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Sammanfattning
Bakgrund
1997 blev den nuvarande centralstationen i Västerås klar. Den byggdes enligt dåtidens
förutsättningar och sedan dess har både Västerås befolkning och resandet i regionen ökat betydligt
mer än förutspått. Arbetet med detaljplan har påbörjats med syfte att möjliggöra en utveckling av
ett cirka12,6 hektar stort område i centrala Västerås med fokus på ett nytt resecentrum. Denna ska i
större utsträckning än idag vara en integrerad del av centrala Västerås genom att båda sidorna av
järnvägen knyts samman av nya stråk, passager och bebyggelsekvarter. Flera dialoger har
genomförts innan och i samband med framtagande av detaljplanen för resecentrum. Dialogerna är
en blandning av kartläggande av dagsläget och framåtblickande med idéer och önskemål om
framtiden. Sammanfattningsvis så framkommer det att trygghetsfrågan är central liksom att bygga
ihop staden.
Syfte och metod
Syftet med denna barnkonsekvensanalys är att lyfta fram de frågor som är relevanta för barn och
unga på ett systematiskt och tydligt sätt, med mål att stärka detaljplanen för Västerås resecentrum ur
barnperspektiv. Den syftar också till att ge förslag på förbättringar utifrån tidigare förslag. För
genomförande av barnkonsekvensanalyser tillämpas utvalda delar av Göteborgs stads
processverktyg för barnkonsekvensanalyser (BKA) som är ett flexibelt verktyg som kan anpassas till
olika typer av uppdrag och i olika skeden. Dessutom används Ekologigruppens verktyg
”Indikatorer för hållbarhet” för avstämning mot evidens.
Resultat av nulägesanalys
Merparten av detaljplaneområdet präglas av storskalighet och fysiska barriärer, vilka i sin tur skapar
mindre trivsamma miljöer och mentala barriärer - det vill säga ett mentalt motstånd mot att vistas
där. De mest påtagliga barriärerna i området är Södra Ringvägen, järnvägen och Kungsängsgatan
som ligger jämsides varandra. Tillsammans med flera stora parkeringsplatser bildar de en enorm
och utsträckt barriär som skiljer av Västerås innerstad och strandområdet vid Mälaren. Även
kopplingarna till stationen för gående och cyklister är underprioriterade. Stationsmiljön och
busstationen är trång och här är krångligt att ta sig fram - särskilt för barnvagnar. Höga hastigheter
och otrygghet skapar barnovänliga miljöer.
Konsekvensanalys av planförslag
Förslaget lyckas på det stora hela med utmaningen att på ett attraktivt och socialt hållbart sätt
överbrygga den fysiska och mentala barriär som järnvägsområdet utgör och väva samman centrala
Västerås med Mälaren. Det nya resecentrumet blir både in- och utvändigt en attraktionspunkt i sig för stora som små, resenärer och västeråsare – vilket skapar närvaro och trygghet för alla som
besöker och passerar dygnets alla timmar. Även områdena runtomkring resecentrum blir mer
attraktiva och tryggare med gröna offentliga miljöer i soliga lägen och med en blandning av
verksamheter och bostäder som skapar närvaro både dag och natt. Däremot är kopplingarna för
gång och cykel fortfarande inte helt optimala, där framkomligheten ibland är begränsad exempelvis
på grund av höjdskillnader eller av att bussarna är prioriterade. Bostadsgårdarna i Sigurdkvarteret
blir mörka vilket riskerar göra dem mindre attraktiva för barn att leka på.
Rekommendationer
Gestalta platser som tydligt signalerar till barn och unga att de är välkomna, både inne i resecentrum
och på de grönskade terrasserna utanför. Säkerställ att hastigheten på gatorna intill håller max 30
km/h för att säkerställa trygghet, säkerhet och rörelsefrihet för barn och unga. Skapa en
finmaskighet, genhet och bra kopplingar i gång- och cykelnätet. Anpassa höjderna på byggnaderna i
kvarter Sigurd med mål att bostadsgårdarna ska få mer sol. Gestalta bostadsgårdarna så att endast
boende har tillträde för att säkerställa trygghet, grannskapskänsla och att föräldrarna vågar släppa ut
sina barn att leka på egen hand samt att undvika att förfulande lösningar görs i efterhand.
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Inledning
Bakgrund
1997 blev den nuvarande centralstationen i Västerås klar. Den byggdes enligt dåtidens
förutsättningar och sedan dess har både Västerås befolkning och resandet i regionen ökat betydligt
mer än förutspått. Även människors sätt att leva förändras i snabb takt till följd av bland annat
digitalisering och hållbarhetsfokus. Många av företagen i Västerås befinner sig på en internationell
marknad. En utveckling av resecentrum anses viktig i både lokalt, regionalt och nationellt
perspektiv.

Bilden visar projektens avgränsningar: Mälarportens streckad i ljusblått, detaljplanens
avgränsning streckad i rött samt programområdet för etapp 1 i rött. Källa: Västerås nya
resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad.

I slutet av 2007 påbörjades en utredning kring hela stationsområdets utvecklingsmöjligheter.
Samtliga medverkande aktörer enades om en målbild för ett nytt resecentrum där trafik och service
för tåg, buss, bil, cykel och gång ska samordnas. Projektet utformades på stadsledningskontoret i
slutet av 2010 och fick namnet 3B (Bygg Bort Barriärer). Sedan 2017 heter det Mälarporten.
Projektet är stort och komplext med många inblandade aktörer.

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett centralt område i Västerås där ett nytt
resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum ska i större utsträckning än idag vara en integrerad
del av centrala Västerås genom att båda sidorna av järnvägen knyts samman av nya stråk, passager
och bebyggelsekvarter. I takt med att staden växer ska detaljplanen ge möjlighet till utveckling av
området över tid.
Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal-, regional- och nationell
kollektivtrafik samlat i en punkt. Ytan för befintligt resecentrum utökas och marken nyttjas
effektivare än tidigare. En framtida spårombyggnad möjliggörs. Resecentrum är utformat med
utgångspunkt i flöden för människor med fokus på kollektivtrafik och dess resenärer. Det ska vara
enkelt att som oskyddad trafikant ta sig till och från resecentrum och röra sig genom området.
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Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en blandning av verksamheter som kontor,
centrumändamål, hotell, parkering, utbildning, bostäder och allmänna platser som park och torg.
Detaljplanen bidrar till en förbättrad trafikmiljö med en ökad tillgänglighet och ökat fokus på
hållbara transportmedel. Vasaparkens gröna stadsrum förlängs och leder gång- och cykelstråk upp
och över spåren och förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren. Rekreativa värden
tillskapas inom planområdet.
En del av planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård. Ny bebyggelse ska utformas med
hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, material och detaljer. Detaljplanen ska
bidra till att stärka Västerås attraktionskraft och tydliggöra entrén till centrala Västerås där nya
resecentrum ska fungera som ett landmärke. Utformning av ny bebyggelse ska även beakta risker
och störningar från Mälarbanan samt hantera områdets markföroreningar.

Mål för resecentrum
Målet är att resecentrum ska vara mycket mer än ett resecentrum. Det ska även underlätta för dem
som vill ta sig mellan centrala Västerås och Mälaren, och mellan Västerås olika centrala stadsdelar
till fots eller med cykel. Det ska vara en plats som både västeråsare och besökare vill komma till och
vara på och underlätta deras vardag. Det ska vara en viktig del av staden, av det Västerås har att
erbjuda, och bidra till att stärka Västerås attraktionskraft. Resecentrum ska både fysiskt och mentalt
bygga broar.

Planområdet
Planområdet ligger centralt. Inom en radie på 500 meter från järnvägsstationen och bussterminalen
finns bostadsområden, större arbetsplatsområden och Västerås centrum med handel, kultur,
restauranger, bostäder och arbetsplatser. Området har tre tydliga barriärer som skiljer de centrala
stadsdelarna från de Mälarnära stadsdelarna: järnvägsspåren, Kungsängsgatan och Södra Ringvägen.
Järnvägsstationen och bussterminalen är platser dit många rör sig, både gående, cyklister,
kollektivtrafikresenärer och bilister. Många passerar även genom området när de ska ta sig till andra
platser i staden.

