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1 VISION
Västeråsarnas Nya Favoritplats!

Hur vill du att Stora torget och Bondtorget ska se 
ut och vad vill du göra där? Det var en av frågorna 
när vi pratade med invånarna i Västerås under 
invånardialogen 2016. Tillsammans med resultaten 
från dialogprojektet Tyck om din innerstad, bildade 
alla dessa synpunkter, förväntningar och önskemål 
en vision om vad våra torg ska vara, nämligen 
Västeråsarnas nya favoritplats. 
 Vi vill ha en plats som känns som de där torgen 
man minns från semesterresorna och filmerna, 
stora och livliga scener för allt som händer i stan, 
fyllda med alla möjliga sätt att trivas, synas och 
träffas. 
 Vi vill ha en plats där alla kan kännas sig hemma, 
trygga och välkomna. En plats som på riktigt är öppen 
och tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariationer, 
ålder, stil, status eller bakgrund.
 Kan du höra alla ljuden? Beställningen i 

restaurangen, alla språken, kyssarna, fnissen, 
vattendropparna från fontänerna, handlarnas rop, 
klirret från vinglaset, hemligheterna som utväxlas 
i skuggan under löven. Knarret från fåtöljerna. De 
första tonerna från kvällens konsert. Torgens ljud, 
när de är som bäst. 
 Kan du se det framför dig? Hur vi byggt vidare 
på torgets tradition, men gjort en nyskapande 
omdaning, så att torget fått en stark identitet. Det 
där måste vara i Västerås, säger folk, jag känner 
igen arkitekturen. Jag känner igen hur de använt 
konst, färg och ljus och gjort det med mod, finess 
och glimt i ögat. 
 Kan du se allt vi kan göra där? Alla livets olika 
funktioner liksom smälter in i varandra, så att 
man kan bo, arbeta, roa sig, slappna av, uppleva, 
överraska, handla, cykla, strosa, allt på samma 
område.

Kan du se den? Favoritplatsen? Det är dit vi ska.
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Varför bygga om torgen?
Ett stadsrum av Stora torgets betydelse ska vara ett torg 
för västeråsarna. Det ska vara välfungerande torg med 
en omsorgsfull gestaltning samt vara en plats man dras 
till och där man gärna stannar kvar. Stora torget ska vara 
hjärtat och den naturliga mötesplatsen i staden. Det ska 
vara levande, offentliga rum. Omdaningen av torgen 
stämmer väl in med den satsning som görs på Väster-
ås city, med mål att öka attraktionskraften till Västerås 
centrala delar. Projektets genomförande är beslutat av 
kommunfullmäktige i Västerås.

”God arkitektur och gestaltning ska prägla utvecklingen 
av staden både vad gäller byggnader och offentliga rum 
och platser. Dessa är viktiga som mötesplatser, för över-
föringen av traditioner, vardagsrutiner och erfarenheter 
mellan generationerna, liksom för kulturlivet i staden.” 
ÖP 2026

Dagens utformning uppfyller inte förväntningarna man 
kan ställa av ett stortorg av idag avseende funktion, es-
tetik och innehåll.
• Torgens innehåll lever inte upp till de förväntningar-
na man bör ha på dessa viktiga, offentliga rum. Idag var-
ken dras människor till platsen eller uppehåller sig på 
platsen i den utsträckning som är önskvärd. Kriterierna 
för ”Mötesplatsen” och ”Det levande torget” uppfylls 
inte.
• Tillgängligheten på torget är undermålig. Torgets 
markbeläggning med sättningar försvårar framkomlig-
heten för exempelvis rullstolsburna
• Torget är i allmänt slitet skick.

Arbetsprocessen
1. Program med utgångspunkter inför gestaltningsar-
bete
Programmets syfte är att ringa in utgångspunkterna in-
för framtida arbete.
2. Gestaltningsprogram och förprojektering
Förutsättningarna och funktionerna i ovanstående pro-
gram får i gestaltningsprogrammet en form. Parallellt 
ska nödvändig projektering utföras för att säkerställa 
att det som är föreslaget i gestaltningsprogrammet kan 
byggas. 
3. Bygghandling
Bygghandlingen innehåller de nödvändiga handlingarna 
för att kunna bygga om torgen.
4. Byggnation
Med bygghandlingen som grund handlas en entrepre-
nör upp som bygger torgen.

Syftet med detta program
Tjänstemän från olika förvaltningar på Västerås stad 
har gemensamt tagit fram detta program med utgångs-
punkter inför arbetet med gestaltningen. Programmet 
behandlar många olika aspekter att tänka på, svar på 
svåra frågeställningar och möjligheter och beskriver vil-
ken riktning och ambitionsnivå Västerås stad har med 
torgen. Det är också ett sätt att skapa en uppfattning 
om projektets omfattning.
I arbetet med gestaltningen av torgen är programmet 
en viktig förutsättning, programmet ska följas. En bra 
grund att utgå ifrån för konsulterna som ska ge torgen 
en form och innehåll. Programmet ska vara en hjälp och 
stöd i gestaltningsarbetet och visa på möjligheter och 
inte begränsningar. Programmet är inte meningen att 
vara begränsande för konsultens kreativitet.

Läsanvisningar
De blå rutorna på varje uppslag är ett koncentrat av 
vad förutsättningarna inför framtida arbete är. De är ut-
formade som en checklista som kan bockas av när ett 
gestaltningsprogram finns färdigt. Detta koncentrat är 
sedan utförligare beskrivet i text och bild, för att öka 
förståelsen bakom de förutsättningar som ska arbetas 
vidare med.
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Stora torget - Bondtorget

Stadsmiljögruppen

Tyck om din innerstad Invånardialog
Ungdomsdialog

Torghandlarna

Citysamverkan

Bondens egen marknad

Fastighetsägarna

Restaurangerna

Cykelrådet

Västerås handledande 
samarbetsråd (VHS)

Stora Torgets Vänner

Kiosken

Länsstyrelsen

Drift och underhåll
Trafik

Tekniska system

Dialog och samverkan 
Arbetet med omdaningen av Stora torget och Bond-
torget har och ska även i fortsättningen bedrivas i en 
öppen och bred process. Det krävs ett nära samarbete 
med en mängd olika förvaltningar, grupper, organisatio-
ner med mera, både internt inom stadens organisation 
och externt för att få ett så bra resultat som möjligt. En 
viktig pusselbit har varit att ta reda på vad västeråsarna 
vill med torgen, och därför har en invånardialog genom-
förts som gett projektet mer kunskap om vad västerå-
sarna  har för synpunkter, förväntningar och önskemål. 
Resultatet från dialogprojektet Tyck om din innerstad 
innehåller input även till Stora torget och Bondtorget, 
vilket har beaktats. Andra viktiga aktörer som har förts 
dialog med är exempelvis fastighetsägarna, olika verk-
samheter, torghandlare, Citysamverkan, Stadsmiljö-
gruppen med mera. All den information och material 
som samlats in genom denna dialog och samverkan har 
utvärderats och ligger till grund för detta program.
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Invånardialogprojektet Tyck om din innerstad (TODI)
2016 startade Västerås stad upp projektet Tyck om din 
innerstad. Målet är att ta fram en gemensam målbild 
för Västerås innerstad för år 2050. TODI har bland annat 
ordnat seminarier, workshops, haft webbenkäter, flyt-
tat ut kontoret på stan och arrangerat urbana samtal 
mellan politiker och inbjudna gäster.  Sammanlagt  har 
projektet mött ungefär 3 000 personer genom de olika 
aktiviteterna. I dag finns över 1 500 idéer/synpunkter 
att analysera.
Det dialogen visar som är speciellt intressant för om-
byggnation av torgen är att torgen idag är i absoluta 
toppen när västeråsarna pekar ut sina favoritplatser. 
Platsen är även i topp som en plats med potential, det 
vill säga en plats som kan bli bättre, där förändring be-
höver ske. Torgen rankas även högt som viktig mötes-
plats. 
När TODI har ställt frågor kring framtidens Västerås har 
många svar handlat om offentliga rum på olika sätt. Här 
listas tankar från västeråsare som är viktiga aspekter att 
ta med i arbetet med torgen med bakgrund att dessa 
platser faktiskt pekas ut som så viktiga för västeråsarna.   
Innerstaden ska vara en plats där vi kan vi känna inspira-
tion och få kreativ fart. En innerstad med bättre plats för 
skapande i alla olika former gör att innerstaden blomst-
rar. Vi vågar sticka ut. Västeråsarna vill ha mer konst. 
Mer kreativitetet och mer tillåtande i utformningen av 
stadens rum.
Ökad stolthet och identitet återkommer också som 
tema. Torgens nya utformning erbjuder möjlighet till 
identitetskapande gestaltning. Invånarna i Västerås ska 
ha anledning att känna sig stolta över sin innerstad. Ur 
stoltheten växer sammanhållning och drivkraft till fler 
positiva förändringar. Konst som identitetsskapare, ut-
manande arkitektur är saker som nämns.
Västeråsarna önskar sig bättre mötesplatser. Platser 

