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FÖRORD 
 
Denna utredning är formellt en delutredning i 
översiktsplan för VÄSTERÅS TÄTORT, Öp 54. 
 
Det är samtidigt en sektorsutredning som skall kunna fungera 
självständigt som underlag vid detaljplanering och bygglov-
prövning inom de områden som anges vara kulturhistoriskt 
värdefulla. Utredningen omfattar totalt sexton stadsdelar eller 
delområden. 
 
Utredningen är koncentrerad till det som planerats och byggts 
i Västerås från 1950-talet och framåt. Målet med utredningen 
är att beskriva och lyfta fram kvaliteter och karaktärsdrag i det 
planerade och byggda Västerås. 
 
I denna utredning redovisas på karta, förutom ett antal före-
slagna nya områden, även de kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer och bebyggelseområden som angavs i det av kommun-
fullmäktige den 19 juni 1985 antagna bevarandeprogrammet 
för Västerås stadsbebyggelse. Bevarandeprogrammet ingick 
formellt som en delutredning i generalplanen. 
 
I denna utredning föreslås att ett antal av de som kulturhisto-
riskt värdefulla områden som angavs i bevarandeprogrammet 
från 1985 utgår. 
 
Utredningen skall spridas till berörda intressenter och med-
borgare för en utvidgad diskussion om dessa frågor under den 
tid då översiktsplanen i sin helhet är utställd och fram till dess 
antagande av kommunfullmäktige. 
 
Utredningen skall ge underlag för tillämpningen av PBL’s 
regler om hänsyn till stads- och landskapsbild, kulturvärden, 

byggnaders egenart och helhetsverkan samt miljömässiga 
värden. 
 
Översiktsplanen är enbart vägledande för beslut i enskilda 
ärenden som bygglov och detaljplaner och förhållningssätten 
är generella. Det innebär att bedömningar i det enskilda fallet 
kan påverkas av lokala värden liksom av de förändringsbehov 
som aktualiseras. Det innebär också att det är först i det en-
skilda ärendet som PBL’s hänsynsregler prövas juridiskt. Ut-
redningen i sig uttrycker inte en avvägning mot andra all-
männa eller enskilda intressen. 
 
Riksdagen har lagt fast femton nationella miljökvalitetsmål, 
där ”God bebyggd miljö” är ett av dem. I det här samman-
hanget är det ett av delmålen som är aktuellt att behandla; 
”Kulturhistoriska och estetiska värden tas till vara och för-
stärks”. Kommunens ansvar för den byggda miljöns utform-
ning och gestaltning uttrycks tydligt i PBL. Det kommer an på 
kommunen att ta fram underlag för bedömningar hur kulturhi-
storisk och estetisk kvalitet ska kunna uppnås.  
 
Västerås i september 2004                   

För projektgruppen                      För styrgrupp, översiktsplanen

Lars E Persson                             Göran Dangemark 
projektansvarig                             ordförande
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Sammanfattning 
 
Västerås stadsbebyggelse är i komplexitet, kvalitet och full-
ständighet ett enastående exempel på det moderna stadsbyg-
gandet i Sverige. Västerås har ett rikt kulturarv i byggnader, 
kvarter och gator. De ger en förståelse om vad som är 
Västerås och är något som västeråsaren kan identifiera sig 
med. Stadens bebyggelse länkar oss till historien och ger kun-
skap om gångna tiders olika byggnadsskick och levnadssätt. 
 
Mellan åren 1951 till 1975 byggdes i Västerås drygt 33 000 
lägenheter, det är mer än 50 % av totala antalet lägenheter år 
2000. Det som byggdes är generellt sett av hög kvalitet, sett 
såväl till den enskilda byggnaden som till de olika bostads-
områdena. Utredningen har koncentrerat på och lyft fram de 
särskilda värden som dessa bostadsområden och stadsdelar 
representerar. 
 
Bebyggelsen från den här perioden kan generellt inte hanteras 
som äldre bebyggelse. Det här är många människors bostäder 
och hem, dessutom är de tekniska förutsättningarna helt andra 
än i det äldre byggnadsbeståndet. Visserligen finns i det här 
beståndet enstaka hus och områden som bör ges ett starkt 
skydd av traditionellt slag, men i övrigt måste man tillämpa en 
ledigare bevararandesyn när det gäller rekordårens och 
miljonprogrammets hus. Dessa hus måste kunna förändras 
och utvecklas med sin tid. 
 
Mycket av det som byggts under 1950- 0ch 60-talen har i 
större eller mindre grad förändrats och byggts om. I det här 
arbetet ingår därför också en värdering av de förändringar 
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som gjorts, särskilt då mot bakgrund av de krav på autenticitet 
som framgår av PBL 3:12. 
 
I utredningen redovisas områden som bedöms vara sär-
skilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. Dessa 
områden sammanfattas på en stadskarta och för varje 
delområde finns en särskild stadsdelsbeskrivning som 
beskriver kvaliteter och värden. 
 
Utredning är främst koncentrerat på hela bebyggelsemiljöer 
och mindre på enskilda byggnader. 
 

 

 
 

Syfte 
 
Det ”Det byggda kulturarvet” skall: 
 

�� lyfta fram ett antal miljöer, som speglar kommunens 
kultur- och samhällshistoriska utveckling från 1950-
talet och framåt. 

�� tydliggöra viktiga karaktärsdrag och sprida 
information om miljöernas kulturhistoriska betydelse 
och kvaliteter. 

�� presentera rekommendationer för en varsam hantering 
gällande skötsel/underhåll och förändringar. 

�� föreslå riktlinjer för planering och hantering av 
bygglov. 

�� skapa ett aktuellt kulturhistoriskt underlag för den 
kommunala samhällsplaneringen. 

 

Inledning 
Västerås är en levande och föränderlig stad, som måste kunna 
utvecklas och anpassas till nya och förändrade önskemål och 
krav. En stor del av bebyggelseförändringen de närmaste årti-
ondena kommer att ske inom den befintliga stadsmiljön. 
Dessa förändringar måste ske med hänsyn till den befintliga 
stadens värden. Stadens karaktär bör förstärkas – inte utarmas. 
Hänsyn till det befintliga stadslandskapets karaktär skall 
självklart gälla vid nyexploatering. 
 
Ett karakteristiskt drag vid utbyggnaden av Västerås under det 
senaste århundradet har varit öppenhet och lyhördhet inför 
nya stadsbyggnads- och arkitekturideal. Just denna öppenhet 
och tro på framtiden är ett väsentligt karaktärsdrag i det som 
kan kallas det specifikt ”västeråsiska” i en allmän mening. 
 
Vad är det som gör att vi känner igen det speciellt 
”västeråsiska” i stadsbilden och stadsmiljön? Vad behöver vi 
ta fasta på när Västerås utvecklas, så att även kommande 
generationer kan känna igen det vi idag kallar Västerås? Att 
kunna identifiera sin stad, att känna igen sig och känna 
stolthet är viktigt också i ett större samhällsperspektiv. 
 
Syftet med den här skriften är att sprida kunskap om Västerås 
– åtminstone de delar av Västerås som ligger utanför centrum 
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och som byggts från 1950-talet och framåt. Skriften ska också 
framhäva och förmedla kunskap om Västerås kvaliteter bland 
alla de som medverkar vid förändring och förvaltning av 
Västerås. Kunskap om Västerås karaktärsdrag är en allt 
viktigare utgångspunkt när vi diskuterar förändringar i staden. 
I skriften behandlas Västerås karaktärsdrag som vägledning 
när staden förändras, förnyas och utvecklas. 
 
Ett av utvecklingsplanens mål är kulturell hållbarhet där 
kunskap om och respekt för kulturarvet och kulturmiljön är 
viktiga delar. Syftet med detta program är dels att kortfattat 
beskriva kvaliteterna i Västerås stadsbebyggelse, i synnerhet 
det som byggdes mellan åren 1950 – 1975, det som är moder-
nismens stadsmiljöer i Västerås, och dels att redovisa ett antal 
bostadsområden och stadsdelar som har dessa kvaliteter. 
Områden som också berättar om bostadspolitiska mål och 
välfärdssamhällets ambitioner i Västerås. 

 
Rönnbergabacken, Klockartorpet, i början av 1960-talet.            
Foto: VLT arkiv. 
 

Bakgrund 
Mellan åren 1951 till 1975 byggdes i Västerås drygt 33 000 
lägenheter, det är mer än 50 % av totala antalet lägenheter år 
2000. Det som byggdes är generellt sett av hög kvalitet, sett 
såväl till den enskilda byggnaden som till de olika bostads-
områdena. 
 
De äldsta husen som uppfördes inom ramen för miljonpro-
grammet är nu drygt 30 år gamla. Tre decennier är den tids-
rymd som i vårt moderna samhälle, med dess ständiga accele-
rerande förändringstakt, är något av en magisk gräns när man 
kan bedöma vad det är i vår byggda miljö som har sådana 
kvaliteter att det bör bevaras för framtiden. Med hjälp av 
inventeringar kan man dels peka ut ett antal områden med 
sina hus, som i huvudsak bör bevaras i ursprungligt skick, 
dels ringa in mer generella, tidstypiska kvaliteter, viktiga att 
slå vakt om i det totala beståndet. 
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Från småstad till industristad 
Västerås har ett rikt kulturarv i byggnader, kvarter och gator. 
De ger en insikt om vad som är Västerås och är något som 
västeråsaren kan identifiera sig med. Stadens bebyggelse 
länkar oss till historien och ger kunskap om gångna tiders 
olika byggnadsskick och levnadssätt. 
 
Det sena 1900-talets stora samhällsförändringar ställde stora 
krav på förändring och anpassning av staden. Detta har lett till 
konflikter mellan strävanden att dels anpassa staden till nya 
krav genom nybyggnader och dels önskemål om bevarande. 
Som en reaktion mot de senaste decenniernas omfattande om-
daning av staden har intresset vuxit fram kring anpassning av 
nya byggnader och bevarande. Sedan en tid tillbaka har det 
inom staden funnits önskemål om övergripande riktlinjer för 
gestaltning och utformning av nya byggnader samt vård och 
bevarande av den värdefullaste bebyggelsen från stadens olika 
epoker. 
 
Under de senaste åren har också uppstått ett allt tydligare be-
hov av att precisera kvalitetskraven på den nybebyggelse som 
successivt ersätter äldre hus. 
 
Varför bevara? 
1. Motiverat av historiska skäl. 
2. Värna estetiska och arkitektoniska kvaliteter. 
3. Sociala skäl. I en ständigt föränderlig omvärld är det 

tryggt att känna igen sig i en invand miljö. 
4. Det kan vara lönsamt också ur ett strikt ekonomiskt per-

spektiv. 
5. Uppnå en hållbar stad. 
 

Kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden. 
I programmet redovisas områden som bedöms vara särskilt 
värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. 
De värdefulla områdena kan t ex: 
�� vara representativa, typiska för sin tid eller sin sort 
�� vara välbevarade eller i ”originalskick” 
�� ha ett högt konstnärligt egenvärde eller 
�� berätta något om sin tid. 
 
Rekordårens och miljonprogrammets bebyggelse, dvs. det 
som byggdes i Västerås från 1950-talets början fram t.o.m. 
80-talets slut, skrivs in i kulturhistorien. Bebyggelsen är do-
kument som berättar om: 
– samtidens bebyggelsearv 
– bostadspolitiska målsättningar 
– välfärdssamhällets ideal och modernitetens kulturarv. 
 
Kulturmiljöprogrammet skall i synnerhet belysa denna epok 
i Västerås byggnadshistoria. 
 
De utvalda områdena skall illustrera: 
- Folkhemmets byggande för välfärdsstaten 
- Folkhem och rekordår 
- Grannskapsenheter för en fredlig framtid 
- Trafikseparering för trygghet och ordning 
- Öppen stadsplan mot grönområden 
- Arkitektur som speglar tankar och medel 
- Mångfald av konstruktioner och material. 
 
Bruka och bevara 
I begreppet bruka och bevara ligger till synes en motsättning. 
Att bruka eller använde en byggnad eller en bebyggelsemiljö 
innebär att tiden och över tiden skiftande behov sätter sina 
spår och avlagringar, där tidens spår har ett egenvärde för att 
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förstå en byggnad eller bebyggelsemiljö. Att bevara uppfattas 
normalt som att några förändringar av byggnaden eller be-
byggelsemiljön inte är möjliga. 
 
I målet att både bruka och bevara kan begreppet förvanska 
diskuteras för att belysa vilken grad av förändringar som än-
dock är möjliga utan att förståelsen av byggnadens eller be-
byggelsemiljöns egenvärde, enligt PBL 3:12, går förlorad. 
 
FÖRVANSKA innebär att förändra i negativ riktning, medan 
FÖRÄNDRA är att åstadkomma andra egenskaper hos något. 
 
En ledigare bevararandesyn 
De förändringar av miljonprogrammets hus som hittills ge-
nomförts har ofta inte tagit tillvara de kvaliteter som finns i 
husen. Många gånger har istället förändringarna syftat till att 
göra något av husen som de ändå aldrig kan bli, eller har av-
setts vara. Ibland har det handlat om mycket genomgripande 
ombyggnader, ibland om enkla fasadrenoveringar, som dock 
totalt förändrat karaktären på husen – de har förvanskats. 
 
Husen från den här perioden kan generellt inte hanteras som 
äldre bebyggelse. Det här är många människors bostäder och 
hem, dessutom är de tekniska förutsättningarna helt andra än i 
det äldre byggnadsbeståndet. Visserligen finns det i det här 
beståndet enstaka hus och områden som bör ges ett starkt 
skydd av traditionellt slag, men i övrigt måste man tillämpa en 
ledigare bevararandesyn när det gäller miljonprogrammets 
hus. Dessa hus måste kunna förändras och utvecklas med sin 
tid. För att detta skall kunna göras på ett framgångsrikt sätt, 
krävs dock att alla berörda – fastighetsägare, förvaltare, 
arkitekter, antikvarier och inte minst de boende – skaffar sig 
kunskap och insikt om husens möjligheter, liksom deras 
begränsningar. Bebyggelsen från den här tiden måste få en 
chans att förändras på sina egna villkor. Då kommer vi i 

framtiden att få se fler goda exempel på renoveringar och 
ombyggnader där man utan att vara slaviskt trogen husens 
ursprungliga utseende, knyter an till den anda och karaktär 
som var utmärkande för 1960- och 70-talens arkitektur – inte 
”moderniserar dem till något de aldrig varit. 
 
Samma förhållningssätt måste även gälla områdena som så-
dana. De har en park- och trafikstruktur som har formats med 
utgångspunkt i definierade kvalitetsmål och speglar kanske i 
än högre grad än byggnaderna sin tidsepok och det då rådande 
stadsplaneidealet. Hur gårdar, parker och trafiksystem är or-
ganiserade har ett kulturhistoriskt värde som kräver respekt. 
När det gäller grönskan i miljonprogramsområdena kan plane-
ringsidealet dock vara något annat än de ibland torftiga och 
blåsiga miljöer vi ser idag. Tvärtom var intentionerna mycket 
höga och grönskan skulle användas för att förmedla årstids-
växlingar, skapa variation och sinnesupplevelser, ge skydd, 
plats för lek osv. 
 
