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”Västerås ska vara tryggt och attraktivt. 
Alla ska ha en möjlighet att utvecklas 

och lyckas.”                                      
Bostadsförsörjning i Västerås, 2014



SAMMANFATTNING
ma på platsen, även om verksamma uttrycker en oro 
för höjda hyror till följd av förtätningen av området. 
Verksamheterna skapar idag kulturella mötesplat-
ser som bidrar till områdets identitet.

Planförslaget ökar tillgängligheten till torgyta, både 
för närboende och boende inom Hamre-Talltorp, och 
skapar både en samlingsplats och en möjlig flexibel 
yta för tillfälliga evenemang. Fastighetsägaren till-
för närlekplatser, spontanidrott och ett program-
merat parkstråk, men avståndet från majoriteten av 
bostäderna till kommunala områdeslekplatser över-
skrider stadens riktlinjer om max 300 meter.

REKOMMENDATIONER
• För att den tillkommande torgytan ska kommu-

nicera en tydlig prioritet för gående föreslås en 
upphöjning av ytan. 

• Närheten till kommunala områdeslekplatser och 
avståndet till låg- och mellanstadieskola bör sä-
kerställas.

• Möjliggör för kulturverksamheter att stanna kvar 
i området, då de fortsatt kan fungera som en mö-
tesplats och bidrar till platsens identitet. 

• Öka andelen hyresrätter för att skapa en mer håll-
bar fördelning av upplåtelseformer mellan Väs-
terås stadsdelar.

• Överväg annat läge för den östra förskolans gara-
geinfart för att öka trafiksäkerheten. 

• Arbeta med stadens flexibla p-tal för bil för att få 
ner antalet mark- och gatuparkeringar.

Under 2020 tog Archus arkitektur tillsammans 
med fastighetsbolaget Klövern AB fram ett förslag 
som tillför ca 870 nya bostäder i området Regattan, 
i stadsdelen Hamre-Talltorp. I samband med det har 
Spacescape genomfört en analys av förslagets socia-
la konsekvenser.

TILLGÄNGLIGHET
Området och framför allt Regattagatan beskrivs 
idag som en genomfart eller passage för att komma 
ner mot Mälaren. Området har en hög andel tung 
trafik som passerar till följd av de aktiva industri-
erna på platsen. Trottoar för gående saknas på vissa 
delsträckor.  

Planförslaget skapar en tydligare struktur med 
ökad rumslig integration, ökad trafiksäkerhet, höjd 
prioritet för gående och cyklister samt möjlighet 
till förbättrad tillgång till kollektivtrafik. Den nya 
bebyggelsen som flyttas närmare gatan förbättrar 
orienterbarheten till och inom området, även om 
Björnövägen fortsatt utgör en barriär norr om plan-
området. 

TRYGGHET
Planområdet, som idag saknar bostäder, upplevs som 
relativt öde kvällstid, då verksamheterna främst be-
folkar platsen under dagtid. Den nya bebyggelsen 
och den möjliga hållplatsen för busstrafik kan inne-
bära en ökad genomströmning av människor i samt 
till och från området. Bostäderna kommer också att 
bidra till en ökad social övervakning. Sträckan längs 
östra Regattagatan och baksidan av P-huset (mot 
stråket) saknar entréer och riskerar att upplevas 
som slutna och otrygga.

Förträdgårdarna får en tydlig utformning med funk-
tioner för de boende, samtidigt som flera av bostads-
gårdarna kommer att sakna tydliga gränser mellan 
privat och offentligt. Detta kan innebära minskad 
användning av gårdsmiljöerna, och att gränser förs 
upp i efterhand av kommande bostadsrättsfören-
ingar. 

VARDAGSLIV

Då stadsdelen till stor del består av villabebyggelse 
och radhus ökar planförslaget variationen av bo-
stadstyper och bostadsstorlekar. Majoriteten av 
bostäderna planeras som bostadsrätter och det för-
stärker snedfördelningen av hyresrätter mellan de 
olika stadsdelarna i Västerås. Befolkningstätheten 
inom planområdet är mer lämplig i ett stationsnära 
läge och riskerar att leda till högt bilberoende.

Tillgången till förskola, skola, vårdlokaler och lokal 
service är godtagbar förutsatt att det finns plats på 
närliggande skolverksamheter. Om Waldorfskolan, 
som finns på platsen idag, stannar kvar i området 
uppnår planen stadens mål om max 400 meter till 
skolverksamhet. 

MÖTESPLATSER
Inom analysområdet finns den uppskattade Mä-
larparken och området ligger attraktivt sett till 
närheten till vatten, grönska, rekreativa strandpro-
menader och idrottsplatser. Andelen friyta inom 
analysområdet är god.

De befintliga ateljélokalerna bevaras, vilka ligger i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det möjlig-
gör för aktiva konstnärer att fortsatt vara verksam-
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1.1 BAKGRUND

Under 2020 tog Archus arkitektur tillsammans 
med fastighetsägaren Klövern AB fram ett förslag 
som tillför ca 870 nya bostäder i området Regattan 
i stadsdelen Hamre-Talltorp. I samband med det har 
Spacescape blivit tillfrågade att analysera förslagets 
sociala konsekvenser.

SYFTE

Syftet med en social konsekvensanalys är att be-
lysa planförslagets styrkor och förbättringområden 
utifrån sociala aspekter och konsekvenser av den 
byggda miljön.

DISPOSITION

Rapporten inleds med en metodbeskrivning och 
presentation av det underlag som används för att ge-
nomföra den sociala konsekvensanalysen. Det följs 
av ett kapitel med analys där planområdet nuläges- 
och konsekvensbeskrivs utifrån modellens givna 
indikatorer. I varje underkapitel presenteras rekom-
mendationer för den fortsatta planeringen.

”Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges 
förutsättningar att leva i goda bostäder till rim-
liga kostnader och i en stimulerande och trygg 
miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- 
och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och 
värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja 
en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid pla-
nering, byggande och förvaltning skall en ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling 

vara grund för verksamheten.”

                    Nationellt bostadspolitiskt mål, 2002 

VARFÖR EN SOCIAL KONSEKVENSANALYS?

Social konskevensanalys är ett verktyg som används 
för att analysera huruvida människors olika livs-
situationer och behov tillgodoses i samband med en  
fysisk förändring. Nedan presenteras exempel på re-
sonemang som förtydligar vikten av och syftet med 
en social konskevensanalys.

Enligt rapporten ”Storstäder i samverkan” (2015), ett 
forskningsprojekt utfört av Arkitekturskolan KTH, 
är det en utmaning att utforma sociala konsekvens-
analyser som underbyggs av en tydlig disciplinär 
kunskapsgrund. Detta är dock nödvändigt för att 
göra de sociala faktorerna möjliga att identifiera och 
utvärdera. 

Rapporten redovisar hur Sveriges tre största städer 
tar sig an och utvecklar modeller för sociala konse-
kvensanalyser. Där beskrivs några gemensamma 
syften för social konsekvensanalys som metod:

- Förbättra livet och förutsättningar för sårbara och 
missgynnade grupper.

- Ett sätt för de som hanterar stadsmiljön att inte-
grera och organisatoriskt medvetandegöra sociala 
hållbarhetsfrågor.
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1.2 MÅLDOKUMENT FÖR VÄSTERÅS STAD

Här presenteras några av de måldokument som Väs-
terås tagit fram för att definiera vilken riktning som 
bostadsbyggandet i staden ska ta.

ÖVERSIKTSPLAN 2026

Enligt Västerås översiktsplan 2026 ska staden upp-
nå;

• Delaktighet och inflytande

• Trygga och goda uppväxtvillkor

• Ekonomisk och social trygghet

• Ökad hälsa i arbetslivet

• Sunda och säkra miljöer och produkter

• Ökad fysisk aktivitet 

AALBORGÅTAGANDENA

Västerås stad har sedan 2006 varit anslutna till 
Aalborgåtagandena. Dessa åtaganden består av tio 
övergripande åtaganden för hållbar stadsutveck-
ling. Genom beslutet i kommunfullmäktige ställer 
sig Västerås stad även bakom Aalborgdeklaratio-
nen vars vision handlar om välmående, kreativa och 
hållbara städer, en god livsmiljö för alla invånare 
samt möjlighet att delta i alla delar av livet i staden.

BOSTADSFÖRSÖR JNING VÄSTERÅS

Inriktningen för planeringen i Västerås stad är att 
en befolkningsökning på 1500-1600 personer per år 

ska var möjlig. Därmed måste bostadsbyggandet 
svara mot den då ökade efterfrågan på bostäder. 

INTEGRATIONSPROGRAM

Västerås stad har även tagit fram ett integrations-
program som fastslår en vision för kommunen. Väs-
terås ska vara ett integrerat samhälle som ger alla 
människor likvärdiga möjligheter att utvecklas och 
kännetecknas av jämlikhet, samförstånd och re-
spekt mellan människor med olika kulturell, ekono-
misk och social bakgrund.

FOLKHÄLSOPROGRAM

Stadens Folkhälsoprogram formulerar ett antal 
mål och utmaningar för att uppnå folkhälsa i Väs-
terås stad. De handlar bl.a. om att uppmuntra till 
rörelse och lek.

TRAFIKPLAN 2026

Trafikplan 2026 är en tillhörande strategidel till 
Västerås översiktsplan. Planen formulerar strate-
gier om hur Västerås stad ska uppnå ett mer håll-
bart trafiksystem som bidrar till både integration, 
folkhälsa och jämställdhet. 

GRÖNSTRUKTURPLAN 2019

Samrådsversionen av Grönstrukturplanen syftar 
till att tillgodose att Västerås växande befolkning 
behöver tillgång till grönområden och rekreation. 

Här anges bl.a. olika typer av gröna mötesplatser 
och riktvärden om hur nära boende ska ha till dessa 
ytor från bostaden. 
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1.3 VÄSTERÅS IDAG

Nedan presenteras statistik inhämtad från Statis-
tiska Centralbyrån och Västerås stad idag.

• Den största åldersgruppen i Västerås kommun 
(2018) är 25–44 år gammal.

• Den mest förkommande hushållsstorleken är 2 
personer. Vilket följs av hushåll på 4 personer.

• Forskning på Mälardalens högskola visar att Väs-
terås har stora problem med boendesegregation. 
De främsta problemen som pekas ut är gentri-
fieringen av stadskärnan och den tydliga socio-
ekonomiska uppdelningen av västra och östra 
Västerås samt snedfördelningen av stadskvali-
teter mellan dessa delar (2018).

• Medelinkomsten i Västerås ligger på 319 900 kro-
nor per år. Dock ligger mäns årsmedelinkomst 
på 367 300 kr och kvinnors på 273 200 kr.

• Den vanligaste boendeformen i Västerås är ägan-
derätt över småhus 42,9% som följs av hyresrätt 
i flerbostadshus 26,4% och bostadsrätter i fler-
bostadshus 22,7%.

• Valdeltagandet låg på 86,9% år 2014, vilket är nå-
got lägre än snitt i riket på 87,2 %.

• Andelen arbetslösa var 9,0% i december 2019.

ÅLDERSFÖRDELNING I VÄSTER ÅS STAD

Fördelning mellan åldersgrupper i Västerås stad enligt Västerås kommun 
(2018).

GENOMSNITTLIG ÅRSINKOMST

Genomsnittlig årsinkomst för kvinnor, män och snitt i Västerås stad enligt 
SCB (2018).

HUSHÅLLSSTORLEK AR VÄSTER ÅS STAD

Fördelning mellan hushållsstorlekar i Västerås stad enligt SCB (2019).

VALDELTAGANDE 2018

Valdeltagandet i riksdagsvalet 2018.

86,9% 9,0%
ANDEL ARBETSLÖSA

Andelen arbetslösa i Väs-
terås kommun 2019.

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2016

I en medborgarundersökning i Västerås stad, ge-
nomförd av Statistiska Centralbyrån år 2016, fram-
kom att Västerås bör;

• Prioritera bostäder och trygghet

• Förbättra fritidsmöjligheter och komunikationer

• Faktorer som bör bevaras; Kommersiellt utbud och ut-

bildningsmöjligheter.
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1.4 METOD
Nedan presenteras Spacescapes modell och metod 
för social konsekvensanalys som inkluderar mät-
bara indikatorer tillhörande fyra principiella områ-
den för social sammanhållning; Trygghet, Tillgäng-
lighet, Vardagsliv samt Mötesplatser.  Syftet med att 
översätta ovanstående områden till element i den fy-
siska miljön är att kunna generera konkreta rekom-
mendationer till det fortsatta planarbetet.

Spacescapes modell är utformad med grund i stads-
byggnadsforskning där kopplingar mellan den fysis-
ka utformningen och sociala processer kunnat styr-
kas. Forskningen redovisas under respektive tema i 
dokumentet och de orsakssamband som forskningen 
bekräftar är grunden i de slutsatser som dras.

Analysmetoderna som används i modellen syftar till 
att kartlägga den fysiska miljön och analysera hur 
den skapar sociala processer och förutsättningar för 
boende, verksamhetsutövare och besökare i planom-
rådet. 

SOCIAL PLANANALYS

I modellen analyseras mått som blir relevanta att 
studera på olika skalor för att förstå planområdet 
och dess sammanhang. Måtten används för att över-
sätta olika dimensioner av vardagslivet i stadsform.

För att inkludera information om strukturer som 
finns utanför planområdet görs majoriteterna av 
analyserna på planområdet med ett omland på 500 
meter. Metoden används bland annat av New York 
Citys gröntillgångsmodell (New York City, 2014) och  
syftar till att ge en mer representativ bild av vad som 
faktiskt påverkar ett område. 