som designats för att underlätta och förenkla möten 
mellan människor. Det är i mötet mellan människor som 
kreativiteten föds. Mer mys, tack! Mer grönska, mer 
sittplatser som underlättar umgänge med mera. Väster-
åsarna önskar en mer tolerant och tillgänglig innerstad. 
Människor med olika bakgrund, ålder, funktionsvaria-
tioner, kön och sexuell läggning ska känna sig välkomna 
i innerstaden.  Vi behöver både jobba med det fysiska 
men även med att skapa öppenhet och nyfikenhet. En 
stad där människor trivs är också en stad som har möj-
lighet att utvecklas på andra plan. 

En innerstad för alla!

Dialog med förskolebarn

Flygfoto över innerstaden

Urbana samtal
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Invånardialogen inriktad på Stora torget - Bondtorget
Invånardialogen genomfördes under en dryg månads 
tid, mellan 27/10 till 30/11 2016. Invånarna kunde läm-
na bidrag via mejl, elektroniskt formulär på projektets 
sida på Västerås stads webportal och via “vanlig” post-
gång. Dessutom fanns tjänstemän och politiker från 
staden på plats under torsdagen 27:e oktober samt 
lördagen den 29:e oktober. Då kunde invånarna passa 
på att diskutera torgens framtid, äta godis, ta en kopp 
kaffe och lägga sina förslag i en förslagslåda på platsen. 
“Ungdomskonsulter” gav sig ut på stan för att fånga in 
ungdomarnas önskemål och förväntningar. 

Frågan som ställdes i invånardialogen var:

Hur vill du att torgen ska se ut 
och vad vill du göra där?

Svaren från undersökning har delats in i kategorier. Kat-
egorierna kan ses som intressemätare, vad som ligger 
västeråsaren varmast om hjärtat och därigenom viktigt 
att beakta i den fortsatta planeringsprocessen. Totalt 
har 149 personer lämnat skriftliga bidrag.

Nr Antal Titel

1 58 Sittplatser
2 51 Grönska
4 50 Aktiviteter
3 46 Försäljning
5 35 Evenemang
6 35 Vatten
8 30 Trafikföring
7 24 Äta och dricka
9 22 Barn
10 21 Historia
11 18 Tillgänglighet
12 14 Belysning
13 13 Funktioner
14 6 Övrigt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Ungdomskonsulterna redo!
Mer om resultatet finns att läsa i den fullständiga 

sammanställningen över invånardialogen.Foto: Maria Reisten
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Arbetsområdet
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Torgens historiska bakgrund
All text och bild under denna rubrik är hämtat från Funkia 
Landskapsarkitekters förslag på Stora torget dat. 2013-01-23.
Västerås stad har en mycket gammal historia och är en 
av Sveriges tre äldsta städer tillsammans med Skara,  
Lund och Sigtuna. Västerås räknas som stad från år 990 
(att jämföra med Stockholm från år 1250). Stadens för-
sta kända namn Aros är den fornordiska benämningen 
på åmynning. Så småningom byttes namnet till Västra 
Aros (att jämföra med Östra Aros som Uppsala kallades 
i äldre tid). 

Stora torget
Stora torget hette förr Gamla torget. Torget kallades 
sannolikt gamla i relation till Nya torget söder ut längs 
Svartån, dagens Fiskartorg. På den del av torget som 
idag kallas Bondtorget låg Rådhuset fram till början 
av 1800-talet, i princip mitt på dagens Bondtorg. 1860 
flyttades rådhusfunktionen in i ett nybyggt rådhus vid 
Fiskartorget och rådhusbyggnaden på Bondtorget för-
svann. Idag huserar stadsfullmäktige i Västerås Stads-
hus från 1954 intill Fiskartorget. Stora torgets norra sida 
omgestaltades år 1907 och den östra sidan med Domus 
i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Vid sam-
ma tid även södra sidan. Det som idag kallas Bondtorget 
har den äldre bebyggelsen intakt och har även den äld-
re torgytans utsträckning bevarad. 

Bondtorget
Bondtorget har sannolikt fått sitt namn efter torgets 
funktion som handelsplats från traktens bönder. Någon 
äldre historisk förankring har inte namnet på platsen. 
Prästgatan, som förr låg norr om kvarteret längs torgets 
norra sida, försvann vid sekelskiftet i samband med att 
kvarteret revs och nya Stadshotellet uppfördes. Stads-
hotellet uppfördes efter ritningar av Erik Hahr 1907 och 
är idag byggnadsminnesförklarat.

År 1900 står ett kvarter framför Stadshotellet.

År 1907 är kvarteret nyrivet.

År 1910-1915, Stora torget återfinnsÅr 1854, Rådhuset är borta men Stora torget finns inte

År 1800, Rådhuset är kvar

År 1688, Rådhuset vid torget
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Torgen idag 
Stora torget
Stora torget idag består av en central, öppen yta med 
beläggning av natursten. Norr om denna, framför Stads-
hotellet, löper en angöringsgata för trafik, bland annat 
till parkeringar framför hotellet. Här finns också taxizon. 
Mot Stadshotellet finns en rad med pelarekar med un-
derplantering. I söder, längs Sigmas fasad, löper en cy-
kelbana kantad med en rad med lindar, häckar samt cy-
kelparkeringar. Sammantaget upplevs det som att Stora 
torget inte har en utan flera rumsligheter.
Konstverket Aseaströmmen står vid torgets sydligaste 
hörn. Det finns sammanlagt 19 träd på torget, de flesta 
i bra kondition. Tre olika former av belysning finns, park-
belysning vid cykelbanan mot Sigma, högre trearmad 
armatur på torgets stora öppna delar samt högre enar-
mad armatur vid parkeringen framför Stadshotellet. 
 
Bondtorget
Bondtorget är idag en öppen plats, med markbelägg-
ning av storgatsten på kommunikationsstråk samt kul-
lerstensytor på omgivande ytor. På torgets östra sida 
finns tre stycken stora lindar, som mår bra och som ger 
torget en egen rumskänsla. I övrigt kantas torget av 
byggnader av gammal stil som går tillbaka till 1700-ta-
let. På torget finns en korvkiosk från slutet av 1990-ta-
let. Belysning finns i form av armaturer i gammal stil, 
trearmad samt enarmad, dessa skyddas av granitpolla-
re som påkörningsskydd. 

Gatan mellan torgen
Mellan Stora torget - Bondtorget leder förlängningen 
av Västra kyrkogatan. Det är en stensatt gata för endast 
behörig trafik vilka består av leveranser till restauranger 
samt till boendeparkering i Kv. Kaj. 