Bilden visar planområdet Illustration över aktuellt planområde 2021-07-16 (svart streckat) med den befintliga
centralstationen och omkringliggande ytor.
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Dialoger
Flera dialoger har genomförts innan och i samband med framtagande av detaljplanen för
resecentrum. Dialogerna är en blandning av kartläggande av dagsläget och framåtblickande med
idéer och önskemål om framtiden. Sammanfattningsvis så framkommer det att trygghetsfrågan är
central liksom att bygga ihop staden. Sammanställning av dialogerna finns i bilagan.
Nedan är en sammanfattning och analys av dialogerna utifrån Göteborg stads verktyg för
barnkonsekvensanalyser:
Sammanhållen stad
I den mer övergripande dialogen är det tydligt att det finns ett behov av att bygga samman Västerås,
dels genom att göra mer stad av den med hjälp av bebyggelse, torg och parker, dels att göra det
lättare, attraktivare och tryggare att röra sig i och mellan områdena, och gärna underlätta för cykel.
Detta är också faktorer som är viktiga för att skapa en barnvänlig uppväxtmiljö. I en av dialogerna
framkommer att fysiska strukturer som vanligtvis upplevs som otrygga så som tunnlar, broar och
parkeringsplatser också visar sig upplevas otrygga. Det handlar även om platser där det frekvent
förekommer narkotikaförsäljning så som Vasaparken. Dessa blir mentala barriärer som gör det
svårt för barn att röra sig på egen hand.
Samspel, lek och lärande
I dialogen om framtida resecentrum betonas vikten av att skapa en trygg, välkomnade och
intressant miljö för barn och unga med tillgång till service. Det ska vara en trevlig gestaltning med
behagliga sittplatser, mixade platser för kafégäster och andra, plats för studier och möjlighet att
ladda mobil skapar en atmosfär av att man är välkommen utan att behöva betala – vilket är särskilt
viktigt för unga som ofta inte har så mycket pengar att röra sig med. Resecentrum kan också vara
en underhållande mötesplats för både barn och unga med möjlighet till lek och rörelse, titta på
film/tv eller annat.
Vardagsliv
I dialogerna som både rör den befintliga stationen och ett framtida resecentrum betonas vikten av
trygghet genom närvaro, att ha andra människor nära inklusive personal som kan hjälpa till, att se
och bli sedd. Ur synpunkterna från samrådet framkommer den problematik som många upplever
vid bussterminalen vilket är viktigt att lyfta fram då många gymnasielever vistas här i sin vardag. Att
underlätta för cyklisterna gynnar även unga som väljer det som färdmedel vid byten.
Identitet
I den övergripande dialogen finns en önskan om att bygga samman Västerås med byggnation. Man
välkomnar alltså en tydligt förändrad stadsbild vilket också skulle ge Västerås en förändrad identitet.
I dialogen om framtida resecentrum finns en önskan om välkomnande gestaltning, vilket inte bara
skulle prägla resecentrum utan också resenärernas första möte och upplevelse av Västerås.
Hälsa och säkerhet
Förutom en trygg och spännande miljö med tillgång till service för barn och unag, så lyfts också
vikten av grönska och bra kopplingar för cykel. Det är alla faktorer som skulle skapa
hälsofrämjande miljöer för barn och unga.
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Syfte med barnkonsekvensanalysen
Barnkonventionen - som är lag från och med 1 januari 2020 - säger att barnets bästa ska beaktas
och analyseras i alla beslut som berör barn. Att utgå från ett barnperspektiv syftar på att tillgodose
barnens behov och se till att barnens rättigheter tas till vara. Syftet med denna
barnkonsekvensanalys är att lyfta fram de frågor som är relevanta för barn och unga på ett
systematiskt och tydligt sätt, med mål att stärka detaljplanen för Västerås resecentrum ur
barnperspektiv. Den syftar också till att ge förslag på förbättringar utifrån tidigare förslag.

Metod
För genomförande av barnkonsekvensanalyser tillämpas utvalda delar av Göteborgs stads
processverktyg för barnkonsekvensanalyser (BKA) som är ett flexibelt verktyg som kan anpassas till
olika typer av uppdrag och i olika skeden. Dessutom används Ekologigruppens verktyg
”Indikatorer för hållbarhet” för avstämning mot evidens samt Agenda 2030. Inventering av
området genomfördes den 23 oktober 2020.

Göteborgs BKA – fem grundläggande begrepp
För att sortera upp och systematisera analysen används fem huvudbegrepp:
Sammanhållen stad
Barriärer kan vara både fysiska och mentala och de kan vara helt andra för barn än för vuxna.
Yngre barn behöver bilfria eller bilsäkra stråk för att kunna vidga sina cirklar. Trygga stråk och en
väl fungerande kollektivtrafik hela dygnet behövs för att unga ska våga och kunna ta sig till stadens
olika delar. Hur kan mångfald och jämlikhet främjas och en variation av skala, upplåtelseformer och
funktioner skapas i alla barns närmiljö? Hur kan barriärer undvikas eller överbryggas? Hur kan
kopplingar och samband stärkas?
Samspel
Människan behöver samspela för att överleva. Barn lär sig samspel i leken. Barn och unga behöver
platser för möten och samspel där det inte förutsätts att de kan betala eller att de är i en vuxens
sällskap. Var finns platser för samspel, möten, lek, lärande, kultur och idrott för barn och unga?
Kan platser utformas så att trygga, jämställda och jämlika förutsättningar för samspel skapas?
Vardagsliv
Barn tar staden i anspråk steg för steg. Fordonstrafiken utgör ett stort hinder för barns rörelsefrihet.
Barn och unga behöver ha närhet och tillgång till service och platser för lek och rekreation.
Möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt till de funktioner som behövs i vardagen är viktigt. Barn
lever stora delar av sina vardagsliv i förskole- och skolmiljöer. Vilka kvaliteter behöver dessa miljöer
ha?
Identitet
Begreppet identitet kan här ha flera betydelser. Det kan handla om en plats karaktär, om
människans identitet kopplad till platsen och om samspelet där emellan. Den tillhörighet man
känner till en plats hänger samman med att miljön är väl omhändertagen och med möjlighet att få
vara medskapande. Det hänger också samman med trygghet, förankring och att det går att läsa
platsens historia och förstå dess sammanhang. Kan den lokala identiteten samtidigt både stärkas
och överbryggas så att den ger plats för fler?
Hälsa och säkerhet
Barn är mer känsliga för buller och luftföroreningar. För att barns närmiljö ska vara säker har
separering från biltrafik och hastighetssäkring av korsningspunkter med bilnätet stor betydelse.
Barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljöer har bättre förutsättningar att
utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Hur kan dessa faktorer påverka hur vi planerar stadens
utveckling?
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Barnkonsekvensanalys
Nulägesanalys
Hur fungerar platsen idag för barn och unga? Vilka kvaliteter finns? Vilka brister?

Centralstationen
– byggnad med
intilliggande ytor

Bilden visar planområdet (svart streckat) med den befintliga centralstationen, omkringliggande ytor och byggnader
samt målpunkter för barn.

Sammanhållen stad
Merparten av detaljplaneområdet präglas av storskalighet och fysiska barriärer, vilka i sin tur skapar
mindre trivsamma miljöer och mentala barriärer - det vill säga ett mentalt motstånd mot att vistas
där. De mest påtagliga barriärerna i området är Södra Ringvägen, järnvägen och Kungsängsgatan
som ligger jämsides varandra. Tillsammans med flera stora parkeringsplatser bildar de en enorm
och utsträckt barriär som skiljer av Västerås innerstad och strandområdet vid Mälaren.
Upplevelsen av barriärer skiljer sig åt mellan barn i olika åldrar och vuxna. Barns kognitiva förmåga
tar tid att utvecklas, vilket gör att platser med hög komplexitet, såsom högtrafikerade miljöer med
många intryck, kan vara för mycket att förhålla sig till. Detta kan hämma rörelsefriheten för många
barn som i andra hänseenden skulle kunna röra sig på egen hand. Beroende på ålder så kan barnens
uppmärksamhet också styras av andra saker – exempelvis fantasi och lek - som gör att de snabbt
kan tappa fokus och gör dem oberäkneliga i trafiken. Även barnens längd påverkar möjligheten att
orientera sig, upptäcka faror och inte minst att bli sedda, vilket gör att exempelvis parkeringsplatser
kan skapa barriärer. Det är framför allt föräldrarna som gör riskbedömningen och avgör barnens
rörelsefrihet.
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Kopplingen mellan centrala Västerås och Centralstationen begränsas av Södra Ringvägen med höga
trafikflöden och hastighetsbegränsningar mellan 30 till 50km/h. Här får fotgängare och cyklister
vänta länge på grönt ljus, inte minst för att bussarna har företräde, vilket kan skapa irritation och att
man chansar och går mot rött. Dessutom är möjligheten att gå och cykla längs med vägen delvis
begränsad. Längs Vasaparken är gående och cyklister hänvisade att dela bana innanför en häck,
vilket riskerar skapa otrygghet då man har sämre överblick och inte heller blir sedd från vägen.
Kombinerade gång- och cykelvägar har en tendens att skapa irritation hos både gående och
cyklister, dels känner många gående en otrygghet när cyklar åker förbi i hög fart, dels upplever
många cyklister att gående är i vägen för dem.
Invid bussterminalen är trottoaren bitvis väldigt smal, framför allt vid busskurerna, vilket gör att
man tvingas gå nära trafiken - och vissa fall ut i körbanan när många samlas samtidigt. På andra
sidan är cyklister och gående hänvisade att dela en relativt smal yta. Då många unga cyklar hämmar
detta deras möjligheter att ta sig fram.