Att 1960- och 70-talens strama arkitekturideal inte på länge 
varit de rådande – även om det förhållandet nu med en ny 
generation håller på att förändras – innebär inte, som det ofta 
framställts, att det som då skapades generellt saknar värde. 
Kvalitet är inte alltid liktydigt med vad som just för stunden 
uppfattas som ”vackert”. 
 
Kulturhistoriskt värde 
När man talar om kulturhistoriskt värde, avser man all den 
information som finns lagrad i miljön runt omkring oss. Dessa 
miljöer fungerar som ett historiskt källmaterial där man kan 
”läsa av” olika tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella 
aspekter. Varje tid producerar sina särskilda miljöer, sina 
kulturarv, vars utformning präglas av rådande 
samhällsförhållandena. På så sätt skapar varje tidsepok sina 
särskilda karaktärsdrag, och mängden information som en 
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miljö har är därför beroende av hur väl bevarade dessa 
karaktärsdrag är. Dessa karaktärsdrag framträder tydligare i 
hela miljöer än i enstaka objekt, och ”det byggda kulturarvet” 
har därför inriktats på sammanhängande områden. 
 
Då det kulturhistoriska värdet är kopplat till den information 
som kan avläsas ur miljön, är avläsbarheten ett viktigt 
kriterium för de områden, som finns med i utredningen. De 
utvalda områdena är miljöerna är oförändrade och tydligt 
avläsbara och dessa årtionden är synnerligen betydelsefulla 
för samhällsutvecklingen i Västerås. Tanken med ”det byggda 
kulturarvet” är just att lyfta fram ett urval av de områden, som 
fortfarande är tydliga ”informationsbärare” av viktiga 
årtionden i Västerås nutidshistoriska utvecklig. 
 
De områden som ingår i utredningen representerar såväl 
kulturhistoriska dokumentvärden -byggnadshistoria, 
byggnadsteknikhistoria, arkitekturhistoria, samhällshistoria, 
socialhistoria – som upplevelsevärden - arkitektoniska, 
konstnärliga, miljöskapande, identitets-, kontinuitets-, 
traditions- och symbolvärden. Sammantaget ger detta en 
provkarta på stadsområden i Västerås som har höga 
miljömässiga kvaliteter. 
 
Genom att tydliggöra de egenskaper och kvaliteter, som 
karakteriserar dessa områden, kan platsens historia lyftas fram 
och användas som en resurs i framtiden – såväl för 
ägare/brukare som för den övergripande samhällsplaneringen. 
Samtidigt är tanken, att områdesurvalet i utredningen skall 
kunna fungera som en allmän historik över en viktig epok i 
Västerås utveckling, och att man genom att läsa om de olika 
kulturmiljöerna skall kunna lära sig att själv ”läsa av” sin 
omgivning.För att ett område skall kunna definieras som 
kulturhistoriskt värdefullt innebär det att höga krav måste 
ställas på att området och dess byggnader har kvar sin 

ursprungliga karaktär. Detta innebär t.ex. att byggnaderna inte 
tilläggsisolerats, att omfärgning inte skett, att de inte försetts 
med oproportionerliga burspråk, att ursprungliga entréportar 
och balkonger finns kvar, att tak finns kvar i sin originalform, 
att gårdarnas disposition och material har kvar sitt uttryck 
mm. 
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Detaljernas betydelse 
 

  

                 
 

 

Att de små detaljerna är avgörande för helhetsintrycket, är en 
allmänt accepterad uppfattning när man talar om arkitektonisk 
kvalitet. För de flesta är det idag en självklarhet att man inte 
sätter in grova aluminiumfönster i fasaden på ett överdådigt 
1800-talshus. Men en stor del av miljonprogrammets hus är 
ännu känsligare för den här typen av förändringar. Just ef-
tersom dessa hus inte är präglade av de stora åthävornas ar-
kitektur (bortsett från själva skalan hos några hus och områ-
den) kan byten eller ändringar av till synes omärkbara och 
subtila detaljer allvarligt skada husens estetiska kvaliteter. Det 
handlar om fönster, dörrar, balkongfronter, utvändiga arma-
turer och liknande, som inte sällan var utförda med stor preci-
sion. Förvisso är det mycket av just dessa tekniska detaljer 
som av tekniska skäl måste bytas. Det är då viktigt att de nya 
detaljerna ges en bearbetning som matchar och står i paritet 
med de ursprungliga detaljerna. I minst lika hög grad gäller 
samma resonemang den utvändiga miljön. Det enkla och lo-
giska formspråket hos 50-talets gårdsmiljöer samspelar med 
byggnaderna och uppsplittring i starkt funktionsuppdelade 
gårdar eller val av klumpiga detaljer kan helt förändra karak-
tären. 
 
Idag är det självklart att man inte klär in en 1700-tals herrgård 
med plattor när fasaden behöver renoveras, men den lyhörd-
heten omfattar sällan 60- och 70-talshusen. Där har istället 
åtskilliga försök gjorts för att utplåna den ursprungliga arki-
tekturen genom att t.ex. bygga på burspråk, terrasser och 
sadeltak. 
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Vad innebär det att ingå i ”Det byggda 
kulturarvet”? 
Att bo och verka i ett sådant område innebär både förmåner 
och ansvar. Förmånen består i att man omges av en unik 
miljö, ansvaret i att man måste hjälpas åt att bevara dess 
värden och kvaliteter. Detta innebär inte att områdena skall 
frysas musealt, utan att förändringar och tillskott skall utföras 
med särskilt stor hänsyn till miljöns karaktärsdrag. 
 
”Det byggda kulturarvet” skall ses som ett stöd för att 
bibehålla och utveckla dessa värden och kvaliteter, dels 
genom informationsspridning om miljöerna och dels genom 
ett tydliggörande av vad det är man bör tänka på vid 
förändringar. 
 
När det gäller byggnader innebär utredningen att kommunen 
har möjlighet att ställa höga krav på hur bebyggelsen skall 
hanteras enligt Plan- och bygglagen 3 kap. Utredningen är 
dock inte juridiskt rättsverkande i sig, utan den fungerar som 
ett underlag för hanteringen av plan- och bygglovärenden. 
Vilka krav som skall ställas i det enskilda ärendet avgörs 
alltid av byggnadsnämnden. 
 
Utredningens genomslagskraft är beroende av en bred 
förståelse och insikt om de värden som områdena 
representerar. På så sätt har utredningen en viktig pedagogisk 
funktion. Tanken är att man genom att tydliggöra de olika 
områdenas värden skall skapa en ökad medvetenhet, såväl hos 
enskilda fastighetsägare och allmänheten som hos tjänstemän 
och politiker, om kulturmiljöernas kvaliteter. 
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När är ett område eller byggnad förvanskat? 

 
                                                       Foto Carl Erik Bergold 
 
Vid ny- eller ombyggnad tolkas aktuella karaktärsdrag till ett 
arkitekturspråk som svarar mot samtida villkor för nypro-
duktion: 
- analysera stilens grunddrag och ett val av drag som kan 

användas enligt den grammatik som gäller för den samtida 
arkitekturen och för landskapsarkitekturen. 

- ett nytt formspråk kan också användas för att framhäva 
värden i befintlig bebyggelse. 

- byggnadskropparnas form har betydelse för upplevelsen 
av ett områdes sammanhållna karaktär, där 1) takens form 
och lutning, 2) takfotens och gavelsprångets utformning 
och 3) takytornas utformning är särskilt betydelsefulla. 

- Analysera byggnadens relation till sin omgivning, till gård 
eller natur och till gasta samt hur grönska, belysning och 
möblerande detaljer påverkar helhetsupplevelsen. 

- byggnadens proportioner är starkt styrande för upplevel-
sen av den enskilda byggnaden, (proportioner = förhållan-
det mellan bredd, längd och höjd). 

- förändringar och nya tillägg måste vara godtagbara såväl 
som delar i en arkitektonisk helhet som tekniskt godtag-
bara. 

- fasadmönster byggs upp av formgivna element, som alltid 
har en estetisk funktion och vanligen också praktisk. De är 
integrerade delar i huset och bärare av dess karaktär och 
stil. 

- fasadutformningens skala beror av fasadelementens stor-
lek och gruppering (fönster, dörrar, balkonger, burspråk, 
frontespiser1 o. dyl.) 

- tidstypiska detaljer såväl i hus som mark och grönska har 
avgörande betydelse för möjligheten att förstå arkitektu-
ren. 

- helhetsidén måste analyseras innan detaljen byts ut. Det 
finns alltid en medveten avsikt bakom detaljens utseende 
och form. 

- material- och konstruktionsegenskaper är avgörande för 
en byggnads karaktärsdrag. 

- en byggnad består av sina material och material kan inte 
efterliknas, utan att resultatet framstår som oseriöst. 

- arkitektonisk karaktär och kulturhistoriskt värde är i hög 
grad sammankopplat med en enhetlig och samstämd färg-
sättning. Omfärgning/byte av kulör/förvanskar byggna-
den. 

 
Jaktplansgatan. Oförändrat sedan 1950-talet. Foto Carl Erik 
Bergold 
                                                           
1 frontespi´s gavelförsedd, svagt framskjuten fasaddel på en byggnads 
långfasad som vanligen markerar dennas mittparti. Frontespisen sträcker 
sig över fasadens hela höjd och upp över den omgivande fasadens taklist. 
Är gaveln på frontespisen bruten kallas den bruten eller sprängd frontespis 
Källa: Nationalencyklopedin 
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RIKTLINJER FÖR BYGGANDE 
OCH PLANERING 
 

1. Område som utgör mycket värdefull bebyggel-
semiljö där särskild hänsyn skall tas till områdets 
karaktär. 

 
Nuvarande situation 
Dessa områden har kvar sin ursprungliga karaktär såväl hos 
enskilda byggnader som hos området som helhet och repre-
senterar gott byggnadsskick från sin tid. Mindre förändringar 
kan ha gjorts men utan att dessa förändrat det ursprungliga ut-
trycket, varken hos byggnader eller deras samspel med sin 
omgivning, med grönska, gaturum mm. 
 
Förslag 
Dessa områden får inte förvanskas. Detta innebär dock inte ett 
förbud mot förändringar. Området och dess byggnader, 
grönska och trafiksystem ska behålla sin tidstypiska karaktär. 
Förändringarna måste dock relateras till deras effekter på 
områdets/byggnadens egenart och kulturvärden. 
 
Förändringar kan göras enligt följande: 
�� förändringar på byggnader och mark ska göras med tidsty-

piska metoder och material samt proportioner. T ex får 
inte tjock tilläggsisolering eller förändrade takfall göras. 

�� kompletterande grönska i gaturum, på parkeringsytor och 
gårdar kan göras. Förändringar av gatusystemet får dock 
inte göras. 

�� Förändringar och kompletteringar av området skall ske 
med utgångspunkt i områdets egenskaper och karaktär på 
sådant sätt att områdets egenart bibehålls. 

 
 

2. Område som utgör värdefull bebyggelsemiljö 
där hänsyn skall tas till områdets karaktär. 
Område inom vilket i huvudsak byggnader, mark 
och vegetation samspelar på ett sätt som ger det 
tidstypisk eller särpräglad karaktär. Inom dessa 
områden kan det finnas enstaka objekt som 
avviker. 

 
Nuvarande situation 
Dessa områden utgörs av sammanhängande områden, stads-
miljöer, vilka som helhet har kvar en ursprunglig karaktär och 
representerar gott byggnadsskick från sin tid. Områdena 
inkluderar parker och stadsdelsskogar. Enskilda byggnader 
kan dock ha förändrats och försetts med tillägg som mer eller 
mindre förvanskat det ursprungliga uttrycket. I de flesta fall 
rör det sig om utbytbara detaljer hos byggnaden som fönster, 
portar, balkongfronter osv. som är möjliga att återställa. 
 
Förslag 
Bebyggelseområdena kan förändras och kompletteras men 
hänsyn ska tas till varje områdes tidsanda och karaktär. 
 
Förändringar kan göras enligt följande: 
�� om- och tillbyggnader kan göras. Förändringarna behöver 

inte följa husens ursprungliga utförande, de ska dock 
knyta an till den anda och karaktär som var utmärkande 
för området när det planerades och byggdes. 

�� kompletterande bebyggelse, förtätning, kan ofta göras. Det 
förutsätter att såväl stadsplan som byggnader inte förvans-
kar områdets tidsanda och karaktär och där samspelet med 
grönskan särskilt ska uppmärksammas. 

�� Förändringar av gatusystemet, med t ex nya genombrott i 
trafikseparerade stadsdelar, bör undvikas. 
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BEFINTLIGA 3:12-OMRÅDEN 
 
Utredningen omfattar även de miljöhänsynsområden som ur-
sprungligen ingick i bevarandeprogram för Västerås stadsbe-
byggelse, antaget av kommunfullmäktige i juni 1985. Dessa 
miljöhänsynsområden hanteras formellt som områden som är 
mycket värdefulla enligt PBL 3:12, enligt beslut i byggnads-
nämnden december 1995. För dessa områden gäller riktlinjer 
för planering och byggande enligt punkt 1 på sidan 11 i denna 
utredning. 
 
I ett antal av dessa miljöhänsynsområden har betydande om- 
och tillbyggnader skett, de har färgats om, betydelsefulla de-
taljer har bytts ut osv. förändringarna är så pass påfallande att 
det inte längre är meningsfullt att klassificera områdena under 
det strikta synsätt som ”mycket värdefull miljö” innebär. Om-
rådena föreslås därför utgå som s.k. 3:12-områden. Dessa har 
markerats med X på kartan sidan 14. 
 
Dessa områden bör dock även i framtiden formellt hanteras 
som ”värdefull miljö”, där hänsyn skall tas till områdets ka-
raktär, men som är möjliga att förändra och komplettera, en-
ligt riktlinjer punkt 2 på sidan 13 i denna utredning. 
 
Bevarandeprogrammet från 1985 upptar förutom miljöhän-
synsområden även ett betydande antal enskilda byggnader 
som har ett stort konstnärligt eller kulturhistoriskt värde. 
Byggnaderna har indelats i tre värdeklasser där byggnader i de 
två högsta värdeklasserna nu föreslås formellt hanterade enligt 
PBL 3:12 som ”mycket värdefulla byggnader som inte får 
förvanskas”. 
 
 
 

STADSDELSBESKRIVNINGAR 
 
Stadsdelsbeskrivningarna redovisar de kulturhistoriska vär-
dena inom angivna stadsdelar. De innehåller inledningsvis en 
redogörelse för de karakteristiska värden stadsdelen repre-
senterar och dels en redogörelse kvarter för kvarter där de 
särskilda kvaliteterna preciseras. 
 