Västra kyrkogatan
Västra kyrkogatan är ett viktigt stråk, det är en viktig 
länk och koppling mellan centrum och ett av Västerås 
viktigaste besöksmål, Domkyrkan. Idag upplevs gatan 
som en bakgata. Gatan består av gångstråk på bägge 
sidor gatan, cykelbana på västra sidan samt körbana. 
På den östra sidan finns entré till Probanparken. Denna 
lilla park lever en rätt undanskymd tillvaro, och är en 
tillgång värd att lyftas fram. 

Orientering

Stora torget

Biskopsgatan

Probanparken

Smedjegatan

Bondtorget

Västra Kyrkogatan

Köpm
angatan

Torggatan

Östra Kyrkogatan

Gatan mellan torgen

Bondtorget

Stora torget
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4.1 Byggnaderna runt torgen
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2. Kv. Igor
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8. Bellmanhuset

1. Stadshotellet

3. Sigma

4. Kv. Kaj

5. Zimmermanska huset

6. Casinohuset
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Inledning
Runt torgen finns byggnader från olika tidsepoker, med 
start från 1700-tal till nutid. Rör man sig runt Bondtor-
get slås man av en arkitektur som letar sig tillbaka flera 
hundra år och fortsätter man till Stora torget med Kv. 
Igor och Sigmahuset så ser man resultet av den stora 
förändring som skedde i centrumkärnan under 1960-ta-
let. Det finns sammanfattningsvis en stor variation av 
arkitekturstilar av olika åldersursprung som präglar tor-
gets väggar.

1. Stadshotellet
1898 började planerna på ett nytt stadshus där bland 
annat hotell, restaurang, frisersalong, spritbolag och 
festvåning skulle finnas. Efter många stridigheter in-
vigdes stadshuset/stadshotellet och efter invigningen 
kallades byggnaden enbart Stadshotellet. 
Jugendbyggnaden som Erik Hahr ritade räknas till en 
av Sveriges vackraste byggnader. Byggnaden innehöll 
40 rum, stora matsalar, festvåning, musikkafé och ett 
systembolag. I Västerås var Stadshotellet först med att 
installera vattentoalett vilket var för tiden väldigt lyxigt. 
Det finns en stor potential att lyfta fram  Stadshotellets 
arkitektoniska värden på ett bättre sätt än i dagsläget då 
det är skymt av gata, träd och parkering.

2. Kv. Igor
Fastigheten byggdes 1963 som ett Domusvaruhus och 
stora förändringar har skett genom åren, både exteriört 
och interiört. 2008 inleddes en ombyggnation med 
syfte att helt omprofilera gallerian. 2010 invigdes Kv. 
Igor med dagens utseende och funktion, som shopping-
galleria. Idag består Kv. Igor av cirka 40 butiker och res-
tauranger. Gallerian innehåller också livsmedelsbutik, 
systembolag, gym samt parkeringshus med cirka 300 
parkeringsplatser.

3. Sigma
Sigma är Västerås allra första galleria som byggdes 1966. 
Idag är Sigma ombyggt till ett handelshus med butiker 
som har egna entréer. I huset finns butiker, café, restau-
rang, nattklubb och bowlinghall.

□ Samtliga byggnader med sina olika arkitektoniska 
värden är viktiga att beakta i torgplaneringen.

4.1 Byggnaderna runt torgen

2. Kv. Igor

1. Stadshotellet

3. Sigma
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4. Kv. Kaj
Huskroppen som vetter mot Bondtorget består är ett 
putsat tvåvåningshus med mäklarbyrå, restaurang, bu-
tiker med mera. Byggnaden har entréer ut mot Bond-
torget. Byggnaden är i sitt inre en 1700-talsbyggnad, 
dess yttre återspeglar hur en byggnaden kan ha tett sig 
på 1700-talet.

5. Zimmermanska huset
Huset är i sitt nuvarande utseende byggt 1839. Det har 
en lång historia som apotek och föregicks av en bygg-
nad uppförd efter branden 1714 som också innehöll 
apotek. Huset har en ursprunglig träfasad. I byggnaden 
ryms butiker samt hyresbostäder på andra våningen. 
Mitt på huset finns huvudentré med stentrappa och en 
tillagd ramp.

6. Casinohuset
Detta hus brann ner till grunden år 1971 och åter-
uppbyggdes igen utifrån samma utseende. I byggnaden 
finns frisör och restaurang, på övervåningen hyres-
bostäder.

7. Timmerhuset
Timmerbyggnaden är en av de äldsta kring torget. Den 
var ekonomibyggnad till fastigheten på norra sidan av 
Bondtorget.

8. Bellmanhuset
Det gula huset från 1800-talet på den norra sidan av 
Bondtorget har varit bostäder och olika affärer. I bygg-
naden finns numera en restaurang.

4.1 Byggnaderna runt torget
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□ Lindar (1) bör utgå. 

□ Linden (2) bör sparas. 

□ Lindarna (3) bör sparas.

□ Platanen (4) bör sparas. 

□ Pelarekarna (5) utanför Stadshotellet bör sparas.

□ Befintligt trädbestånd bör kompletteras med fler 
träd.

□ Nya träd ska ha stor blomsterprakt/andra starka es-
tetiska värden över hela året.

□ Nya planteringar med högt prydnadsvärde över hela  
året bör planeras in.

□ Planteringar ska konstbevattnas.

Bakgrund
Grönska i staden är viktigt, det visar inte minst invånar-
dialogen där grönska var det näst mest önskade inslaget 
på nya torgen. I Handlingsplan för Västerås stadsträd 
poängteras trädens betydelse i staden och ett av målen 
är fler stadsträd.

Befintliga träd
1. Rad med sex lindar längs med Sigmahusets fasad. 
Dessa är i dåligt skick, de är oregelbundna i sin form och 
inte särskilt tilltalande. Bör tas bort.
2. En stor och välvuxen lind finns i torgets norra hörn. 
Denna är välmående och har en strategisk placering. 
Bör sparas.
3. Tre lindar på Bondtorgets östra sida. Avgränsar Bond-
torget mot övriga torgytor i öster. Mår bra och bör spa-
ras.
4. Platan som är ett trevligt inslag på torget. Mår bra 
och bör sparas.
5. Åtta stycken pelarekar utanför Stadshotellet. Plan-
terades 2007, dock har det funnits pelarek historiskt i 
dagens position sedan länge. Mår bra och bör sparas.

Planteringar
Idag finns planteringar i form av klippt häck under lind-
raden (1) samt buskskikt under pelarekarna (5).

Mål
Att planera in mycket ny grönska på torgen är eftersträ-
vansvärt. Viktigt att beakta vid val av växter är att få 
prydnadsvärde över hela året, samtliga årstider. Växt-
materialet kan utgöras av lök, perenner, buskar, pryd-
nadsgräs och klätterväxter. Nya växter ska väljas med 
hänsyn till skötsel och drift.  Planteringarna ska vara 
konstbevattnade.

Grönska

1

1

25

43

3

3

4.2 Fysiska element på torgen

Befintliga träd

Platanen (4) utanför SEB
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□ Det ska finnas en variation av sittmöjligheter på tor-
gen.

□ Tillgängliga sittplatser med ryggstöd och armstöd
ska finnas.

□ Sittplatser ska finnas i både sol och skugga.

□ Sittmöjligheterna ska erbjuda både samvaro och en-
skildhet som alternativ.

Idag
Idag finns ett fåtal sittplatser på torgen och består av 
parksoffor och parkbänkar. Samtliga är i dåligt skick och 
har sett sina bästa dagar. De möbler som finns är inte 
samordnade i stil.