Bilden uppe t.v. visar ytan norr om stationsbyggnader. Bilden nere t.v. visar gång- och cykelvägen mot stationen längs
Södra Ringvägen som bitvis går innanför en häck i Vasaparken. Bilden t.h. visar busstationens smala ytor och
avrinningsproblematik

Järnvägen är en stor barriär med få och mindre attraktiva över- eller undergångar som hindrar
kontakten mellan centrala Västerås och Mälaren. Kopplingen över spåren via resecentrum är både
trång och krånglig. Den går genom gamla stationsbyggnaden och upp via rulltrappor, trappor eller
hiss till en lång inglasad gångbro och ner via ett inglasat trapphus med hiss på andra sidan.
Gångbron är stängd mellan kl. 00.30 – 05.00 (fredag till söndag 01.00 – 05.00) vilket gör att man
behöver gå stora omvägar för att ta sig över dessa tider.
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Bilden t.v. visar den trånga kopplingen med rulltrappor och trappor i stationsbyggnaden. Bilden t.h. visar den långa
och trånga inglasade gångbron över spåren.

Trapphuset landar ner i en parkeringsplats med entrén skymd för de besökare som tar gångvägen
söderifrån. Här finns visserligen en hotellentré på andra sidan som kan stärka känslan av närvaro
och trygghet, men den döljer sig bakom pelare vilka kan ha motsatt effekt. Här domineras området
av stora parkeringsytor och storskaliga byggnader varav flera är kontor och institutioner som är
tomma kvälls- och helgtid, vilket riskerar göra att området upplevs öde. Samtidigt finns här också
några verksamheter som har öppet på kvällen – förutom hotellet finns bland annat en dansskola
och cirkusskola som båda har kurser även för barn samt ett gym. Söder om Kungsängsgatan finns
dessutom bostäder och närmaste vägen för dem till innerstaden är att ta gången över spåren. De
som besöker och passerar bidrar med sin närvaro med trygghet samtidigt som att det finns risk att
de själva känner sig otrygga.

Bilden uppe t.v. visar den trånga inglasade gången över spåren inifrån. Bilden uppe t.h. den visar inglasade gången
över spåren utifrån samt trapphuset och den södra entrén. Bilden nere t.v. visar baksidan på trapphuset, cykelställen
bredvid samt gångvägen längs spåren. Bilden nere t.h. visar gångvägen till södra entrén från Kungsängsgatan.
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De stora väg- och järnvägsområdena, parkeringsplatserna och bussterminalen bildar tillsammans
stora öppna asfalts- och grusytor som blir särskilt utsatta för sol, regn och blåst och därmed får de
sämre mikroklimat. Närheten till Mälaren gör denna plats dessutom extra utsatt för vind, och höga
byggnader kan leda ner starkare vindar ner till marken. Här finns dock också en del träd som kan
bidra till att mildra effekten till viss del.
Sammantaget gör dessa faktorer att stora delar av planområdet idag är en relativt ogästvänlig och
otrygg miljö att vistas i och att man bara kommer hit om man måste. Med den generösa tillgången
på parkeringsplatser finns det också stor risk att man väljer att ta bilen till målpunkter inom
området, och att föräldrar skjutsar sina barn. Med fler bilar och färre människor förstärks effekten
ytterligare.

Samspel, lek och lärande
Barn och unga behöver platser för lek och möten som är trygga, intressanta och gratis. Dessa
miljöers utformning skapar förutsättningar för det sociala samspelet och berättar för den unga
människan hur samhället ser på henne eller honom. Förutom stationshuset och ytorna intill så
erbjuder planområdet få platser för samspel, lek och lärande. Barn med spring i benen kan
möjligtvis leka av sig en kort stund på ytan mellan stationshuset och lämna- och hämtaparkeringen
som är något mer tillåtande genom sin storlek, funktion och gestaltning.

Bilderna visar utemiljön väster om stationshuset.

Det gamla stationshuset är charmigt men samtidigt är det trångt och det finns få sittbänkar att vila
små, trötta ben och att få plats med barnvagnar. Det finns två caféer med mer möjlighet att sitta,
mötas och titta på andra – men dessa kostar pengar vilket utesluter många unga. Däremot finns ett
flertal sittplatser längs sidorna på den inglasade gångbron. Här finns bra möjligheter till överblickar
och att se när tågen kommer i väderskyddat läge. Här strömmar folk igenom som skapar närvaro
och trygghet. På denna plats finns också möjlighet att hänga med sina vänner. Dock är passagen
relativt trång, vilket kan skapa problem med risk för konflikter i rusningstrafik och förseningar när
många människor ska igenom snabbt åt olika håll. Dessutom gör inglasningen att den sommartid
kan bli väldigt varm.
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Den lummiga Vasaparken intill är både en tillgång och en nackdel för planområdet. Här kan man gå
i ett vackert parkstråk mellan planområdet och målpunkter på andra sidan så som kommunhuset.
Parken kan erbjuda en paus med lek och vila på väg till och från Centralstationen, eller i väntan på
tåg eller buss. Tyvärr är den utsatt för buller och här pågår bland annat narkotikaförsäljning som
skapar otrygghet och minskar attraktiviteten. Söder om stationen ligger Hamnparken intill Mälaren.
Den ligger idag i ett rätt så utsatt läge med trafiken och de öppna asfaltsytorna intill, men har
potential att bli en stor tillgång i framtiden.

Bilden t.v. visar den trånga passagen med sittplatser längs väggarna. Bilden t.h. visar Vasaparken.

Befintligt utbud för barn i närområdet. Källa: KLÖVERN och wester+elsner, Diskussionsunderlag
2020-11-18
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Vardagsliv
Det väderskyddade stationshuset med närvaro i form av affärer och människor fyller en viktig
funktion som en tryggare punkt. Speciellt viktig blir den för de unga som reser på egen hand till
skola och andra målpunkter. Bland annat finns det många gymnasieskolor intill planområdet. Det
handlar dels om att de ska kunna känna sig trygga när reser själva, dels att föräldrarna kan känna sig
trygga att våga släppa i väg dem. Det är en viktig del av barnens utveckling mot självständighet, och
det underlättar också vardagen för båda parter att slippa att resa med eller att skjutsa och bli
skjutsad. Många av ungdomarna tar bussen. Bussterminalen ligger väderutsatt, busskurerna är smala
för att få plats och det är stora avstånden mellan dem vilket gör att området upplevs öde med risk
för otrygghet. Här vistas man gärna inte om man inte måste.

Bilden t.v. visar den en nedgång med trappa och hiss till spåren. Bilden t.h. visar uppgångar och glasgång från
spåren.

Att ta sig fram med barnvagn här kan vara påfrestande, särskilt om det är bråttom. För att ta sig
över eller till spåren med barnvagn behöver man åka hissen upp till gångbron och sen behöver man
ta hissen ner. För resande är det bra att ha tillgång till kaféer och pressbyrån för att köpa mat och
dryck eller för andra behov som kan uppstå. Dessutom finns här toaletter. Denna typ av service är
särskilt viktigt för familjer med mindre barn, där stora behov kan uppstå snabbt.
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Identitet
Det finns flera byggnader inom och kring planområdet som knyter an till stadens industrihistoria.
När ett område omvandlas är det viktigt att beakta deras värde som identitets- och kulturbärare –
både för nuvarande generation och för kommande. Dessa byggnader har även stor potential att
bidra till något spännande som skiljer sig från ny bebyggelse, exempelvis en mer ruffig och opolerad
miljö. Det kan också upplevas vara en mer tillåtande miljö där allt inte är tillrättalagt. Ottartornet är
ett landmärke som syns tydligt från centralstationen, och blir därför också bland det första man ser
när man kommit fram till Västerås. Den är en tydlig symbol och del av Västerås historia. Genom
dess tydliga identitet skapar Ottartornet möjlighet att stärka känslan av tillhörighet och förankring.

Bilden t.v. visar utsikten från södra trapphuset med Ottartornet som är ett tydligt landmärke i Västerås. Bilden uppe
t.h. visar Lantmännens karaktäristiska spannmålssilo. Bilden nere t.h. visar kvarteret Sigurd som är en del av
Västerås industrihistoria.

Hälsa och säkerhet
Hur barn lever och mår har stor betydelse för deras hälsa båda idag och i framtiden. Goda vanor
grundläggs tidigt och därför behöver vi främja att barn kan röra sig. Planområdet är idag relativt
otryggt och väderutsatt, vilket gör att varken vuxna eller barn rör sig i området utan att ha ett
ärende hit. Det gör också att det tar tid innan barnen själva får röra sig i området för sina föräldrar.
Den otrygga miljön plus de många parkeringsplatserna främjar i stället skjutsning vilket minskar
barnens möjlighet till vardaglig rörelse ytterligare. Här finns dessutom få platser lämpliga för barn.
Vasaparken och den lilla fickparken vid vattnet är de gröna miljöer som finns tillgängliga i närheten
av planområdet för rekreation, men de är utsatta för buller respektive väder vilket gör dem mindre
attraktiva och för att ta sig till dem behöver man korsa stora vägar. Förutom de säkerhetsrisker och
buller som högtrafikerade vägar så som Södra Ringvägen skapar så bidrar de också till sämre luft
vilket barn är känsligare för. Att resa med yngre barn kräver att man ständigt behöver ha dem under
uppsikt. Plattformarna är en särskilt utsatt plats som föräldrarna helst inte vill uppehålla sig med
yngre barn för risken att de trillar ner på spåren och blir överkörda.
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Konsekvenser av planförslaget
Sammanhållen stad
Förslaget lyckas på det stora hela med utmaningen att på ett attraktivt och socialt hållbart sätt
överbrygga den fysiska och mentala barriär som järnvägsområdet utgör och väva samman centrala
Västerås med Mälaren. Det nya resecentrumet blir både in- och utvändigt en attraktionspunkt i sig för stora som små, resenärer och västeråsare – vilket skapar närvaro och trygghet för alla som
besöker och passerar dygnets alla timmar. Det är en utformning med fokus på att välkomna alla,
inklusive barn.
Även områdena runtomkring resecentrum blir mer attraktiva och tryggare med gröna offentliga
miljöer i soliga lägen och med en blandning av verksamheter och bostäder som skapar närvaro både
dag och natt. Däremot är kopplingarna för gång och cykel fortfarande inte helt optimala, där
framkomligheten ibland är begränsad exempelvis på grund av höjdskillnader eller av att bussarna är
prioriterade.