OMRÅDESNUMRERING - STADSDELARNA 
1. Pettersberg 
2. Vetterstorp 
3. Hammarby 
4. Råby 
5. Bäckby 
6. Vallby 
7. Rönnby 
8. Skallberget 
9. Gideonsberg 
10. Malmaberg 
11. Skiljebo 
12. Klockartorp 
13. Viksäng 
14. Talltorp 
15. Brandthovda 
16. Bjurhovda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

1 PETTERSBERG 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Den nordvästra delen av Pettersberg byggdes under 1960-
talets första hälft. Tidstypisk och varierad bebyggelse. Form-
språket är enkelt, robust med horisontala och vertikala ut-
tryck i fasaden. Husen är lämpade att massproducera i stor 
skala och lätta att placera i kuperad terräng. 

 
Stadsplanen representerar en övergångsform mellan traditio-
nell ”gatustad” och modernistisk ”bil-ledsstad”. Området är 
byggt med utgångspunkt att bilen och dess utrymmesbehov är 
normerande men fortfarande med sammanhängande gatunät. 
Utrymmen för parkering är lagda med hänsyn till naturmark 
där planteringar ger rumsverkan längs gatorna som därmed 
framstår som esplanader. 
 
Garageplatser och parkeringsytor ligger vid respektive bo-
stadsgrupp. Inom området finns ett mindre butikscentrum, en 
låg- och mellanstadieskola samt en högstadieskola i anslut-
ning till park och naturmark med utrymme för lekplats och 
sportfält. Förrummet mot S: t Illiansskolan, områdets högsta-
dieskola, är en plats med bokstavligen central betydelse i 
stadsdelen, påkostad med offentlig utsmyckning, men slitet 
och nergånget. 
 
Mellan husen ligger skogsmarken bevarad, delvis hårt tuktad 
men ändå med en välgörande naturkänsla. Och den har hållit 
att slita på. 
 
A. Kv. Bergakungen 
Byggt 1961. Arkitekt: Pauli Harder. 
 
Flerfamiljsbebyggelse i 3 våningar. Sammanbyggda lameller 
inramar en kultiverad naturmarksgård och följer den mjukt 

böjda gatan. Husen är enkla med slätputsade fasader. Fönster-
sättningen är symmetrisk med bibehållen fönsterkaraktär. 
Portarna är intakta med ursprungliga trädörrar infattade i gla-
sade partier och med enkla eleganta rörhandtag. Mycket av 
ursprungskvalitéerna finns kvar. 
 
I samma område finns S: t Illiansskolan med rakskurna pavil-
jonger i rött tegel, en spartansk arkitektur, typisk för skedet 
omkring 1960. 
 

 
Pettersberg med sina punkthus.    Foto: Carl Erik Bergold. 
 
B. Kv. Stenskärvan och Stenriket 
Byggt 1960-61. Arkitekt: Helmut Horn. 
 
Flerfamiljshus, åtta punkthus i 11 våningar. Fasad i rött tegel. 
Husen är glest placerade, förskjutna i en kolonnrad i en ansad 
skogsdunge. Balkongerna är nu inglasade men har kvar en 
ursprungskaraktär som förstärker fasadens vertikalitet. 
 
LM-skolan i anslutning till kvarteren, Trollbackskolan, med 
sina paviljonger i trä och tegel, ligger närmast, ja, borttrollad 
inne i sin skogshage, Trollbacken. 
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Kv. Urberget.    Foto: Carl Erik Bergold 
 
C. Kv. Urberget 
Byggt 1964. Arkitekt: Horn & Sundling arkitektkontor. 
 
Två olika hustyper finns inom kvarteret. Lamellhus i 3 vå-
ningar och skivhus i 8 våningar, placerade i skogsmark. 
 
Lamellhusen är vinkelbyggda med vitslammade tegelfasader. 
Husen har flacka tak, balkonger indragna i nisch med bröst-
ning av plåt. Fönstren har en vilande karaktär, placerade i 
band med lätta variationer inom en sammanhållande ram. 
Fönsterytorna har minskats, men med igensatta partiernas 
materialverkan har ursprungskaraktären bibehållits. 
 
Tre skivhus med rött tegel, ljusa balkongpartier och flacka tak. 
Sockelvåningen är försedd med dekorativ reliefmönstring. 
Fönstren har delvis en vilande karaktär, placerade i band med 
lätta variationer inom en sammanhållande ram. De utanpålig-
gande, inbyggda, balkongerna förstärker det vertikala ut-
trycket. 
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2. VETTERSTORP 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Stadsdelen Vetterstorp, som grupperas kring Himlahöjden, 
fick sin huvudsakliga bebyggelse under 1960-talet. Området 
karakteriseras av lamellhus och punkthus i ett enkelt och 
funktionellt formspråk. Husen är lämpade för massproduktion 
i stor skala och lätta att placera i kuperad terräng. Mellan 
husen finns sparad, kuperad skogsmark. Byggnader och 
stadsplan uppvisar en sammanhållen, tidstypisk karaktär. 
Naturmarken är en tillgång för området. 

 
Foto: Carl Erik Bergold 
 

A. Kv. Vetterstorp 1-4 
Byggt 1963. Arkitekt: Ehn & Sundling arkitektkontor. 
 
Flerfamiljsbebyggelse i u-formade kvarter, samlad i fyra 
grupper. Lamellhus i 3 våningar med vit slätputsad fasad. 
Flacka pulpettak. Gårdsbildningen, vänd mot gatan, är ut-
tryckligen formad som ett bilrevir som nyttjas till parkerings-
plats. Sockelvåningarna är inredda med garage. Alla bostads-
entréer ligger vända från gården. Mellan husen går vägar för 
gående till och från området, längs stråk med bevarad och 

ansad naturmark, en vackert vuxen tallskog. Här finns också 
prydligt planterad gräsmark och lekplatser. 
 
Bebyggelsen är ett representativt exempel på det tidiga 1960-
talets arkitektur – en återupprättad funktionalism. Byggnader 
med en skarp kontur, vitputsade fasadskivor med precist ut-
skurna fönsterhål, och smala horisontella spalter med väl be-
räknad gruppering, i betsade karmar. Portar i teak inramas av 
glasspalter. Balkonger ligger framför fasaden, staplade i gav-
lar av betong med genombrutna balkongräcken i svartmålat 
smide. En elegant nyfunktionalism! 
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3. HAMMARBY 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Hammarby ger med sitt byggnadsbestånd, typer och utform-
ning, en god bild av 1950- och 60-talens bostads- och bygg-
nadskultur. Hammarby står, vad gäller plan och bebyggelse, i 
skiljet mellan gammalt och nytt. En sammansatt miljö, i  
tidstypiskt och i det mesta väl hållet skick. Men idag ligger 
området vid sidan av allfartsvägen. Med ett lugn som är ovant 
men också lite skrämmande. Tiden har stannat. En stadsdel 
måste leva. Rum finns för förnyelse. Aktivera  och komplettera 
med verksamheter. 
 
A. Kv. Vällingklockan 

 
Innergård.    Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Byggt 1964. Arkitekt: Bertil Ahlqvist, Avesta. 
 
Radhus i 2 våningar, byggda omkring 1960. Längor i vinkel 
kring gårdar med avskärmning också av garagelänga mot 

gata. Enkel entrésida som är vitputsad med kvadratiska föns-
terhål, tunt skärmtak över entré med dörr i teak. Trädgårdssida 
med fönsterband inramad av stående träpanel målad 
grönt/blått. Horisontell vitmålad brädbröstning på lägenhets-
långa balkonger. I vissa fall har förändringar i form av in-
byggnad av balkonger och undervåningar/altaner skett. Alta-
ner har försetts med tak och glasats in mot trädgårdssidan. 
Fönster har bytts ut. Förändringarna är dock genomförda på 
sådant sätt att de inte förändrat områdets och byggnadernas 
ursprungliga karaktär. 
 
Intima gårdar med vegetation som skapar en varierad rums-
bildning. Vid entréer till området ligger längor med tvättstuga 
och samfällighetslokaler. En god exponent för det tidiga 
1960-talets rena och precisa nyfunktionalism. 
 
B. Kv. Lugnet 3 

 
Skivhusen med sin underbyggda gård.         Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Arkitekt: Alnefelt & Tollbom arkitektkontor. 
 
Skivhus i 7 våningar, uppförda 1963. I ursprungsskick. Fasa-
der av horisontallagda, brunröda elementskivor i krossbetong. 
Fönster i horisontella band med ventilationsfönstren i smalare 
spalter, som ger rytm åt bandet. Balkongerna som är indragna 
har betongelement som bröstning. Betongsockel med fals-
mönster. Flackt tak med uppbyggnader för hissmaskineri. 
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Närmast Sigfrid Edströms Gata två byggnadsblock ställda på 
gemensam garagegrund, indragen i och sammanjämkad med 
den sluttande terrängen. Gården mellan husen är det enda 
konstgjorda, övrig omgivning består av naturmark i kuperad 
skogsterräng. 
 
Bebyggelsen är en variant av 1960-talets s.k. ”brutalism”, 
med koppling till Le Corbusiers arkitektursyn. Inte så 
skulptural och detaljrik som hos förebilden (även om 
”pilotis”, pelarstödd sockelvåning förekommer), men mycket 
konsekvent och med bibehållen karaktär. 
 
Bebyggelsen är i högsta grad skyddsvärd. 

 
Pilotis á la Hammarby.            Foto: Carl Erik Bergold. 
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4. RÅBY 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Tidstypisk plan och arkitektur, den senare väl hanterad med 
goda exempel både i flerfamiljshus och markbostäder Ur-
sprungliga arkitekturkvaliteter bör bibehållas och vårdas. 
Området är planerat utifrån 1960-talets princip om ”grann-
skap” med bostadsenklaver lagda kring ett centrum med 
kommersiell, kommunal och landstingets service. Fördelat 
över området ligger skolavdelningar för olika ålderskatego-
rier. Området är strikt trafikseparerat med uttalad plats för 
bilar. Trafik till och från området sker med inifrån- och ut-
ifrånmatning. Trots ombyggnader som ibland är ovarsamma 
har bebyggelsen kvar mycket av sin ursprungskaraktär. En 
lugn modernism, en vårdad funktionalism, som bl. a utmärkte 
många projekt hos Riksbyggen på 1960-talet. Parkeringslös-
ningen är också tidstypisk, ett monument över folkhemsväl-
färden med bilen som främste symbolbärare. I Råby är par-
keringsytorna stora och centrala, just därför en gång plane-
rad med ambitioner. 
 
A. Kv. Ringduvan 

 
Trädgårdssidan.      Foto: Carl Erik Bergold. 

Byggt 1968. Arkitekt: HSB arkitektkontor, Stockholm. 
 
Gruppbebyggelse, radhus i 2 våningar. Fasader i vitt 
mexitegel med band av stående rödmålad träpanel kring 
fönster. Balkong längs hela övre våningen. Husen, i 
sluttningsläge, vända parvis med entrésida mot grändstråk där 
gårdsbodar bildar vägg. Parkeringszon vid vändplats med 
kvarterslokal inrymd vid garage. 
 
Tidstypisk, vårdad och väl bibehållen bebyggelse. P-zonen 
ödslig och borde ses över. 
 
B. Kv. Kungsfågeln (undantag Kungsfågeln 7) 

 
Västra delen.    Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Byggt 1966. Arkitekt: Horn & Sundling arkitektkontor, Väs-
terås. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus i 3 våningar. Husrader och 
U-formade byggnadskroppar, lagda parvis med sträckning 
runt ett parkeringsområde centralt i kvarteret med angöring 
från Råbyleden. 
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Kvarteret är ett åskådningsexempel på 1960-talets byggnads-
kultur. Plan och bebyggelse är representativt för årtiondet: 
strikt och konsekvent till form och utförande. Här finns den 
nya byggnadsteknikens elementblock som även rymmer 
detaljer utförda med traditionella material och omsorger. 
Fönster med träkarm, väl proportionerade och entréernas 
portblad i oljad teak och med elegant svarvade handtag i trä. 
Taken flackt lagda i sadel eller som svagt sluttande pulpet; 
balkonger försedda med plåtbröstning, indragna som altaner 
framför vardagsrum. Bebyggelsen i den östra delen av kvarte-
ret har renoverats med tillägg av ett tunt isoleringsskikt. De-
taljerna i övrigt är bibehållna, gångstråk och gårdar väl rus-
tade. Rustad till nyskick är bebyggelsen i den västra delen 
som kan stå som förebild för sättet att återanvända bygg-
nadsbeståndet; det som kräver översyn, såväl i kvarteret som i 
andra delar av staden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. BÄCKBY 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Bäckby med sin stadsplan och bebyggelse utgör en samman-
fattning av 1960-talets samhällssyn och byggnadskultur. 
Stadsdelen representerar grannskapsenheten i sin sena folk-
hemsform, som skulle vara en stadsdel självförsörjd med 
kommersiell och social service och med ett trafiksystem som 
byggde på trafikseparering. Uppställningsytor för bilar tar 
stor plats, men också gröna rum präglar området. Området 
rymmer bebyggelse som är typisk för tillkomsttiden. Solitärer 
inom området är det höga skivhuset och tornpunkthuset. 
Unika i staden är gruppen med terrasspunkthus. Mycket beva-
rat i ursprungligt skick. Autentiskt 1960-tal – ett värde att 
beakta också i den vardagsform bebyggelsen har här i 
Bäckby. Alla typhusområden måste ägnas en särskild omsorg 
vid renovering och förnyelse. 

 
Bäckby Torg.      Foto Carl Erik Bergold 
 
Bäckby torg borde få sin offentliga prägel bättre betonad, 
gärna med förbättrad omsorg om material och detaljer och 
betoning av dess ”entréer”. Det offentliga rummet måste få 
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framstå med sin kvalitet. Generellt har torget en variation i 
sammansättningen med butiker och samhällelig service som 
ger en intensitet som är ”stadsmässig” – för att vara i en för-
ort. 
 
Skolbyggnaderna har en lågmäld modernistisk prägel kopp-
lad till funktionalismens trätradition. 
 
A. Kv. Spikverket 

 
Kvartersgård.    Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Byggt 1973. Arkitekt: Rolf Runefelt, Västerås. 
 
Gruppbebyggelse med radhus i 2 våningar, gult tegel och 
mörkt trä. Strikt och vårdad utförd och med en ”mjuk” preci-
sion. Prydligt hållna gångstråk och kvartersgårdar. 
 
Parkeringsgårdar med miljöstationer omgärdade med garage-
längor försedda med  separat ingång till resp. plats från kvar-
tersgränd. Bidrar inifrån kvarteren till ett trevligt intryck av 
bodlängor längs en bruksgång. 
 
 
 

B. Kv. Bandverket 

 
Kvartersgränd.             Foto: Annchristine Sigurdson. 
 
Byggt 1972. Arkitekt: HSB arkitektkontor, Stockholm, även 
terasshusen. 
 
Gruppbebyggelse, 1-vånings vinklade kedjehus med fasad i 
stående träpanel med liten plankinhägnad gård mot kvarters-
gränd eller trädgårdssida. Bebyggelsen, uppdelad i två täta 
grupper, ligger runt en central kvarterspark. 
 