Mål
Resultatet i invånardialogen pekar mot ett stort önske-
mål om fler sittplatser. Målet med sittplatserna är att 
varje individ ska kunna hitta sin favoritplats på torget 
utifrån sina behov och förutsättningar.

Sittplatser

Resultatet av invånardialogen visar en stor längtan efter 
fler sittmöjligheter på torgen. 
Teckning av Emma.

4.2 Fysiska element på torgen
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Några flyttbara parksoffor finns idag på torgen.
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□ Tillgänglighetsaspekter ska beaktas, se avsnitt ”Kom-
munikation och tillgänglighet”.

□ Den nya markbeläggningen ska ha en omsorgsfull 
gestaltning.

□ Markbeläggningen ska hålla hög kvalitet.

□ Kullerstensytorna på Bondtorget utgår. 

□ Befintlig sten av granit (torgsten, storgatsten, små-
gatsten mm) kan återanvändas på lämpliga ytor.

Idag
Dagens torg- och kommunikationsytor har en varieran-
de uppsättning av markmaterial, vissa håller hög kvali-
tet medan andra ej håller den kvalitet som förväntas på 
ett stortorg.

Torgsten
Stora torget består till största delen av ”torgsten”. Det 
är svensk granit av hög kvalitet, liknande storgatsten 
men har en mer varierad storlek. Är ej godkända ur till-
gänglighetssynpunkt men kan återanvändas på lämpli-
ga ytor.

Storgatsten
På Bondtorget består kommunikationsytorna av stor-
gatsten som håller hög kvalitet. Är ej godkända ur till-
gänglighetssynpunkt men kan återanvändas på lämpli-
ga ytor.

Kullersten
På Bondtorget består stor del av markytorna av kuller-
sten. Dessa ytor är ej godkända ur tillgänglighetssyn-
punkt, stor svårighet om inte omöjligt att ta sig fram 
med rullstol, rullator eller barnvagn. Dessa ytor utgår.

Övrig granit
Smågatsten, gångbanehällar, kantstöd av granit håller 
hög kvalité och kan med fördel återanvändas på plat-
sen.

Golvet

Ambitionen ska vara att gulmarkerade ytor ska hålla högsta klass 
på markbeläggningen.

4.2 Fysiska element på torgen

Kullersten

Storgatsten

Torgsten
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□ Vattenanläggning ska planeras in.

□ Isbana ska planeras in.

□ Att kombinera yta för vattenanläggning och isbana 
är önskvärt.

□ Teknikutrymmen till isbana och vattenanläggning 
kan förläggas i Citytunneln.

Som referens: storleken på dagens isbana inlagd på Stora torget

4 FÖRUTSÄTTN
IN

GAR

Vattenanläggning
Idag finns en mindre vattenanläggning i korsningen 
Smedjegatan/Torggatan. Trots sin ringa storlek är denna 
mycket populär. 

Isbana
På Stora torget har det tidigare år funnits en populär 
isbana av temporär karaktär, den byggs upp och tas ned 
varje år och är flyttad till Melkertorget. Som företeelse 
är isbanan mycket populär. Idag är isens utbredning 
17x19 meter, och till det finns ett teknikhus som är 2.60 
x6.40 m. Utöver detta finns också fyra stycken tem-
porära strålkastare, sittplatser och vinterutsmyckning. 

Sammanfattning
Att bygga en kombinerad vattenanläggning/isbana 
skulle ge många positiva inslag till torgen. 
Vattnet som element ger upphov till både avkoppling 
och lek. Det ger torgen en fokuspunkt och är en mag-
net, populär oavsett ålder. 
Isbanan ger liv åt vinterhalvåret genom lek. Blir en mag-
net på vintern då det inte händer så mycket.

Att kombinera dessa två på en och samma yta ger en 
aktiverad yta sommar som vinter. Att den kombinerade 
vattenanlälggningen/isbanan ligger utan kanter är eft-
ersträvansvärt.

Populär julgransplundring Melkertorget (2017)

Vatten kan ge både lek och avkoppling

Vattenanläggning och isbana

4.2 Fysiska element på torgen
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Aseaströmmen
Aseaströmmen av konstnären Bengt Göran Broström 
invigdes 1989 och är en mycket omtyckt skulptur. Ver-
ket föreställer arbetare som cyklande tog sig till och 
från jobbet vid Asea (numera ABB) vid skiftbytena i 
1930–50-talens Västerås.

Stenpoesi
På förslag av konstnären Ida Rosén Branzell har Västerås 
stad uppfört sex “stenpoesiplattor” bestående av sex av 
Tomas Tranströmers haikudikter. En av dessa är plac-
erad under platanen utanför SEB-s entré.

Fem Former
Fem former är en skulptur av koppar av KG Bejemark 
och uppfördes 1965. Den är placerad på Sigmahusets 
fasad och ägs av fastighetsägaren.

Ny offentlig konst
Ett nytt offentligt konstverk ska uppföras i samband 
med att torgen byggs om. Konstverket ska vara av lekfull 
karaktär och vända sig till barn och inbjuda till interak-
tion och lek. Det ska ha en estetik och form som även 
tilltalar vuxna. Verket kan exempelvis innefatta vatten, 
ljud, ljus eller markbearbetning.
Ambitionen är att en konstnär ska kunna arbeta fram 
den konstnärliga gestaltningen genom ett nära samar-
bete med upphandlade konsulter, förutsatt att arkitekt 
och konstnär kan anlitas samtidigt.
Finansiering sker efter modellen att cirka 1% av Sto-
ra torgets projektbudget avsätts till konstnärlig ge-
staltning. Därtill kan ytterligare medel tillkomma från 
Västerås konstmuseum.
Ett mer detaljerat konstprogram kommer tas fram av 
Västerås konstmuseum.

Offentlig konst

□ Asea-strömmen ska finnas kvar på Stora torget - 
Bondtorget.

□ Det förordas att Asea-strömmen står kvar orörd i da-
gens position av ekonomiska skäl och med hänsyn till 
västeråsarnas uppskattning av verket. Dock finns möj-
lighet till att ge konstverket en ny placering om det finns 
starka skäl för detta.

□ Asea-strömmen ska effektbelysas på något sätt.

□ Fem former förblir orörd, utan åtgärder.

□ Stenpoesiplattan ska återplaceras i sin ungefärliga, 
nuvarande placering, i samordning med Västerås konst-
museum.

□ Ett nytt, offentligt konstverk ska uppföras. Arbetet 
sker i samarbete mellan konstnär och upphandlade 
konsulter. 

4.2 Fysiska element på torgen

Asea-strömmen

Fem former

Stenpoesi
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□ Det ska finnas mycket saker att göra, se och uppleva 
på torgen.

□ Innehållet ska vara varierande och vända sig mot 
alla olika typer av människor.

□ Det bör finnas inslag som är både av introvert och 
extrovert karaktär.

□ Något som vänder sig till barn bör finnas.

Aktiverande element Bakgrund
Några saker har genom detta program redan nämnts 
som kommer göra att folk kommer till och stannar kvar 
i större utsträckning än idag. Detta kan exempelvis vara 
sittplatser, att det är trevlig grönska, en vattenanläggn-
ing, bra belysning. Men det ska också finnas saker som 
aktiverar besökarna, det är önskvärt vilket invånardia-
logen visar, Aktiviteter kom på en hedrande tredjeplats. 
I invånardialogen framkom också en rad olika förslag 
på vad man skulle kunna göra på torgen, exempelvis 
åka skridskor, spela sällskapsspel, lyssna på musik och 
dansa. Ytterligare en aspekt som önskas är något för 
barn, vilket också ska beaktas i fortsatta planeringen.

