i huset är stort. Genom att tydliggöra 
och samla rum tillgängliga för allmänheten, interna 
gemensamma ytor såsom mötescentra respektive de 
interna avdelningsytorna kan en större flexibilitet och 
elasticitet uppnås. Behovet av tydliga säkerhetsgränser 
mellan tillgängliga ytor för allmänheten och interna 
ytor är idag stort, och kan åstadkommas genom en 
förtydligad programdisposition inom byggnaden. 
Det skapar också förutsättningar för ökad 
orienterbarhet, fler spontana möten och därmed fler 
samverkansmöjligheter. Allt detta bidrar också till en 
stimulerande och attraktiv arbetsmiljö.

Den arkitektoniska förundersökningen visar på att 
nuvarande andel medarbetare i byggnaden skulle 
kunna rymmas inom granithuset om sambanden 
effektiviserades, en ökad standardisering av 
arbetsplatserna och om fler funktioner delades mellan 
förvaltningarna. För att möjliggöra ett ökat antal 
medarbetare i stadshuset i framtiden bör en översyn 
av möjliga byggrätter göras enligt förundersökningens 
rekommendation, med målet att hitta balansen mellan 

Sammanfattning
nödvändig och önskvärd förnyelse och kulturhistorisk 
relevans. 

De befintliga materiella kvalitéerna skiftar och stora 
delar av arbetsytorna är redan idag ombyggda i 
omgångar. De mest offentliga och tillgängliga rummen, 
trapphallar, huvudkorridorer och fullmäktigesalen med 
sina kringutrymmen är välbevarade och håller hög 
kvalitet i material och detaljutformning. Dessa bör 
värnas och bevaras och endast mycket varsamt förnyas. 
Övriga interna arbetsytor varierar i både ursprunglighet 
och kvalitet och bör kunna moderniseras med respekt 
för byggnadens arkitektur. 

Exteriört är det framförallt Borggården och sambandet 
mellan Borggården och Yttre gården som kraftigt 
har förändrats sedan byggnadens tillkomst. Här 
krävs ett större omtag som kan komma att påverka 
programdispositionen i entréplanet kraftigt, med den 
önskvärda effekten av att både skapa en tryggare 
passage genom Yttre gården och Vasagården och en 
tillgänglig- och offentliggjord Borggård. 

Stadshusets omgivande offentliga rum är i stort 
behov av upprustning och förbättring. Det finns en 
stor potential i utveckling av Munkgatan, Vasaparken, 
Borggården och Fiskartorget för att ge dem en större 
betydelse i Västeråsbornas vardagsliv, samtidigt som 
en utveckling av de offentliga rummen också kan ge 
stadshuset en förnyad roll i stadsväven. 

Stadshuset byggdes med stark tilltro till framtiden, och 
med en stor insikt om den kommunala förvaltningens 
föränderlighet. Byggnadens arkitektur skapar ett i 
grunden flexibelt kontorshus med stor elasticitet i 
användandet. Den framtidsandan bör genomsyra 
fortsatt utveckling och modernisering av byggnaden, 
inom dess egen inneboende grammatik. Västerås 
stadshus ska även i fortsättningen ständigt vara  
”I samklang med tiden”.
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Rekommendationer för arbetet framåt

Upprättande av 
Gestaltningsnivåer
Vid större ombyggnadsprojekt kan det vara till hjälp 
att upprätta gestaltningsnivåer för en byggnads rum. 
White har goda erfarenheter med en sådan metodik 
för renoveringen av riksdagshusen - då det blir ett 
enkelt sätt att gruppera och särskilja standarder för 
grupper av rum. Nivåerna bygger med fördel på en 
antikvarisk bedömning sammantaget med nutida 
och framtida värden och standarder. Nedan följer en 
exempelforumlering på indelning i olika nivåer:

1. Extra hög gestaltningsnivå 
 
Rum som gestaltas på en mycket hög detaljnivå med 
omsorgsfullt valda material och specialanpassad 
belysning.  Befintliga rum har kulturhistoriska värden 
och förändringar i dessa diskuteras och godkänns 
av antikvariskt sakkunnig. Nya tillägg skall gestaltas 
med motsvarande höga ambitionsnivå. Stor vikt 
läggs vid anpassning av installationer, teknik och 
möblering till rummets karaktär. Översikt av hållbarhetsfrågor

ENERGI

En undersökning om olika byggnadskroppars 
energiförbrukning kan ge input till 
renoveringsprocesser. Vad behöver åtgärdas för att 
bäst leva upp till målen om att Sverige inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser tills 2045? Detta 
gäller såväl energiförbrukning som energiproduktion.
Som symbol för staden Västerås är det extra viktigt att 
stadshuset tar dessa frågor på allvar.

ÅTERBRUK

Vilka delar av stadshusets byggnadsdelar och 
möblering kan återbrukas? Vid ombyggnadsprojekt är 
det enkelt att generalisera bort samtliga komponenter 
och börja om på nytt - vilket leder till ett enormt 
materialsvinn av fullt funktionella delar, därför bör 
beståndet inventeras grundligt.

Vid en möbleringsinventering bör förutom mått och 
tillverkare anteckningar om möbelns skick göras, och 
vilka åtgärder som kan göras för att förbättra skicket. 

2. Hög gestaltningsnivå 
 
Rum som gestaltas med en hög detaljnivå anpas-
sad till stadshusets ursprungliga gestaltning.  Den 
höga detaljnivån kan innebära en högre standard 
på golvmaterial, väggbeklädnader, belysning och 
undertak, och bör ansluta till byggnadens ursprung-
liga karaktär. 

3. Standard 
 
Stadshusets standardutföranden av rum med hög 
upprepningsgrad. Gestaltningen av dessa rum 
tar hänsyn till ekonomi, hållbarhet över förväntad 
livslängd, flexibilitet, arbetskomfort och tillgänglighet. 

4. Bas 
 
Utrymmen med endast funktionskrav. Utformningen 
av dessa utrymmen tar hänsyn till hållbarhet över 
förväntad livslängd.

En sådan inventering kan då användas i en projektering, 
och den extra tid som det tar tjänas igen på kraftigt 
minskade materialkostnader.

Förutom återbruk av det egna beståndet kan begagnad 
inredning köpas för att komplettera. Genom att 
identifiera typer som tål ögats slitage, har en historiskt 
koppling till byggnaden eller hålls kvar i produktion över 
tid kan en sammanhållen gestaltning uppnås utan stora 
nyinköp.

Skiss till möjlig indelning gestaltningsnivåer. 1. Extra Hög (blå), 2. Hög (grön) och 3. Standard (gul).

De globala målen för hållbar utveckling, del av FN:s Agenda 2030.
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Tekniska utredningar 
En genomgång av byggnadens tekniska aspekter kan 
tydliggöra var förändringsbehov finns.

KONSTRUKTION

Genomgång av stomme och renoveringsbehov av 
denna. Kan innebära ex. åtgärder för sättningar, 
uppnådd livslängd av armerad betong och 
fuktproblematik. Även fasadernas tekniska skick bör 
ses över då åtgärder i dessa är ett stort projekt som bör 
samordnas med andra insatser.

Likaså gäller fastighetens underbyggda gårdar där 
läckage av dagvatten och laster är ett problem. Om 
detta ska åtgärdas är det fördelaktigt att göra det med 
ett framtidsperspektiv snarare än akuta lagningar.

AKUSTIK

Akustisk arbetsmiljö - sett både till rumsakustik och 
störande ljus utifrån.

BRAND

Översikt om nuvarande och framtida brandsäkerhet. 
Hur skyddar vi kulturvärdet mot en eventuell brand? 
Hur fungerar brandskyddet i en byggnad som används 
annorlunda idag jämför med när den byggdes?