LÄGESANALYS

För att fånga variationer inom ett område går det att 
mäta hur långt eller hur mycket av något som nås 
från olika startpunkter i området. En startpunkt kan 
till exempel vara en byggnad eller mittpunkten på 
rutnät som täcker hela området. Beroende på nätets 
finmaskighet visar den mer eller mindre detaljerad 
information om variationer. Lägesanalysen från ett 
visst läge till en specifik destination kan mätas ge-
nom fågelavstånd eller gångavstånd. Det senare tar 
hänsyn till barriärer som stora vägar och vattenytor. 

NÄRHETSANALYS

För att istället mäta avståndet till något, till exempel 
närheten till grönyta eller torg, kan en närhetsanalys 
genomföras. Här kan fastigheter vara utgångspunk-
ten eller precis som i lägesanalysen används ett rut-
nät som på en detaljerad nivå redovisar gångavstånd 
till målpunkten med hänsyn till barriärer och höjd-
skillnader.

ANALYSOMR ÅDE (INKLUSIVE OML AND PÅ 500 METER)

PL ANOMR ÅDE 

RIKTLINJER SOM KAN MÄTAS

För att styra utformningen av en plan används ofta 
rekommendationer för att säkerställa goda stads-
miljöer. Den här modellen utgår från forskning som 
definierat sådana rekommendationer. Analyserna  
hjälper i sin tur till att göra de olika medlen mätbara.
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1.5 PLANFÖRSLAG FÖR REGATTAN

Underlaget för analysen har utgjorts av planförsla-
get framtaget av Archus Arkitektur på uppdrag av 
fastighetsbolaget Klövern (april 2020). 

Planförslaget tillför:

• 870 lägenheter

• Bebyggelse på 1-10 våningar

• Två förskolor

• Dubbelriktad cykelbana

• Nytt möjligt läge för busshållplats

• Stråket med torgyta, lek och spontanidrott

+ 870 lägenheter

+ 2 förskolor

+ Ny hållplats för buss

L ÄGET I STADEN

Västerås centralstationVästerås centralstation

Öster MälarstrandÖster Mälarstrand

VIKSÄNGVIKSÄNG

FramnäsFramnäs

HAMRE-TALLTORPHAMRE-TALLTORP

ILLUSTR ATIONSPL AN (ARCHUS, 2020)
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TILLGÄNGLIGHET

Målbilden tillgänglighet syftar till hur strukturen 
kopplar samman stadsområdet med omgivningen 
och ger förutsättningar för en genomströmning av 
boende, verksamma och besökare. 

Här analyseras gång- och cykelnät, kollektivtrafik, 
trafiksäkerhet, hur lätt det är att orientera sig inom 
området och till dess omgivning samt parkeringslös-
ningar.

ANALYSER

• Framkomligt och integrerat gångnät

• Gent och integrerat cykelnät

• Närhet till kollektivtrafik

• Trafiksäkerhet; Andel ej bildominerade trafikrum

• Angöringsmöjligheter vid gatuentréer

• Orienterbarhet inom området och till omgivningen

• Cykel- och bilparkeringstal

MODELL FÖR SOCIAL KONSEK VENSANALYS

De ”tända” delarna visar de faktorer som analyseras under Tillgänglighet.
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FRAMKOMLIGT OCH INTEGRERAT GÅNGNÄT

BAKGRUND

Då rörelser till fots är det mest ekonomiska sättet att 
ta sig fram, gynnas de ekonomiskt resurssvaga grup-
perna i en stad som underlättar den typen av rörel-
ser. Utöver den socioekonomiska aspekten tillkom-
mer fördelar relaterade till folkhälsa och ekologisk 
hållbarhet (Legeby, Koch, Marcus, 2015). 

Genom att kartera gatunätet som siktlinjer (raka 
rum) och sedan beräkna hur väl de hänger samman 
kan analysen ge en bild av gatunätets rumsliga in-

tegration. Denna typ av analys brukar kallas space 
syntax, och har visat sig fånga potentialen för gång-
flöden, cykelflöden och bilflöden med relativt hög 
precision (Hillier, 1996). 

En stadsdel bör hänga samman med andra stadsde-
lar med hjälp av välintegrerade stråk. Det behöver 
också finnas en variation av både avskilda och cen-
trala stadsrum. En makrostruktur av långa och re-
lativt gena stråk som passerar centrala platser kan 
samspela och knyta ihop en mikrostruktur av stråk 
som ger lugnare lägen. 

NULÄGE

Inom planområdet har stråken en svag rumslig inte-
gration i relation till omgivningen, då det omringas 
av Björnövägen, Mälarparken, Mälaren och områ-
den med villabebyggelse. I planområdet och i direkt 
anslutning är det dock södra Regattagatan, Ankar-
gatan och Öster Mälarstrands allé som  potential 
idag.

Enligt befintliga verksamheter används främst Re-
gattagatan som en ”genomfart” för att nå andra mål-
punkter längs vattnet. 

PLANFÖRSLAG

Planförslaget skapar tydligare gaturum och ökar 
den rumsliga integrationen längs Regattagatan, 
Ankargatan och längs Öster Mälarstrands allé. Det 
mest centrala stråket blir Regattagatan och ska, en-

MELLAN INTEGRERADE OCH LUGNA 
STRÅK

variation

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Stimulera till promenad i alla former.

• Inspirera västeråsarna att utöva någon form 

av motion varje dag.

Enligt stadens Trafikplan ska det vara: 

• Enkelt att gå och cykla.

• Minskad miljö- och klimatpåverkan från tra-

fiken.

• Tillkommande resorna i Västerås mellan år 

2011 och 2026 ska ske med gång, cykel och 

kollektivtrafik

Enligt Översiktplanen ska stadsmiljön skapa:

• Ökad fysisk aktivitet

ligt gestalningsprinciperna, utformas så att det får 
en stadsmässig karaktär. 

SLUTSATS

Den rumsliga integrationen ökar inom och i direkt 
anslutning till planområdet, kopplingar till om-
kringliggande stadsdelar om området är dock opå-
verkade.
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PL ANFÖRSL AG: RUMSLIG INTEGR ATION (R6)

Hög rumslig integration               Låg rumslig integration

NUL ÄGE: RUMSLIG INTEGR ATION (R6)
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GENT OCH INTEGRERAT CYKELNÄT

BAKGRUND

Cykling är precis som promenader ett ekonomiskt 
fördelaktigt och energieffektivt sätt att transportera 
sig på. Utformningen av cykelnätet och huruvida 
gena stråk är kopplade till arbetsplatsen, affären el-
ler skolan påverkar i vilken utsträckning människor 
väljer cykeln som transportmedel (Malmö stad, 
2012). Cykling är det mest jämställda färdsättet i 
Västerås, eftersom män och kvinnor nyttjar cykel-
vägarna lika mycket (Västerås stad, 2014).

Enligt kommunens Trafikplan (2014) använder 22 
% av de boende i tätorten i Västerås cykeln under en 
dag och en fjärdedel av västeråsarna uppger att de 
använder cykeln flera gånger i veckan även på vin-
tern. En genomsnittlig cykelresa tar 16 minuter och 
är 3,4 km lång. Av de arbetsresor som är kortare än 5 
km görs 40 % med cykel. 

NULÄGE

Idag sker cykling inom planområdet i blandtrafik 
eller på delade gång- och cykelbanor, då separerade 
cykelbanor saknas. Trafiksituationen längs Regat-
tagatan beskrivs som osäker.

PLANFÖRSLAG

Dubbelriktad cykelväg tillkommer längs Regattaga-
tan.

SLUTSATS

Tillgängligheten och trafiksäkerheten i cykelnätet 
ökar i samband med planförslaget, då det mest gena 
stråket Regattagatan, går från att helt sakna banor 
för cykeltrafik till att få en dubbelriktad separerad 
bana.

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Främja cykling som kommunikation, motion 

och rekreation. 

• Inspirera västeråsarna att utöva någon form 

av motion varje dag.

Enligt stadens Trafikplan ska det vara: 

• Enkelt att gå och cykla.

• Minskad miljö- och klimatpåverkan från tra-

fiken.

• Tillkommande resorna i Västerås mellan år 

2011 och 2026 ska ske med gång, cykel och 

kollektivtrafik

Enligt Översiktplanen ska stadsmiljön skapa:

• Ökad fysisk aktivitet

DIAGR AM: RESVANOR K VINNOR OCH MÄN (TR AFIKPL AN 2014)



2. SOCIAL  KONSEK VENSANALYS / 13

NÄRHET TILL KOLLEKTIVTRAFIK

BAKGRUND

Spårbunden kollektivtrafik är särskilt viktig för den 
regionala tillgängligheten i ett område och en att-
raktiv kvalitet både för bostäder och kontor. Ju mer 

av regionen du har tillgång till från din bostad eller 
kontor, desto mer attraktivt är läget (Stockholms 
läns landsting, 2013).

Enligt den senaste resvaneundersökningen i Väs-
terås ligger kommunen generellt i linje med övriga 
Sverige när det gäller skillnader mellan mäns och 
kvinnors resvanor. Kvinnor går och åker kollektivt i 
högre utsträckning än män, även om både män och 
kvinnor har låg användningsgrad av kollektivtra-
fiksystemet i Västerås. På korta reseavstånd (som 
2 km) har västeråsarna hög bilanvändning. Det är 
främst unga (16–24) som åker buss i Västerås (Tri-
vector, 2012).

Med anledning av statistiken är det viktigt att främ-
ja tillgången till kollektivtrafik, inte bara sett till 
miljön, utan även ur jämställdhetsperspektiv och 
med hänsyn till yngre människors rörlighet.

NULÄGE

Idag ligger närmsta busshållplats (Vinggatan) i de 
norra delarna av analysområdet, längs med Björnö-
vägen, på 250-550 meters gångavstånd. Busslinjen 
som trafikerar där är linje 2 mellan Hamre och Norra 
Gryta.

Enligt intervjuer med befintliga verksamheter i 
området upplevs avståndet till busshållplatser som 
långt idag. En ny dragning av busslinjen och en ny 
hållplats skulle betyda mycket för området.

TILL HÅLLPLATS

max 400 m

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram är:

• unga, funktionshindrade och äldre särskilt 

beroende av en trygg kollektivtrafik för att 

kunna ta sig fram.

• hållplatsernas placering och utformning bety-

delsefull för hur gärna vi går ut på kvällen. 

”En god fysisk miljö ger förutsättningar för 

en god social miljö”.

Enligt stadens Trafikplan är: 

• Nya bostads- och verksamhetsområden i tät-

orten Västerås lokaliseras i anslutning till 

befintliga kollektivtrafikstråk eller i andra 

hand dit stråken kan förlängas

• Kompletterande kollektivtrafiklinjer skapar 

tillgänglighet för grupper med särskilda be-

hov av närhet till hållplats

• Tillkommande resorna i Västerås mellan år 

2011 och 2026 ska ske med gång, cykel och 

kollektivtrafik

• Kollektivtrafiken ska kunna nyttjas av alla

PLANFÖRSLAG

Med planförslaget tillkommer ett möjligt hållplats-
läge i vardera riktning i planområdets södra delar, på 
Regattagatan. Gatans bredd är anpassad för buss-
trafikering.

SLUTSATS

Det rekommenderade avståndet om max 400 me-
ter till hållplats uppnås inom hela planområdet och 
tillgången till kollektivtrafik ökar för övriga boende 
i analysområdet. Detta förutsatt att busshållplatsen  
blir verklighet. ”Folk får gå långt idag. En ny busshållplats 

vore fantastiskt.” Om tillgången till kollektivtrafik idag - befintlig 
verksamhet
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TRAFIKSÄKERHET

BAKGRUND

Olika gator har olika utformning som prioriterar 
olika trafikslag och dess värde som vistelserum för 
olika trafikanter. Trafikverkets Livsrumsmodell har 
använts för att grovt indela trafikmiljöns olika ka-
raktärsdrag inom analysområdet (Vägverket, 2008). 
Typerna går från helt bilfria rum till helt bildomi-
nerade. I vår modell kallar vi dessa gågata, gång-
trafikgata, stadsgata, stadsväg och motorled. LEED 
Neighborhood rekommenderar att trafiknätet be-
står till minst 75% av dessa typer. Eller omvänt, inte 
mer än 25% av gatorna bör vara renodlade bilvägar. 

Oro för bl.a. trafik gör att barns rörelsefrihet minskat 

de senaste decennierna. Detta har visat sig resultera 
i ökad bilskjuts till skolan och fritidsverksamheter, 
vilket i sig genererar trafik. För att skolvägar ska 
klassas som säkra ska de inte ha en hastighet som är 
högre än 30 km/h (Malmö stad, 2012).

NULÄGE

Enligt verksamheterna på plats upplevs trafiksäker-
heten som relativt låg då industrilokalerna drar till 
sig en hel del tunga fordon. Utformningen upplevs 
mer som en genomfart än ett trafikrum för vistelse. 
Längs Regattagatan passerar en del gående som vill 
ta sig ner mot Mälaren och endast den västra sidan 
har en tydlig trottoar.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget innebär att industriverksamheterna 
byts ut mot bostäder, vilket kommer att minska an-
talet tunga fordon som passerar i området. Förslaget 
innebär dock en ny dragning av busslinjen och tro-
ligtvis en ökning av personbilstrafik genom området. 

Enligt gestaltningsprinciperna ska Regattagatan 
få en stadsmässig utformning med trädplaneringar 
och högre prioritet för gående och cyklister. På kvar-
tersgatorna kommer biltrafik vara begränsad och 
gatorna utformas med en intim skala och med gång- 
och cykeltrafikanter i fokus. Samtliga trafikrum i 

GÅGATA, GÅNGFARTSGATA & STADSGATA

minst 75 %

analysområdet, förutom Björnövägen, kommer att 
klassas som gågata, gångfartsgata eller stadsgata.