Översiktbild över förslaget. Resecentrum länkar både samman centrala Västerås med Mälaren och blir en
attraktionspunkt i sig. Källa: Västerås nya resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad.

Orienterbarhet
Resecentrums karaktäristiska gestaltning blir ett landmärke och det enhetliga formspråket
underlättar möjligheterna att hitta dit och hitta rätt. De stora glaspartierna skapar möjlighet till
utblickar och att orientera sig i staden.
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Lutningar och krokiga gångvägar
För att klara lutningarna på terrasserna är gång och cykelvägarna formade som serpentinvägar.
Även trapporna, som skapar en genare väg genom serpentinerna, är gestaltade så att man behöver
snirkla sig fram (se de blåa linjerna i figuren nedan). Det ger spännande och upplevelserika miljöer
för den som vill strosa och hänga här. Har man bråttom kan det dock skapa irritation. Och för
personer som har svårare att orientera sig så som exempelvis barn och synskadade, så kan det
hindra från att våga ta dessa vägar. Även att sig in till Sigurdkvarteret från Kungsängsgatan via
Sigurdterrasen kan vara krångligt för gående då man först behöver snirkla sig upp och sen snirkla
sig ner igen. Höjdskillnaderna skapar också problem för dem som bor inne i Sigurdkvarteret att på
ett enkelt sätt ta sig från- och till hemmet utan bil.

Bilden visar den mest gena gångvägen (i blått) terrassenvägen till och från resecentrumet samt Sigurdkvarteret. Trots
att det är den mest gena vägen måste man snirkla sig fram, vilket kan skapa irritation för stressade resenärer och
göra det svårt för barn att orientera sig. Källa: Västerås nya resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad.

Behov av bra kopplingar för gående och cyklister
För att skapa en sammanhållen stad för barn behöver det finnas gott om bra kopplingar där gång
och cykel har hög prioritet, eftersom det är på detta sätt som barn i mogen ålder själva kan ta sig
fram. Det behövs både gång- och cykelbanor som är separerade från biltrafiken och sådana som går
längs med för att skapa en finmaskighet och kunna välja efter behov. Gående och cyklister föredrar
många gånger att färdas längs med bilvägar eftersom de följer en tydlig logik och därför är lätta att
navigera efter, samt upplevs tryggare då man är synlig och kan bli sedd.
Längs Södra Ringvägen behöver dock gående tyvärr fortfarande gå inne i stadsparken och
cyklisterna behöver byta sida för att ta sig förbi resecentrum. Dessutom saknas en finmaskighet,
genhet och viktiga kopplingar i cykelnätet, så som att kunna ta den gena vägen längs norra sidan av
spåren i väster till cykelparkeringen närmast resecentrum.
Bättre gröna kopplingar
Det finns ambitioner om att sänka hastigheten längs Södra Ringvägen till 30km/h. Lägre hastighet
tillsammans med tydliga och bra övergångsställen på flera ställen längs parken skulle stärka den
gröna kopplingen mellan Vasaterrassen och Stadsparken. Det skulle också bidra till att detta
stadsrum, som utgör en viktig del av entrén till Västerås, blir mer attraktivt samt att barns
tillgänglighet till parken och resecentrum ökar.
Kopplingarna till resecentrums södra entré ser ut att fungera bra för både gående och cyklister.
Också här är hastigheten och utformning avgörande för hur den gröna kopplingen mot
Hamnparken och Mälaren upplevs.

17 (39)

Barnkonsekvensanalys för Västerås resecentrum
2021-08-27
5.0

Samspel, lek och lärande
I planförslaget finns många intressanta, trygga och gratis platser som passar, och i vissa fall också
tydligt riktar sig till barn. Gymnasieungdomarna som är en viktig resenärsgrupp saknas dock i
bilderna som levandegör förslaget.
Resecentrum
Själva resecentrum har en omsorgsfull gestaltning med material av hög kvalitet som signalerar att
man som besökare är värdefull och välkommen. Utformning som riktar sig specifikt till barn,
barnfamiljer och ungdomar är av stor betydelse för att dessa grupper ska känna sig välkomna. Det
kan handla om allt från toaletter med skötbord till skalan på möbler och platser för amning, lek och
häng. Det återstår dock i förslaget att på ett tydligare sätt specificera innehåll som riktar sig mot
dessa grupper. Positivt är att gestaltningen skapar möjlighet till flexibilitet och att anpassa
inredningen efter hand som behov uppstår, exempelvis om det visar sig behöva mer plats för lek.
Inomhus
Inomhusdelen av resecentrum är luftig och ljus med gott om öppna ytor, mycket likt flygplatsernas
halvoffentliga gestaltning. Här finns bra utrymme för både barnvagnar och för yngre barn att
springa lite grann utan att störa. De enorma fönsterna och allt som händer innanför gör att det
finns något intressant att titta på var man än sitter på det runda sittplatserna, samt att otrygga vrår
och baksidor undviks. Det finns gott om sittplatser för alla, både väntande och betalande. De
väntande sitter strategiskt placerade i mitten med utsikt och närhet till spåren för att snabbt kunna
ta sig ner till tågen. Det är också bra ur trygghetssynpunkt att väntande hamnar centralt och väl
synliga. Med butiker vid entréerna säkras närvaro vid entréerna och gör det tryggt att ta sig in.
Eftersom unga i allmänhet inte har mycket pengar att röra sig med, men ändå behöver tryggheten
av att se och bli sedda blir detta optimalt.

Inomhusdelen av resecentrum är luftig och ljus med gott om öppna ytor bra utrymme för både barnvagnar och för
yngre barn att springa lite grann utan att störa. Här finns gott om gratis sittplatser där man kan man sitta och vänta
med utsikt över och närhet till spåren, vilket är särskilt viktigt för unga som inte har så mycket pengar. Källa: Västerås
nya resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad.
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Terrasserna
Längs resecentrum sydvästvända sida ligger en terrass som får sol större delen av dagen. Här finns
caféplatser och platsbildningar för lek och häng i attraktiva lägen med god utsikt. Enligt förslaget
ska dock en av dessa platsbildningar vara cykelparkering. Även terrassernas spännande gestaltning
med mycket grönska och terräng, trappor och serpentiner öppnar upp för lek och häng i soliga
lägen med god utsikt. Det kan tänkas att serpentinerna även kommer att vara lockande för dem
som vill åka skateboard och kickbike, vilket skulle kunna leda till konflikter, exempelvis att man
upplever en risk att bli påkörd och att denna del tas över av dessa grupper.

Terrassernas spännande gestaltning med mycket grönska och terräng, trappor och serpentiner öppnar upp för lek
och häng i soliga lägen. Källa: Västerås nya resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad.

I gatuplan
Vid busstorget har en liten plats för barns lek utformats. Den är delvis inramad av möblering som
både fungerar som sittplatser och som hinder som minskar risken för att barnen springer ut i gatan.
På andra sidan finns ett litet entrétorg till resecentrum, men utformningen är inte helt tydlig i
förslaget. Här kan tänkas att man möts upp inför eller efter resan, och därför behövs tydliga och
unika mötespunkter med möjligheter att sitta och vänta. Det kan exempelvis handla om ett
konstverk eller en fontän som är lätta att identifiera. Och även här är det viktigt att det finns trygga
och välkomnade platser för barn som kan tänkas behöva vänta.