Mål
Att torget ska ha ett innehåll som aktiverar besökarna.

skejta dansa spelamusik åkaskridskor spelasällskapsspel spelamegastortschack lyssnapåmusik-
vattenlek interaktivitet spel fotboll freesbee ätamat hoppahage ståpåhänder ropa hänga gunga 
klättra springa skriva filma upptäcka memory pokemonjakt gymnastik styrketräna utegym sola 
läsabok titta lukta odla treirad luffarschack karusell rutschkana lianer trapets romerskaringar 

4.2 Fysiska element på torgen
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Inspirationsbild: spel och sittplatser i ett

Inspirationsbild: snurrhäng

Inspirationsbild: klätter
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

□ Ett bra allmänljus ska skapas på platsen.

□ Effektbelysning kan användas för att skapa stäm-
ningar och dynamik.

□ Aseaströmmen ska effektbelysas.

□ De befintliga belysningsarmaturerna som håller hög 
kvalitet kan återanvändas (1, 2, 4, 5, 6).

□ Stolpar ska ha genomtänkt placering som inte hin-
drar samt också vara lätt att komma åt och underhålla.

□ Belysningen bör kunna behovsanpassas.

Belysning Idag
Belysningen på torgen är idag generellt sliten. Idag an-
vänds ny teknik än de ljuskällor som är monterade idag. 
Dock håller en del av stolparna hög kvalitet och kan vara 
värda att renovera samt byta ljuskällor till modern, en-
ergibesparande sådan. Att återanvända befintliga stol-
par skulle vara sympatiskt ur miljösynpunkt samt även 
av nostalgiska skäl.

Mål
Trygghet ska skapas, ej mörkt och obehagligt att gå 
över. Inga mörka platser. Bra allmänbelysning men effe-
ktbelysning kan förstärka. Undvika bländande uppljus. 
Tillgännglighet. Dynamik, upplevelse. Flexibilitet. och 
ha en flexibilitet (ex. dimbara, möjlighet till invidivuell 
styrning, styrning av färg, intensitet, färgtemperatur). 
Jämn oc bra belysning. Kunna öka och minska belys-
ning. Dynamisk.

1. Trearmad armatur (Stora klockan), Stora torget
Sex stycken.

2. Enarmad armatur (Stora klockan), Stora torget
Tre stycken.

3. Parkarmatur (Ray), Stora torget
Fem stycken.

4. Enarmad armatur, Bondtorget
Tolv stycken.

5. Femarmad armatur, Bondtorget
Två stycken.

6. Väggarmatur, Bondtorget
En styck.

4.2 Fysiska element på torgen
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Kiosken på Bondtorget Historia
Enligt uppgift byggdes kiosken på Bondtorget i slutet av 
1990-talet. Det finns  inga kulturhistoriska värden i ki-
osken att beakta.

Verksamheten idag
Verksamheten fungerar utan klagomål, varken från re-
sultatet i invånardialogen eller från stadens håll. Tvär-
tom fyller verksamheten ett för torget viktigt ändamål, 
den serverar hungriga västeråsare korv på obekväma 
tider. Det är också en möjlighet att få något att äta “i 
farten”. Nuvarande hyresgäst har sålt korv sedan 1999, 
och planerar att fortsätta några år till.

Slutsats
Sammanfattat är kioskverksamheten ett välkommet in-
slag som fungerar utan invändningar. Kioskbyggnaden 
har i sig inga arkitektoniska eller antikvariska värden 
att bevara, dock visar tidigare rivningar av kiosker på 
offentliga platser på ett stort sentimentalt värde, se 
exempelvis korvupproret på Liljeholmstorget när den 
korvkiosken skulle rivas. Att låta kioskbyggnaden vara 
kvar är också ekonomiskt fördelaktigt. Därför kan kiosk-
byggnaden vara kvar, men föreligger starka argument 
för någon annan lösning när gestaltningsarbetet startat 
bör det diskuteras. Kiosken är dock i dåligt skick, och 
för att svara upp mot den förväntade uppfräschningen i 
torgmiljön runt kiosken bör den fräschas upp, både in-
vändigt och utvändigt. 

□ Kioskbyggnaden bör vara kvar i sin nuvarande ut-
formning och placering, finns starka argument för en 
annan lösning kan dessa diskuteras.

□ I det fall den befintliga kioskbyggnaden är kvar, ska 
den renoveras, invändigt och utvändigt. 

4.2 Fysiska element på torgen
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Offentlig toalett

Befintlig toalettbyggnad

4.2 Fysiska element på torgen

Idag
Idag finns en mindre toalettbyggnad som inte är bra i 
sin utformning. Den är liten, fungerar ej tillfredsstäl-
lande och är inte tillgänglighetsanpassad. 

Ny toalett
Ett behov av en offentlig toalett finns på torgen. 
Den nya toalettbyggnadens placering är ej bestämd, 
dock finns två lägen som är kraftigt fördelaktiga ur ekon-
omisk synvinkel. Det första är den befintliga toalettens 
läge och det andra läget finns på Bondtorgets norra del. 
På den befintliga platsen behövs inte någon mer arke-
ologisk utgrävning och all teknik är redan framdraget. 
På Bondtorget är redan en arkeologisk undersökning 
utförd.

Slutsats
Ifall inte starka skäl föreligger så är det fördelaktigt att 
använda ett av de två utpekade lägena för en ny toalett. 
En tillgänglig toalettbyggnad blir relativt stor och kräver 
en omsorgsfull gestaltning och placering.

□ Befintlig toalett utgår.

□ Ny toalettbyggnad ska uppföras.

□ Byggnaden ska vara tillgänglighetsanpassad.

□ Två fördelaktiga lägen ur funktions- och ekono-
misk synvinkel finns utpekade, se nedan.
 

Fördelaktiga lägen för ny toalettbyggnad
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4.3 Kommunikation och tillgänglighet

Mål 
Ett av de viktigaste målen är att de framtida torgen ska 
byggas för alla. Torgen ska utformas utifrån att alla män-
niskor ska kunna röra sig över torget, till sina målpunk-
ter och delta i de aktiviteter som torget erbjuder. En 
ökad generell tillgänglighet minskar behovet av särskild 
anpassning eller särskilda insatser i efterhand. 

Fysisk tillgänglighet idag 
Idag är torgen inte anpassade till att kunna användas 
av alla. Den största delen av markmaterialen uppfyller 
inte kraven på jämna ytor och det förekommer också 
kraftiga lutningar och ojämnheter. Det är stor brist på 
bra sittplatser och ledstråk finns inte över huvudtaget. 
Den bristande tillgängligheten är en av de stora anled-
ningarna till torgen byggs om. 

Fysisk tillgänglighet imorgon 
Torgens nya utformning ska ge alla personer med 
funktionsnedsättning samma möjligheter som andra 
till delaktighet och jämlikhet. Målbilden är att de nya 
torgen ska bli ett föredöme när det kommer till till-
gänglighet på offentliga platser.
Utöver gällande lagkrav ska boken ”bygg ikapp” följas 
för att uppnå en högre kvalitet i tillgänglighetsarbetet. 
För sittplatser är det viktigt med variation. De ska vara 
lätta att upptäcka, finnas i både sol och skugga, ha olika 
höjd, kontrasterande färg och flertalet ska ha armstöd 
och ryggstöd. För markbeläggning är det av stor vikt att 
den stora delen av ytorna som kommunikationsstråk 
och aktivitetetsytor har jämna och släta material samt 
ledstråk i avvikande kontrast. Innovativa idéer för att 
förbättra tillgängligheten uppskattas. Behandla kraven 
på tillgänglighet som del av utformningen, inte som 
någon som ska appliceras på en färdig idé. 

Fysisk tillgänglighet

Soffor utan armstöd

Kullerstensytor Bondtorget

□ Upphandlad konsult ska ansvara för att knyta en sak-
kunning i tillgänglighet till projektet.

□ ”Bygg ikapp” ska följas.

□ Det ska finnas tillgängliga sittplatser.

□ Markbeläggningen ska vara tillgänglig.