SLUTSATS

Utformningen av nya gator med gång- och cykelba-
nor, kvartersgator och det tvärgående bilfria stråket 
ökar trafiksäkerheten i planområdet och gör att re-
kommendationen uppnås. 

För att nå Ekbergaskolan och Storängsskolan måste 
barn dock passera Björnövägen , som saknar hastig-
hetssäkrade passager.

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Kontrollera så att skolvägen är trygg och sä-

ker.

Enligt stadens Trafikplan ska: 

• Trafikmiljön för oskyddade trafikanter ska 

vara trygg och säker.

• Säkra skolvägar för barn och ungdomar säk-

ras.

Enligt Översiktplanen ska stadsmiljön skapa:

• Trygga och goda uppväxtvillkor

• Ökad fysisk aktivitet

”Industriverksamheterna drar till sig 
mycket tung trafik och lastbilar. Samtidigt 
som många passerar här på smala trottoa-
rer för att nå båtar och badplats” Om trafiksituatio-
nen i Regattan, befintlig verksamhet HASTIGHET VID SÄKRA SKOLVÄGAR

högst 30 km/h
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ANGÖRING

BAKGRUND

Den fysiska utformningen av ett bostadsområde 
kan vara helt avgörande för att alla ska kunna röra 
sig ute på egen hand. För personer med olika funk-
tionsvariationer kan framkomlighet med bil vara 
en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv. Bo-
verkets riktlinje säger att angöringsplats för bil ska 
finnas inom 25 meters gångavstånd från entréer till 
publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus (2014). 
Angöring handlar om rörelsefrihet för människor 
med olika funktionsvariationer i första hand, men 
även leveranser av skrymmande varor underlättas 
av närhet till entréer. 

Angöringsplatser i anslutning till entréer där det är 
möjligt att självständigt eller med hjälp kunna orien-
tera sig och ta sig från bilen till målpunkten är avgö-
rande för att säkra rörelsefrihet för personer med 
olika funktionsvariationer.

NULÄGE

I dagsläget är angöring möjlig i anslutning till samt-
liga entréer.

PLANFÖRSLAG

Längs Regattagatan, Ankargatan och kvartersga-
torna tillkommer kantstensparkering som gör att 
angöring är möjlig till entréerna. För boende och 
besökare planeras också för markparkering och par-
keringshus som möjliggör korta avstånd från fordon 
till fastighet.

SLUTSATS

Samtliga entréer nås från angöringsmöjligheter i ga-
tuplan eller via parkeringshus.

MELLAN ENTRÉER I GATUNIVÅ OCH AN-
GÖRINGSMÖJLIGHETER

max 25 meter

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Skapa förutsättningar för att äldre och funk-

tionshindrade ska kunna komma ut varje 

dag. 

Enligt stadens Trafikplan ska: 

• Samhället utformas så att samtliga personer, 

oavsett funktionsnedsättningeller inte, blir 

fullt delaktiga i samhällslivet och jämlika i 

levnadsvillkor

UTFORMNING REGATTAGATAN
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ORIENTERBARHET INOM OMRÅDET OCH TILL OMGIVNINGEN

BAKGRUND

En stads gatunät skapar rumsliga samband där nä-
tet kopplar ihop det offentliga rummet. Gångnätet 
tillsammans med andra transportsätt fyller en av-
görande funktion i huruvida rörelser till och mellan 
olika delar av staden möjliggörs och uppmuntras. En 
stadsdel som inte på ett enkelt sätt underlättar för 
invånare utanför stadsdelen att hitta dit är fysiskt 
segregerat. 

Forskning visar att segregerade stadsdelar tenderar 
att ha en betydligt högre andel lokalbefolkning än 
befolkning från staden i stort i sina offentliga rum. 
Stadsbyggandet har en uppgift i att underlätta och 
stödja rörelse till och mellan olika delar av staden för 
att möjliggöra att boende i större utsträckning får 
egen erfarenhet av många olika delar av staden.

Den fysiska strukturen, i form av gator och platser är 
avgörande för att möjliggöra så kallad co-presence, 
alltså möten och samnärvaro mellan olika grup-
per (Legeby, 2013). Detta har potential att motverka 
stigmatisering och mytbildning (Legeby et al, 2015). 

NULÄGE

Längs speciellt södra delarna av Regattagatan och 
östra delarna av Ankargatan har flera industriloka-
lers entréer en utformning som påminner mer om 
”baksidor”. Detta kan göra det svårt att bedöma hur 
miljöerna ska användas för förbipasserande. 

Orienterbarheten till omgivningen är något svår med 
Björnövägen som utgör något av en barriär. Siktlin-
jer och sluttningar ner mot Mälaren och strandpro-
menaden utgör en viktig del i orienterbarheten.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget innebär en tydligare struktur i områ-
det, som hjälper boende, verksamma och besökare 
att läsa miljöerna och hur de ska användas.

Orienterbarheten till omgivande områden påverkas 
inte i någon större utsträckning. Däremot kommer 
den tillkommande bebyggelsen, på upp emot 10 vå-
ningar, sticka ut och synas från intilliggande platser.

SLUTSATS

Orienterbarheten förbättras i samband med plan-
förslaget. Tillkomsten av bebyggelsen och tydligare 
utformade gaturum bidrar till att bygga samman 
olika delar av Hamre-Talltorp. 

Barriäreffekten av Björnövägen kvarstår och områ-
det kommer fortsatt vara relativt isolerat och svårt 
att hitta till från stadskärnan .

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Minska boendesegregationen och minska 

segregationen inom stadsdelarna.
INDUSTRILOK ALERNAS UTFORMNING OCH MÖTE MED RE-
GATTAGATAN OCH ANK ARGATAN BIDR AR TILL EN OTYDLIG-
HET OCH SÄMRE ORIENTERBARHET I OMR ÅDET
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PARKERING

BAKGRUND

Bilen är en privat egendom och kostnaden för bilen 
bör i största möjliga mån åläggas bilägare. Parkering 
lokaliseras ofta företrädesvis på privat mark. Gatu-
parkering påverkar barns rörelsefrihet och möjlig-
het till lek på trottoarer och gaturum då trafik är en 
av de största orsakerna till föräldrars oro (Faskung-
er, 2007).

Utifrån beräkningar gjorda i Västra hamnen i Mal-
mö är parkeringshus, med en promenad från bosta-
den, både ekonomiskt fördelaktigt och minskar onö-
diga transporter inne i området (2014). 

Enligt resvaneundersökningen används bilen vid 
51 % av antalet resor som kvinnor gör och vid 62 % 
av männens. Inom Västerås tätort är Öster Mälar-
strand en av de stadsdelar som har högst bilinnehav 
(Västerås stad, 2015).

NULÄGE

Planområdet ligger i zon 4 enligt Västerås stads in-
delning för parkeringstal för cykel och bil. Idag finns 
det mest markparkering för bilar inom området och 
ingen boendeparkering. 

PLANFÖRSLAG

Förslaget tillför 870 lägenheter och totalt 80 700 
kvm BTA, vilket med flexibla p-tal skulle kunna 
innebära ca 725 parkeringsplatser för bil. Förslaget 
möjliggör dock ca 874 parkeringsplatser för bil i par-
keringshus, markparkering och gatuparkering med 
maxkapacitet. Det visar parkeringsbehovet utan re-
duktion för bilpool och mobility management.

I anslutning till båda förskolorna planeras för bil-
parkeringsplatser för hämtning och lämning. På den 
östra förskolan planeras också för ett parkeringsga-
rage med en infart ca 20 meters från verksamhetens 
entré.

I ENLIGHET MED ZONINDELNING

p-tal

Enligt Västerås parkeringsprogram ska cykelparke-
ringar av god kvalitet finnas i direkt anslutning till 
alla bostäder och målpunkter, samt placeras när-
mare entrén än bilparkering. I förslaget tillkommer 
2 485 parkeringsplatser för cykel, vilket möter rikt-
linjerna från Västerås stad.

SLUTSATS

Förslaget innebär fler parkeringsplatser för bil än 
vad stadens riktlinjer för flexibla p-tal kräver.  An-
talet cykelparkeringsplatser möter stadens riktlinje 
för zon 4. Infarten till parkeringsgaraget, intill en-
trén till den östra förskolan riskerar att upplevas 
som trafikosäker för barn som kommer öster ifrån.

REKOMMENDATION

ZON 4 Cykel Bil

Bostäder, platser per 1000 kvm BTA 31 11

Med flexibelt p-tal - 9

Kontor, platser per 1000 kvm BTA 12 18

Med flexibelt p-tal - 14

Grundskola, platser per 1000 kvm BTA 41 5

Dagligvaruhandel, platser per 1000 kvm BTA 12 37

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt stadens Program för parkering ska: 

• Stadens arbete med parkeringar ska bidra till: 

- Effektivt markutnyttjande 

- Mer hållbart resande 

- Samhällsekonomiskt gynnsamt stadsbyg-

gande 

- Skapande av attraktivare stadsmiljöer 

- En mer tillgänglig stad
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R E K O M M E N D A T I O N E R 
TILLGÄNGLIGHET

• Hastighetssäkra övergånger över 
Björnövägen för att skapa säkra skol-
vägar för gående och cyklande barn. 
Dessa ska vara anpassade för perso-
ner med funktionsvariation. Här kan 
förlängd gröntid övervägas.

• Placeringen av garageinfarten till 
den östra förskolan ses över för att 
öka trafiksäkerheten.

• Höj upp torgytan längs Regattagatan 
för att tydliggöra gåendes prioritet.

• Cykelparkeringar i anslutning till 
förskolor och andra verksamheter 
får väderskydd för att göra det mer 
attraktivt att använda cykeln. 

• Använd stadens f lexibla p-tal för 
bil för att sänka antalet parkerings-
platser för bil.  Exempelvis i form av  
bilpool.

• Då området byggs etappvis krävs 
f lexibilitet och parkeringsbehovet  
bör lösas inom varje fastighet.

UPPHÖJD ÖVERGÅNG FÖR BÅDE GÅENDE OCH CYKLISTER

UPPHÖJD ÖVERGÅNG I ANSLUTNING TILL TORGYTA/GÅGATA 
(NACTO, 2017, GLOBAL STREET DESIGN GUIDE)

VÄDERSK YDDAD CYKELPARKERING VID HÅLLPL ATSER OCH 
SKOLOR (KUNGSBACK A KOMMUN)

UPPHÖJD ÖVERGÅNG I ANSLUTNING TILL TORGYTA/GÅGATA 
(NACTO, 2017, GLOBAL STREET DESIGN GUIDE)
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TRYGGHET

Känslan av trygghet kan upplevas på olika sätt och 
skilja sig från person till person. Att alla ska kunna 
känna sig trygga på offentliga platser och när de rör 
sig i staden olika tider på dygnet är en grundläggande 
aspekt i ett demokratiskt samhälle. Enligt Tryggare 
Mänskligare Göteborg, Boverket och BRÅ samman-
faller upplevelsen av trygghet ofta med närvaron 
av andra människor som har ”ögon” på platser eller 
stråk. 

ANALYSER

• Befintliga invånares upplevda trygghet

• Socialt trygga stråk (ögon mot gatan)

• Bostadsgårdarnas utformning och storlek

• Gränser

MODELL FÖR SOCIAL KONSEK VENSANALYS

De ”tända” delarna visar de faktorer som analyseras under Trygghet.
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BEFINTLIGA INVÅNARES UPPLEVDA TRYGGHET

BAKGRUND

Känslan av trygghet kan upplevas på olika sätt och 
skilja sig från person till person. Att alla ska kunna 
känna sig trygga på offentliga platser och när de rör 
sig i staden olika tider på dygnet är en grundläggande 
aspekt i ett demokratiskt samhälle. 

NULÄGE

Enligt Västeråsbarometern har den upplevda trygg-
heten en negativ trend i Västerås. År 2016 visade det 
lägsta värdet sedan mätningarna startade år 2009.  
De svarande fick frågan ”Hur tryggt och säkert kan du 
vistas utomhus på kvällar och nätter? ”. Betyget mot-
svarar medelvärdet på en tiogradig skala där 1 står 
för ”Inte alls bra” och 10 motsvarar ”I allra högsta 
grad bra”. För samtliga deltagande kommuner under 
år 2016 var medelvärdet 6,1. Västerås kommun har 
valt att inte fortsätta mäta den upplevda tryggheten 
på samma sätt efter 2016.

Mätningen är ett genomsnittligt betyg för Västerås 
stad och det går inte att urskilja om resultatet skiljer 
sig mellan olika stadsdelar.

I det högra diagrammet syns statistik från Brotts-
förebyggande rådet (BRÅ) som visar att antalet 
anmälda brott minskade för att sedan gå upp igen 
under år 2009–2019. Den låga upplevda tryggheten 
under 2013 och 2014 tycks inte korrelera inte med 
antalet anmälda brott. De ökade antalet brott un-
der 2017–2019 går inte att matcha med statistik om 

upplevd trygghet, då staden valde att inte mäta på 
samma sätt efter år 2016.

Enligt intervjuer med befintliga verksamheter upp-
levs inte trygghet som ett problem i området. Däre-
mot gör det renodlade verksamhetsområdet att plat-
sen beskrivs som något öde kvällstid.

  2009            2011           2013           2014          2015           2016

5,10
5,40

5,70 5,90
5,50

5,00

VÄSTER ÅSBAROMETERN - UPPLEVD TRYGGHET

Upplevd trygghet på en skala av 1 till 10. Västerås kommun slutade att 
mäta tryggheten inom ramen för Västeråsbarometern efter år 2016.