I kvarteret ligger en grupp terasshus i 6 våningar, byggda 
1976, med en särpräglad grundform som en stympad pyramid 
med varierat utvecklade ”sidosluttningar”. terasshusen är 
anpassade till den, i den här delen, kuperade och naturlika 
Bäckbyparken. 
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Terasshus i Bäckby.     Foto: Carl Erik Bergold. 
 
C. Kv. Plåtverket (inte 3:12) 
Byggt 1974. Arkitekt: Riksbyggen arkitektkontor, Stockholm. 
 
Gruppbebyggelse, 1½-vånings kedjehus med gavlarna mot 
kvarterens lokalgator. Bottenvåningen med gult tegel och vit 
vertikal träpanel kring fönster. Övervåning med liggande 
mörk panel. I vissa gatuavsnitt tvåkopplade hus i rött/rosa 
tegel. Garagelänga vid entréerna. Grupperade i kvarteret 
ligger stråk med lekplatser. Gästparkering vid kvarterets  
infarter. En typisk, sammanhållen och väl bibehållen 1960-
talsmiljö. 

 
Karakteristisk gatubild.                 Foto: Carl Erik Bergold. 

D. Kv. Smältverket 

 
”Reducerande” arkitektur.   Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Byggt 1970. Arkitekt: BPA-Riksbyggen projekteringskontor 
för systemhus, Stockholm. 
 
Flerfamiljsbebyggelse i 2 våningar, flackt tak, gult tegel i en 
arkitektur som är behärskat reducerande. Tre rader stramt pa-
rallellställda lameller med mellanrum för lekgårdar. Bottenvå-
ningens lägenheter försedda med uteplats. Ett helt oförvans-
kat, oförfalskat 1960-tal! 

                                                             
                                                        Foto: Annchristine Sigurdson. 
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6. VALLBY 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Stadsdelen bebyggdes under 1960-talet och är ett tidstypiskt 
exempel på grannskapsenhet. Husen representerar ett indust-
rialiserat, typiserande byggande i långa serier. 
Separering av trafikslagen har varit utgångspunkt för byg-
gandet av gatunätet. Mot kringfartsled och matargator är 
plats upplåten för garage och parkeringar. Husen är strikt 
grupperade, men med förskjutningar som varierar kring går-
dar och säckgator. 
 
A. Kv. Allmogekulturen 8 och 9 

 
Foto: Carl Erik Bergold 
 

Byggt 1966. Arkitekt: Alnefelt & Tollbom arkitektkontor, 
Västerås. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus i 3 våningar med fasad i 
betongelement. Det enda delområdet som återstår i ursprung-
ligt skick sedan den kraftiga omvandlingen i slutet av 1980-
talet. 

Bebyggelsen som blivit bevarad i sitt ursprungsskick framstår 
idag som en lugn kontrast. Byggnaderna är utformade med 
goda proportioner och passning i fogar som ger precision åt 
bebyggelsen. Husen karakteriseras av indragna, rumsbreda 
balkonger med smäckra, luftiga räcken i smide. Även entré-
erna är indragna. Fönstren, med större och mindre båge med 
tvärslå, har bytts ut men har kvar karaktären. Plana tak utan 
taksprång och reducerade socklar. 
 
Den spartanska formen balanseras idag av den uppvuxna 
grönskan för vilken gårdarna givit god plats. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 
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7. RÖNNBY 
 

 
Flygbild 1975.              Stadsbyggnadskontorets arkiv. 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Rönnby kan stå som modell för de stadsdelar som planerades 
och byggdes under det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet. 
Här finns en konsekvent genomförd trafikdifferentiering med 
utifrånmatning från en omgivande trafikled ner till de en-
skilda kvarterens entrégator. Här finns gång- och cykelvägar 
i parkstråken som är avskilda från biltrafiknätet. Här finns 
parker med idrotts- och lekplatser nära bostäderna i en be-
haglig rumsväxling, med nära till vidsträckta strövområden. 
Stadsdelen är uppbyggd runt bostäder och bostadskomple-
ment som förskolor och skolor. Ett representativt grannskaps-
område som innehåller blandad bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus, radhus, kedjehus, grupphus och friliggande 
villor. Centralt i området ligger en mindre centrumanlägg-
ning samt skola och församlingshem. 

 
Rönnbygången norrut med utsikt över jordbrukslandskapet.  
Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Med undantag från vissa smärre förändringar bland bostads-
husen är stadsdelen intakt och oförändrad till sin uppbyggnad 
av gatunät och parkområden. 
 

 
Radhusen och höghusen i Rönnby.  Foto: Carl Erik Bergold. 
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A. Kv. Diskuskastaren (norra delen) och Kv. Kulstötaren 
Byggt 1970. Arkitekt: Rolf Runefelt arkitektkontor, Västerås. 
 
Gruppbebyggelse, radhus i 2 våningar. Gult fasadtegel och 
partier med träpanel kring fönster och balkongbröstningar i 
trä, målade brunt eller vitt. Förgårdar med planteringar bidrar 
till tilltalande gaturum. Väl avgränsade garagegårdar med 
längor. Entré från gångstråk genom dörr till lägenhetsbod som 
fått plats i garageutrymmet. Genomgående samma goda egen-
skaper som hos motsvarande bebyggelse i andra stadsdelar. 

 
Parkstråket mellan radhusen och kedjehusen i kv. Diskuskastaren.        
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Kedjehus på Viktkastargatan.  Foto: Carl Erik Bergold. 
 
B. Kv. Viktkastaren 
Byggt 1971. Arkitekt: Horn & Sundling arkitektkontor, Väs-
terås. 
 
Gruppbebyggelse, kedjehus i 1-våning. Rött fasadtegel och 
brunmålade trädetaljer. Dubbelgarage i grund länga mot säck-
gata i några fall utbyggt till carport. Förgårdar med planter-
ingar bidrar till vackra gaturum. 

 
Viktkastargatan.              Foto: Carl Erik Bergold 
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Höghusen i Rönnby.   Foto: Carl Erik Bergold. 
 
C. Kv. Rönnby 
Byggt 1971. Arkitekt: Horn & Sundling arkitektkontor, Väs-
terås. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, skivhus i 7 och 8 våningar grupperade 
i en oval kring en ”innergård”, delvis överbyggd för en central 
garageanläggning. En i sanning konkret redovisning och 
sammanfattning av två viktiga teman i efterkrigstidens grann-
skapsplanering: ”hus i park” och ”bilen i centrum”. Här ser 
man knappt skymten av en bil eller ödsliga parkeringsytor. 
Sällan ser man prydligare inramning av miljonprogrammets 
annars så förkättrade höga hus. Med sin mjuka och samtidigt 
strikta sättning står byggnaderna nu på sin äng i hägnet av en 
mörk skogsbacke, som stenmonoliter på en uråldrig ritual-
plats. Till intrycket bidrar att husen fått behålla sin ursprung-
liga profil utan tilläggsinklädnad. Det gula fasadteglet står 
kontrast till de horisontala fönsterbanden i olika färger. Bal-
kongerna har dock glasats in och tynger till en del fasaderna. 

 
Foto: Annchristine Sigurdson. 
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Rönnbygången mellan radhusen och Rönnbyskolan.                 
Foto: Carl Erik Bergold. 
 
D. Kv. Rönnbyskolan 2 
Byggd 1971. Arkitekt: Alnefelt & Tollbom arkitektkontor, 
Västerås. 
 
Till centrumområdet hör också Rönnbyskolan med LMH-sta-
dier. Den har en lite rå utformning i betong och glas, men 
också med varma inslag med trädetaljer som frodig material- 
och färgkontrast. Skolområdet ligger inte som ett undanskymt 
revir. Ett av gångstråken från och till centrum tar sig över 
skolgården, som ett osökt sätt att koppla skolans liv med om-
givning och vardag. 
 
 

 
Höghusen i Rönnby med skolan i förgrunden.  
Foto Lars E Persson 
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8. SKALLBERGET 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 
En komplett stadsdel med bostäder av olika slag byggda kring 
åren 1950. Butikscentrum vid torg, markerat med ett höghus, 
kom till utförande vid Skallbergsmotet under sent 1950-tal. 
Området är en utmärkt exponent för efterkrigstidens plane-
ring i grannskapsenheter med ”hus i park”, flerfamiljshus och 
radhus. Ett boende komplett med butiksservice och samvaro-
lokaler och med skolan, bokstavligen, som central byggnad i 
stadsdelen. Allt placerat som en självständig enhet utanför 
stadskärnan. Trafiken leds på vägar som mjukt följer skift-
ningarna i den kuperade terrängen inom området. En gata är 
genomgående med förgreningar i slinga eller säckgata in i 
kvarteren. Bebyggelsen känsligt inpassad i terrängen, också 
med våningshöjd som inte förtar skogssilhuetten. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 
Stadsdelens norra del (inkl Nordanby) utgörs av en utpräglad 
villastadsdel, utbyggd kring åren före och efter 1960. Kupe-
rad naturmark med sparad vegetation och ängsmarker omger 
området. Gatunätet är lagt som ett organiskt rutnät, anpassat 
efter variationer i terrängen. Som gräns i öster ligger det 
gamla landeriet, Nordanby gård. 

 
Nordanby herrgård.           Foto: Annchristine Sigurdson 
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Norra delen av Brunnbygatan.    Foto: Lars E Persson. 
 
A. Kv. Kycklingen 1-41 (Nordanby) 
Byggt 1957-59. Arkitekt: Pauli Harder, Stockholm. 
Radhus i 2 våningar från omkring 1960. Fasader i rött tegel 
med trädetaljer. Pulpettak, klädd med plåt, neddraget med fall 
ner över övervåningen åt entrésidan. Fasad mot trädgårdssida 
en vitmålad panel på förvandring under fönster. Garagelängor 
med tidstypiskt trubbvinkelskuren fasadkontur på gavel. Allt i 
ursprungligt skick med undantag av skärmtak över vissa en-
tréer, men utförd med anpassning till byggnadens karaktär. 
 

 
Radhusens entrésida.      Foto: Lars E Persson 
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9. GIDEONSBERG 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 

 
Foto: Carl Erik Bergold 
 
I Gideonsberg är det främst stadsplanen med dess rumskvali-
teter som är mest framträdande. Byggnaderna samspelar med 
varandra i skickligt varierade sättningar, som både ger skydd 
och genomsikt, vartefter man rör sig inom området. Byggna-
derna har också ett varsamt förhållande till sin naturliga om-
givning. I sin detaljutformning är dock byggnaderna, liksom i 
Skallberget, i många fall kraftigt förvanskade genom 
tilläggsisolering och utbyte av fönster, dörrar och balkonger, 
allt som gav husen deras särskilda karaktär. I stadshalvan 
öster om Emausbäcken finns idag fortfarande ett större be-
stånd byggnader bevarade i ursprungsskick, eller näst intill. 
Utmed Emausbäckens dalgång finns ett vackert parkstråk, 
Mårtens Hage, som är väl sammanhållet från norr till söder. 

 
Parkstråket Mårtens Hage.       Foto Lars E Persson 
 
A. Kv. Tjärblomstret, Vallmon 13, 2, 14 och Hästhoven 3 

 
Humlegatan.    Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus i 3 våningar, 1950-tal, enkla 
eller kopplade med förskjutning, de flesta liggande på skrå 
med gavel mot gata. Fasaderna med slät puts färgade i ljusa 
toner. Sadeltak. Flera hus med smålägenheter som saknar bal-
konger, istället med franska fönster. Gårdsomgivning med 
planteringar eller skogsmark. 
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A. Kv. Daggkåpan 4 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

Flerfamiljsbebyggelse som omfattar lamell- och punkthus från 
omkring 1955 kring en liten torgplats. 3-vånings putsat la-
mellhus med sadeltak kopplad till tegellänga i en våning, tidi-
gare butikshall. 
 
Mot Bangatan ligger 3-vånings lamellhus med sockelvåning 
inredd med butiker inramad med skiffersten. En portik in mot 
gården förenar byggnaden med ett intilliggande punkthus i 6 
våningar, uppfört i gult tegel. Övrig bebyggelse består av två 
4 vånings punkthus med korta flyglar (s.k. T-hus, en variant 
av ”stjärnhus”). Spritputsade fasader. Varierat takfall med 
sadelsättning över den centrala kroppen och valmat över 
flyglar. En 2-våningsbyggnad i rött tegel, tidigt 1960-tal, med 
valmat tak fullbordar inramningen av gården, som rymmer väl 
skötta planteringar invid varje hus. En god blandning. 

 
Stjärnhus i kv. Daggkåpan.   Foto: Carl Erik Bergold. 
 
A. Kv. Vallmon 6 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus från tidigt 1960-tal i  
3-våningar. Rött tegel med balkonger satta ut från fasaden 
med sidoskärmar av betong. Plåt i bröstningarna och på fält 
under vardagsrumsfönster på frånsida. Tidstypisk geometrisk 
indelning av fasaden. Strikt planterade gårdar, som samtidigt 
utgör gång- och cykelstråk genom kvarteret. Parkering mot 
Bangatan flankerad av lindträd. 
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B. Kv. Rödklinten 

 
Höghusen vid Bangatan.                    Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, tre punkthus i 9 våningar från 1960-
talet, ställda på rad. Sockelvåning med garage. Fasader i rött 
tegel mönstrad med ljusa putsband som markerar underlig-
gande betongbjälklag. En dekorativ kombination typiskt för 
tiden. En hel vägg har mönstring av balkonger indragna i fa-
saden, klädda med sinuskorrugerad plåt, lagd utanpå som en 
tunn hinna. Här finns storstadsförortens alla attribut som det 
koncentrerades till tunnelbanecentrums accenthöghus. Allt 
från den tiden finns kvar utom att portarna i trä, mot gatan, 
som bytts ut. In mot gården finns de kvar som entré mot ljust 
uppglasade hallar. 

Nordanby Gärde med bebyggelse från 1960-talet: flerfamiljs-
hus och gruppbebyggelse med elementhus, fördelade på två 
områden. Bebyggelsen kan ses som en komplettering och av-
slutning av bebyggelsen i det innanförliggande Gideonsberg, 
men med särskiljande egenskaper. 

 
Grupphusen med ett åttiotalshus i bakgrunden.  
   Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Grupphusen på Nordanby Gärde byggdes 1960-1962 av bo-
stadsstiftelsen Aroseken. Mottot var att ”Bygga bra hus till 
låga priser”, framförallt för barnfamiljerna. Området fick 
uppmärksamhet av svensk Byggtjänst och Sparfrämjandet för 
ett väl utformat småhusområde med goda hustyper och en 
konsekvent stadsplaneidé. Byggherren belönades med ”Bo-
Bättre Plakett” 1963. 
 
C. Kv. Kungsängsliljan 1-4 
Flerfamiljsbebyggelse med lamellhus och punkthus från 
1960-talet. Kvarter med yttre omslutande, sammanbyggda 
längor med 3 våningar lagda på sockelvåning med biutrym-
men till bostäder, förråd, tvättstugor, gemensamhetslokaler 
m.m. 
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Foto: Carl Erik Bergold. 
 