□ Belysning ska inte vara bländande.

□ Ledstråk ska finnas.

□ En tydlig träffpunkt ska finnas.

□ Orienteringstavla ska finnas.

□ Handikapparkering, se ”Parkering”

□ Färdtjänst/taxizon, se avsnitt ”Bil, tung trafik och 
taxi”.



4 FÖRUTSÄTTN
IN

GAR

32

Huvudcykelstråken i centrum

□ Cykelbanor ska vara skilda från gångytor genom av-
vikande beläggning.

□ Cykelbanorna på torgen bör ej vara asfalt.

□ Cykelbanor ska utformas för att cyklisterna 
ska hålla så låg fart som möjligt.

□ Cykelvägvisning ska finnas.

□ 180 strategiskt utplacerade cykelparkeringar ska fin-
nas.

□ Luftpump ska finnas

4.3 Kommunikation och tillgänglighet

Gång och cykel Bakgrund
På Stora torget och Bondtorget möts Västerås 
huvudcykelstråk - stadens västra delar binds ihop 
med de östra. Idag använder fotgängare och cyklister 
torgrummet, vilket ibland kan skapa konflikter mellan 
fotgängare och cyklister. 

Problemställningar
Att hantera konflikterna mellan cyklister - fotgängare 
på bästa sätt vid omdaningen av torgen är viktigt och 
har föranlett långa diskussioner under arbetets gång. 
Följande alternativ har diskuterats:

1. Markerad cykelbana
2. Ingen markerad cykelbana, cykel och fotgängare 
delar på torgytan.
3. Ingen markerad cykelbana, cykeltrafik förbjuden på 
torgen.

Alternativ 3, att ha ett cykelfritt torg medger inte 
förutsättningarna, som innerstaden i Västerås 
är uppbyggt. Fungerande alternativ för flytt av 
huvudcykelstråken saknas. Återstående är alternativ 
1 och 2. Av dessa alternativ har beslutats att gå 
vidare med alternativ 1 - markerad cykelbana som 
separerar fotgängare och cyklister. Detta ger tydlighet 
för fotgängare och cyklister vad som gäller på platsen. 
Styrdokument ger stöd för detta, utdrag ur ÖP2026 
nedan:
- Gång- och cykeltrafik separeras där många gående 
och cyklister rör sig samtidigt.
- Konflikter kan uppstå mellan gående och cyklister, 
varför det är motiverat att skilja dem åt i vissa fall. 
Behovet av skilda gång- och cykelbanor är särskilt stort 
där trafiken är livlig eller där cyklisternas hastighet är 
hög.

Nedan rekommendationer från “Fotgängarnas 
förening” - FOT:
Separera gående och cyklister, särskilt i trafiktäta 
centrumområden. Använd gemensam bana endast i 
glestrafikerade områden utanför tätbebyggelse.

Ur tillgänglighetssynpunkt, för personer med 
funktionsnedsättning, är det motiverat att begränsa 
cyklisternas framfart till ett definierat område, istället 
för attt tillåta cykelframfart över hela torget. Detta ger 
mer trygghet. Västerås har även en mångårig tradition 
av att separera gående och cyklister i centrala lägen där 
fotgängare har sin plats på plattytor och cyklister på 
exempelvis asfalterade ytor. Genom att även tydliggöra 
ytan på Stora torget så känner Västeråsarna igen sig i 
det formspråk som finns i övriga city. 

Utformning cykelbana
Cykelbanan ska utformas ur fotgängarperspektiv. Det 
medger att cykelbanan utformas för att cyklisterna 
ska uppfatta ytan framför Sigmahuset som ett 
lågfartsområde. Materialval och sträckning är verktyg 
för hålla nere farten på cyklisterna och därigenom ge 
en så fotgängarvänlig miljö som möjligt. Gång- och 
cykelsymboler bör användas för att ytterligare stärka 
tydligheten.
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Cykelbana, asfalt
(markerad cykelbana)

Cykelbana, annat material
(markerad cykelbana)

Cykel i blandtrafik
(ej markerad cykelbana)
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4.3 Kommunikation och tillgänglighet

Befintliga cykelparkeringar

Cyklister på väg från torgen

Dagens luftpump

Cykelparkeringar 
Idag finns drygt 200 stycken cykelparkeringsplatser 
på Stora torget samt cirka 20 platser på Bondtorget. 
Genom en optimering av placeringarna av nya platser 
kan antalet minskas något, till cirka 180 platser totalt. 

Luftpump
Idag finns en luftpump placerad i närheten av 
konstverket Aseaströmmen. Luftpumpen är en service 
till både cyklister, rullstolsburna och barnvagnar. 
Luftpumpen är placerad med närhet till cykelstråket 
och cykelparkeringarna, vilket är viktigt att beakta även 
vid en ny placering.
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□ Angöringsväg framför Stadshotellet måste finnas. 
Bör ej vara asfalt.

□ Lastbilstrafik ska minimeras på torgytorna, bl.a. på 
grund av att de tunga lasterna orsakar sättningar.

□ Maxvikt för tung trafik ska införas.

□ Förlängningen Västra kyrkogatan måste fortsätta 
hållas öppen för trafik.

□ Taxizon ska finnas kvar på Stora torget.

Bil,  tung trafik och taxi

4.3 Kommunikation och tillgänglighet

Idag
Vägen framför Stadshotellet används bland annat för 
leveranser, av torghandlare och även till boendeparke-
ringar i Kv. Kaj. 
Idag sker stora sättningar på torgytorna förmodli-
gen beroende av för stora laster i förhållande till klen 
överbyggnad, vilket ger stora, lokala sättningar på tor-
gen. Taxizon finns längs angöringsvägen. 

Mål
Angöringsvägarna, både framför Stadshotellet och 
förlängningen Västra kyrkogatan måste hållas öppen 
även i framtiden. 
Taxizonen ska finnas kvar på Stora torget. Detta för att 
det är en bra service att erbjuda till västeråsare. Tax-
izonen har ett annonserat läge, det är lätt att hitta, till-
gängligt. 

Dagens angöringsväg med taxizon till vänster

Tung trafik förekommer på torgytorna

Gatan mellan torgen
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□ Parkeringarna framför Stadshotellet flyttas till Västra 
kyrkogatan.

□ Antalet parkeringar på Västra kyrkogatan ska maxi-
meras.

□ Handikapparkering ska finnas längs Västra kyrkoga-
tan, närmast Stora torget.

□ Befintliga mc-parkeringar på Stora torget flyttas till 
annan plats. Hanteras av Västerås stad.

□ Parkering för elbil med eluttag ska finnas.

□ Västra kyrkogatan ska ha en omsorgsfull gestaltning.

Idag
Idag finns 27 parkeringsplatser på Stora torget samt 15 
på Västra kyrkogatan. Västra kyrkogatan är ett viktigt 
stråk upp till Domkyrkan. Parkeringarna framför Stads-
hotellet har en barriäreffekt och ger ett oönskat inslag 
på torgen. Dock fyller samtliga parkeringsplatser en vik-
tig funktion; centrum har få markparkeringar i ett så-
dant attraktivt läge som dessa parkeringar har.

Motiv
Ett antal olika alternativ har diskuterats under arbetets 
gång. Ett alternativet, att ta bort/flytta samtliga parke-
ringar från arbetsområdet skulle ge bra förutsättningar 
för ett fint torg samt även skapa ett vackert stråk upp till 
Domkyrkan. Detta attraktiva alternativ är  svårgenom-
förbart, att ta bort så många markparkeringar i detta 
centrala läge utan ersättning är inte möjligt i dagsläget. 
Det alternativ som föreslås är att flytta parkeringarna 
framför Stadshotellet till Västra kyrkogatan. I flytten 
kommer några parkeringar att förloras, men det kom-
penseras i och med de stora vinsterna på Stora torget. 
Barriäreffekten mot Stadshotellet minskas, mindre bilar 
på Stora torget samt frigjord torgyta i bästa solläget där 
något annat kan finnas, till fördel för alla besökare, inte 
bara bilister. 