ANMÄLDA BROTT I VÄSTER ÅS ENLIGT BR Å (2019)

Enligt BRÅ har antalet anmälda brott i Västerås minskat för att sedan gå 
upp igen, mellan 2009-2019.
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SOCIALT TRYGGA STRÅK

BAKGRUND

Enligt BRÅ (2012) känner sig kvinnor fyra gånger 
så otrygga som män när de rör sig i staden. Kvin-
nor i åldersgrupperna 20-24 och 65-79 år tenderar 
att i högre utsträckning begränsa sitt rörelsemöns-
ter på grund av oron att utsättas för våld. Personer 
födda utomlands upplever också otrygghet i högre 
utsträckning och andra faktorer så som könsidenti-
tet, ålder, personliga erfarenheter kan spela in (BRÅ, 
2012, Boverket et al, 2010). 

Faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet 
längs stråk är främst bristen på belysning, obefolka-
de platser och lummig vegetation som påverkar sik-
ten (Andersson, 2004). Enligt Boverket et al (2010) 
är stråken avgörande för upplevelsen av social trygg-
het. Platser är viktiga, men att kunna röra sig fritt 
mellan olika delar av ett område eller en stad under 
alla tider på dygnet är avgörande i ett demokratiskt 
samhälle. Stråk med överblickbarhet och ögon i form 
av andra förbipasserande eller i form av lokaler i bot-
tenvåningar påverkar upplevelsen av trygghet en-
ligt Polismyndigheten i Stockholms län (2005). Hur 
stråk och bebyggelse utformas sätter därför ramar 
för vardagslivet.

Enligt Tryggare Mänskligare Göteborg, Boverket 
och BRÅ sammanfaller upplevelsen av trygghet ofta 
med närvaron av andra människor som har ”ögon” 
på platser eller stråk.

NULÄGE

Planområdet saknar bostäder idag och består till 
stor del av industrier, verksamheter och skolor. Flö-
det av passerande är relativt höga under dagtid, men 
efter att verksamheterna stängt för dagen kan om-
rådet upplevas som öde. Enligt intervjuer med verk-
samheter på platsen är det vanligt med ungdomar 
som passerar och uppehåller sig på platsen kvällstid. 

Entréer ut mot Regattan saknas på flera längre 
sträckor och flera av industrilokalerna upplevs som 
frånvända och som baksidor med sopcontainrar och 
ytor för markparkering. 

PLANFÖRSLAG

I planförslaget försvinner några av de verksamheter 
som drar till sig flöden dagtid, ex. Waldorfsskolan. 
Däremot tillkommer boende som kommer att be-
folka området under kvällar, nätter och helger. En 
hållplats för kollektivtrafik tillkommer längs Re-
gattagatan, vilket kommer att skapa rörelser till och 
från omgivningen. 

Entréer tillförs och vänds ut mot gata på samtliga 
byggnader, men längs Regattagatans östra gångbana 
blir det långt mellan entréerna då dessa nås via Ter-
rasshusens gård. Det saknas också entréer mot of-
fentliga rum som är kvasioffentliga.

Enligt gestaltningsprinciperna är det dock ett utta-
lat mål att sockelns fasader utmed Regattagatan och 

Täthet 

Tillgänglighet

Handelskluster

Nära snabb kollektivtrafik

Nära handelskluster

Ögon i form av 
genomströmning

Lokaler i gatuplan

Entréer vända mot gatan

Ögon i form av 
bebyggelse 

Ankargatan inte ska upplevas som en ”lång mur”. 

SLUTSATS

Planområdet får fler socialt trygga stråk. Både ögon 
i form av genomströmning (befolkningstäthet och 
potentiellt en ny hållplats för kollektivtrafik) och i 
form av bebyggelse tillkommer och förbättras med 
planförslaget. Men det finns brist på entréer mot Re-
gattagatan och mot ”stråket” som kan upplevas som 
otrygga baksidor.
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840 m2

sittgrupp

sandlåda

bänk

1 920 m2

4 sittgrupper

sandlåda

8 bänkar

rutschkana/
klätterställning

2 sopsortering

2 130 m2

2 sandlådor

4 bänkar

4 grillar

6 sittgrupper

2 stora träd

2 220 m2

2 små sandlådor

6 bänkar

avskild lekyta

rutschkana/
klätterställning

gungor

2 sopsortering

2 830 m2

2 stora sandlådor

avskild lekyta

rutschkana/
klätterställning

gunghäst

paviljong

förråd

2 840 m2

3 sittgrupper

tvätthörna

24 p-platser

2 sopsortering

stor gräsmatta

2 900 m2

8 bänkar

sopsortering

förrådslängor

liten scen

gård med 
basketkorg

4 050 m2

5 sittgrupper

liten sandlåda

3 garage-
infarter

återvinning

grillplats

9 stora träd

sopstortering

BOSTADSGÅRDARNAS UTFORMNING OCH STORLEK

BAKGRUND

En kvartersgård är en gemensam yta som delas av 
de som har tillgång till fastigheten. Forskning vid 
KTH i Stockholm (Minoura et al., 2012) har visat 
att en gård inte ska vara för liten, minst 1 500 kva-
dratmeter, gärna 2 000 kvadratmeter och relativt 
sammanhängande för att säkerställa multifunktio-
nalitet. Det vill säga att en mångfald av aktiviteter 
är möjliga, såsom lek, odling, grillning. Nedan syns 
exempel från gårdar från Södermalm i Stockholm 
där stora gårdar tenderar att ha funktioner för fler 
användningsområden. Odling är ett exempel på en 
aktivitet som kan skapa sammanhållning mellan 
grannar eller inom ett bostadsområde (Lovell et al, 
2014). När bostadsgårdar fungerar som sociala are-
nor kan samspel och problemlösning mellan boende 
stödjas (Olsson, 2012). 

Kvaliteten på de gemensamma uterum som är till-
gängliga för boende i ett kvarter är beroende av hur 
många som bor i kvarteret. Därför är det rimligt att 
mäta och styra relationen mellan uterum och täthet 
i kvarteret. Detta mått kallas rymlighet och mäts i 
kvadratmeter uterum dividerat med den totala vå-
ningsytan (BTA). 20 kvadratmeter per bostad re-
kommenderas för att skapa en rimlig rymlighet (Mi-
noura et al., 2012).

NULÄGE

Det finns inga befintliga bostadsgårdar inom plan-
området idag. 

SAMMANHÄNGANDE GÅRD

minst 1500 kvm 

GÅRD PER 100 BTA BOSTAD

minst 20 kvm 

REKOMMENDATION

PLANFÖRSLAG

All mark inom planområdet utom Regattagatan och 
Ankargatan är kvartersmark, men markerade ytor i 
orange (på följande sida) visar de ytor som får en mer 
privat gestaltning, oavsett om de har tydliga gränser 
eller inte. 
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TALLARNA

GEMENSAM GÅRD/100 BTA BOSTAD

27 kvm 

EKARNA

GEMENSAM GÅRD/100 BTA BOSTAD

12 kvm 
TERRASSERNA

GEMENSAM GÅRD/100 BTA BOSTAD

23 kvm 

PARKSTRÅKET

GEMENSAM GÅRD/100 BTA BOSTAD

13 kvm 

1200 
kvm

1140 
kvm

1090 
kvm

800  
kvm

1440  
kvm

1725 
kvm

4090   
kvm

430   430   
kvmkvm

350   350   
kvmkvm

190  kvm190  kvm

Tallarna är byggda i naturmark och där blir ytorna 
närmast och mellan byggnaderna av mer privat ka-
raktär, med uteplatser och lekytor. Dessa varierar 
i storlek mellan 1090–1200 kvm och innebär ca 27 
kvm gård per 100 kvm BTA.

För Ekarna varierar gårdarnas storlek från 800– 
1440 kvm och det blir också färre kvm gård per 100 
BTA. Den östra gården, Eken 1, har större potential 
att inrymma multifunktionalitet.

Den största sammanhängande (om än terrasserade) 
gården finns mellan husen som kallas Terrasserna 
och här uppfylls rekommendationen med 4090 kvm 
och 23 kvm gård per 100 BTA. De östra terrasshusen 
som är byggda i naturmark får dock små samman-
hängande gårdsytor mellan 190-430 kvm. 

Längs Parkstråket får majoriteten av husen mindre 
bostadsgårdar, bortsett från en större gård i väster 
(1725 kvm). Då den är större planeras den få flera 
funktioner med gemensamma sittmöbler, lek och 
bollplan. I övrigt hänvisas de boende till ”stråket”, 
som är privat mark med en offentlig utformning.

Archus solstudier visar att majoriteten och större 
delar av gårdarna är solbelysta i juni vid lunchtid. 
Samtliga delområden får takterrasser som komple-
ment till gårdsyta i markplan.

SLUTSATS

Tallarna och Terrasserna uppnår rekommendatio-
nen om minsta antalet kvm gård per 100 BTA bostad, 
vilket bidrar till att skapa tillräcklig rymlighet för de 
boende. Gårdar tillhörande kvarteren Ekarna och 
Parkstråket kommer dock inte upp i minsta rekom-
menderade yta. 

200  200  
kvmkvm 330  330  

kvmkvm

250  250  
kvmkvm

400  400  
kvmkvm

260  260  
kvmkvm
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GRÄNSER

BAKGRUND

Staden är ett komplext samspel mellan olika intres-
sen. Stadsplanering skapar ibland ytor som sak-
nar en tydlig funktion vilket resulterar i restyta. 
Dessa ytor kallas ibland SLOAP (Spaces left over 
after planning). Restytor kan vara både offentliga 
och privata och är exempelvis grönytor kring vägar, 
randzoner kring byggnader och mycket kraftiga lu-
tande sluttningar. I en kompakt stad där markan-
vändningen är effektiv finns en liten andel av dessa 
restytor. Inte mer än 10% restyta rekommenderas 
(Spacescape, 2015).

Metoden CPTED (Crime prevention through envi-
ronment design) menar att brottslighet kan förebyg-
gas genom tydligt utformade miljöer där ansvars-
fördelningen blir uppenbar genom gränsdragningar 
mellan privat och offentligt (Malmö stad, 2012). 

NULÄGE

Idag kommunicerar verksamhetsområdet att det 
främst är industrier som brukar platsen och miljö-
erna bjuder inte till vistelse. Att flera lokaler har fa-
sader som upplevs som baksidor mot gatan gör dock 
att känslan av att gå på en offentlig gata påverkas.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget tillför en tydligare strukturmed ett 
offentligt gaturum som planeras få en stadsmässig 

karaktär. Utöver Regattagatan och Ankargatan är 
marken kvartersmark rent juridiskt, men det tvär-
gående ”stråket”, parkleken och tre grönytor plane-
ras få en mer offentlig och inbjudande karaktär.

Förgårdsmarken ska, enligt gestaltningsprinci-
perna, bestå av tydliga entrézoner som ger plats för 
cykel- och bilparkering, planteringsytor med träd i 
skelettjord, regnbäddar eller sittplatser.

Då i större delen av planområdet utgörs av kvarters-
mark har arkitekterna arbetet med utformning som 
i olika grad kommunicerar att ytorna är privat mark. 
De öppna gårdarna i naturmark ska få en mer privat 
karaktär, men synliga gränser för när bostadsgår-
darna börjar och slutar saknas.

De mer sammanhängande gårdarna för Ekarna och 
Terrasserna får en mer tydligt privat utformning, 
med trappar och vegetation som synlig gränsdrag-
ning. Syftet med gårdarna är dock att bjuda in andra 
än de boende och möjliggöra rörelser över och genom 
bostadsgårdarna.

Längs parkstråket är uteplatserna upphöjda och 
rumsligt avgränsade med en zon av vegetation för att 
skapa avskildhet och en tydlig gräns.

SLUTSATS

Förgårdarna får en tydlig utformning som signale-
rar ansvar genom de olika funktioner som adderas 
för de boende. I övrigt är andelen restyta låg.

INOM PLANOMRÅDET

minst 90% tydliga 
gränser

REKOMMENDATION

Flera av bostadsgårdarnas gränser riskerar dock att 
upplevas som otydliga, vilket kan leda till utmaning-
ar för bostadsrättsföreningar när det gäller skötsel 
och underhåll. Det finns också många exempel på 
när sådana otydligheter leder till att bostadsrätts-
föreningar själva uppför gränser i form av staket och 
grindar.
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REKOMMENDATIONER
• Öppna bostadsgårdar gestaltas 

förslagsvis med tydliga gränser mot 
offentlig platsmark för att undvika 
att dessa manifesteras av boende i 
efterhand.

• Gårdar som är under 1000 kvm behö-
ver utformas så att de innehåller lek, 
gemensamhetsytor, grönska och ex 
odling. Högre investeringar per kvm 
krävs.

• Entréer tillförs på södra Regat-
tagatans östra sida för att undvika 
känslan av en ”lång mur”. En entré 
på parkerings husets baksida, mot 
”stråket” föreslås också.

• Takterrasserna utformas förslagsvis 
som gemensamma ytor med sociala 
funktioner, som samtidigt kan bidra 
till ökad grönytefaktor och biologisk 
mångfald.

GÅRDSMIL JÖ SOM FÅTT STAKET I EFTERHAND (ANDREAS 
ENBUSKE, 2017)

TAKTR ÄDGÅRDAR - GEMSAMMA YTOR PÅ TAK (HÅLLBAR 
STAD, 2019)

GEMENSAM ODLING PÅ INNERGÅRD (VÄSTER ÅS, 2017)

GÅRDSMIL JÖER MED PL ATS FÖR LEK (SVENSK A BOSTÄDER, 
2017)



2. SOCIAL  KONSEK VENSANALYS / 26

VARDAGSLIV

Den fysiska strukturen påverkar genom sin bebyg-
gelse förutsättningar för blandning på olika sätt. 
Här analyseras exempelvis vilka som har tillgång 
till bostadsbeståndet och om fördelningen av ar-
betsplatser, lokaler, bottenvåningar och bostäder 
förenklar vardagslivet och ger möjlighet till möten 
mellan människor. 