Exempelvis bör det utredas var det är passande/möjligt 
att sprinkla lokaler.

VVS

Översyn av ventilation, vatten- och värmestammar. 
Renovering av dessa system kräver stora åtgärder och 
är därmed en viktig faktor när renoveringar planeras.

BIM-modell
Upprättande av en 3d-BIM-modell av Stadshuset 
underlättar såväl framtida projektering som förvaltning.

Modellen inkludera information om samtliga tekniska 
aspekter men även antikvariska frågor. Byggnadsdelar 
kan dateras och förses med antikvarisk klassning. Även 
möbler och inredningar kan med fördel vara en del av 
modellen - ju mer information den innehåller, ju mer 
användbar är den som verktyg.

Översyn WC
Stadshuset har idag ett övertal WC, men samtidigt få 
handikappanpassade WC (HWC/RWC). En tidigare 
uppdelning i herr/dam-WC har lämnat stora ineffektiva 
ytor som med fördel skulle kunna användas bättre - 
dels för RWC, men även för utökade schakt med tanke 
på förmodat behov av utökade vetilationslösningar. 

Tillgänglighet
Bör stadshusets tillgänglighet förbättras? Kan ökad 
tillgänglighet uppnås med bibehållna/återskapade/
förstärkta kulturhistoriska och arkitektoniska värden? 
Hur hanteras byggnadens hinder för personer med 
funktionsvariationer av olika slag? 

Säkerhet
Bör stadshusets säkerhet förbättras? Kan ökad 
säkerhet uppnås med bibehållna/återskapade/
förstärkta kulturhistoriska och arkitektoniska värden? 
Detta inkluderar allt från åtkomst till lokaler, 
personskydd, skalskydd och skydd av sekretessbelagda 
uppgifter.

Konstinventering
Byggnadens konst bör inventeras och dokumenteras. 
För arkitektoniska ändamål är det framförallt den 
byggnadsanknutna konsten och utsmyckeningen som 
avses. En sådan inventering blir ett viktigt verktyg för 
att skydda konst och utsmyckning vid ombyggnation 
och renovering av stadshuset. Inventering bör innehålla 
konstnär, årtal, placering, medium, tillstånd, känslighet, 
ev. rengöringsförfarande och historik för vardera 
konstverk.

Trygghetsfrågor
Inhämta kunskap om upplevd trygghet i och runt 
stadshuset med socialantrologiska metoder. Exempelvis  
en trygghetsrundvandring med representanter av 
medarbetare och/eller andra verksamma i/runt 
byggnaden där upplevt otrygga platser diskuteras och 
dokumenteras.  Åtgärder utifrån dessa synpunkter 
föreslås och kan ligga till grund för prioriteringen av 
projekt som bör göras för att miljön runt och i stadhuset 
ska upplevas tryggare. 

Tornet
Tornet, med utsikt över Västerås, är en resurs för 
stadshuset och önskan finns att använda tornet 
bättre i framtiden. Idag uppfyller inte rummen i tornet 
lagkraven gällande brand och tillgänglighet. Även 
säkerhetsgränser kan utgöra ett problem då hiss och 
trappa för tornet börjar först uppe på plan 5. Vidare 
utredning krävs för att säkerställa att de tekniska 
egenskapskraven uppfylls, samtidigt som stor hänsyn 
till tornets antikvariska och arkitektoniska kvaliteter bör 
tas. Förutom expertis inom brand och tillgänglighet skall 
arkitekt och antikvarie konsulteras.

Husarkitekt
Med förebild i Statens Fastighetsverks arbetsätt, 
upphandla en husarkitekt med antikvarisk kompetens 
som underkonsult som över en längre tid ansvarar 
för de arkitektoniska och antikvariska aspekterna, 
bör Västerås stad se över motsvarande uppdrag 
för Västerås Stadshus. Detta för att skapa en 
sammanhållen bild och en kontinuitet i de ändringar 
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