I hägn innanför, rad med sju punkthus i 4 våningar, ställda 
som stolpar i ett staket ut mot stadsdelsparken, Orrbo hage. 
En bebyggelse som kan karaktäriseras som en prydlig, mjuk 
modernism. Varmrött tegel genomgående fasadmaterial. 
Långhusen mot gatan försedda med pulpettak; portiker klädda 
med keramik kring entré med uppglasning kring träport.  
 
Punkthusen har en medveten varierad arkitektur.  
Byggnaderna är formade med två kroppar sammanbyggda och 
förskjutna i djupled. Tak med pulpetfall och rakskuren kant 
markerar skiktningen. Bottenvåningen utformad med en öp-
pen portik, med betongpelare som bildar ett bärande arkad-
motiv. Entréutrymmet är stort och uppglasat kring port av trä. 
Fönstersättningen är lugnt varierad med band som växlar i 
omfång. Ursprungligen med större uppglasning men där par-
tier satts igen med ljusmålad bred plåt. Även balkongbröst-
ningar och fönster är utbytta som ger onödig ”plåtsmak” av 
byggnaderna. I stort dock en väl rustad miljö och en tillta-
lande innergård med grönska och lekplatser. 

 
Från innergården.   Foto: Carl Erik Bergold. 
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10. MALMABERG 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 

 
Norra Malmaberg 1957.               Foto: VLT arkiv. 
 
Bebyggelsen i stadsdelen Malmaberg omfattar flera bygg-
nadsepoker och byggnadstyper. Den första delen tillkom un-
der perioden 1920-1940-talen med egnahem och flerfamiljs-
hus. Området kring Norra Malmaberg byggdes omkring 
1955-1960 med varierande byggnadstyper. En centruman-
läggning, Profilen, uppfördes för området. 

Profilen idag. Foto: Carl Erik Bergold.      

Även Östra Malmaberg byggdes omkring 1955–1960 med 
olika hustyper. I områdets södra del tillkom ett affärs- och 
servicecentrum, typisk grannskapsplanering i den tid då 
”folkhemmet ” var på väg att övergå till ”bilsamhället”. I den 
norra och östra delen finns bevarad naturmark. En del förtät-
ning har skett under 1980-talet. 

 
Odensvi-platsen.   Foto: Carl Erik Bergold. 
 
A. Kv. Malmabergsskolan 
Byggd 1957-58. Arkitekt: Pauli Harder, Stockholm. 
 
Paviljongskola uppförd 1958-1959 i tidstypisk stil med raka 
längor och bågformad byggnad utlagd i kuperad skogsterräng. 
Fasader i rött tegel med mönstrade fält i puts. Detaljer i trä 
och kopparplåt. Materialet och gestaltningen är en blandning 
av strikt och lekfullt. Delvis utbytta fönster med ändrad in-
ramning. En karaktärsbyggnad som har mycket stort värde. 
Bör renoveras till ursprungsskick. Idrottsplatsen vid skolan är 
nedsliten och bör kompletteras med växtlighet. 
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Malmabergsskolan.  Foto: Carl Erik Bergold 
 
B. Kv. Poppeln 2 
 
Profilen, f d personalhotell, skivhus i 11 våningar kopplad 
med länga i 2 våningar, uppfört 1957. Huset karakteriseras av 
ett framspringande, glasat trapphus på gaveln. Fasaderna är 
strikt mönstrade av rader med balkonger inkapslade med 
bröstningar i aluminium med ljusmålad bakgrund, tidigare 
rödmålad. Byggnaden får stå som en symbol för efterkrigsti-
dens industriella och ekonomiska tillväxt. 

 
Profilen.  Foto: Carl Erik Bergold 

C. Kv. Pilen Rönnen och Linden 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Gruppbebyggelse, parhus i rött tegel med länk i garagen, en 
kedja som följer och fogar sig efter sluttningen utmed gatan. 
 
C. Kv. Eken 3-30 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Gruppbebyggelse med radhus i 2 våningar. Gult tegel, flackt 
sadeltak. De två översta raderna är bevarade i ursprungsskick. 
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Garage i länga vid ekonomigata som avgränsar trädgårdarna 
från intilliggande länga. Anmärkningsvärda är garagelängorna 
med en sinnrik utformning av garageöppningarna. Dessa lig-
ger parvis med sitt respektive portparti svagt utkragat,  
d v s, motsatt snedställda, som ger ett minimalt men tillräck-
ligt frirum för en bekväm infart. En genial lösning. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Kv. Lönnen, Vildapeln m fl. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

Här är det i första hand den måleriska och varierade stadspla-
nen och stadsplaneidéerna som står i fokus. Gruppbebyggelse 
med 1-plans småhus. Fasader i gult och rött tegel. Husen är 
verkligen markbostäder, satta på låg sockel, enkelt utformade, 
flackt sadeltak utan språng. Garage vid varje hus med sättning 
som varierar, bidrar till rumsverkan vid gatan. Gatunätet an-
passat efter en kuperad skogsterräng, med öppningar, torg-
platser och, inne i kvarteren, skogsgläntor, som gemensamma 
frirum. En vacker och bekväm stadsplan 
 
D. Kv. Barrskogen, Gläntan m fl. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Byggt 1958-59. Arkitekt: Åke Östin, Stockholm. 
 
Gruppbebyggelse med friliggande enfamiljshus från omkring 
1960. Tre olika hustyper; 1-planslänga med pulpettak, fasader 
i vitslammat hårdbränt tegel, lagd med gavel mot gata, som 
kan byggas - och har byggts till  –  med en längre eller kortare 
vinkelbyggnad. Byggnaderna liggande inom en plan, formad 
som ett strykjärn med gator som  faller i mjuk båge utmed en 
sluttning i söderläge. Förgårdar mot gata vackert planterade 
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och väl skötta. Särskild biluppställningsplats framför ”car-
port”. Plank som ger insynsskydd från gatan. En distinkt, en-
kel och uttrycksfull arkitektur, i en stram och samtidigt ny-
ansrik rumsplan. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Kv. Kolaren 1 och Kolmilan (inte 3:12) 
Flerfamiljsbebyggelse, hus i 3 och 4 våningar grupperade i 
lameller och brutna slingor kring bostadsgårdar med en låg 
länga som bidrar till rumsverkan. I vissa hus garage i källar-
våning, nedschaktad mot gata. Gårdarna med bevarad kuperad 
bevuxen naturmark. Byggnaderna bär sadeltak, fasader i gult 
tegel, balkonger med bevarad bröstning i sinusvattrad plåt. 
Fönster och dörrar dock bytta. Intressant inslag är byggnaden 
(Stentorpsgatan 13/vid korsningen mot Björskogsvägen) med 
entréer till lägenheterna förlagda från loftgångar, tillgängliga 
med spiraltrappa i ett från fasaden utdraget öppet trapphus, 
typiskt för 1950-talets experimenterade med tillämpning av 
nya metoder och material i bostadsbyggandet. 
 
Kv. Kolmilan - Bebyggelse med motsvarande karaktär som i  
kv. Kolaren. Portarna bytta, balkongerna förefaller också vara 
det, men i så fall med bröstningar i rödfärgad sinusplåt, som 
anknyter till ursprungskaraktären. 
 
 

Kv. Skogshuggaren och Tummaren (ej 3:12) 
Flerfamiljsbebyggelse i 3 och 4½ våningar; friliggande och 
sammanbyggda lameller kring gårdar med bevarad kuperad 
skogsmark. Byggnaderna nyligen rustade med i stort bibehål-
len ursprungskaraktär. Sadeltak. Fasader i spritputs färgade i 
”mjukskarpa” toner. Framför vardagsrum, balkonghyllor, 
satta parvis, med vägg kring fönster klädd med träpanel. Bal-
kongerna ligger som korgar utkragade från fasaden med avfa-
sade hörn. Entréerna inramade med ljus marmor och i vissa 
fall med fönster dekorativt snedskurna. Portar och fönster 
dock utbytta med blad och karmar i oxiderad aluminium, som 
förtagit en del av den ursprungliga strama, men samtidigt 
mjuka verkan i arkitekturen.  
 
1950-talets bostadsarkitektur är kontrastrik: ”skarp”, i bety-
delse att den är väl definierad med klara konturer, men ändå 
med en varm och behaglig ton, som härrör från naturmateria-
len, trä, puts och tegel, konsekvent använda, med tillägg av 
dekorativt hanterade ofta med tillägg av konstnärligt utarbe-
tade detaljer. Gavlar med en nonfigurativ, geometriserande  
fasaddekor i puts är dock förtjänstfullt återställda. Men de 
samspelar inte längre med en mjuk helhet.  

 
Inslag med lägre bebyggelse förekommer också; en länga i 
kv. Tummaren med radhus lagd i sluttningsläge med höjd i  
1 våning mot trädgårdssida och 2 våningar mot entrésida, med 
markvåning som innehåller inbyggt garage. 

 
Kv. Barrträdet Lövträdet och Trädkronan (ej 3:12) 
Flerfamiljsbebyggelse från 1950-talets mitt. Breda lamellhus i 
skiftande höjd; huskroppar, 4 våningar, med traditionellt in-
byggda trapphus, skivhus i 10 våningar och loftgångshus i 5 
våningar som ram kring ett grönrum; en kvartersgård med 
skogsmarken bevarad men också med storvuxen bebyggelse, 
fyra 10 våningars punkthus, i indraget läge på gården, i glän-
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tor som också ger utrymmen för lek och spel. Det är en be-
byggelse som, både till form och innehåll, har ett modernis-
tiskt och storstadsmässigt anslag. Sockelvåningen i lamellhu-
sen är inte inredd med bostäder. Här finns lägenhetskomple-
ment, gemensamma utrymmen, huvudsakligen garage.  

 
Kumlagatan.    Foto: Carl Erik Bergold. 
 
I byggnader vid Kumlagatan är garageraden utformad som en 
öppen ”car port-våning”, stödd av snedskurna fundament, 
utförda i betong och som ger gårdsrummet intrycket av last-
plats vid en silo. Till det moderna och storstadsmässiga bidrar 
den lägre bebyggelsen med takkontur, ett pulpettak med mot-
vinklat fall. Husen i söder, med entréfasader mot 
Odensvigatan mönstrade av rader med loggior, loftgångarna 
liggande i uttänjda band med vida luckor i hålslag mellan 
betongspelarstöd, står som ett galler mot infartsområdet. Det 
tidstypiska uttrycket med volym- och materialverkan är idag 
delvis spolierat genom tilläggsisolering och utbyte av detaljer. 
Men det är fortfarande en ”strongt modern” miljö. 
 
 

Centrumanläggningen vid Odensviplatsen. Platsen är idag 
mest ett parkeringsutrymme med matargata inom splittrad ram 
och omgivning, med 1950-talets hus och anläggningar om-, 
på- och tillbyggda. Centrumanläggningen utförd med butiker i 
hall och länga liggande kring ett torg en uppbyggd plats med 
entré från angöringsgatan upp genom en portik, en skulptural 
pelarställning, fundament formade som Y-n, gjutna i betong, 
som bär tak böjt upp i båge. Anläggningen har senare blivit 
tillbyggd med vårdcentral med avvikande verkan i volym och 
material. Flera butikslokaler är idag utrymda. Hall och länga 
har kvar sin ursprungskaraktär: både dekorativ och dynamisk 
med tegelmurar, med partiet närmast taket indraget, som får 
talskivan att framträda med stor spänst. Butiksfönster är utfor-
made som ”tittskåp”, infattade i breda, snedvinklade karmar, 
som skjuter ut över väggsockeln, klädd med grönskimrande 
mosaik. 

 
Centrumanläggningen.   Foto: Carl Erik Bergold. 
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F d värmecentral i kv. Kolaren 3 
Ett teknikens triumftempel med betongbågar som spänstigt 
spänner kring gavel med dekorativt utarbetade fält av glas och 
tegel. En symbolbyggnad för den nya byggnadskulturen med 
kommunaltekniska anläggningar, som var folkhemmets både 
grund och stomme. Om än idag oanvänd, alltid en ram som 
ger värde åt nya verksamheter av vad slag de än vara må. En 
tillgång lokalmässigt och arkitektoniskt, för stadsdelen, för 
hela staden. 

 
Värmecentralen. Foto: Annchristine Sigurdson 
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11. SKILJEBO 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 

 
Skiljebo centrum.   Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Stadsdelen ”Nya Skiljebo” utbyggd omkring 1955-60, i sam-
manhang med Östra Malmaberg. Här finns ett tydligt och 
aktivt, levande stadsdelscentrum med egen identitet. I anslut-
ning till centrum ligger en skola. Friluftsområdet med omgi-
vande bevarad naturmark utgör stadsdelens gräns mot söder 
och ”Gamla” Skiljebo.  
 
Egnahemsområdet, ”Gamla Skiljebo” med bebyggelse till-
kommen 1920-1960, enstaka tillskott därefter. Området låg 
länge som ett eget samhälle invid den gamla Stockholmsvägen 
med nära koppling och till Södra Skiljebo. Bebyggelsen ligger 
inom en planordning, ett rutnät lagd med organisk passning 
till området, en kuperad skogsmark. Under den tid som gått 
har flera hus kommit att förändras, blivit om- och tillbyggda. 
Men fortfarande finns ett stort antal hus, som på alla sätt, 
blev så väl byggda att de hållit stånd mot tiden. 
 
Södra Skiljebo. Egnahems- och villaområde med i stort 
samma karaktärsdrag som ”Gamla” Skiljeboområdet. Det 

södra delområdet, delvis utbyggd över kuperad skogsmark 
rymmer kvarter med påkostade tegelvillor och gruppbebyg-
gelse med kedjehus och radhus, tillkomna huvudsakligen på 
1950- och 60-talen. 
 
B. Kv. Getingen och Biet 2-6 

 
Stigbergsgatan.                   Foto: Lars E Persson. 
 
Byggt 1953. Arkitekt: Stadsarkitektkontoret, Västerås. 
Grupp med enfamiljshus från 1953, 1½ våning, med för-
skjutna byggnadsdelar, gavel mot gatan med garage i källar-
våningen. Sadeltak, fasader i rött eller gult tegel, broräcken i 
tunt järnsmide. Enkelt och gediget, allt bevarat i ursprungs-
skick. 

                                                               
  Foto: Lars E Persson. 
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12. KLOCKARTORP 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Stadsdel med bostäder, huvudsakligen flerfamiljshus. Tillägg 
under 1980- och 1990-tal, av enstaka punkthus och ett 
äldreboendehus. Områdets stomme är bebyggelsen kring 
Klockartorpsgatan utlagd omkring 1945, med gatan i 
tidstypisk mjuk linjeföring upp och genom en kuperad 
skogsmark. 
 
På en öppen slänt väster om skogpartiet, ligger radhus i strikt 
parallellordning vända mot söder. Inne i skogen står flerfa-
miljshusen med passning till terräng och trädbestånd. Om-
kring 1960 kompletterades bebyggelsen med ytterligare 
huslameller. Servicen inom området var ursprungligen väl 
tillgodosedd med närbutiker inredda i husens gatugavlar. 
Verksamheter förekommer fortfarande i vissa lokaler men 
handel är idag koncentrerad till en livsmedelshall från 1963, 
med bevarad tidsatmosfär.  
 