Tillgång till förskolor, skolor och offentlig service 
i allmänhet har stor betydelse för ett fungerande 
vardagsliv. Tillgången kan även upplevas olika be-
roende på livsvillkor, ålder, funktionsvariation eller 
skede av livet.

ANALYSER

• Bostädernas upplåtelseform, storlekar och kostnad

• Välfärdsindex

• Andel lokaler och kontor

• Andel aktiva bottenvåningar och antalet entréer 
per 100 m

• Befolkningstäthet

• Närhet till förskola

• Närhet till skola

• Närhet till vårdcentral
MODELL FÖR SOCIAL KONSEK VENSANALYS

De ”tända” delarna visar de faktorer som analyseras under Vardagsliv.
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BOSTÄDERNAS UPPLÅTELSEFORM, STORLEKAR OCH KOSTNAD

BAKGRUND 

I Västerås Översiktsplan ska strategin om en ba-
lanserad komplettering vägleda bostadsbyggandet. 
Det innebär att stadsutveckling ska ge där det redan 
finns befintliga kvaliteter och infrastruktur, exem-
pelvis i äldre industriområden. Enligt riktlinjer i 
”Bostadsförsörjning i Västerås” (2014) ska andelen 
hyresrätter uppgå till minst 33% år 2017. År 2014 
var andelen hyresrätter 32% i Västerås stad och en-
ligt rapporten ska 33% av nyproducerade lägenheter 
vara hyresrätter, inte bara i staden som helhet utan i 
enskilda bostadsområden.

Västerås stad har även som målsättning att bostads-
försörjningen ska stärka den sociala hållbarheten 

(avseende social, ekonomisk, etnisk och åldersmäs-
sigt blandad befolkning).

Enligt stadens Folkhälsoprogram finns stora utma-
ningar i att minska boendesegregationen och mins-
ka segregationen inom stadsdelarna i Västerås.

Den vanligaste boendeformen i Västerås idag är 
äganderätt över småhus 42,9%. Det som bör tillkom-
ma i Västerås är därmed hyresrätt i flerbostadshus 
(26,4%) och bostadsrätter i flerbostadshus (22,7%).
För att möta alla stadier i livet, åldrar och livssitua-
tioner krävs en fördelning av storlekar på bostäder.  
Med lägenhetsstorlekar menas i det här fallet anta-
let rum och inte storlek i kvadratmeter.

NULÄGE

Det finns inga befintliga bostäder inom planområdet. 
Inom stadsdelen Hamre-Talltorp som helhet finns 
det ca 13 % hyresrätter, då majoriteten av bostäderna 
är friliggande hus, radhus eller bostadsrätter. 

Enligt forskning på Mälardalens högskola (2014) be-
hövs hyresrätter i stadsdelen Hamre-Talltorp för att 
jämna ut skillnaderna och segregationen i staden. 

PLANFÖRSLAG

I förslaget tillkommer 870 lägenheter med en ton-
vikt på 2-3 RoK (50 % respektive 30 %). 10 % av till-
kommande bostäder blir 1 RoK och resterande 10 
% blir 4 RoK. Majoriteten av dessa planeras bli bo-
stadsrätter, men exakta siffror finns inte vid tillfäl-
let för analysen. 

AV LÄGENHETSSTORLEKAR

variation
HYRESRÄTTER/BOSTADSRÄTTER

jämn fördelning

SLUTSATS

Då stadsdelen till stor del består av villabebyggelse 
och radhus ökar planförslaget variationen av bo-
stadstyper och bostadsstorlekar. Behovet av att till-
föra hyresrätter i stadsdelen, för att komma till bukt 
med stadens segregationsproblem, möts dock inte 
med förslaget som till största del ger fler bostadsrät-
ter.

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Minska boendesegregationen och minska 

segregationen inom stadsdelarna.

Enligt stadens Integrationsprogram ska:

• Bostadsbyggandet kännetecknas av blan-

dade upplåtelseformeroch varierade storlek 

på boende. Detta ska gälla både bostads-

byggandet i sin helhet och i enskilda bo-

stadsområden.

Enligt Bostadsförsörjning i Västerås:

• Minst 33% hyresrätter bland nyproducerade 

lägenheter.
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VÄLFÄRDSINDEX

BAKGRUND

Enligt Västerås stads Folkhälsoprogram (2002) är 
delaktighet, social gemenskap och känslan av me-
ning och sammanhang viktiga faktorer för god häl-
sa. Tillit till både samhället i dess helhet och andra 
människor är också avgörande. 

Forskning visar att människors hälsa och levnads-
val påverkas av den sociala sfär de befinner sig i. 

Den fysiska miljön är ett ramverk för alla de socia-
la interaktioner som sker i en stad och är därför en 
grundläggande förutsättning för invånarnas hälsa 
genom att möjliggöra sociala kontakter, kontroll och 
tillit. Stadsplaneringen påverkar aktiviteter och de 
sociala sfärerna och kan stödja eller missgynna oli-
ka typer av beteenden (Healthy cities, Malmö stad, 
2012). Samtidigt verkar staden genom sin struktur, 
vilket både synliggör och tillgängliggör stadens ut-
bud och människorna i den för varandra. 

NULÄGE

Forskning på Mälardalens högskola har redovisat 
ett välfärdsindex i Västerås, som jämför stadens 
olika stadsdelar utifrån ett antal faktorer. Dessa är 
antalet invånare, medianinkomst, andel familjer 
med försörjningsstöd, andel öppet arbetslösa, andel 
med eftergymnasial utbildning, andel hyresrätter, 
anmälda brott per 1000 invånare och antalet ohälso-
dagar under ett år per person.

Enligt denna jämförelse ligger planområdet i den 
stadsdel (Hamre-Talltorp) som rankas högst och har 
ett index på 20. Det innebär att stadsdelen har högst 
medianinkomst i Västerås, hög andel boende med 
eftergymnasial utbildning, låga ohälsotal och få öp-
pet arbetslösa eller familjer med försörjningsstöd.

Välfärdsindexet används för att tydliggöra segrega-
tionen mellan Västerås stadsdelar och belysa att det 
även hänger samman med hälsa och välbefinnande.

Hamre-Talltorp har en medianinkomst på ca 100 
000 mer per invånare och år i relation till boende i 

intilliggande Viksäng. Viksäng har även fler anmäl-
da brott per 1000 invånare, fler familjer med försörj-
ningsstöd och en högre andel öppet arbetslösa.

SLUTSATS

Tillkomsten av nybyggda bostadsrätter i Hamre- 
Talltorp, i kombination med snedfördelningen av 
hyresrätter mellan de olika stadsdelarna, riskerar 
att förstärka det redan segregerade Västerås.

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Olikheterna i hälsa ska utjämnas med avse-

ende på livsvillkor och levnadsvanor.

• Delaktighet, trygghet och ett aktivt liv är för-

utsättningar för hälsa. Dessa aspekter ska 

utgöra grunden för det hälsofrämjande ar-

betet.

• Kulturella andliga och sociala värden utgör en 

källa till hälsa och ska tas tillvara som en 

resurs.

• Vi ska satsa på fysisk aktivitet, rörelse och 

motion i vardagen. 

Enligt Västerås lokala Agenda 21 (1998):

• Ska Västerås verka för en god folkhälsa och 

goda sociala och jämlika levnadsförhållan-

den.
(VLT, FELL, 2014)
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ANDEL LOKALER OCH KONTOR

BAKGRUND

En funktionsblandning mellan bostäder, arbetsplat-
ser och service främjar inte bara en blandad stad 
utan ger även förutsättningar för att förenkla varda-
gen. Forskning har dessutom visat att en mångfald 
av funktioner påverkar transportvalet. Ju större 
mångfald desto mer benägna är människor att gå, 
cykla och åka kollektivt eftersom närmiljön erbjuder 
det som efterfrågas för vardagsbehoven (Ewing & 
Cervero, 2010). 

Funktionsblandning mäts i andel lokalyta av den to-
tala våningsytan (BTA). UN Habitat föreslår i sina 
riktlinjer för hållbar stadsbyggnad en fördelning av 
byggnadsytan där 30–60% är handel eller kontor, 
30–50% är bostäder och 10% är offentlig service. Re-
gattan ligger dock något avskilt i Västerås, vilket gör 
det svårt att motivera en så hög andel lokaler. Mellan 
10-60% BTA rekommenderas därför vara avsatt för 
lokal och kontor i centrala lägen. 

Enligt Västerås stads Folkhälsoprogram (2002) är 
en blandning av bostäder, arbetsplatser och olika 
verksamheter avgörande för att skapa trygghet ge-
nom liv och rörelse under hela dygnet. 

NULÄGE

Idag finns består planområdet enbart av olika verk-
samhetslokaler, bl.a. i form av Waldorfsskolan,  
Konstnärernas kollektivverkstad, Liz balettskola, 

en silversmedja, frisören Hårverkstan, Nordic fur-
naces och butiken Affair. 

Strax norr om planområdet ligger livsmedelsbutiken 
Lidl. I Viksäng finns både ICA och Coop och i det nya 
bostadsområdet Öster Mälarstrand finns en Hem-
köps-butik.

PLANFÖRSLAG

I planförslaget bevaras ca 11 500 kvm  lokalyta i de 
kulturhistoriskt värdefulla industribyggnaderna. 
Utöver det tillkommer ca 2 200 BTA till förskola och 
ca 200 kvm till verksamhetslokaler i delar av botten-
våningarna runt den planerade torgytan.

Detta, tillsammans med tillkomsten av drygt 78 000 
BTA bostäder, ger en andel lokal och kontor på 15 %.

De bevarade industrilokalerna innehåller idag verk-
samheter som kommer att bidra till området som 
besöksändamål och som bärare av kultur och kul-
turhistoria på platsen. 

Livsmedelsbutiken Lidl kommer att finnas kvar på 
platsen och erbjuder nära möjligheter för att inhand-
la dagligvaror. 

SLUTSATS

Rekommendationen om minst 10 % lokalyta uppnås.  
Befintliga lokaler och dess verksamheter bidrar till 
att skapa ett bredare och mer heterogent utbud. 

BTA TILL LOKALER ELLER KONTOR 

10-60%

REKOMMENDATION
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AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

BAKGRUND

För att skapa bebyggelse och gaturum som ger förut-
sättningar för interaktion och funktionsblandning 
krävs bottenvåningar som ger möjlighet till anting-
en visuellt eller fysiskt utbyte mellan ute och inne. 
Detta beskrivs ibland i termer av bottenvåningars 
gränssnitt, där bottenvåningar som möjliggör inter-
aktion mellan ute och inne anses vara aktiva jämfört 
med mer slutna, passiva bottenvåningar (Minoura 
2016).  

Fasadlivet utgörs av flera komponenter, men vikti-
gast för gaturummets kvalitet är typen och tätheten 
av entréer. Jan Gehl har visat i flera studier (Gehl et 
al, 2006) att hög entrétäthet behövs för att ett ga-
turum ska upplevas intressant och levande. LEED 
Neighborhood och BREEAM Communities rekom-
menderar också en täthet av entréer (active fron-
tages) för att skapa ett tryggt och levande gaturum. 
LEED Neighborhood rekommenderar en intervall 
på inte mer än 10–20 meter mellan entréerna i blan-
dad bebyggelse.

Entrétäthet är ett sätt att mäta potentialen för utby-
te men även fasader som endast visar upp verksam-
heten innanför bidrar i viss mån med att skapa ak-
tiva bottenvåningar och i förlängningen trivsamma, 
trygga gator. Känslan av kontakt mellan ute och inne 
stärker upplevelsen av att vara sedd när man vistas i 
det offentliga rummet, något som Jane Jacobs kalla-
de ”eyes on the street” (Jacobs, 1961). Minst 5 entréer 
per 100 m gata rekommenderas.

PER 100 METER GATA

minst 5 entréer

REKOMMENDATION
NULÄGE

I nuläget finns inga bostadsentréer i området och en-
tréerna till de olika verksamheter är få och utsprid-
da. Konstnärernas kollektivverkstad, silversmedjan 
och frisören är några av de verksamheter som har 
entréer ut mot Regattagatan.

PLANFÖRSLAG

Enligt gestaltningsprinciperna kommer entréplat-
serna till de nya bostäderna och bostadsgårdarna 
gestaltas med omsorg för att gatumiljön ska kännas 
välkomnande. Cykelparkering och sittplatser ska 
finnas på väl utvalda ställen i närhet till entréerna. 

PL ANFÖRSL AG: ENTRÉERNAS PL ACERING

I förslaget tillkommer entréer både in mot gårdarna 
och ut mot gata. Längs Terrasshusens fasader ut mot 
östra Regattagatan är det dock få entréer ut mot ga-
tan. Baksidan av det västra P-huset som vänder sig 
ut mot ”stråket” saknar också entréer. Tallarna får 
också entrélösa baksidor.

Runt torgytan planeras för lokaler i bottenvåning-
arna för att rama in vistelseytan.

SLUTSATS

Sträckan längs östra Regattagatan, baksidan av P-
huset (mot stråket) och baksidorna av Tallarna sak-
nar entréer och riskerar att upplevas som slutna. 



2. SOCIAL  KONSEK VENSANALYS / 31

BEFOLKNINGSTÄTHET

BAKGRUND

”Städer är täthet och närhet” säger urbanekonomen 
och Harvardprofessorn Edward Glaeser (Glaeser, 
2012). Koncentrationen av människor är stadens 
själva grundfunktion. Den skapar förutsättningar 
för möten och utbyten av idéer och tjänster, vilket ger 
tillväxt och välfärd. Hög täthet innebär att det finns 
underlag för service och främjar hållbara transpor-
ter eftersom det lokala utbudet erbjuder mer av det 
som behövs för vardagsbehoven. 