Bilden visar en liten lekyta vid busstationen som tydligt signalerar att barn är välkomna och trygga här. En låg
betongkant fungerar både som avgränsning som hindrar barnen från att springa ut i gatan och som sittplatser. Källa:
Resecentrum projektdagbok
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Sigurdkvarteret
För de barn som bor inom Sigurdkvarteret så är gårdens utemiljö viktig. De höga husen gör dock
gårdarna relativt skuggiga med ett kallare och fuktigare mikroklimat som minskar attraktiviteten, i
synnerhet för den västra gården. Det påverkar också grönskans möjligheter att växa och skapa
trevliga miljöer. Dessutom ligger gården på bjälklag med garage under, vilket skapar ytterligare
utmaningar för grönskan. Risken finns att de boende, inklusive barnen och barnfamiljerna, inte
nyttjar sina gårdar i så stor uträckning och att en grannskapskänsla kan få svårt att finnas sig.
Det är otydligt om gårdarna är avgränsade gentemot omgivningen så att inte utomstående kan ta sig
in. I denna typ av centrala lägen där det rör sig mycket människor är det viktigt att de boende kan
ha sin utemiljö för sig själva, delvis för grannskapskänslan men även ur trygghetssynpunkt, inte
minst för att föräldrar ska våga släppa ut sina barn att leka på egen hand.
På offentliga ytorna inom Sigurdkvarteret föreslås bland annat en lekplats och ett utegym.
Lekplatsens popularitet kommer troligen vara beroende av vilka andra funktioner som samlas på
platsen, men också dess mikroklimat – som enligt solstudien är relativt mörk. De barn som reser
kommer troligtvis inte att nyttja denna, utan kommer i stället att befinna sig i eller strax utanför
resecentrum.
Utegymmets placering invid torgytan är något ovanlig och därför svårbedömd i vilken utsträckning
den kommer att användas. Vanligtvis brukar utegym ligga i eller intill grönområden där man kan
kombinera sin träning med löpning eller promenader – en lämplig plats skulle i stället kunna vara
Hamnparken - där sticker man inte ut på samma sätt som i en stadsmiljö.

Sigurdkvarterets föreslagna markytor inklusive bostadsgård presenterad utifrån barnperspektiv. Källa: Kv Sigurd 3,
skisser och redovisningar 2021-05-28, Klövern och wester+elsner.
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Vardagsliv
Resecentrum kommer att vara en viktig del mångas vardagsliv. Inte minst för alla ungdomar som
reser hit för att sen ta sig vidare till gymnasiet och tillbaka hem igen. Men även för dem som ska ta
sig till sina fritidsintressen eller till sina vänner. Att börja resa på egen hand kan till en början
upplevas nervöst och osäkert. Därför är det viktigt att resecentrum blir en trygg och funktionell
plats för unga. Den relativt självförklarande utformningen tillsammans med strategisk placerad
skyltning underlättar orienterbarheten och stärker känslan av kontroll.

Den relativt självförklarande utformningen tillsammans med strategisk placerad skyltning underlättar orienterbarheten
och stärker känslan av kontroll vilket är särskilt viktigt för de unga som börjar resa på egen hand. Källa: Västerås nya
resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad.

Många av gymnasieungdomarna tar bussen och därför är det viktigt att bussterminalens utformning
blir bra för dem. Det ljusa luftiga formspråket går även igen här med höga väderskyddande
glaspartier och tak, generösa ytor och där otrygga vrår och baksidor undviks. Här finns också gott
om sittplatser och närvaro i form av kiosker och caféer med mera som bidrar till trygghet.
Många ungdomar har cyklar som främsta färdmedel eftersom det inte kostar pengar att använda
dem. Däremot kan det kosta mycket att köpa en cykel och därför är det mycket viktigt att kunna
låsa fast den i fasta objekt och vid väl synliga platser för att undvika stöld och vandalisering. Det är
också viktigt att cykelparkeringarna är väl synliga för att det ska kännas tryggt att parkera och att
hämta sin cykel. Om det finns goda förutsättningar att cykla kan många ungdomar ta sig till
resecentrum på egen hand utan att bli skjutsade med bil. Det innebär inte bara en frihet för
ungdomarna utan bidrar också till mindre trängsel och en lugnare trafikmiljö, vilket gynnar alla.
Som tidigare nämnts finns många sittplatser inne i resecentrum strategiskt och centralt placerade för
att skapa en trygg miljö med bra överblick, vilket är särskilt viktigt för ungdomar som reser på egen
hand. Här finns dessutom gratis wifi vilket särskilt gynnar unga som vanligtvis inte har så mycket
pengar. Det kan också bidra till att de kan studera medan de väntar på att åka vidare.
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Identitet
Exploateringen kommer att innebära en påtaglig förändring i centrala Västerås. Det är en
omfattande bebyggelse med karaktäristisk gestaltning som bidrar med nya funktioner och nytt
innehåll. Förslaget innebär därför troligen inte bara att områdets identitet kommer att förändras,
utan också en del av Västerås identitet.
För många besökare blir resecentrumet det första mötet med staden. Den välkomnade och
utmärkande gestaltningen borgar för att besökarna får ett positivt första intryck. Det blir också ett
landmärke att navigera efter. Men det är inte bara gestaltningen som påverkar platsens identitet utan
också vad byggnationen bidrar med. Här finns möjlighet att skapa ett innehåll som gör området till
en attraktiv målpunkt som lockar både gamla och unga. Här kan också offentlig konst bidra till att
forma identitet.

För många besökare blir resecentrumet det första mötet med staden. Den välkomnade och utmärkande gestaltningen
borgar för att besökarna får ett positivt första intryck. Det blir också ett landmärke att navigera efter. Källa: Västerås
nya resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad.

Hur en plats tas omhand, och hur mycket man satsar på en plats, är en viktig signal till dem som
bor där om hur man ser på dem – och som i sin tur påverkar deras syn på sig själva. Den
omfattande satsning som görs för att väva samman staden och skapa en intressant målpunkt som
välkomnar alla kan förhoppningsvis signalera till västeråsarna att de är värdefulla och att
resecentrum är något att känna stolthet inför och som stärker Västerås identitet. Den satsning som
görs för att barn och unga ska trivas i området har också det ett signalvärde som kommer att
påverka hur barnen som växer upp i Västerås ser på sig själva och sin relation till staden.
Eftersom området inte är omtryckt av barn och unga idag kommer exploateringen troligen inte
heller upplevas förstöra viktiga värden som skulle kunna ge nya området en negativ identitet,
snarare motsatsen. Många barn kommer att växa upp under den tid som området förvandlas vilket
kommer att prägla deras syn på platsen. Vad området kan erbjuda barn och unga under tiden kan
därför också påverka deras relation till platsen.
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Hälsa och säkerhet
Förslagets fokus på att stärka kopplingarna över järnvägen med grönt innehåll innebär tydliga
positiva konsekvenser för barns och ungas hälsa. Dessutom läggs stor omsorg på att resecentrum
och områdena runtomkring ska upplevas trygga och vara säkra för alla, vilket särskilt gynnar barn
som börjar röra sig på egen hand.
De förbättrade kopplingarna med gång och cykel gör det enklare för barn och unga att ta sig fram
på ett sätt som främjar hälsa och goda vanor. Sänkt hastighet längs Södra Ringvägen skulle innebära
minskad risk för trafikolyckor och att de blir allvarliga. Bussterminalens nya utformning med större
ytor för gående och halvingärdade platser för lek skapar en tryggare och säkrare miljö för små barn.
Grönskan och de platsgjutna stenblocken i terrasserna bidrar till spännande miljöer för barn att
utforska och klättra i, vilket är hälsofrämjande då de rör på sig. Det är särskilt bra för de barn som
har eller ska sitta stilla på ett tåg eller buss.
Grönska bidrar till ekosystemtjänster så som bättre mikroklimat, bullerreduktion, förbättrad
luftkvalitet, rekreation och förbättrad mentala hälsan. Den bidrar också till naturligt solskydd under
sommarhalvåret då UV-strålningen är som starkast. Grönskans stressreducerande effekt kan vara
särskilt värdefull vid resecentrum där mycket händer och många människor skyndar åt olika håll.
Barn är ofta känsligare än vuxna för påverkan av den omgivande miljön. De har dessutom andra
sätt att bete sig och interagera med omgivningen, vilket kan innebära en högre exponering för vissa
miljöfaktorer. Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar eftersom deras kroppar och lungor
fortfarande utvecklas. De andas in cirka 50 % mer luft i förhållande till kroppsvikten jämfört med
vuxna. Det är därför särskilt positivt utifrån barns hälsa att det sker en stor satsning i förslaget att
skapa gröna miljöer och att stärka gröna kopplingar.
Att bostadgårdarna i Sigurdkvarteret är skuggiga ökar dock risken för att grönskan kan få svårt att
klara sig samt kan skapa ett kallt och fuktigt mikroklimat som minskar gårdens attraktivitet. Detta
kan vara negativt för hälsan hos de barn som växer upp i kvarteret då de behöver komma ut och
exponeras för grönska och lagom sol.

Bilden visar en solstudie över Sigurdkvarteret under vårdagjämningen den 20 mars. Färgskalan visar antalet
soltimmar där mörkröd representerar 7,5 timmar och mörkblå noll soltimmar. Även på den mest soliga dagen på året,
sommarsolståndet den 21 juni, så får det innersta sydvästra hörnet inga soltimmar. Källa: Kv Sigurd 3, skisser och
redovisningar 2021-05-28, Klövern och wester+elsner
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Rekommendationer
Resecentrum
• Planera platser som tydligt vänder sig till barn och unga och som signalerar att de är
välkomna i den fortsatta planeringen. Exempelvis en liten lugn bokhörna, en liten
inomhuslekplats, interaktiv lek med exempelvis ljus, lugn plats för amning (gärna intill
barnens platser), studieplatser ”on the go”, gratis toaletter för barn och unga, med mera.
Lugna platser med begränsade intryck kan vara särskilt viktigt för barn med särskilda
behov.