A. Kv. Klockartorpet 2 

 
               Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Byggt 1961. Arkitekt: Ehn & Hellsén arkitektkontor, Väs-
terås. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, tre raka lamellhus i 3 våningar. Sadel-
tak med flackt fall och kort språng, fasader i rött tegel. Bal-
konger parhängda i tegelmurar framdragna ur fasaden, bal-
kongernas bröstning i sinusplåt, entré genom glasad trädörr. 
En funktionalism som byggd på traditionen. Fortfarande i 
nyskick. 
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B. Kv. Klockarfar 8, 9 och 10 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Byggt 1959. Arkitekt: Pauli Harder, Stockholm. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus i 3 våningar med förskjuten 
sättning, som följer terrängsluttning, gavelställd mot gata. 
Sadeltak, fasader i rött tegel, balkonger med sinuskorrugerad 
plåtbröstning. Bevarade glasade träportar. Garage, inrymda på 
delen av längorna närmast gatan. Utrymmen mellan husen en 
sparad och kultiverad naturmark. 
 
C. Kv. Rönnberga 1 
Byggd 1963. Arkitekt: Helmut Horn, Västerås. 
 
Butikshall i 1 våning med fasader i rött tegel, uppglasad mot 
gata. Inga påtagliga förändringar har gjorts av byggnaden. I 
all enkelhet en manifestation av ”centrum” etablerat i en mo-
dern form och som positivt tillskott till folkhemmet. Utöver 
nyttosynpunkter också med stort symbolvärde för stadsdelen. 
 
 
 

C. Kv. Rönnberga 6 och 7 
Byggt 1961-62. Arkitekt: Helmut Horn, Västerås. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus i två grupper med huskrop-
par sammanbyggda i U-form.  
Den centrala byggnadsdelen i 4 våningar längs gata och med 
flyglar, 3 våningar, lagd med skevning ut kring gårdsrum. 
Sluttningsläget medger mot gården bostäder i sockelvåning 
med markkontakt. Mellan husgrupperna är anlagd en parker-
ingsgård. Husen bär sadeltak med flackt fall, fasader i rött 
tegel. 

 
         Foto: Carl Erik Bergold. 
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Balkonger utbredda längs fönstervägg vid vardagsrum, har 
bröstning i metallfärgad sinuskorrugerad plåt. Portar i trä med 
dekorativ ribbad spröjsning, kring portarna en karm av mörkt 
skiffer. Flygelbyggnadernas entréfasader utformade med 
ingångspartierna inramade av spalter i tegel murade ut ur fa-
saden, som också utgör hängstöd för lägenhetsbalkonger, sit-
tande i stapel ovanför entrén. Hus och gårdar väl byggda och 
varierade. Också här en funktionalism på traditionell grund. 
 
C. Kv. Klockarkärleken 2 

 
Rönnebergagatan.   Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Byggt 1961. Arkitekt: Claes Frænki, Stockholm. 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus i 3 våningar. Grupp med tre 
huskroppar, fasader i ljusgrå ädelputs. Tak lagda med flackt 
pulpetfall. Balkongerna indragna med bröstning i ljusmålad 
sinuskorrugerad plåt. Entré med helt glasad öppning med port 
infattad i träkarm. Ett enkel sobert tidigt 60-tal, med en ny-
funktionalism som stod som symbol för en evigt ljus framtid. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 
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13. VIKSÄNG 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 
 

Stadsdel med bostäder utbyggd, huvudsakligen under 1960-
talet, på det tidigare regementsområdet. Området utformat 
som en grannskapsenhet med service av olika slag. Trafiksy-
stemet utgör en blandning av gammalt och nytt. Den största 
kvartersgruppen omfattar flerfamiljshus lagda kring ett cent-
rum, utbyggt på den mark som utgjorde själva kasernområdet. 
Äldre bebyggelse, kanslibyggnaden, logementsbyggnader och 
vissa ekonomibyggnader har bevarats och återanvänts till 
bostäder. Bebyggelsen är grupperad med hänsyn till nivå-
skillnader och storvuxen vegetation. Rymliga uppställnings-
platser finns för fordon, särskilda garagegårdar förekommer 
också. 
 
Områdets östra del kännetecknas av gruppbebyggelse med 
radhus, kedjehus och fribyggda villor. Bebyggelsen ligger 

grupperad kring ett grönområde med naturmark, idrottsfält 
och bollplaner. 
 
Stadsplanen med sin kvartersordning är anpassad till förut-
sättningarna inom det tidigare regementsområdet med bebyg-
gelse och naturmark. Ny bebyggelse representativ för 1960-
talets första hälft, väl utförd och i många fall väl bevarad. 
 
A. Kv. Vapenrocken 1 och Fältmössan 1 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Byggt 1964. Arkitekt: Rune Hellgren & Wolfgang Huebner, 
Stockholm. 
 
Flerfamiljsbebyggelse, lamellhus i 4 våningar, lagda i 
skevande U-form kring gård. Husen är kraftiga, rätt djupa 
med sockelvåningen avsatt till bostadskomplement, förråd och 
gemensamma utrymmen. Flackt pulpettak. Fasader med 
varmrött tegel. Balkongerna indragna, bröstningen ät ny i plåt. 
Även fönstren är utbytta. Mellan husgrupperna ligger garage 
kring gårdar, längor som är en väl modellerad tegelarkitektur 
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med samma varma materialegenskaper som bostadshusen. En 
modern tegelarkitektur med lite råare karaktär än brukligt. 
Bebyggelsen är den i Västerås som närmast kan liknas vid den 
internationella ”nybrutalismen”. 
 
Kv. Hjälmen 1 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Butikshall i 1 våning, inklädd med glasemaljplattor skiftande i 
blått, innefattade i metallstomme. En heroisk minimalistisk 
arkitektur, präglad av Mies van der Rohe, som nu bereder 
plats för en billigbutik. Måste aktas för framtiden. 
 
B. Kv. Vaktkuren, Posteringen, Rapportkarlen och Rikt-
karlen 
Byggt 1963. Arkitekt: Åke Östin, Stockholm. 
 
Gruppbebyggelse, kedjehus, 1-vånings längor kort utvinklad, 
som mot gata ger utrymme för garage med carport och med 
bodutrymmen mot gård. Pulpettak, fasader i gult tegel och 
brun träpanel. En by med dansk, prydlig karaktär. Har genom 
åren hållit stilen. 
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14. TALLTORP 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Stadsdel utbyggd på 1960-talet med markbostäder: kvarter 
med villor, kedjehus och radhus, de flesta i grupp, samlade 
kring ett centralt grönområde med idrottsfält. Bostadsgrup-
perna i sin tur ligger åtskilda med grönstråk och partier med 
bevarad naturmark. 
 
Området har ingen genomgående trafik. Tillfart till de olika 
bostadsgrupperna sker utifrån kringliggande 
huvudtrafikgator, med förgrening i ett vägnät som går 
sammanhängande inom området. Längs med och genom 
grönområden löper gång- och cykelstråk.  
 
I området finns en förskola. I övrigt ingen samhällelig eller 
kommersiell service. Naturlandskapet ingår som ett osökt 
komplement till bebyggelsen  
 
A. Kv. Väderleken och Väderlekskartan 

 
                 Foto: Carl Erik Bergold. 

Byggt 1966. Arkitekt: Horn & Sundling arkitektkontor, Väs-
terås. 
 
Gruppbebyggelse, radhus från 1966 med komplement av ga-
ragegårdar. Husen i 2 våningar har bottenvåning, murad i  
mexitegel. Övervåning har kring fönster, med storlek som 
varierar, sammanhållet inom ett band, fält med brunmålad 
stående brädpanel. 
 
Bebyggelsen lagd i sluttning, en kuperad blandskogsmark, 
parvis i grupper, åtskilda av smala gångstråk, med raden bod-
längor som skärmar grannradhusets trädgårdstomt, bidrar till 
att bilda vägg kring stråken. Mot skog och ängsmark finns 
mark som används samfällt. 
 
B. Kv. Regnskuren, Duggregnet, Hagelskuren, Regndrop-
pen, Regndiset, Dimbältet, Snöflingan, Soldiset, Snödri-
van, Lågtrycket, Snöstormen och Högtrycket 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Arkitekt: Rolf Runefelt, Västerås. 
 
Gruppbebyggelse från 1965-1966, radhus och kedjehus i 1½-2 
våningar, liggande kring gatuslinga som för runt en höjd be-
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vuxen med blandskog, sparad som kvarterspark. Den kupe-
rade terrängen leder en skiftande sättning av husen, i vissa 
gatupartier med entresolvåning mot gata, i andra avsnitt med 
en extra markvåning liggande på trädgårdssida. Bebyggelsen 
har gediget utförande med partier i gult tegel, kombinerade 
med fält och band i träpanel med varierad sättning, stående i 
spont eller liggande på förvandring, och färgverkan, målad vit 
eller mörkbrun. Garage har varierad sättning, indragen i sou-
terrainvåning eller en vidbyggd länga. Prydligt, påkostat – och 
hemtrevligt. 
 
C. Kv. Barometern 9-36 

 
  Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Arkitekt: Curmans arkitektkontor, Stockholm. 
 
Gruppbebyggelse från 1973 med envåningshus, en vinklad 
länga, i tät gruppering kring gångstråk och en mindre, central 
kvartersplats. Husen har flackt pulpettak. Mot gata fasad i vitt 
mexitegel, mot gården, hägnad med plank, väggar med träpa-
nel i varierad sättning, stående och liggande, ursprungligen 

målad gråblå, idag i flera ljusa nyanser. Ett gott exempel 
1970-talets systembyggen, "tätt – lågt”, en rationell små-
stadsmässighet, både effektivt och med lekfulla och värmande 
inslag. På den begränsade ytan, har man hanterat ganska gott 
problemet, att upprätta och att balansera mellan privata och 
offentliga rum. 

 
Foto: Carl Erik Bergold 
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15. BRANDTHOVDA 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 
 
Stadsdel med uteslutande markbostäder av skilda typer: två-
familjsegnahem, småstugor, villor, fåfamiljshus, kedjehus och 
radhus. Utbyggnaden har skett i etapper från 1930-talet fram 
till 1970-talet. Bebyggelsen ligger i enklaver omslutande ett 
centralt grönområde, en kuperad bevarad skogs och ängs-
mark, som frilufts- och idrottsplats. Här ligger också stads-
delsskolan med LM-stadier. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Strukturen med gatunät och kvartersordning skiftar beroende 
på utbyggnadstid. I den sydvästra delen, närmast Skiljebo och 
”staden”, är en bebyggelse med friliggande hus, egnahem 
och villor från 1930 - 1950-tal, lagda kring gator i ett sam-
manhängande, varierat nät. Den östra stadsdelshalvan, ut-
byggd omkring.1965, rymmer villor och kedjehus, byggda 
både i grupp och enskilt. Kvarteret i nordväst mot Bjur-
hovda/Skiljebo, från omkring 1965, har radhus med angöring 
till parkeringsgårdar från en lokal matargata. 
 

A. Kv. Bronskitteln 6-20, Bronsnålen, Bärnstenen, Brons-
yxan, Bronsdolken, Kantyxan, Kultyxan, Bronsluren och 
Lurblåsaren 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Arkitekt: Rolf Runefelt, Västerås. 
 
Gruppbebyggelse med fyra enklaver radhus från 1965-66, 
samlade parvis kring gemensamhetsmark, grönytor och en 
parkeringsgård med garagelängor som avskärmar bilrummet 
från bostadsdelen. Husen i 2 våningar, tak med svag lutning, 
bottenvåning, delvis med utkragade partier, utförd med gult 
tegel. Övervåning med stående brun panel. Fönstersättningen 
varierad, balkonger med ett lite grovt ribbträ som bröstning, i 
allmänhet försedda med skärmtak. Färgsättningen av dörrar 
och balkonger har under årens lopp kommit att bli omväx-
lande. Variation inom en helhet. 
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16. BJURHOVDA 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSKVALITETER 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
En grannskapsenhet byggd med 1960-talets alla attribut. En 
stadsdel med bostäder kring ett centrum med kommersiell och 
social service. Centralt inom området går ett brett stråk med 
bevarad, kuperad ängs- och skogsmark med utvidgning till 
friluftsområde med bl. a sportfält, knutet till 
stadsdelsskolorna. Mellan kvartersgrupperna går naturstråk, 
gröna ”gränder”, som navelsträngar ut till det omgivande, 
åldriga kulturlandskapet. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

Området är strikt trafikseparerat. Lika strikt separerad är 
bebyggelsen. Den södra områdeshalvan rymmer bara flerfa-
miljshus, lameller i 3 våningar strikt grupperade, kvartersmo-
duler med hus ställda parallellt  i olika rätvinklar, i kombina-
tioner som ger varierat öppna eller mer slutna rum.  
Kvartersgrupperna åtskiljs av säckgator, omgiven av par-
keringsfält, på senare tid uppdelade genom garagelängor. I 
den centrala bostadsgruppen ligger centrumläggningen, 
överbyggd lastintaget för varuhanteringen till butikerna. 
Centrumplatsen har på långt håll sin markering i ett  
16 våningar punkthus; ett kategoribostadshotell. 
 
Den norra områdeshalvan rymmer enbart markbostäder: till 
större delen friliggande villor i varierat utförande, samlade 
centralt i stadspartiet, flankerat av grupphusbebyggelse, rad-
hus och kedjehus. I en yttre byggnadsring som tillkommit 
kring år 1990, ligger kvarter med gruppbyggelse med mer 
varierat utförande och innehåll, som också präglar kvarters-
planen med gatuföringen. Landskapet inom och kring områ-
det är en tillgång. 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 
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A. Kv:n Harpunen. Stockbåten, Sälfångaren, Fågelpilen, 
Klockbägaren, Trattbägaren,  Eldstenen och Malstenen 

 
Foto: Carl Erik Bergold. 

 
Arkitekt: Horn & Sundling arkitektkontor, Västerås. 
 
Gruppbebyggelse med markbostäder från 1968, kedjehus i 1 
våning med vinkelställd länga, fasader i vitt mexitegel med 
panelpartier liggande i bård över fönster, plant tak. Påkostade 
hus med dansk, exklusiv karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Kv. Skafthålsyxan 8 

 
                   Foto: Carl Erik Bergold. 

Byggd 1970. Arkitekt: Alnefelt & Tollbom arkitektkontor, 
Västerås. 
 
Östra Bjurhovdaskolan; paviljongskola med huskroppar i  
1- och 2 våningar. Fasader med varierad sättning fönster inne-
fattade i väggpartier med stående, grönmålad träpanel. Med 
material, proportioner och konturer en byggnad med egen 
karaktär. 
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VARFÖR BLEV DE SÅ HÄR?  
 En bakgrundsbeskrivning 

 
Klockargatan på Klockartorpet.                      Foto Lars E Persson 
 
Efter andra världskriget inleddes en enastående epok i det 
moderna Västerås historia med ett stadsbyggande, nya bo-
stadsområden och en arkitektur som sammantaget höll en hög 
kvalitet. En ny stadsarkitekt, Per Bohlin, hade tillträtt och sta-
dens stadsarkitektkontor kompletterades med ett stadsplane-
kontor där Bertil Tideström kom att bli stadens förste stads-
planearkitekt. Man stod redo att möta den nya tiden. Stadens 
industrier gick för fullt för att tillverka de insatsvaror som 
krävdes för återuppbyggnaden av Europas sönderslagna städer 
och industrier. Staden upplevde en stor inflyttning och efter-
frågan på moderna bostäder växte. 
 