Befolkningstätheten inom gångavstånd är starkt 
korrelerad med serviceutbudet inom gångavstånd. 
UN Habitat rekommenderar minst 100 boende per 
hektar inom 500 meter från spårstation som en 
hållbar befolkningstäthet sett till bilberoende och 
serviceutbud (UN Habitat, 2014). Detta är dock inte 
aktuellt för Regattan förutsatt läge och kollektivtra-
fikförsörjning.

NULÄGE

I dagsläget ligger befolkningstätheten i planområdet 
på 54 boende per hektar och inom hela analysområ-
det på 29 boende per hektar.

PLANFÖRSLAG

Den nya bebyggelsen tillför en relativt hög befolk-
ningstäthet i relation till avståndet till spårstation, 
då den hamnar på 109 boende per hektar inom pla-
nområdet. Inom analysområdet, som till stor del 
betsår av villabebyggelse, blir dock antalet boende 
per hektar endast 42.

INOM 500 M FRÅN KOLLEKTIVTRAFIK

minst 100 pers/ha

INOM ANALYSOMRÅDET

42 pers/ha

PL AN: BOENDE PER HEKTAR INOM 500 M GÅNGAVSTÅND

SLUTSATS

Planförslaget tillför en täthet inom planområdet 
som är lämplig i stationsnära lägen (inom 500 me-
ter). Trots att området får en egen busshållplats 
riskerar den höga tätheten i det här läget att leda till 
högt bilberoende.

REKOMMENDATION

ANALYSRESULTAT

  0-20   20-40  40-60  60-80  80-100  >100

NUL ÄGE: BOENDE PER HEKTAR INOM 500 M GÅNGAVSTÅND

  0-20   20-40  40-60  60-80  80-100  >100
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SKOLOR

BAKGRUND

För att undervisningen i skolan ska fungera måste 
det finnas en bra skolgård där barnen kan röra sig, 
springa och leka. Forskning visar att detta påver-
kar studieresultaten (Sosial- og helsedirektoratet, 
2003).

Enligt Västerås Trafikplan 2026 ska ny bebyggelse 
planeras inom 400 meter från förskola och låg- och 
mellanstadieskola, så att dessa kan nås via gång- och 
cykelväg. Det är dessutom viktigt att säkerställa att 
barnens skolväg är trafiksäker. Att barnen kan gå till 

skolan är en viktig del i att stimulera och medverka 
till att barnen blir mer fysiskt aktiva. 

NULÄGE

Idag ligger Västerås Waldorfskola inom planområ-
det, vilket är en grundskola från förskolesklass till 
årskurs 9 med fritidsverksamhet. Skolan har ca 160 
elever.

Övriga skolor i närområdet är Hamreskolan med ca 
500 elever mellan förskoleklass och årskurs 6, Ek-
bergaskolan med ca 400 elever i förskoleklass till 
årskurs 6 (inklusive grundsärskola) och fritidsverk-
samhet samt Storängsskolan med ca 210 elever mel-
lan förskoleklass och årskurs 6. 

I närområdet finns också Viksängsskolan som har 
en allmän idrottsinriktning med fokus på idrott och 
hälsa. Skolan har ca 600 elever i årskurser mellan 
7–9.

I området Öster Mälarstrand byggs också Mälar-
parksskolan som ska stå färdig till höstterminen 
2021. Skolan kommer att ha plats för 560 elever, från 
förskoleklass till årskurs 6.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget innebär att den befintliga skolverk-
samheten flyttar från Regattan. Under tillfället för 
analysen är det oklart om Waldorfskolan ersätts 
av annan motsvarande verksamhet eller om skolan 
stannar kvar i stadsdelen. Om inte, så förlorar stads-
delen skolplatser mellan årskurs 7–9.

REKOMMENDATION

TILL SKOLA

max 400 mFRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• stimulera och medverka till att barnen blir mer 

fysiskt aktiva under sin dag i förskolan och 

skolan. 

Enligt stadens Trafikplan ska: 

• ny bebyggelse ska ligga inom 400 meter från 

förskola och låg- och mellanstadieskola och 

kan nås med gång- och cykelväg som är 

fullt tillgänglig och trygg. 

Enligt Översiktplanen ska stadsmiljön skapa:

• Trygga och goda uppväxtvillkor

• Ökad fysisk aktivitet

SLUTSATS

Hur planförslaget påverkar tillgången på skolplatser 
är fortfarande oklart vid tillfället för analysen. 

Barn i området kommer, förutsatt att det finns le-
diga platser på närliggande skolor, har mindre än 2 
km till närmsta skola som nås via säkra skolvägar, 
bortsett från passager över Björnövägen för att nå 
Ekbergaskolan och Storängsskolan. Dock uppnås 
inte Trafikplanens rekommendationerna om att ny 
bebyggelse ska ligga inom 400 meter från låg- och 
mellanstadieskola.

PER BARN

30 kvm/gård
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FÖRSKOLOR

BAKGRUND

Begränsade möjligheter för barn och unga att röra 
på sig i sin närmiljö är en folkhälsofråga och närhet 
till förskola och skola underlättar vardagslivet. Till-
gången på friytor för lek och utevistelse är i PBL de-
finierat som ett allmänt intresse och barnens rätt till 
lek, vila och rekreation anpassad till barnets ålder 
måste bevakas enligt artikel 31 i Barnkonventionen 
(1989). 

Förskolegårdens storlek och utformning sätter ra-
marna för antalet aktiviteter och möjligheten för 
barnen att utmana och utveckla sin fysiska, mentala 

och sociala kompetens. Forskning visar att den tota-
la storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 kvm 
och att varje barn har tillgång till 40 kvm gård. 

NULÄGE

Västerås Waldorfförskola finns i planområdet idag 
men tre avdelningar för barn mellan 1–5 år. Försko-
lan ligger i anslutning till Waldorfsskolan.

Inom analysområdet finns dessutom förskolan Emi-
lia Öst, med plats för 82 barn, och Hamregårdens 
förskola med två avdelningar.

PLANFÖRSLAG

Västerås Waldorfförskolans befintliga lokaler för-
svinner i och med planförslaget. Det innebär att 
barn kan som börjat på förskolan kan komma att be-
höva byta förskola innan de nya lokalerna står klara.  
Detta gör dock att ingen förskola i planområdet kom-
mer att störas under byggtiden.

Två nya förskolelokaler tillkommer, för fyra respek-
tive sex avdelningar. Den norra förskolan, med ca 72 
barn, uppnår Boverkets rekommendation om minst 
40 kvm förskolegård per barn. Den minsta samman-
hängande gårdsytan blir dock något mindre på 2970 
kvm. 

Den östra förskolan planeras för 108 barn som var-
dera får 40 kvm gård och en sammanhängande 
gårdsyta på 4320 kvm.

SLUTSATS

Dagens tre förskoleavdelningar ersätts med tio. Den 
östra förskolan uppnår samtliga rekommendationer 
samtidigt som den norra förskolan har en något liten 
sammanhängande gårdsyta, enligt Boverkets re-
kommendationer. 

REKOMMENDATION

SAMMANHÄNGANDE FÖRSKOLEGÅRD

minst 3000

PER BARN

40 kvm/gård

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• stimulera och medverka till att barnen blir mer 

fysiskt aktiva under sin dag i förskolan och 

skolan. 

Enligt stadens Trafikplan ska: 

• ny bebyggelse ska ligga inom 400 meter från 

förskola och låg- och mellanstadieskola och 

kan nås med gång- och cykelväg som är 

fullt tillgänglig och trygg. 

Enligt Översiktplanen ska stadsmiljön skapa:

• Trygga och goda uppväxtvillkor

• Ökad fysisk aktivitet
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VÅRDLOKALER

BAKGRUND

Behovet av vård varierar över en livstid. För de som 
har löpande behov av kontakt med vården är när-
heten något som förenklar vardagen. Tillgång till 
vårdlokaler är en fråga om trygghet både i form av 
den upplevda tillgängligheten (till exempelvis vård-
centraler eller apotek) men även mer konkret efter-
som vårdtjänster skapar flöden av människor och 
aktivitet över dygnets timmar. I brist på andra mer 
konkreta mått föreslår Spacescape att en analys 
över antalet och variationen av tillgängliga vårdlo-
kaler görs.

NULÄGE

Den närmaste familjeläkarmottagningen ligger i 
anslutning till Viksängs centrum, ca 1,6 km från pla-
nområdets mitt. Inom analysområdet finns också 
äldreboendet Ankaret som erbjuder 45 lägenheter 
för äldre demenssjuka.

TILL VÅRDLOKALER

REKOMMENDATIONPLANFÖRSLAG

I planförslaget presenteras möjligheten att tillföra 
ett vår- och gruppboende, troligtvis i någon av bot-
tenvåningarna längs Stråket.

SLUTSATS

Tillkommande boende kommer att ha tillgång till ett 
utbud av vårdlokaler inom promenad- eller cykelav-
stånd och kortare resa med kollektivtrafik. 

Ett eventuellt vård- och gruppboende inom planom-
rådet skulle erbjuda attraktiva boendemiljöer nära 
rekreation och vatten.

FAMIL JEL ÄK ARMOTTAGNINGEN I VIKSÄNG CENTRUMANK ARETS ÄLDREBOENDE PÅ ANK ARGATAN

jämn tillgång 
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R E K O M M E N D A T I O N E R 
VARDAGSLIV

• Överväg en jämnare fördelning mel-
lan bostadsrätter och hyresrätter för 
att skapa en större utbud av hyres-
rätter i Hamre-Talltorp.

• Möjliggör för kulturverksamheter 
och konstnärer att fortsatt vara verk-
samma i området.

• Öka den norra förskolegårdens yta 
till 3000 kvm för att uppnå Bover-
kets rekommendationer.

• Utred möjligheten att fortsatt be-
driva skolverksamhet i området, för 
att uppnå stadens mål om max 400 
meters gångavstånd till befintlig 
skola.

• Överväg om den höga befolknings-
tätheten är lämplig så långt ifrån 
spårburen trafik och arbete med 
mobilitetsåtgärder för att minska 
bilberoendet.

MINSTA TOTAL A STORLEKEN PÅ FRIYTAN TILLHÖR ANDE 
FÖRSKOLOR - BOVERKET ”GÖR PL ATS FÖR BARN OCH UNGA”

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIV VERKSTAD, REGATTAGATAN

WALDORFSKOL AN PÅ REGATTAGATAN
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MÖTESPLATSER
Det offentliga rummets struktur och platser har en 
avgörande betydelse för att skapa en jämn fördelning 
och vistelseutbud inom ett område. Hur bostadsom-
råden planeras påverkar i hög grad vilka möjligheter 
för rekreation, deltagande och möten som skapas. I 
modellen analyseras fördelning genom närhet till 
bl.a. lekplatser, torg och grönytor. Utformningen och 
lokaliseringen av dessa platser påverkar vilka möten 
och aktiviteter som sker i vardagslivet. 

Forskning visar att individer med olika bakgrund 
alltmer sällan möts i vardagslivet, vilket leder till 
ett begränsat utbyte mellan samhällsgrupper. Det 
är därför avgörande att skapa offentliga rum, mål-
punkter och mötesplatser där ett utbyte mellan oli-
ka grupper i samhället och boende i olika stadsdelar 
uppmuntras och möjliggörs. 

ANALYSER

• Närhet till aktivitetspark

• Närhet till torgyta

• Närhet till grönyta

• Andel friyta inom planområdet

• Kvm friyta per boende

• Tillgängligt vatten

• Närhet till idrottsyta

• Utbud och variation av kulturlokaler

• Närhet till evenemangsyta

•  Platsens identitet och kulturvärden

MODELL FÖR SOCIAL KONSEK VENSANALYS

De ”tända” delarna visar de faktorer som analyseras under Mötesplatser.
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LEKPLATS

BAKGRUND

Offentliga platser att leka på är avgörande för barns 
fysiska, mentala och sociala utveckling. Barn be-
höver utrymme för bra lekplatser som erbjuder en 
mångfald av aktiviteter, fysiska utmaningar och mö-
ten med andra barn och vuxna både från stadsområ-
det och från andra delar av staden. 

Tillgång till rymliga utemiljöer i anslutning till för-
skola, skola och bostad har visat sig avgörande för 
så mycket som en tredjedel av barns behov att röra 
på sig (Movium, 2016). Lekplatser som ligger inom 
fem minuters gångavstånd från skolan eller hemmet 
används i störst utsträckning till vardags. Om av-
ståndet till lekparken gör att barnet blir beroende av 
vuxna för att ta sig dit, riskerar detta att dra ned ak-
tivitetsnivån markant, då barns rörelsefrihet mins-

kat de senaste decennierna (Boverket 2015, Karsten 
2016).

I Västerås stads handlingsplan för lekplatser ska 
avståndet till kommunens egna områdeslekplatser 
inte överskrida 300 meter. I övrigt ska stadsdelslek-
platser nås inom 800 meter och utflyktslekplatser 
ska finnas på max 1500 meters gångavstånd.

Närlekplatser, som ofta uppförs inom bostadsområ-
den av privata fastighetsägare, ska nås inom 50 me-
ter. 

NULÄGE

Idag finns ingen områdeslekplats inom planområ-
det. Den närmsta ligger vid Framnäsplan. Denna 
beskrivs dock vara i dåligt skick och utan tillgäng-
lighetsanpassning. 

Hamreängs lekplats, som räknas som en stadsdels-
lekplats, nås inom drygt 1000 meters gångavstånd. 
Utflyktslekplatsen i Poesiparken nås inom 1500 me-
ters gångavstånd från planområdet. 

PLANFÖRSLAG

I planförslaget tillkommer ingen kommunal lek-
plats. Dock tillförs två närlekplatser i form av en 
parklek och lek i ”stråket” på kvartersmark.