Gestaltning av Västra kyrkogatan
Västra kyrkogatan ska rymma fler parkeringar än idag. 
Gatan är samtidigt ett viktigt stråk mellan Domkyrkan 
och centrum. Detta kräver att gatan och stråket ges en 
omsorgsfull gestaltning och utformning.
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Parkeringar

Parkeringar framför Stadshotellet

Nuläge parkeringar

5 P

1 elbilsplats

1 HCP

7 P

13 P

15 P

MC-parkering Stora torget

4.3 Kommunikation och tillgänglighet

Parkeringar längs Västra kyrkogatan
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□ Plats för torghandel ska finnas.

□ Enhetlig utformning för torghandel ska tas fram.

□ Tillgång till el och vatten ska finnas.

□ Ett flexibelt utrustningssystem för torghandeln ska 
tas fram.

□ En mer småskalig torghandelskaraktär än idag är ef-
tersträvansvärt.

Nulägesbeskrivning
Den torghandel som detta avsnitt behandlar är den 
som återfinns på Stora torget. Det är den enda plats i 
Västerås där det finns möjlighet för vem som helst att 
enkelt hyra en eller flera rutor för försäljning av varor. 
Torghandlarna på Stora torget består av ett par större 
aktörer som står helår/halvår, samt sporadiskt förekom-
mande privatpersoner i mindre skala, som sätter upp 
ett bord för en dag. 
Dagens ordningsföreskrifter anger att torghandel får 
förekomma 7 dagar i veckan. En och samma torghand-
lare får hyra max 6 rutor á 4x4 meter, det vill säga 96 m2. 
Det finns 35 rutor tillgängliga för uthyrning. El och vat-
tenförsörjning finns i form av en vattenutkastare samt 
eluttag längs torgets sydöstra sida.

Problematik
Karaktär
Det stora enheterna som går att hyra ger en storskalig 
form av torghandel. En torghandlare som hyr 96 m2 ger  
mer en upplevelse av tillfällig butik än torghandel. 
Få torghandlare
Eftersom det är tillåtet att hyra sju dagar i veckan finns 
ingen given dag för en icke-kommersiell, privat aktör att 
stå, alla dagar ser likadana ut.
Logistik
Att enheterna får vara så stora innebär praktiska prob-
lem i form av stora leveranser med lastbilar som måste 
angöra torget. Sophantering är ett annat.
Teknisk försörjning
El och vattenförstörjningen är idag undermålig. Det är 
för få eluttag med dålig placering vilket resulterar i lösa 
kablar över torget samt ett vattenförsörjningssystem 
som inte fungerar tillfredsställande.

Åtgärder - fysisk utformning
Ge torghandeln en form
Att ge torghandeln en enhetlig form som är en del av 
den övriga torgutformningen önskas.
Flexibilitet
Utrustningen ska kunna tas bort vid större evenemang. 
Likväl ska det vara enkelt att tillföra fler torghandelsut-
rustningar.
El och vatten
El och vatten i bra system ska finnas för torghandlarna.
Två olika sorters torghandel
En del som säkerställer den mer storskaliga torghan-
delns behov, med semifast utrustning som går att ta 
bort. 
En annan del av torget med småskalig torghandel, mer 
tillfällig sådan utan tak. 

Torghandel

4.4 Begagnande av offentlig plats

Dagens torghandelsrutor

Dåliga lösningar på el och vattenförsörjning

Storskalig torghandel
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Åtgärder - ordningsföreskrifter med mera
Minska antalet rutor som man max får hyra
Det maximala antalet torgrutor begränsas till tre-fyra 
stycken. Det ger en småskaligare torghandelskaraktär. 
Konkurrenssituationen blir mer gynnsam. Leveranser 
och sophantering blir ej så omfattande. 
Färre torghandelsdagar
Att ha färre torghandelsdagar skulle göra det mer at-
traktivt för privatpersoner att stå på torget, då vet man 
att man inte står på torget själv.
Starta “Västerås levande torg”
Starta en grupp som arbetar för att aktivera torgen, 
exempelvis med stadsloppis, torghandelslördagar med 
mera. Utse en torgfogde.
Enkelhet att hyra plats
Är det möjligt att införa ett system som underlättar 
uthyrning av torgplats, både för staden och den som 
hyr? Typ som ett parkeringsautomatsystem men för 
torghandel.

Ovan är förslag på åtgärder som kan göras, i stadens ord-
ningsföreskrifter eller på annat sätt. Detta bör fortsätta 
utredas i annat forum.

Omvärldsanalys

Ort Kostnad Antal dagar Yta

Västerås  210 kr/dag 7 4x4

Örebro 110 kr/dag 3 (---> 1?) 3x3

Eskilstuna 38 kr/m2 6 3x3

Gävle 100 kr/dag 7 25 m2

Linköping 4000 kr/år 4 3x3 m
 40 kr/m  1 m

Borås 513kr/m2/år 4 3x3

Uppsala 10. 080 kr 5 3x3, 20 m2

4.4 Begagnande av offentlig plats
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Torghandelslördag (Stadsarkivet, Västerås)

Charmen i det småskaliga (Stadsarkivet, Västerås)
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□ Ytor för möjlighet för uteserveringar bör finnas längs 
fasad.

□ Möjlighet till ”satelliter” kan finnas med i planering-
en.

Uteserveringar

4.4 Begagnande av offentlig plats

O´Learys uteservering 2016

The Bishops Arms uteservering 2016

Bill och Bobs uteservering 2016 (Pinchos 2017)

Bakgrund
Uteserveringar ger torgen liv och rörelse, även under 
kvällstid då det kan vara lite lugnare på torgen. Mer 
människor som är i rörelse ger också mer trygghet. 
Givet är också att restaurangera/uteserveringar fyl-
ler ett viktigt syfte, det är här man träffas, umgås, äter 
och dricker gott. När restaurangerna vill ha uteserver-
ingar på offentlig plats måste tillstånd sökas hos polis-
en (gäller ej Bellmans, den uteserveringar är på egen 
fastighetsmark). Tillstånden utfärdas ett år i taget, och 
uteserveringarna ska vara tillfälliga, det vill säga plockas 
ner och stuvas undan efter säsongens slut.

Idag
De flesta uteserveringar löper längs restaurangernas 
fasader, tre restauranger kommer 2017 att arbeta med 
så kallade satelliter, det vill säga uteserveringar frånkop-
plade från byggnaden. Det är enklast för restauranger-
na ur logistisk synvinkel och inte lika resurskrävande att 
ha sin uteservering i kontakt med fasad. Det är först när 
denna yta är för liten som restaurangerna ansöker om 
att få komma ut på torgytan med satelliter.  

Mål
Restaurangerna med dess uteserveringar ser staden 
som värdefull och vill värna om. Detta ska beaktas i den 
fortsatta planeringen av torgen, och det ska ges plats för 
möjlighet till att fortsatt ha uteserveringar på torgen.

Lägen för uteserveringar sommaren 2017.
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□ På Stora torget ska det finnas möjlighet till att tillfäl-
ligt nyttja en större, sammanhängande yta för att kunna 
hålla större evenemang.

□ På eller i nära anslutning ska det finnas fundament 
för populära julgranen/påskbjörken, med tillgång till el.

Evenemang

4.4 Begagnande av offentlig plats
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Idag finns en större, öppen yta på Stora torget där det 
finns plats för tillfälliga evenemang, exempelvis Val-
borgsfirande, Internationella matmarknaden, målgån-
gen av ActionRun och julmarknad. Den årliga julgran-
suppsättningen samt påskbjörken i anslutning till ytan 
är också uppskattade inslag.