I början av 1950-talet fick vi en ny modernistisk rörelse, en ny 
entusiasm inför framtiden, ny teknik, industrialisering och 
modernismens abstrakta formvärld. Till skillnad från trettio-
talets modernism – funktionalismen – var den nya arkitektu-
ren inte längre knuten till en utopi – den var snarare förbun-

den med en närmast teknokratisk idé om vetenskapen och 
teknologin som bärare av framstegstanken och där människors 
vardagsliv kunde läggas till rätta. 
 
Bilden av rekordårens byggande – och i synnerhet miljon-
programmets – är starkt etablerad i det svenska medvetandet. 
Miljonprogrammet är storskaliga bostadsområden med torftig 
arkitektur och sociala problem. Kritiken mot de nya förorterna 
var förödande redan i programmets upptakt. ”Nybyggd slum” 
var Expressens rubrik över Rosengård i Malmö så tidigt som 
1966. Det finns skäl för kritiken. Ändå kräver den nyansering 
för att bli rättvisande. Det typiska miljonprogramsområdet är 
inte storstadsförorternas åttavånings skivhus utan ett trevå-
nings lamellhus i små och medelstora städer. Att en tredjedel 
av de bostäder som byggdes var småhus glöms också ofta 
bort. Bland flerbostadshusen finns också goda exempel på 
småskalighet och arkitektonisk omsorg om terränganpassning, 
stadsrumsgestaltning och detaljutformning. Lägenheterna var 
nästan alltid välplanerade. Och miljonprogrammets arkitektur 
var på många sätt en konsekvent produkt av ett systemtän-
kande. Med de risker det innebar att gestalta inte bara enskilda 
hus utan snarare processer och tekniska system och bortse 
från särskilda platsers och särskilda brukares krav och behov. 
 
Miljonprogrammet och rekordåren är en tidstypisk och 
viktig del av Västerås moderna historia. En stor andel av 
stadens befolkning har vuxit upp, bott eller kommer att bo i 
dessa områden. ”Rekordårens” byggnader har nu nått en ålder 
där mer omfattande underhållsåtgärder snart blir nödvändiga, 
även på hus som hittills är i stort intakta. Det är viktigt att 
förnyelsen sker med respekt för husens karaktär samtidigt 
som de boendes önskemål också beaktas. Kunskap om husens 
historia och egenart är den bästa garantin för lyckade kombi-
nationer av förändring och bevarande. 
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Omdiskuterat, ombyggt, omvärderat, omtyckt 
 
Särskilt rekordårens bostadsbyggande har kommit att bli om-
diskuterat. Debatten startade tidigt, redan under 1960-talet. 
Men den tilltog i takt med att alltfler stadsdelar blev byggda. 
Förverkligandet höll dock inte alltid samma standard som 
planerna. Ofta släpade många funktioner efter i utbyggnaden, 
som kollektivtrafik, affärer eller riktiga skolor. Pionjärandans 
framtidsoptimism förbyttes i besvikelse och missnöje med hur 
verkligheten gestaltades. Kritiken kom till viss del från de 
som bosatt sig i de nya områdena, men den kritik som fick 
störst genomslagskraft kom från kulturskribenter, forskare och 
debattörer. Alltsedan dess har förortsmiljöerna ständigt de-
batterats. De flesta av rekordårens områden har bebotts av 
människor som trivts och bott kvar, ibland i flera generatio-
ner. Likaså har 1940- och 50-talsområdena kommit att upp-
skattas i allt högre grad för sina kvaliteter i material och ut-
förande. Ett ökat intresse för form och designfrågor har också 
bidragit till en uppvärdering av inredning och arkitektur från 
dessa perioder. 
 
I början av 2000-talet har kvaliteterna i rekordårens bebyg-
gelse lyfts fram allt mer. Lägenheternas planlösningar är ofta 
genomtänkta och rymliga. Arkitekturen i flerbostadshusen, 
radhusen och villorna diskuteras utifrån estetiska och kultur-
historiska värden, och framhålls för sina tidstypiska kvaliteter. 
Bebyggelsen från rekordåren berättar om de stora greppen och 
ambitionerna, däri ligger också ett värde. Stor betydelse för 
diskussionen om kvaliteterna och för hur efterkrigstidens 
förortsmiljöer skall vårdas för framtiden, har de som bor och 
använder dem. 
 
Samtidigt har vissa områden ständigt hamnat på löpsedlarna 
och i massmedia beskrivits som problemområden. Ansenliga 
satsningar har gjorts för att höja kvalitén på boendet och ute-

miljön. Åtgärderna har varit av olika slag, alltifrån genom-
gripande ombyggnader och omgestaltningar av arkitekturen 
till dialoger med de boende för att öka kvarboendet. Man har 
också prövat namnbyte och försökt locka nya kategorier av 
boende. Vilka problem har samhället identifierat och hur har 
man försökt lösa dem? Det som många gånger diskuterats i 
dagspress är problem med anonymitet och kriminalitet, men 
också brister i arkitekturen som ansetts för stereotyp och stor-
skalig. För de boende kan andra problem vara mer på-
trängande, som brist på städning, för få papperskorgar, för få 
maskiner i tvättstugan. Tekniska problem med fasader och 
balkonger liksom svårigheter att underhålla materialen har 
också inneburit att bebyggelsen ansetts förfallen och tråkig. 
 
Folkhemmets byggande för välfärdsstaten 
 

 
Skallbergsringen                                               Foto Lars E Persson. 
 
Mellan åren 1951 och 1960 byggdes cirka 10 300 bostäder i 
Västerås, varav 8 400 i flerbostadshus. De utgör 2001 knappt 
en femtedel av vårt totala bostadsbestånd och brukar fungera 
som själva sinnebilden för folkhemmet. 
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Många områden är samlade exploateringar i dåvarande sta-
dens periferi eller ”förort”. Husen utmärks av en yttre låg-
mäldhet, med en individuell utformning av arkitektoniskt vik-
tiga delar. Portarna är i trä och oftast mycket vackert utfor-
made, taken belagda med tegel. Fönster och portar framhävs 
med omfattningar, markerade som en bård i puts eller tegel-
band. Balkongerna har ofta utsökta, tidstypiska smidesräcken 
och lätta, sinuskorrugerade plåtfronter. Husen grupperas kring 
gårdar med medvetet sparad naturmark. Helheten av hustyper, 
material och färgsättning gör folkhemmets bostäder till en 
urskiljbar arkitekturepok. 
 
Lägenheterna har detaljstuderade och väl lösta planer inom en 
ganska liten yta. Till kvaliteterna hör god dagsljusbelysning 
och att även små lägenheter har fönster åt två väderstreck. 
Skåp och andra inredningsdetaljer utfördes i gediget trä eller 
andra naturmaterial. Lägenheterna fick toalett och dusch eller 
badkar. Detta innebär att lägenheterna utmärkt fyller nutida 
krav på komfort och yta för en eller två personer. 
 
Vid slutet av 1950-talet var den svenska ekonomin mycket 
stark. Människor flyttade inom landet och arbetskraftsin-
vandring var nödvändig för att industrin skulle kunna utnyttja 
sin fulla kapacitet. Men ännu kunde inte alla  få tillgång till en 
god bostad i bostadspolitikens anda. En tredjedel av barn-
familjerna med två barn och över hälften med tre barn var 
trångbodda. 
 
Folkhem och rekordår 
Antalet färdigställda lägenheter i landet som helhet ökade 
stadigt för varje år, men budgetpropositionen 1965 blev star-
ten för en ny kraftsamling. Då beslöt riksdagen om utökade 
statliga byggnadskreditiv. Detta innebar att byggtakten kunde 
öka från en nivå på runt 85 000 lägenheter per år till 100 000 
per år under en tioårsperiod. Så föddes det så kallade miljon-

programmet. Det var ett politiskt löfte om en miljon nya 
bostäder på tio år. Det var ingen officiell beteckning, men har 
efter hand blivit det begrepp som för de flesta sammanfattar 
detta byggnadsskede. 
 
Ser man till ett något längre tidsspann, kallas epoken rekord-
åren. Under de femton åren från 1961 till 1975 blev byggan-
det ojämförligt omfattande. När byggtakten avmattades hade 
nära 1 400 000 bostäder byggts, varav 476 300 i småhus. Eg-
nahemsdrömmen kunde förverkligas för de allra flesta som så 
önskade. Produktionen toppades år 1970 med 110 000 lägen-
heter, varav 35 000 i småhus. 

 
Kv. Skjutfältet, Norra Skjutbanegatan.             Foto: Lars E Persson. 
 
Det byggdes över hela landet under rekordåren, med en över-
vikt för storstadsregionerna. I Västerås byggdes under de 
femton åren från 1961 till 1975 närmare 23 000 bostäder, 
varav c. 7 200 i småhus. Produktionen toppades år 1969 med 
drygt 2 200 lägenheter, varav mer än 700 var småhus. 
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Talltorp.                                                         Foto: Carl Erik Bergold. 
 
Vår utrymmesstandard ökade kontinuerligt under hela den här 
perioden. Vi fick ett rum per person att hålla till i, istället för 
att dela med en eller två andra. Även lägenhetsstorleken 
ökade. Medan en typisk trea hade en yta av 72 kvm under 
1950-talet, är en motsvarande ”miljonprogramstrea” 80 kvm. 
 
Grannskapsenheter för en fredlig framtid 
En bärande idé för stadsplaneringen under den senare halvan 
av 1900-talet var grannskapsenheten. Begreppet innebar en 
stadsplanering som utgick från att befolkningen i de stora, 
tätbefolkade och industrialiserade städerna skulle flytta ut till 
mindre sovstäder eller satellitstäder, som indelades i grann-
skapsenheter. I Sverige skapades begreppet ABC-staden. 
Detta stod för Arbete – Bostad – Centrum. De nya städernas 
grannskap skulle idealt rymma alla dessa funktioner, med 
bland annat skola, kyrka, hälsovård, kultur, idrott, medbor-
garhus och butiker. Tanken var att skapa många små gemen-
skaper för att lägga grunden till trygghet och social gemen-
skap i samhället. 

 
Bäckby torg.                                                             Foto Carl Erik Bergold. 
 
Idén med grannskapsenheten kom ursprungligen från England 
och den fick sitt genomslag i Europa och Sverige. Efter andra 
världskriget hade kritiken mot den anonyma storstaden blivit 
allt starkare. Man kopplade framväxten av fascism och nazism 
till de stora och ohälsosamma städerna. Storstaden ansågs 
skapa en rotlös ”massmänniska” som därmed blev lättpåver-
kad av extrema idéer. När Europa skulle byggas upp igen efter 
kriget återupptogs funktionalismens sociala idéer från trettio-
talet med bostadsområden för folket med sol, ljus och luft. 
Grannskapstanken innebar att idéerna omsattes i väl funge-
rande små enheter. Den traditionella stadens grundelement 
som gatan, kvarteret, gården, torget och parken ersattes av 
bostadsenklaver i parkmiljö och centrumanläggningar med 
alla funktioner samlade. 
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Varje nytt område fick, som här i Råby, ett centrum med butiker, 
post och kommunal service. Det betyder mycket att de fortsätter att 
fungera. (Illustration från Dispositionsplan för Råby, White arkitekter 1964) 
 
De nya grannskapsförorterna planerades för cirka 5 000 invå-
nare, men det ökades till cirka 10 000 under 1960- och 70-
talet, Bäckby och Önsta Gryta är exempel i Västerås. Antalet 
förmodades ge underlag till en grundskola och större butiker. 
ABC-stadens koncept med arbetsplatser förlagdas i närheten 
av bostadsområdet fullföljdes dock sällan. Industrins buller 
och miljörisker var en svårighet. En annan var att industrins 
planer inte stämde överens med stadsplanerarnas ideal. Därför 
blev arbetspendlingen för de nya stadsborna ofta omfattande. 
Alltmer tid ägnades åt att ta sig mellan olika områden i stads-
landskapet. 
 
Trafikseparering för trygghet och ordning 
Att skapa trafiksäkra miljöer genom att skilja olika trafikslag 
har varit en planeringsidé sedan 1920-talet. Under 1940-talet 
genomfördes de första stadsplanerna med denna tanke som 
riktmärke. Strax efter kriget var det dock inte i första hand 
säkerheten man tänkte på, utan möjligheten att hålla stora 
grönområden fria från biltrafik. 

Den tilltagande trafiken blev under 1950-talet ett alltmer på-
tagligt problem i städerna. Varutransporter, personbilar, cyk-
lister och gående trängdes i en farlig gemenskap i gatunätet. 
Den ökade hastigheten förvärrade också olycksstatistiken. I 
slutet av 1950-talet visade skrämmande statistik att tre barn 
dog varje vecka i trafiken, och att 2 000 barn skadades varje 
år. Trafikforskare och trafikplanerare förespråkade planering 
för en bättre trafiksäkerhet som skulle minska antalet olyckor. 
 
I de nya stadsdelarna skulle gatunätet delas upp efter trafik-
slag och hastighetsnivå. Vissa gator var transportkorridorer 
för snabb genomfartstrafik och tunga transporter, medan 
andra blev lugna entrégator. En trafikhierarki organiserades. 
Man rörde sig från snabba fjärrleder och primärleder med 
planskilda infarter över sekundärleder och matargator till 
angöringsgator och parkeringsytor. Till slut flyttade man sig 
längs gångstråk genom bostadsområdet till den egna bostaden. 
 
Genom trafiksepareringen skapades en bilfri bostadsmiljö, 
men resultatet blev att gångtrafikanter fick ta sig mellan de 
olika gatusystemen i tunnlar eller broövergångar. Stora områ-
den togs också i anspråk för parkeringsytor och parkerings-
däck. Trafikplanerarna hade som utgångspunkt i sina mest 
långtgående prognoser från att varje familj i framtiden skulle 
behöva ha två bilar, och ytorna för parkering blev omfattande. 
Trafiksepareringen bestämde ordningen i områdena mellan 
stadsdelarna, men skapade också grunden för stadsplanerna i 
stadsdelarna. 
 
Västerås har allt sedan 1950-talet legat långt framme i fråga 
om planering och utbyggnad av ett väl fungerande transport-
system. Det finns väl utbyggda och gena gång- och cykelvä-
gar med hög trafiksäkerhet, ett väl fungerande bilvägnät med 
korta avstånd utan kapacitetsproblem och ett väl utbyggt och 
heltäckande busslinjenät. 
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Öppen stadsplan mot grönområden 
Industrialismen byggde på rationalitet och effektivitet. Detta 
slog igenom i den nya stadsplaneringen. Renodlade områden 
för bostäder, industri, service, köpcentra och så vidare inför-
des. Funktionsuppdelning genomfördes i de nya stadsdelarna. 
Det fanns en tanke bakom all utformning och inget lämnades 
åt slumpen. Avsikten var att skapa en god miljö utan störande 
snabb eller tung trafik och utan buller från fabriker. 
 