SLUTSATS

Endast boende i de södra Terrasshusen når områ-
deslekplatsen på Framnäsplan inom 300 meters 
gångavstånd. Från övriga bostäder nås dock närlek-
platser inom 50 meters gångavstånd.

GÅNGAVSTÅND TILL OMRÅDESLEKPLATS

max 300 m

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Handlingsplan för Västerås stads lek-

platser:

• Boende i Västerås ska ha en områdeslekplats 

inom 300 meters gångavstånd

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Utforma lekplatser och skolgårdar som främjar 

barnens leklust och aktivitet. 

• Inspirera  till lek. K ARTA: GÅNGAVSTÅND TILL OMR ÅDESLEKPL ATS 

 Områdeslekplats    0-300 m    300-500 m   > 500 m
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PARK

BAKGRUND

Statens folkhälsoinstitut beskriver parken som en av 
de viktigaste platserna i ett bostadsområde då när-
heten till dessa uppmuntrar till fysisk aktivitet och 
skapar välbefinnande. Studier visar även att områ-
den med fler parker har en högre andel personer som 
promenerar eller cyklar (Faskunger, 2007). 

Enligt Västerås Folkhälsoprogram står staden in-
för en utmaning att skapa tillgängliga och trygga 
grönområden för alla åldrar (2002). I Västerås Grön-
strukturplan anges riktlinjer för park eller stads-
delsskog, som kan fungera som samlingspunkt för 
stadsdelen. De ska nås utan att behöva korsa gator 

utan säkra övergångsställen. Avståndet till grann-
skapsparker för enkel vardagsmotion ska inte över-
skrida 300 meter.

NULÄGE

Inom analysområdet ligger Mälarparken som klas-
sas ha regional betydelse för natur, friluftsliv och 
rekreation. Parken är populär för dess belysta gång- 
och löpspår, orienteringsmöjligheter, hundvänliga 
promenader, picknickplatser och utsikten över fjär-
den från Himlabacken. Himlabacken är också en 
uppskattad pulkabacke på vintern.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget tillför en parklek och ett parkstråk, 
som klassas som närpark enligt grönstrukturpla-
nens riktlinjer, men ingen ny grannskapspark. Un-
gefär hälften av bostäderna i området når Mälarpar-
ken inom 300 meters gångavstånd. 

SLUTSATS

Ca hälften av bostäderna inom planområdet når en 
grannskapspark inom 300 meters gångavstånd. 

GÅNGAVSTÅND TILL PARK

max 300 m

REKOMMENDATIONREKOMMENDATION

HIML ABACKEN I MÄL ARPARKEN (ÖSTER MÄL ARSTR AND)

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• skapa tillgängliga och trygga grönområden för 

alla åldrar.

• verka för att västeråsarna ges möjlighet till 

aktiviteter som skapar fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Att utöva motion och rörelse 

tillsammans med andra bidrar till bildandet 

av sociala nätverk

Enligt Västerås Grönstrukturplan:

• Parken eller stadsdelsskog ska nås utan att 

behöva korsa gator utan säkra övergångs-

ställen. Max 300 meters gångavstånd till 

grannskapsparker för enkel vardagsmotion.
K ARTA: GÅNGAVSTÅND TILL TORGYTA 

 Park/stadsdelsskog    0-300 m    >300 m
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TORGYTA

BAKGRUND

Torg som placeras strategiskt och utformas rätt 
utgör en viktigt del i staden som mötesplats och 
samlingsrum (Hillier, 1996). I rapporten ”Jämlika 
livsvillkor och stadsbyggande” problematiseras att 
individer med olika bakgrund i allt mindre omfatt-
ning möter varandra i vardagslivet (2016). Här fyller 
torg en viktig funktion, speciellt om de placeras där 
många människor rör sig naturligt i anslutning till 
kollektivtrafikhållplatser eller centrala stråk. Olika 
typer av användning och förhållanden för mikrokli-
mat så som sol, vind och sittplatser är också avgöran-
de för att skapa förutsättningar för längre vistelser 
under flera tider på dygnet (Gehl, 2008). Det är även 
av vikt att utformningen av torget inte skapar dolda 
eller skymda platser som kvällstid kan upplevas som 
otrygga (Boverket et al, 2010).

Nätverket Healthy Cities (som är en del av WHO) be-
tonar vikten av att utforma torg där människor över 
generations- och kulturgränser kan mötas, vilket bi-
drar till att skapa trygghet. För att skapa väl använda 
platser i nya bostadsområden rekommenderar de att 
i ett tidigt skede involvera en framtida befolkning för 
att utforma attraktiva mötesplatser såsom torg. 

NULÄGE

Det finns ingen torgyta inom området idag, det 
närmsta ligger i Viksäng centrum. 

I Öster Mälarstrand planeras för Siréntorget som 
kommer att nås på andra sidan Mälarparken.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget tillför en torgyta över Regattagatan, 
som placeras som en samlingsplats längs det bilfria 
tvärgående stråket. Runt torget placeras uteserve-
ringar och verksamheter i bottenplan för att akti-
vera platsen. 

Bil- och busstrafik kommer fortsatt att passera över 
torget, vilket kan påverka vistelsekvaliteter och 
möjligheter att stanna upp på torget, beroende på 
bussens turtäthet och övriga trafikflöden. Enligt 
gestaltningsprinciperna ska dock endast nödvändig 
trafik tillåtas och stråkets utformning ska kommu-
nicera att gående har högsta prioritet.

SLUTSATS

Planförslaget ökar tillgängligheten till torgyta, både 
för närboende och boende inom Hamre-Talltorp. Bo-
ende i stora delar av analysområdet når ett torg inom 
800 meters gångavstånd. 

GÅNGAVSTÅND TILL TORG

max 800 m

REKOMMENDATION

K ARTA: GÅNGAVSTÅND TILL TORGYTA 

 Torgyta     0-800 m    >800 mTORGYTAN PÅ OCH INTILL REGATTAGATAN
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NÄRHET TILL GRÖNYTA

BAKGRUND

Gröna platser i staden ger möjlighet till rekreation, 
rofylldhet och närhet till vardagliga naturupplevel-
ser. Forskning visar att närhet till gröna stadsrum 
med i huvudsak vegetationstäckt mark främjar häl-
sa och välbefinnande (Grahn & Stigsdotter, 2003). 
Boende som har nära till grönytor har visat sig an-
vända dessa oftare och längre stunder och uppvisar 
färre stressrelaterade besvär. Speciellt barn har vi-
sat sig vara friskare om de bor närmare grönområ-
den (Healthy cities, 2013). Därför behövs det grön-
områden nära bostäder och arbetsplatser i städer. 
Forskning har visat att vi till vardags inte går längre 
än 200 – 300 meter till grönområden (Grahn & Stigs-
dotter, 2003). 

Närheten blir extra avgörande för människor med 
olika funktionsnedsättningar men även barn som 
idag i genomsnitt uppskattas ha en rörelsefrihet på 
ca 300 meter (Boverket, 2015).

I stadens Folkhälsoprogram från 2002 betonas vik-
ten av närhet till skog och grönyta som källa till re-
kreation för staden invånare.

NULÄGE

Planområdet har idag två sammanhängande gröny-
tor i de norra delarna. Mälarparken och Framnäsba-
det är också exempel på grönytor inom analysområ-
det som skapar attraktiva kvaliteter.

PLANFÖRSLAG

Den totala mängden offentligt tillgänglig grönyta 
minskar i och med planförslaget, men bevarade ytor 
får en tydligare offentlig karaktär eller görs om till 
gårdsyta för bostäder. I planen tillförs bl.a. en ve-
getationsklädd parklek och en bevarad grönyta får 
tydligare gångstråk och koppling i nordsydlig rikt-
ning. Båda dessa ytor och befintliga skogsområden 
och parker inom analysområdet bidrar till att uppnå 
målsättningen. 

SLUTSATS

Samtliga bostäder inom planområdet har tillgång 
till en grönyta inom 200 meters gångavstånd. 

GÅNGAVSTÅND TILL GRÖNYTA

max 200 m

REKOMMENDATION

K ARTA: GÅNGAVSTÅND TILL GRÖNYTA 

 Grönyta     0-100 m    100-200 m   >200 m

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Stimulera till fysisk rörelse på jobbet och på 

fritiden

Enligt Översiktplanen ska stadsmiljön skapa:

• Trygga och goda uppväxtvillkor

• Ökad fysisk aktivitet

Enligt Handlingsplan för natur- och kulturmil-

jön ska:

• Natur- och kulturvärden värnas och utvecklas 

i Västerås tärortsnära grönstruktur.
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ANDEL FRIYTA & KVM FRIYTA PER BOENDE

BAKGRUND

Ett sätt att beskriva hur mycket markyta som avsätts 
för offentliga platser i ett område är hur stor andel 
av den totala markytan som de offentliga platserna 
upptar. Det är ett vanligt mått på markanvändning 
inom stadsplanering. I städer som New York, Lon-
don, Paris och Stockholm, som ofta hamnar högt i 
internationell rankning av attraktiva städer, består 
markytan till 10–20% av offentlig friyta. FNs organ 
för boende och stadbyggnadsfrågor, UN Habitat, har 
gjort studier kring detta mått och kommit fram till 
en rekommendation om minst 15% offentlig friyta 
för att tillgodose behovet av torg, parker och natur-
områden (UN Habitat, 2014). Därför rekommende-
ras minst 15% friyta.

För att mäta hur mycket offentlig friyta som faktiskt 
finns tillgänglig för befolkningen kan tillgången till 
friytan delas på antalet människor som bor inom 
området. På så sätt tas måttet kvadratmeter offent-
lig friyta per boende fram. Världshälsoorganisatio-
nen (WHO) rekommenderar minst 9 kvm offentlig 
friyta per boende (2012).

NULÄGE

Andelen friyta i analysområdet är idag 22 % och de 
få boende i området har 90 kvm friyta per person, 
mycket tack vare Mälarparken på över 19 hektar. 

PLANFÖRSLAG

Planförslaget innebär både att ytor som är offentligt 
tillgängliga försvinner och att nya tillkommer. An-
delen friyta inom analysområdet förblir oförändrad 
på 22 %. 

Antalet kvadratmeter friyta per boende minskar till 
58 kvm, till följd av ett ökat antal boende inom ana-
lysområdet. Inom planområdet får de boende 11 kvm 
per person, vilket uppnår rekommendationen. 

SLUTSATS

Både rekommendationen om andel friyta och kva-
dratmeter friyta per boende uppnås inom både plan- 
och analysområdet.

OFFENTLIG FRIYTA

minst 15%

FRIYTA PER BOENDE

minst 9 kvm

FRIYTA PER BOENDE INOM ANALYSOM-
RÅDET

58 kvm

OFFENTLIG FRIYTA UPPNÅS INOM ANA-
LYSOMRÅDET

22 %

REKOMMENDATION

ANALYSRESULTAT
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VATTENKONTAKT

BAKGRUND

Liksom parkområden lockar kajer och öppna vat-
tenytor till sig människor, vilket bidrar med stads-
liv samtidigt som en känsla av skärgård, båtliv och 
inslag av hamnverksamhet bidrar starkt till ett om-
rådes karaktär. Studier har även visat att närhet till 
vatten och badplatser korrelerar med promenadva-
nor och den sammantagna fysiska aktiviteten i ett 
bostadsområde (Faskunger, 2007).

Enligt Västerås Grönstrukturplan har vattnet en 
stor betydelse för aktiviteter så som fiske, skridsko-
åkning och friluftsliv, och det är en viktig del av Väs-

terås attraktionkraft. Platser i direkt kontakt med, 
eller utsikt över, Mälaren och Svartån är Västerås 
mest populära (2019). 

NULÄGE

Direkt söder om planområdet ligger Mälarens östra 
strandlinje. Strandpromenaden har en offentlig ut-
formning och här ligger bl.a. Marina Mälarstrand, 
Västerås jolleseglare, Framnäsbadet och caféverk-
samheter. Inom analysområdet finns också två vat-
tendrag, Mälarparksbäcken och Hamrebäcken. 

Framnäsbadet, med bryggor och sandstrand, är ett 
populärt besöksmål för avkoppling, solbad, simning, 
lek och picknick. 

PLANFÖRSLAG

Planförslaget innebär inga konsekvenser för ut-
formningen eller tillgängligheten av Mälarens 
strandpromenad. Bostäderna tillkommer dock i ett 
attraktivt läge, majoriteten av bostäderna har min-
dre än 300 meters gångavstånd till Mälaren, vilket 
blir en viktig kvalitet för boende och inte minst äldre 
och barn som har mer begränsade rörelsemönster. 

SLUTSATS

Tillgängligheten till vattnet påverkas inte av plan-
förslaget. Fler bostäder tillkommer dock i ett attrak-
tivt läge i relation till närheten till vattnets rekrea-
tiva värden. 

VATTENFRONT

tillgänglig

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Grönstruktursplanen:

• Grönområden och vatten som bidrar till sta-

dens identitet och karaktär eller är bärare 

av kulturhistoriska värden ska säkerställas 

och vidareutvecklas.

• Det ska finnas sammanhängande stråk för re-

kreation och funktionella spridningsvägar 

för växt- och djurliv kopplat till Mälaren och 

omgivande landskap.

• Säkerställa vattendrag och Mälaren för rekre-

ation, gestaltning, biologisk mångfald i sta-

den. Gärna inom 300 meters gångavstånd.
VATTENKONTAKTEN FR ÅN REGATTAGATAN OCH 
ÖSTER MÄL ARSTR AND(GOOGLE MAPS)
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IDROTTSYTA OCH BOLLPLANER

BAKGRUND

Forskning visar att närheten till anläggningar för 
fysisk aktivitet har stor betydelse för om människor 
rör på sig regelbundet. Antalet platser och faciliteter 
inom ett område har stark korrelation med förekom-
sten av regelbunden fysisk aktivitet hos de boende 
(Faskunger, 2007).