En öppen yta behövs även i framtiden för att säkerställa 
att det går att fortsätta med evenemangen och förhop-
pningsvis även utöka evenemangsutbudet. 
Idag håller ytan en storlek om cirka 1600 m2. Storlek-
en räcker idag för de evenemang som genomförs och-
bedöms inte behöva utökas. Möjlighet till att kunna an-
vända omgivande gator som “buffert” bör finnas,  att 
vid ett större evenemang kunna stänga av dessa och 
därigenom få större yta.

Dagens utbredning av evenemangsytan på Stora torget

Del av dagens öppna, sammanhängande torgyta Målgång ActionRun 2016
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□ Geoteknisk utredning är utförd.

□ Kulturlagren: utgångspunkten är att inga ingrepp 
i kulturlagret ska göras. Om det ändå måste göras in-
grepp i kulturlagret ska metoder användas för att mini-
mera dessa. Vid eventuella ingrepp i kulturlagren krävs 
arkeologisk undersökning.

□ Erforderliga åtgärder ska tas för att minimera sätt-
ningar i framtiden.

Bakgrund
På Stora torget och Bondtorget finns sättningsprob-
lematik, marken sjunker. För att få mer kunskap om 
varför och vilka åtgärder som finns är en geoteknisk un-
dersökning utförd. Sättningsproblematiken kan delas in 
i två olika, långtidssättningar och korttidssättningar. 
Långtidssättningarna beror förmodligen på konsolider-
ing av leran. Det är inga dramatiska sättningarna, och 
det tar lång tid.
Kortsiktiga sättningarna ser vi följder av bl.a. framför Ig-
orhuset, med vågig marköveryta. Dessa sättningar ber-
or förmodligen på en för klen överbyggnad i förhållande 
till den last som ytan utsätts för. 
Gator har mindre sättningsproblematik, där syns prob-
lemen mindre. En anledning kan vara att man gett 
gatorna en tjockare överbyggnad än torgytorna. I pro-
jekteringskedet bör en utredning göras av vägtekniker 
för att bedöma eventuella framtida problem med gator-
na så man är helt säker på detta.
Tjockleken på överbyggnad, kulturlager och lera vari-
erar kraftigt över torgen. Viktigt är att inte förändra 
förhållandena till det sämre med exempelvis påverkan 
på grundvattennivån, det kan få negativa konsekvenser 
på sättningarna och det viktiga kulturlagret.

3.5 Teknik

Geoteknik och arkeologi

Fältarbeten pågår!
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□ Ytan över huvudledningsstråket bör hållas fritt från 
större element, exempelvis trädplanteringar.

□ Ev. nya ledningar/ledningslägen projekteras av res-
pektive ledningsägare. 

Ledningar

Samtliga ledningar. 
Gult = huvudledningsstråk

4.5 Teknik

Bakgrund
På Stora torget och Bondtorget finns en hel del be-
fintliga ledningar, dock är dessa relativt samlade längs 
förlängningen Västra kyrkogatan och förlängningen 
Smedjegatan. I detta stråk ligger det viktiga VA-ledning-
spaketet som är svårt att flytta och bör även vara lättåt-
komligt vid eventuella lagningar. Därför bör huvudled-
ningsstråket XX.
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1. Dricksvatten 2. Spillvatten

3. Dagvatten - stam 4. Dagvattenbrunnar

5. Fjärrkyla 6. Fjärrvärme

ME = Mälarenergi

1. Dricksvatten, ledningsägare ME. Djup ca 1.8 m djup. 

2. Spillvatten, ledningsägare ME. Djup ca 2.5 m. 

3. Dagvatten, stam, ledningsägare ME. Djup ca 2 m. 

4. Dagvattenbrunnar, ägare Tekniska kontoret. 

5. Fjärrkyla, ledningsägare ME. Djup ca 3-4 m. 

6. Fjärrvärme, ledningsägare ME. Djup ca 0.6 m. 
7. El, ledningsägare ME och Tekniska kontoret.
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7. El 8. Opto

9. Accessnät 10. Jordkabel

3.5 Teknik

8. Opto, ledningsägare ME. 

9. Accessnät, ledningsägare Telenor. 

10. Jordkabel, ledningsägare Skanova. 

11. Dagvattenledning från 1700-talet
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□ Befintligt markvärmesystem utgår.

□ Markvärme ska finnas på samtliga kommunikations-
ytor.

□ Markvärme ska finnas på torgytor där det anses vara  
lämpligt.

Bakgrund
Markvärmen i Västerås är vattenburen och värms upp 
av fjärrvärme i ett antal markvärmecentraler. Varm-
vattnet transporteras sedan ut genom matarrör till för-
delningsrör. Fördelningsrören fördelar varmvattnet till 
markvärmeslingor som ligger under slitlagret. Systemet 
är slutet.

Mål
Befintliga matarrör och utbredning av markvärmesling-
or visas i kartbilden till höger. Dagens system är i då-
ligt skicka och ska ersättas av nytt. Ny markvärme ska i 
första hand ska markvärme finnas under samtliga kom-
munikationsytor för att säkerställa en tillgänglig, säker 
och behaglig framkomst i alla väder. I andra hand ska 
markvärmebehovet ses över på nya torgytor. Driften av 
ytor avseende snöröjning underlättas stort när det är 
markvärmt vilket bör beaktas i planeringen.

Utbredning markvärme

Matarledning

Markvärme

3.5 Teknik
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Citytunneln

□ Citytunnelns utbredning under torget ska beaktas.

□ I Citytunneln finns möjlighet att iordningsställa ut-
rymme för exempelvis teknikrum/förråd eller liknande.

Orientering
Citytunneln i Västerås byggdes på 1960-talet och syftet 
var att avlasta citys gator från tung trafik. Citytunneln 
består av knappt en halv kilometer tunnlar som även 
rymmer en del parkeringar. Huvudsakligen är citytun-
neln en transportväg för leveranser till butiker och res-
tauranger. Här får de flesta affärer i city sin mat, sina va-
ror och alla andra leveranser till en rad olika lastkajer. I 
Citytunneln finns teknisk försörjning i form av el, vatten, 
avlopp med mera. En liten del av citytunneln går under 
Stora torgets östra sida, mot Kv. Igor. I denna del finns 
en del outnyttjade utrymmen som kan iordningsställas.
Dessa har i så fall ett strategiskt läge och skulle kunna 
vara tänkbara som exempelvis teknikrum eller förråd.

3.5 Teknik
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Outnyttjat utrymme

Citytunneln

Outnyttjat utrymme, uppskattat 
läge och utbredning

Infart citytunneln
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3.5 Teknik

Idag
Idag finns tillgång till el och vatten på torgen som an-
vänds av torghandlare och vid evenemang. Vattnet 
tillhandahålls via avtappningskranar, två av tre är ur 
funktion. Fungerande eluttag finns vid fem stolpar. Eve-
nemangsel hämtas från två elskåp, se nedan.

Elskåp

Elskåp/evenemangsel

Eluttag

Avtappningskran

Avtappningskran,
ur funktion

Mål
En strategisk fördelning med hög funktionalitet är att 
eftersträva när det nya el- och vattensystemet ska pla-
neras. I invånardialogen efterfrågades, av framförallt 
ungdomar, eluttag för laddning av mobiltelefoner vilket 
bör vara möjligt att tillgodose. Samtlig teknisk försörj-
ning ska vara anpassade för vårt klimat och för att kun-
na användas året om.

□ Genomtänkt placering av avtappningskranar.

□ Genomtänkt placering av eluttag/elskåp.

□ Eluttag för mobilladdare ska finnas vid utvalda sitt-
platser.

□ Vatten för året-runt-bruk.

El och vatten

Avtappningskran och eluttag