Bilden t.v. av Cottonbro från Pexels. Bilden i mitten av Asiaculturecenter från Unsplash. Bilden t.h. av Katya Austin
från Unsplash.

•
•

Planera in barnvänliga verksamheter i och intill resecentrum så som bibliotek och museum.
Skapa en tydlig och barnvänlig plats för att vänta och mötas på torget utanför resecentrum
i form av utmärkande landmärke så som konstverk, fontän eller liknande samt sittplatser.
Detta landmärke kan med fördel vara barnvänligt, men inte uppmuntra till spring utan
snarare lugn då många rör sig här och vill ta sig snabbt fram samt att det är mycket
busstrafik.

Kopplingar till och från resecentrum
• Säkerställ att hastigheten på gatorna utanför resecentrum håller max 30 km/h för att stärka
stadsmässighet, trygghet och säkerhet. Det skulle stärka de gröna kopplingarna och skapa
attraktivare och mer välkomnande stadsrum – det första mötet med Västerås. Det gör det
mer attraktivt att vistas i Vasaparken, och med fler människor ökar närvaro och trygghet.
Lägre hastigheter ökar också tryggheten och säkerheten för barn och unga att röra sig i
området.
• Prioritera gång- och cykel genom att skapa en finmaskighet, genhet och bra kopplingar i
gång- och cykelnätet. Det behövs både gång- och cykelbanor som är separerade från
biltrafiken och sådana som går längs med för att kunna välja efter behov. Gående och
cyklister föredrar många gånger att färdas längs med bilvägar eftersom de följer en tydlig
logik och därför är lätta att navigera efter, samt upplevs tryggare då man är synlig och kan
bli sedd. Därför behövs gång- och cykelvägar på båda sidor av Södra Ringvägen och
Kungsängsgatan fram till resecentrum. Gör det också enkelt att cykla längs norra sidan av
spåren i väster till cykelparkeringen närmast resecentrum.
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Terrasserna
• Ta vara på de möjligheter som terrassernas gröna utformning ger i att skapa spännande
miljöer för barn. Utnyttja exempelvis de gröna platserna som skapas mellan
serpentinvägarna för att främja upptäckarglädje, rörelse och lek. Det kan handla om stenar
att hoppa mellan, en liten träkoja eller lekskulpturer (se inspirationsbilder nedan). Här kan
barn får vara barn ifred, utan att störa andra (se exempel på lämpliga platser markerade i
rosa nedan) Här kan leken börja uppe vid platsbildningen genom lekredskap som tydligt
signalerar lek – men sen fortsätta ner i grönskan, på tryggt avstånd från trafik och väl
synligt.

Bilden t.v. samt underst från Västerås nya resecentrum, projektdagbok april 2021, Västerås stad. Bilden i mitten och
t.h. Ekologigruppen.

•
•

Skapa raka kopplingar genom serpentinerna för att underlätta för barn att orientera sig,
prioritera gående och undvika att upptrampade genvägar skapas genom vegetationen (se
exempel blå pil i illustrationsplan ovan)
Tänk på att serpentinvägarna kan locka till att exempelvis åka skateboard och kickbike,
med risk att det tränger undan andra som behöver dessa gång- och cykelvägar för att ta sig
fram. Undvik detta genom exempelvis val av markmaterial. Samtidigt kan det vara av värde
att skapa möjlighet för skate och kickbike på en annan del av terrasserna eller i närheten.
Det är dock viktigt att ha med sig att dessa aktiviteter kan låta mycket, så placeringen bör
inte ligga alltför nära bostäder. Detta skulle kunna studeras vidare i fortsatt planering.
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•

Ta vara på terrassernas lutningar för möjligheten till spännande lek med rinnande vatten.

Bilden t.v. av Michael Burrows från Pexels.
Bilden t.v. av Charlie Hammond från
Unsplashed

Kvarter Sigurd
• Anpassa höjderna på byggnaderna i kvarter Sigurd med mål att bostadsgårdarna ska få mer
sol.
• Gestalta bostadsgårdarna så att endast boende har tillträde för att säkerställa trygghet,
grannskapskänsla och att föräldrar vågar släppa ut sina barn att leka på egen hand. Annars
finns risk att förfulande lösningar görs i efterhand.
• Säkerställ grönska och lek på bostadsgårdarna. Det bör finnas tillräckligt jorddjup för
tillgodose att växtligheten kan bidra med ekosystemtjänster. Särskilt viktigt att det finns
goda förutsättningar för träd att växa. Välj växtlighet utefter platsens förutsättningar.
Konst
Konstverken som tas fram i samband med exploateringen får gärna rikta sig mot barn och unga.
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Vasaparken
Vasaparken ligger längs med planområdet och har därför direkt påverkan på resecentrum. I
dagsläget påverkas stadsparken negativt av buller från trafiken samt försäljning och bruk av droger.
Förutom låga hastigheter på omkringliggande vägar är också parkens fysiska struktur och innehåll
vara viktiga faktorer för att skapa goda förutsättningar för trygghet och trivsel:
•
•

Skapa god genomsiktlighet i, ut från och in till parken. Undvik buskage och häckar intill
gångvägarna. Utifrån trygghetssynpunkt är det viktigt att kunna se och att bli sedd.
Säkra upp närvaro i och intill parken, exempelvis genom aktiva fasader mot parken och ett
innehåll som attraherar en mångfald av människor i olika åldrar. Lägg särskilt fokus på de
delar som idag saknar denna typ av närvaro. Det kan handla om en större lekplats som kan
bli en attraktiv mötesplats och kanske med tema som knyter an till något som representerar
Västerås, såsom parkens och/eller Västerås historia. Det kan också handla om strategiskt
placerade kaféer eller restauranger med generösa öppettider. Se förslag på placeringar av
innehåll som kan bidra till en levande och trygg miljö i bilden nedan.

LEK

Bilden visar förslaget för Vasakvarteret och att det fortfarande är en lång sträcka längs Vasaparken som saknar aktiva
bottenvåningar invid gatan som kan bidra till närvaro och trygghet. Färgmarkeringarna visar förslag på strategiska
placeringar av innehåll som kan bidra till en levande och trygg miljö, både längs gatan och i parken. Mörkrosa hus
visar förslag på lämpliga placeringar av byggnader med aktivt innehåll såsom kaféer och restauranger. Mörkgrön
markering visar förslag på placering av större lekplats. Källa: Grundbilden är ett urklipp från BIG:s designförslag för
Vasakvarteret 2021-06-25.
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Bilden är från en lekplats i stadsparken Fælledparken i Köpenhamn. Lekplatsen består av fem små versioner av
Köpenhamns mest kända byggnader. Den är gestaltad och genomförd av MONSTRUM i samarbete med GHB
Landscape architects. Foto: MONSTRUM

Bilden är från Biergarten i Hjo stadspark och visar på hur en restaurang - som också har mindre spelningar - kan bidra
till en levande och trygg miljö. Foto: Biergarten Hjo

28 (39)

Barnkonsekvensanalys för Västerås resecentrum
2021-08-27
5.0

Koppling till Agenda 2030
Säkerställa möjligheten till ett hälsosamt liv och främja välbefinnandet för alla.
Relevans: Stadsmiljöer ska utformas på ett sätt som förenklar en hälsosam livsstil
(t.ex. genom goda cykel- och gångmöjligheter), och som stödjer avkoppling och
mental hälsa. Planera förebyggande i relation till avgaser, buller, och strålning, och
säkerställ en säker trafikmiljö med särskilt fokus på utsatta grupper.