Stockholms stad tillsammans med Stockholms uni-
versitet har studerat vilka som använder olika typer 
av planlagda utomhusytor för spontanidrott i Stock-
holm. Studien visar att pojkar och män är överrepre-
senterade och utgör 80 % av de som nyttjar platser 
för näridrott. Störst skillnader syns på fotbollspla-
ner och anläggningar för skateboard (2012). Studier 
visar också att barn till högutbildade och socioeko-
nomiskt starka föräldrar rör sig mer än barn till so-
cioekonomiskt svaga föräldrar (Faskunger, 2007).

Trygghet och säkerhet är viktiga faktorer för att 
äldre regelbundet ska vara fysiskt aktiva. För ålders-
pensionärer visar studier också samband mellan 
mycket promenader, upplevd trygghet, medborga-
randa och antalet närliggande anläggningar (ibid). 
Idrottsytor rekommenderas därför ligga max 1000 
meter från fastigheterna inom planområdet.

NULÄGE

Idag finns två anlagda idrottsytor inom analysom-
rådet. Ekbergaplanen, som ligger norr om planom-
rådet, nås inom 600 meters gångavstånd. 500 meter 
söder om planområdet, vi Framnäsplan, ligger ten-
nisbanor.

Inne i Mälarparken finns gång- och löpspår. Det är 
också vanligt förkommande med med cross country, 
downhill-åkning samt skid- och pulkaåkning inne i 
parken. 

PLANFÖRSLAG

Inom planområdet, längs ”stråket” och i norra delen 
av planområdet, tillkommer två spontanidrottsplat-
ser.

SLUTSATS

Rekommendationen uppnås och den tillkommande 
spontanidrottsplatser i planområdet ökar tillgången 
på och utbudet av olika idrottsytor i området.

TILL IDROTTSYTA

max 1000 meter

REKOMMENDATION

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Stimulera till fysisk rörelse på jobbet och på 

fritiden

Enligt Översiktplanen ska stadsmiljön skapa:

• Trygga och goda uppväxtvillkor

• Ökad fysisk aktivitet
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FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Öka människors delaktighet och inflytande 

över frågor som rör närområdet.

EVENEMANGSYTA

BAKGRUND 

För att skapa målpunkter och mötesplatser är eve-
nemangsplatser och flexibla ytor för tillfälliga verk-
samheter viktiga för att ge en känsla av deltagande 
och inflytande över sin närmiljö. De senaste åren 
har intresset och förekomsten av marknader, torg-
handel, food trucks, loppisar och nya sätt att samla 
människor ökat och blivit en del av att skapa tempo-
rära eller mer återkommande målpunkter. 

Flexibla ytor är viktiga för nyproducerade områden 
för att stärka en platsidentitet. 

NULÄGE

Framnäsbadet beskrivs som en plats där många 
närboende och besökare samlas i större grupper för 
grillning och umgänge. Även kajstråket längs Öster 
Mälarstrand, Lasse Färnlöfs plats och Kokplattan 
har potential att skapa evenemang kopplat till vat-
tenaktiviteter och Mälaren.

I intervjuer med befintliga verksamheter framkom 
att de tror att det finns en potential att skapa fler 
tillfälliga events med fokus på konst och utställning 

i kombination med att en torgyta lockar till sig food 
trucks eller liknande.

PLANFÖRSLAG

I planförslaget tillkommer ”stråket” som syftar till 
att vara en samlande yta för de boende i området. 
Torgytan, på och i direkt anslutning till Regattaga-
tan, har potential att bli en samlingsplats som kan 
fyllas med olika aktiviteter och locka förbipasseran-
de ner mot Mälaren och strandpromenaden. 

SLUTSATS

Den tillkommande torgytan och ”stråket” skapar 
möjliga flexibla ytor för boende, verksamheter och 
besökare inom planområdet.

MED EN VARIATION INOMHUS & UTOMHUS

flexibla ytor

INVIGNING AV ”BRYGGHÄNGET” MED NAMN KOKPL AT-
TAN VID KOKPUNKTEN (ÖSTER MÄL ARSTR AND, 2019)

”Ett litet torg med ambulerande företag, 
foodtrucks och bondens marknad skulle 
inge en stolthet över att området är ak-
tivt.” Befintlig verksamhet om potentialen i området
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UTBUD AV KULTURLOKALER 

BAKGRUND

För att skapa ett jämlikt utbud av kulturellt kapital 
krävs platser där kostnadsfria aktiviteter kan äga 
rum. Dessa måste vara tillgängliga, kommunikativa 
och väl synliga då det enligt forskaren Lia Karsten är 
vanligt att t.ex. familjer med lägre utbildnings- och 
inkomstnivå, i brist på kunskap och lokalkännedom, 
stannar hemma istället för att besöka olika kulturel-
la verksamheter. Tillgången till möjligheter att delta 
i kulturella och sociala sammanhang utanför skolan 
ger en ökad känsla av deltagande och påverkan hos 
barn (2016). Kultur och konst kan även ses som ett 
verktyg för att minska rädsla och fördomar mellan 
människor (Dahlin, 2015) 

NULÄGE

Idag är Konstnärernas Kollektivverkstad aktiv i 
den tidigare Centrala verkstaden på Regattagatan. 
Kollektivet har 67 aktiva medlemmar som delar på 
ateljéer, keramikavdelning, grafikavdelning, fotoav-
delning, snickeriavdelning, gipsverkstad och digital 
verkstad. Inom planområdet finns också en silver-
smedja och Liz balettakademi som utbildar barn.

Nordväst om analysområdet finns Viksängskyrkan, 
Viksängs moské, bibliotek och fritidsgård. 

PLANFÖRSLAG

Lokalerna bevaras i förslaget och med det även kul-
turverksamheterna. Inga ytterligare lokaler för kul-
turändamål tillkommer. 

I intervjuer med kulturverksamheterna uttrycktes 
en viss oro om att förtätningen kan komma att inne-
bära ökade hyror i lokalerna eller att verksamheter-
na inte tillåts vara kvar. Ökade hyror skulle leda till 
att kulturverksamheterna måste lämna.

”Jag kan tänka mig att hyrorna kommer 
dubbleras när allt står klart, vilka ska flyt-
ta in och klara sig då? Det vore ju bättre 
om vi fick bara kvar.” Befintlig kulturverksamhet

SLUTSATS

De befintliga lokalerna för kulturändamål skapar 
kulturella mötesplatser och bidrar till områdets 
identitet. Utbudet i Viksäng centrum bidrar också 
till en variation av samlingslokaler inom promenad- 
och cykelavstånd.

AV KULTUR- OCH SAMLINGSLOKALER

antal & variation

REKOMMENDATION

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIV VERKSTAD 

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Folkhälsoprogram ska staden:

• Skapa attraktiva mötesplatser för gemenskap  

och kultur i bostadsområdet.

• Ge skolan, organisationer och föreningsliv en 

central roll i stadsdelen.

• i så stor utsträckning som möjligt utveckla 

trygga och trivsamma bostadsområden 

med tillgång till skola, barnomsorg, kultu-

rella mötesplatser, butiker, plats för lek och 

idrott samt grönområden.
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BAKGRUND

Platsidentitet kan beskrivas och förklaras på flera 
sätt men tolkas här som karaktärsdrag som invå-
nare identifierar sig med, både genom individuella 
eller kollektiva berättelser. Karaktärsdrag, unika 
företeelser, utformning, aktiviteter, funktioner och 
verksamheter kan vara viktiga faktorer i att etablera 
olika berättelser om en plats (Borén & Koch, 2009). 

Kulturvärden kan i sin tur handla om både beva-
randet av materiella kulturmiljöer men också om 

tillskapandet av nya värden. Exempel på detta är of-
fentlig konst och arkitektur, vilket har potential att 
fungera som en resurs för utvecklingen av platsiden-
titet (Legeby mfl., 2016).

NULÄGE

Idag består planområdet främst av lägre industri-
byggnader. Några av lokalerna har kulturhistoriska 
värden och fungerade tidigare som Flygförvaltning-
ens verkstäder för renovering och nyproduktion av 
flygplan. Den före detta centrala verkstaden inrym-
mer idag olika verksamheter och ateljéer som bl.a. 
hyrs av ett konstnärskollektiv. Verksamheterna i lo-
kalerna vittnar om att de har besökare som berättar 
hur de brukade arbeta där under mitten av 1900-ta-
let och att lokalerna på så vis är viktiga bärare av his-
torien.

”Vi är en industristad och det här är som 
ett kulturhus. Det finns fortfarande folk 
som lever och kan berätta om hur det var 
när det fungerade som Flygvapnets verk-
stad.” Om den förre detta Centrala verkstaden

Inom analysområdet i övrigt, norr om Björnövägen, 
finns ett område som är utpekat som en mycket vär-
defull bebyggelsemiljö. Bebyggelsen består av ked-
jehus från 1960-talet. I stadsdelen Hamre-Talltorp 
finns i övrigt tre utpekade områden med mycket 
värdefull bebyggelsemiljö. Dessa utgörs av villor, 
kedjehus och radhus från 1960-talet med partier av 
bevarad naturmark.

FRÅN MÅLDOKUMENT I VÄSTERÅS STAD

Enligt Översiktsplan:

• I Västerås ska kulturarvet vara en resurs när 

staden utvecklas och förändras. Det som 

byggs i dag blir en del av stadens framtida 

kulturarv.

• Visa identitetsskapande byggnader, parker 

och andra miljöer respekt när staden ut-

vecklas och förnyas

• Planeringen tar hänsyn till och stärker kul-

turmiljövärden i de utpekade stråken med 

höga landskapsvärden

• Utveckla och tillgängliggöra värdefulla kultur-

miljöer för västeråsarna och besökare

• Utblickar mot Mälaren ska tas tillvara och för-

stärkas

PLATSENS IDENTITET OCH KULTURVÄRDEN

SÖDR A REGATTAGATAN (GOOGLE MAPS)

VATTENKONTAKTEN FR ÅN REGATTAGATAN (GOOGLE MAPS)

FLYFÖRVALTNINGENS FÖRE DETTA CENTR AL A VERKSTAD
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Entrén till den före detta Centrala verkstaden (Foto: Konstnärernas kollektivverkstad).

”Naturlandskapet ingår som ett osökt 
komplement till bebyggelsen” Det byggda kulturarvet - 

om stadsdelen Talltorp

 
I övrigt består bebyggelsen i de sydvästra delarna 
av analysområdet främst av flerbostadshus på 4–7 
våningar från 19974–2013. Men även rad- och ked-
jehusbebyggelse i de nordöstra delarna av analysom-
rådet. 

Samtliga kvarter och gatunamn anspelar på ett ma-
rint tema. 

PLANFÖRSLAG

I gestaltningsprinciperna för Regattan beskrivs för-
slaget som ett naturnära och urbant tillskott där be-
fintlig hällmarkstall- och ädellövskog tillsammans 
med utblickar mot Mälaren bevaras och förstärks. 
Bevarade träd används för att stärka känslan från 
befintlig naturmark och tankesättet inspireras av 
värdefulla bebyggelsemiljöer i områdets omgivning.

Stadsbyggnadsprincipen utgår från en variation 
av bostadskvarter som tillför en annan karaktär 
och skala än vad som finns på platsen idag. Bebyg-
gelsetyperna varierar mellan hus i park (Tallarna), 
terrasserade hus (Terrasserna) som anpassas ef-
ter terrängen längs Regattagatan, sammanbundna 
lamellhus (Parkstråket) och en mer klassisk kvar-
tersbildning (Ekarna).  I de tillkommande kvarte-
ren kommer ett antal så kallade ”profilbyggnader” 
utmärkas genom en mer tongivande arkitektur, kon-
struktionsmetoder och gestaltning. 

Bevarandet av de gamla verkstäderna kommer att 
bidra till att berätta en historia om platsen och ger 

ett mer heterogent intryck i kombination med de till-
kommande bostäderna. Detta skapar i sin tur mer-
värden för boende, verksamma och besökare. 

SLUTSATS

I och med att platsen förändras från ett renodlat 
verksamhetsområde till ett bostadsområde ändras 
karaktären i området. Den befintliga identiteten 
kommer att omvärderas och utvecklas i och med att 
fler kommer att vistas på platsen dagligen. 

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der kommer att innebära ett mervärde för platsen 
och för boende, besökare och verksamma i området. 
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REKOMMENDATIONER MÖTESPLATSER
• För en dialog med kommunen om huruvida tillgången till 

närlekplatser är tillräcklig, eller om kommunen behöver 
etablera ytterligare en områdeslekplats.

• Låt barn och pedagoger på förskolorna delta i dialog kring 
utformning av de nya parkerna så att de svarar mot verk-
samheternas behov.

• Aktivera de nya mötesplatserna i ett tidigt skede, så att det 
blir målpunkter redan innan inf lytt. Exempelvis genom 
ambulerande företag och food trucks på den nya torgytan.

• Använd platsens och bebyggelsens industrihistoria för att 
skapa en tydlig identitet i område, även i de delar som helt 
byts ut mot ny bebyggelse. Kvarters- och platsnamn kan 
användas för att vittna om hur platsen använts tidigare.

• Stötta kulturaktörerna och dess verksamheter så att de blir 
ett bestående värde för boende, verksamma och besökare 
till området.

• Utforma spontanidrottsplatsen så att den också tilltalar 
tjejer och kvinnor, som annars tenderar att använda den 
typen av platser i mindre utsträckning.

TILLFÄLLIG FESTIVAL I JESUSPARKEN MALMÖ (2017)

UTSTÄLLNING KONSTNÄRERENAS KOLLEKTIV VERKSTAD
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