Uppnå jämställdhet samt alla kvinnors och flickors egenmakt.
Relevans: Trygga stadsmiljöer, planlagda utomhusytor för flickor/kvinnor, jämt
deltagande i dialog samt ett tillgängligt, jämställt och hållbart transportsystem som
prioriterar framkomlighet för gång-, cykel och kollektivtrafik, med utgångspunkt från hela
resan med lätta och smidiga byten mellan olika trafikslag.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Relevans: Möjliggöra inflytande och delaktighet för de grupper som har svårt att göra
sin röst hörd genom dialog, säkerställa goda kopplingar till omgivande områden som
gynnar utbyte och flöde av människor, likvärdig tillgång till grönstruktur och service.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
Relevans: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla, inkluderande och hållbar
urbanisering, skydda världens kulturarv, skapa säkra och inkluderande grönområden
för alla.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Relevans: Skapa offentliga miljöer som är blandade, generationsöverskidande och
ger möjlighet att välja trygga stråk.
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Referenser
Genomförda dialoger:
Västerås stad 2016. Tyck om din innerstad
Västerås stad 2018. Workshopserie om nytt resecentrum
Jernhusen 2018. Trygghetsanalys Västerås station.
Västerås stad 2020. Sammanställning av synpunkter från samrådet för Detaljplan för Västerås
resecentrum, Sigurd 3 m.fl. (dp 1811)
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Bilaga Sammanställning av dialoger ur barnperspektiv
Bakgrund och syfte
Syftet med denna rapport är att ställa samman information som framkommit ur dialoger med barn
eller som på annat sätt är viktigt utifrån barnperspektiv att få med i arbetet med att ta fram en
detaljplan för resecentrum i Västerås. Eftersom mycket av vad som framkommit inte berör barn
direkt men ändå är relevant utifrån planering för en barnvänligare stad, har även dessa delar tagits
med. Dialogerna är en blandning av kartläggande av dagsläget och framåtblickande med idéer och
önskemål om framtiden. Sammanfattningsvis så framkommer det att trygghetsfrågan är central
liksom att bygga ihop staden.
Resultatet analyseras utifrån Göteborg stads verktyg för barnkonsekvensanalyser:

Sammanfattning
Sammanhållen stad
I den mer övergripande dialogen är det tydligt att det finns ett behov av att bygga samman Västerås,
dels genom att göra mer stad av den med hjälp av bebyggelse, torg och parker, dels att göra det
lättare, attraktivare och tryggare att röra sig i och mellan områdena, och gärna underlätta för cykel.
Detta är också faktorer som är viktiga för att skapa en barnvänlig uppväxtmiljö. I en av dialogerna
framkommer att fysiska strukturer som vanligtvis upplevs som otrygga så som tunnlar, broar och
parkeringsplatser också visar sig upplevas otrygga. Det handlar även om platser där det frekvent
förekommer narkotikaförsäljning så som Vasaparken. Dessa blir mentala barriärer som gör det
svårt för barn att röra sig på egen hand.
Samspel, lek och lärande
I dialogen om framtida resecentrum betonas vikten av att skapa en trygg, välkomnade och
intressant miljö för barn och unga med tillgång till service. Det ska vara en trevlig gestaltning med
behagliga sittplatser, mixade platser för kafégäster och andra, plats för studier och möjlighet att
ladda mobil skapar en atmosfär av att man är välkommen utan att behöva betala – vilket är särskilt
viktigt för unga som ofta inte har så mycket pengar att röra sig med. Resecentrum kan också vara
en underhållande mötesplats för både barn och unga med möjlighet till lek och rörelse, titta på
film/tv eller annat.
Vardagsliv
I dialogerna som både rör den befintliga stationen och ett framtida resecentrum betonas vikten av
trygghet genom närvaro, att ha andra människor nära inklusive personal som kan hjälpa till, att se
och bli sedd. Ur synpunkterna från samrådet framkommer den problematik som många upplever
vid bussterminalen vilket är viktigt att lyfta fram då många gymnasielever vistas här i sin vardag. Att
underlätta för cyklisterna gynnar även unga som väljer det som färdmedel vid byten.
Identitet
I den övergripande dialogen finns en önskan om att bygga samman Västerås med byggnation. Man
välkomnar alltså en tydligt förändrad stadsbild vilket också skulle ge Västerås en förändrad identitet.
I dialogen om framtida resecentrum finns en önskan om välkomnande gestaltning, vilket inte bara
skulle prägla resecentrum utan också resenärernas första möte och upplevelse av Västerås.
Hälsa och säkerhet
Förutom en trygg och spännande miljö med tillgång till service för barn och unag, så lyfts också
vikten av grönska och bra kopplingar för cykel. Det är alla faktorer som skulle skapa
hälsofrämjande miljöer för barn och unga.
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Resultat av dialoger
Här redovisas dialogerna i kronologisk ordning med äldsta först:

Tyck om din innerstad
Bakgrund och syfte
2016 startade Västerås stad upp projektet Tyck om din innerstad. Målet var att ta fram en gemensam
målbild för Västerås innerstad för år 2050. Projektet har ordnat seminarier, workshops, haft
webbenkät, flyttat ut kontoret på stan och arrangerat urbana samtal mellan politiker och inbjudna
gäster, bland annat.
Deltagare
Sammanlagt har kommunen träffat ungefär 3 000 personer genom de olika aktiviteterna och fått in
över 1500 inkomna idéer/synpunkter. Bland annat hölls dialog med Djäknebergets förskola,
Ungdomsdialog höll flera dialoger med ungdomar, torgdialogerna hade ungdomstema en dag,
workshop i skolklasser (bland annat en klass med nyanlända från Carlforsska gymnasiet).
Resultat
De synpunkter som rör planområdet är av mer övergripande karaktär. Sammanfattningsvis handlar
det om:
•

•
•
•
•
•

Önskemål att bygga ihop staden över järnvägen ner till Mälaren. Många tycker att järnvägen
antingen ska flyttas eller grävas ner. Flera önskar bättre kopplingar och fler passager. En
person vill ha flera breda ”broar”, övergångar som är som parker som sammanbinder
staden med vattnet.
Flera önskar mer grönska på gator och torg, någon vill ha en ”Folkets park” vid vattnet.
Många anser att det bör byggas vid stationen som ett sätt binda ihop områdena och så att
innerstaden hänger ihop. Flera nämner kvartersstad och någon lyfter Stockholms innerstad
med femvåningshus som förebild.
En del önskar att området vid stationen och ner mot Mälaren fylls med bland annat kultur,
restauranger, caféer och mötesplatser där man kan ses som föräldrar.
Flera önskar en mer cykelvänlig miljö med åtgärder så som att skilja cyklarna från gångoch biltrafik, fler och bättre cykelparkeringar skyddade under tak och med möjlighet att
låsa fast ramen.
Fler vill också ha kvar möjligheten att parkera bilen invid järnvägen och att det ska vara
billigare.
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Analys utifrån barnperspektiv
Ur dialogen framkommer att det finns ett stort behov av att bygga samman staden. Dels att göra
mer stad av den med hjälp av bebyggelse, torg, parker och innehåll som skapar närvaro och platser
att mötas – någon lyfter behovet av mötesplats för föräldrar. Dels att göra det lättare, attraktivare
och tryggare att röra sig i och mellan områdena, och gärna underlätta för cykel. Men också att skapa
mer grönska. Detta är också faktorer som är viktiga för att skapa en barnvänlig uppväxtmiljö.
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Workshopserie om nytt resecentrum
Bakgrund och syfte
Inom projekt Mälarporten - där detaljplan för resecentrum ingår - genomfördes en workshopserie
under våren 2018 med syfte att genom dialog med människor som kan bidra till projektet från olika
synvinklar skapa möjlighet att tänka igenom alla delar noga inför utvecklingen av området.
Tillsammans med olika intressenter diskuterades sex utvecklingsområden kopplat till resecentrum;
koncept, trygghet, cykling, grönstruktur, barnperspektivet samt teknisk försörjning.
Målet med workshopserien var att få fram förslag gällande hur respektive område kan och bör
utvecklas vidare, för att skapa ett genomarbetat och nytänkande innehåll i Västerås nya
resecentrum. Ett av områdena var Barnperspektivet och det är det som sammanfattas här.
Deltagare
Deltagare har varit olika aktörer från projektet, cyklister, pendlare, funktionshindrade, ungdomar
samt ämnesexperter.
Resultat
Resultatet blev en massiv samling av idéer /förslag/rekommendationer på hur område barn
kan/bör utvecklas vidare. För varje identifierad insats gjordes en utvärdering huruvida insatsen är
lätt, medel eller svår att införa. Det gjordes även en bedömning huruvida konsekvensen är
hög/betydande, medel eller liten/obetydlig om den inte införs. Rekommendationerna är att ta med
alla föreslagna insatser men framför allt de med hög/betydande konsekvens om de inte införs.
Följande förslag till insatser som bedömdes som lätta att införa och samtidigt ha en
hög/betydande konsekvens för barn om de inte införs:


Lugna plaster för barn och unga
Behagliga sittplatser, platser att ladda mobil, studera, titta ut och på andra, sov/vilrum och
sittplatser i gradäng.



Blandat kaféplatser och med platser där man inte behöver betala
Trygga platser man kan hänga vid utan att betala, men ändå nära caféer och matställen där
människor möts och där man syns. Även billigare alternativ så det kan passa olika grupper av
människor.



Samlingsplats
En trevlig samlingsplats där man noggrant tänker igenom ljud, ljus, doft, smak. Att man jobbar
med färger utifrån beprövad erfarenhet/forskning- för att minimera buller etcetera.



Servicecenter
Personal på plats som kan hjälpa till, vara som en ”reception”. Finnas behjälpliga för barn som
reser ensamma (jämför flyg).



Fräscha toaletter/duschar
Finnas gott om toaletter som är fräscha, gärna duschar. Även bra skötrum för småbarn.
Inloggning kan göras smart tex med telefon.



Familjerum/lekrum
En plats att kunna mata småbarn (amning, flaska, värma barnmat) samt en plats för lek.
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Nedan framgår de insatser som bedömdes som möjliga att införa och samtidigt ha en
hög/betydande konsekvens för barn om de inte införs:


Pedagogisk informationsspridning
Genom AR/VR beskriva både hur stationen fungerar men framför allt beskriva Västerås för
nya Västeråsare/besökare. För att tex. kunna hitta när tåg/buss går. Det ska vara en tydlig
digital karta. Det gäller att tänka på olika språk, teckenspråk, för de med synsvårigheter.
Informationen behöver vara tillgänglig även när stationen är stängd och att man kan mötas där
även när stationen är stängd. Förutsättningar: Finansiering genom
sponsorer/forskningsinstitut. Involvera olika målgrupper under framtagandet tex barn och
unga.



Aktivitetsplatser för barn och unga
De små barnen önskar ett leksakståg, studsmatta, karusell, möjlighet att kunna se på tv/film.
De unga önskar ”hypad” basket/fotbollsplan i miniformat, yta att dansa på, gym, bana för
rullskridskor, laddningsstationer, gratis WiFi, shopping och digitalt bibliotek.



Eco/sociodukt
Sikt mot Mälarstaden. Det är viktigt med stråken, sittplatser etc. och det är önskvärt med en
överdäckning. Bra med breda och trivsamma övergångar. Förutsättningar: Delvis en
kostnadsfråga



Beakta och ta hänsyn till barn och ungas behov i olika åldrar
Tänka på kön, bakgrund, etnicitet, tillgänglighet. Ha fria siktlinjer (att tänka på i
projektering…barn är kortare!) Förutsättningar: Inkluderande



Viktigt att synas och bli sedd, utifrån ett trygghetsbehov
Offentliga platser, stråk, siktlinjer, baksidor och glömda mellanrum kan ge upphov till otrygga
platser, precis som folktomma platser. Förutsättningar: Fysisk och social planering



”Tunnel”
Tunnlar är ej önskvärda men om tunneln från centrum till resecentrum ska vara kvar gäller det
att jobba med den gällande ljussättning eller andra tekniska lösningar för att ”trolla” bort det
otrygga med tunnlar.
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Nedan framgår de insatser som bedömdes som svåra att införa och samtidigt ha en
hög/betydande konsekvens för barn om de inte införs:


Bort med bilar i anslutning till entréer och eventuella grönområden
Gångare och cyklister ska prioriteras genom bra övergångar, ex upphöjt över alla vägar.



Däcka över järnvägen + ringleden mot resecentrum
Förutsättningarna för detta är väl inte de bästa då det är en kostnadsfråga.

Nedan framgår de insatser som bedömdes som möjliga att införa och samtidigt ha en medel
konsekvens för barn om de inte införs:


Bevara naturliga värden
Väv in Mälaren i stationsområdet. Direkt när man kliver av tåget ska man känna att Mälaren är
nära. Tex genom dricksfontän, akvarium, gröna strukturer mm.



Linbana/lyftrum
Smart förflyttning från till och från perrong. Istället för instängd liten hiss så någon form av yta
som höjs eller sänks. Man kan ha linbana från centrum och till hamnen.



Separera människor
Ha rymliga trottoarer, gångpassager som är upplysta med LED. Det måste finnas gott om plats
för människor att ex gå på/av buss och även kunna passera och inte blir trångt. Tydligt var man
ska gå/vara beroende på ändamål. Busskurerna bör vara varma.

Nedan framgår de insatser som bedömdes som lätta att införa och samtidigt ha en
medelkonsekvens för barn om de inte införs:


Utställning för lokala förmågor där även barn och unga bör delta
Olika typer av utställningar, hantverk men även digitala projekt. Av och för barn och unga. Det
kan vara växter, mat, ny innovation. Förutsättningar: Den fylls med något och någon måste
vara ansvarig. Kan även nyttjas kommersiellt



Övervakning
Med kameror och personell övervakning vid behov

Analys utifrån barnperspektiv
De viktigaste faktorerna – de som bedömdes ha en hög/betydande konsekvens för barn om de inte
införs - bygger på att skapa en trygg, välkomnade och intressant miljö för barn och unga med
tillgång till service. Tryggheten skapas genom att ha andra människor nära, att se och bli sedd, och
trygga kopplingar till och från resecentrum. Den skapas också genom närvaro av personal som kan
hjälpa till och tydlig information. Trevlig gestaltning, behagliga sittplatser, mixade platser för
kafégäster och andra, plats för studier och möjlighet att ladda mobil skapar en atmosfär av att man
är välkommen utan att behöva betala – vilket är särskilt viktigt för unga som ofta inte har så mycket
pengar att röra sig med. Resecentrum kan också vara en underhållande mötesplats för både barn
och unga med möjlighet till lek och rörelse, titta på film/tv eller annat. Men också en lugnare miljö
med familjerum för de minsta. Och till sist är det viktigt att det finns service i form av fräscha
toaletter och skötrum.
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Synpunkterna från samrådet för detaljplanen
Bakgrund och syfte
Detaljplanen var utskickad på samråd mellan den 8 oktober och den 18 december 2018.
Deltagare
Under samrådet kom det totalt in 215 yttranden från statliga och regionala myndigheter,
kommunala nämnder, förvaltningar och bolag med flera varav 150 var enskilda personer.
Resultat
De flesta synpunkter är kritiska till förslaget. Man anser inte att det kommer att minska tågområdets
barriäreffekt utan snarare förstärka. Det finns synpunkter både för och emot passage för gång och
cykel i tunnel under mark. För busstrafiken ser man att det är problematiskt idag ur
säkerhetsperspektiv och att det behöver åtgärdas. Korttidsangöring för att hämta eller lämna
bussresenärer saknas. Flera önskemål om nytt innehåll nämns, bland annat fler
cykelparkeringsplatser, laddstationer och bra låsmöjligheter. Det anses viktigt att det nya
resecentrum blir tryggt och tillgängligt med bekväma sittplatser, tillgängliga toaletter och
laddstationer. Det finns en oro för att Vasatornet kommer att skymma Vasaparken.
Ur ett trygghetsperspektiv är det positivt att kommunen skapar flera entréer till resecentrum och har alternativa
passager över spåren. Platser som gångtunnlar och parkmiljöer kan upplevas som otrygga platser, vilket kan leda till
att trafiksäkra trafiklösningar inte används. Rådgivande synpunkt från Länsstyrelsen.
Analys utifrån barnperspektiv
Av de synpunkter som sammanställts har få direkt koppling till barnperspektivet. Viktigast är
trygghetsperspektivet och den problematik som många upplever vid bussterminalen vilket är viktigt
att lyfta fram då många gymnasielever vistas här. Att underlätta för cyklisterna gynnar även unga
som väljer det som färdmedel vid byten.
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Trygghetsanalys Västerås station 2018
Bakgrund och syfte
Tryggare Sverige genomförde på uppdrag av Jernhusen en trygghetsanalys för Västerås station
2018. Syftet med uppdraget var att kartlägga problembilden på och i anslutning till Västerås station
samt att identifiera vilka aktörer som finns i området och hur dessa kan samverka för att kunna
vidta åtgärder för att öka tryggheten och kundnöjdheten.
Deltagare
Dialog utgjorde en endast en del av analysen och skedde dels genom resenärsundersökningar, dels
genom intervjuer med nyckelpersoner i området så som polis, kommun, VL, Jernhusen och
bevakningsbolag för att få olika aktörers syn på problem och lösningar kring platsen och
samverkansstrukturer.
Resultat
Resenärsundersökningen visar bland annat att tunnlar och broar anses mest otrygga (mindre än
hälften känner sig trygga) och även vid parkeringarna är värdet ganska lågt.
Ur intervjuer med nyckelpersoner framkommer det bland annat:
•
•

•
•
•

Stationen fungerar som en värmestuga för de som väntar på bussen vilket ibland kan
resultera i mycket människor på en ganska liten yta.
Stationen är en knytpunkt för de som vill köpa och sälja narkotika, de tenderar att köpa på
stationen - speciellt vid nedgångarna mot plattformen, i gångbron längst bort vid hissen,
vid toaletterna, samt på både bil- och cykelparkeringen – för att sen gå vidare för att bruka i
Vasaparken.
Dagtid har vissa ungdomsgrupperingar samt även vissa missbrukare setts i parken och i
centrumområdet.
Det förekommer att människor inte vill gå igenom parken, inte ens dagtid, på grund av
rädsla för ofredanden och missbrukare.
Parkeringen längst bort (centrumsidan) är något av en samlingsplats för ungdomar med
bilar/epatraktorer. Det finns delade åsikter om detta är ett problem eller inte.

Analys utifrån barnperspektiv
Undersökningen visar att fysiska strukturer som vanligtvis upplevs som otrygga så som tunnlar,
broar och parkeringsplatser också visar sig upplevas otrygga. I intervjuerna framkommer att
framför resecentrum och Vasaparken påverkas av narkotikaförsäljning och de konsekvenser den för
med sig. Att vistas i dessa miljöer kan upplevas som otryggt för barn och unga vilket riskerar
hämma dem att våga röra sig på egen hand eller tvinga dem till omvägar. Det kan upplevas särskilt
skrämmande att vistats på dessa platser om påverkan av människor som säljer och/eller missbrukar
narkotika blir överhängande och få andra personer finns närvarande. I övrigt är det viktigt att ta
hänsyn till ungdomarnas samlingsplatser så som den för bilar/epatraktorer.
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