Resultatet blev en öppen stadsbild. De olika funktionerna ar-
bete, bostad, centrum, rekreation och trafik skapade en sorts 
rumslighet och ibland också rumsupplösning. Typisk är 
känslan av stadens flerbostadshus placerade på landet. Mel-
lanrummen mellan husen med planteringar, gräsmattor, lek-
platser blev ibland öppna och ödsliga. Skalan var i många fall 
anslående. Det gällde både omfattningen av bostadsproduk-
tionen, de nya trafiklederna men också husens och områdenas 
storlek. Kännetecknande är också variationen i skalan från det 
storslagna till det lilla; gångstråket, det låga daghemmet eller 
skolan. 

 
Viksäng. Hus i park.                                        Foto Carl Erik Bergold 
 

En uttalad tanke under 1950-talet var att byggnaderna skulle 
ligga i en ordnad parkmiljö anpassad till landskapet och i 
goda väderstreck. Det var inte stadens planterade parker som 
var förebild utan naturen, och den inarbetades och efterskapa-
des i anläggningarna. Man eftersträvade en fri användning av 
områdena mellan husen och funktionsuppdelningen var ringa. 
Parken var till för alla och hängde ofta samman med bostads-
gården till stråk av olika karaktär och skala, allt enligt grann-
skapsplaneringens intentioner. Gårdarna har ett enkelt och 
logiskt formspråk, ofta med en tilltalande rumslighet med 
sammanhållna gräsytor omgärdade av stora träd, blommande 
prydnadsträd, storvuxna solitärbuskar, häckar och perenner. 
På gårdar och i parker placerades också offentlig konst, främst 
skulpturer. Konstverk av tidens främsta konstnärer inköptes. 
Typisk för 1940- och 50-talets bostadsområden är också 
parkleken med plaskdamm och lekredskap. 

                                      
Bibliotek och skulptur på Bäckby torg.         Foto: Annchristine Sigurdson. 
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Under 1960- och 70-talet utformades stadsdelarna ofta fristå-
ende från den gamla stadsbygden och i anslutning till orörd 
natur. Parken och bostadsgården utformades fortfarande efter 
idealet att den skulle kunna användas av alla för olika aktivi-
teter men nu blev utemiljön funktionsuppdelad. Såväl par-
kerna som bostadsgårdarna fick avgränsade funktionsytor 
strikt grupperat. Lekplatsen blev kringgärdad av både häck 
och staket och buskar planterades alltmer i buskage som ut-
fyllnad och för avgränsning. 
 
Markbearbetningen vid bygget av rekordårens bostadsområ-
den med sin stora skala och ytkrävande gator och parkeringar 
ledde ofta till att det ursprungliga landskapet omvandlades 
radikalt. Bostadsgårdar med betongdäck med planteringar i 
fristående kar och ensartade val av växter blev alltför vanligt. 
Parkstråk länkade gårdarna till den sparade stadsdelsskogen 
med rekreationsmöjligheter. I parkstråken finns ofta mycket 
lite sparad naturmark och mycket är terrängmodellerat av 
schaktmassor och (fortfarande) nyplanterat. Mycket av den 
torftiga miljö vi idag upplever strider mot de alltmer detalje-
rade anvisningar som togs fram för att åstadkomma goda bo-
stadsmiljöer. T ex sägs i dessa att flerbostadshusens uterum 
ska vara en kompensation för småhusets egna trädgård. 
Grönskan ska förmedla årstidsväxlingar och ge varierande 
sinnesupplevelser osv. Produktionsmetoder och okunskap, 
brist på resurser mm gjorde att intentionerna inte uppfylldes 
och att vegetationen ibland inte givits möjligheter att någonsin 
etablera sig. 
 
Men det finns undantag även från denna regel. Ibland har 
dock grönområdena kompletterats, nya daghem och lekplatser 
har byggts. 
 
Platser för möten och samvaro var inplanerade i parkmiljö-
erna men också i många andra sammanhang. Torg, inomhus-

torg, kaféer, restauranger, föreningslokaler, kyrkor med för-
samlingshem är exempel på alla de funktioner för människors 
möten som finns i de flesta bostadsområden/stadsdelar. 

 
Skallberget Centrum 1958.                Foto: VLT arkiv. 
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Arkitektur som speglar tankar och medel 
 

 
Bäckby. Lamellhus.                                         Foto Carl Erik Bergold 
 
Folkhemmets och rekordårens byggande går att urskilja som 
två skilda epoker. 
 
Hustyper.  Lamellhuset i tre eller fyra våningar är den vanli-
gaste hustypen under hela perioden 1945 till 1975. Under 
1960- och 70-talet är över hälften av flerbostadshusen trevå-
nings lamellhus, trots periodens rykte som storskaligt,. Hälf-
ten av periodens lägenheter finns i dess hus. 
 
Efter ett ombonat 1940-tal, kom ett formmässigt djärvare 
1950-tal. Mot slutet av årtiondet blev punkthusen populära, en 
popularitet som minskar under 1960- och 1970-talen. En vari-
ant av lamellhus och punkthus är 1940-talets stjärnhus. 
Punkthusen är tacksamma som blickfång. Ofta står de som 
solitärer, ibland i grupp eller kanske som accenter mot lägre 
hus. De passar väl in i tidens ideal om hus i park. Under 1960- 
och 1970-talen blev punkthusen färre och skivhusen fler. En 
annan hustyp är loftgångshuset. Det finns i två våningar, där 
även andra våningen kan ha entré från marken, samt som fem- 
till sexvåningshus. 

 
Gideonsberg. Stjärnhus i park.  
Foto Carl Erik Bergold 
 
Under rekordåren ökade husens storlek – de blev högre, 
längre och fick fler lägenheter. Det blev vanligt med hus med 
fler än 50 lägenheter, en företeelse som inte återkommer efter 
rekordårens slut. Men de flesta husen har mellan 20 och 50 
lägenheter, det vill säga tre till fyra trapphus. 
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Mot slutet av rekordåren, återgick man ännu en gång till ett 
mer stadsmässigt byggande. Idealet hus-i-park tonades ned 
och planeringen tog i stället fasta på gatans och den täta be-
byggelsens rumsskapande verkan. 
 
Konstruktioner och material.  Byggnader från 1940- och 
50-talen gavs ofta en enkel men uttrycksfull utformning. 
Materialverkan och hantverksmässigt utförande var viktigt. 
Portar utfördes i ädla träslag med vackra glasarbeten. För att 
ge ökad tyngd åt porten ramades den ofta in, exempelvis med 
liggande flata tegelstenar med räfflad yta. 

 
Ett vackert bearbetat entréparti. Jakobsberg. Foto Lars E Persson 
 
Putsfasaderna från folkhemsepoken är ofta livfulla. Spritputs 
med en grovkorning och kärnfull karaktär eller en slamning 
som låter det underliggande teglet synas är vanliga uttrycks-

medel. Under 1960-talet efterträds spritputsen av den slätare, 
glittrande ädelputsen. 
 
Folkhem och rekordår kan ha en uttrycksfull och lekfull sida. 
Vid Narvavägen ligger kvarteret Krumeluren. Området är i sin 
arkitektoniska utformning en typisk representant för det tidiga 
50-talets reaktion mot den, som man tyckte, stela och kyliga 
funktionalismen från 30-talet. I kvarteret finns en lekfull 
infallsvinkel i byggnadskropparnas placering och fantasifulla 
färgsättning och detaljering. Husen i kvarteret visar upp en 
enkel men ändå detaljrik arkitektur, med stor omsorg ägnad åt 
detaljer och val av material, som känns mycket typisk för det 
tidiga 1950-talets svenska bostadsbyggande. Den varierade 
och lekfulla färgsättningen är ett exempel. Mot slutet av 40-
talet började fler och starkare färger dyka upp i byggandet, 
samtidigt började man också i större utsträckning använda 
fasadtegel i olika färger, ofta i rent dekorativt syfte med 
mönstermurning. I Krumeluren finns detta i form av spritput-
sade fasader, smidesdetaljer vid fönster och balkonger samt 
dekorativt murade tegelpartier, i t ex portgångarna mellan gata 
och gård. Entréerna har kvar sina ursprungliga glasade 
träpartier. 

 
Kv. Krumeluren, Narvavägen.                            Foto Lars E Persson 
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Under 1960- och 70-talet prövades nya tekniker och nya ma-
terial flitigt. Många olika materialsorter möts. Byggindustrin 
utvecklades mot mångfald av tillverkningsmetoder och mate-
rialval, ibland som rena experiment. 
 
Trots det är tegel, rött eller gult, det vanligaste fasadmaterialet 
på hus från miljonprogrammet. 
 
Problem.  Folkhemmets flerbostadshus står sig tekniskt gott 
efter femtio år även om stambyte, omläggning av tak, repara-
tion av balkonger ofta måste göras. Problemen består i att 
badrummen är trånga, att husen saknar hiss och har dålig 
värmeisolering. Ökade krav på hur sopor ska tas om hand 
leder till många sophus på de lummiga gårdarna. 
 
Upprustningscykeln för miljonprogrammets hus är i regel inte 
mer dramatisk än för andra byggnadsbestånd. Men efter 30 år 
är en upprustning ofta nödvändig. Husen har ibland fått nya 
fasadmaterial, nya takformer och nya balkonger. Länge har 
man också arbetat med att förbättra de ofta försummade går-
darna. 
 
Miljonprogrammets stora volym kan vara tolerant mot föränd-
ringar. Entréer kan vidgas, lägenheter på bottenvåningarna bli 
tvättstugor och gemensamhetslokaler. 

 
Ombyggda lamellhus. Bäckby.                        Foto Carl Erik Bergold 
 
Miljonprogrammet har förblivit den sista stora förortsutbygg-
naden, i många fall med en stämpel som problemområde. 
”Grå betong” har blivit ödesdigert ödesmättat. Oregelbundna 
påbyggnader och nedtrappning av gavlar genom att delvis 
montera ner dem har ändrat de strikta volymernas avslutning 
uppåt. Burspråk och nya eller kraftigt utbyggda och inglasade 
balkonger har på motsvarande sätt gett fasaderna en ibland 
våldsam plasticitet, som t.ex. på Vallby för att häva områdets 
dåliga klang. 
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Det har investerats mycket i skulpturer och annan konstnärlig ut-
smyckning i efterkrigstidens områden.  

              Foto: Annchristine Sigurdson. 
 
Kvaliteter.  Att de stora områdena med bostadshus är 
dominerade av betong har blivit ett begrepp. Betongen om-
nämns då gärna med negativa förstärkningsord. Men betong, 
rätt använd, kan vara vacker. Precis som andra material som 
används och sköts efter sin egenart. 

 
Även den mest robusta vardagsbebyggelse kan ges en flärdfull 
anstrykning genom dekor. Foto: Annchristine Sigurdson. 
 
Mångfald av konstruktioner och material 
Bostadsbyggandet från 1961 till 1975 genomfördes under en 
högkonjunktur med konkurrens om arbetskraft. Bostadsbyg-
gandet fick inte ta arbetskraft från industrier som genererade 
exportinkomster. Branschen fick därför söka lösa sina pro-
duktionsvillkor genom rationalisering och produktivitetsök-
ning. 
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Kv. Smältverket, Bäckby, är ett exempel på det standardiserade 
byggandet. Ritat av BPA-Riksbyggen projekteringskontor för 
systemhus.                 Foto: Annchristine Sigurdson. 
 
Byggandet standardiserades och industrialiserades. Snickerier, 
inredningar, andra utrustningsdetaljer och stomkomplette-
ringar hade börjat tillverkas på fabrik redan på 1920-talet, 
men omställningstakten ökade. Allt större del av stomelement 
i betong och våtrumsenheter tillverkades industriellt – dock 
blev andelen aldrig högre än 20 %. För att underlätta tillpass-
ningen av fabrikstillverkade produkter infördes standardmått, 
så kallad modulanpassning. Samtidigt mekaniserades byggar-
betsplatserna, mycket av det tunga lyft- och transportarbetet 
försvann. 
 
Byggindustrin utvecklades mot en allt större mångfald i fråga 
om tillverkningsmetoder och materialval. Detta ledde till ett 
brokigt byggnadsbestånd. Upplevelsen av att byggnadsbestån-
det från rekordåren är enformigt, kan inte förklaras med att de 
uppförts eller utformats med helt igenom likadan byggteknik. 
Det är mängden byggnader, uppförda vid ett och samma till-
fälle, ofta i en terräng som inte skyddar eller förmildrar in-
tryck av storskalighet, som för med sig detta intryck. 

Betong dominerar som stommaterial i flerbostadshusen, men 
det är platsgjuten betong, inte prefabricerade stommar från 
fabrik. Under åren 1969 till 1973 var prefabricerade fasadkon-
struktioner av trä vanliga, med ett yttre skikt av tegel, trä eller 
något skivmaterial. 

 
Slätputsade hus på Vetterstorp.                      Foto Carl Erik Bergold 
 
Tegel, rött eller gult, är det vanligaste fasadmaterialet och 
finns på mer än en tredjedel av flerbostadshusens långfasader. 
Tegel kunde också användas till endast gavlarna, när långväg-
garna kläddes med ett skivmaterial. Lättbetong med putsad 
yta är också en mycket vanlig fasaduppbyggnad. Slät ädelputs 
med en glittrande yta efterträder spritputsen, ett arv som förts 
vidare från 1950-talet. In på 1970-talet blev det vanligt med 
lättare men mer välisolerade träkonstruktioner med ytskikt av 
tegel, kalksandsten eller något skivmaterial. Under 1970-talet 
blev kalksandsten relativt vanligt som fasadmaterial, liksom 
träpanel på låga hus. Ett vanligt skivmaterial var aluminium-
plåt i olika utföranden samt asbestcementskivor. Variationen 
var stor och är en av anledningarna till att de moderna bo-
stadsområdena i början av 2000-talet börjar uppmärksammas 
för sina kvaliteter. 
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BILAGA 
 
PBL 3:12 
 
”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- histo-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.” 
 
”Tillämpningen av 3:12 skall utgå från den vidare syn som idag 
finns på vad som är av värde att bevara. Idag anses det gälla inte 
bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort histo-
riskt värde av allmänt intresse utan också byggnader och samlade 
bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något 
typiskt från skilda sociala miljöer eller som värderas högt av en lo-
kal opinion. Ett tillräckligt motiv för att bevara byggnader eller be-
byggelsemiljöer kan vara att de är representativa för tidigare sam-
hälleliga eller estetiska ideal eller att de ger en god uppfattning av 
tidigare sociala villkor för en viss samhällsgrupp. Motiv för beva-
rande kan också vara att bebyggelsen eller byggnaderna haft bety-
delse för den historiska, arkitektur- och kulturhistoriska eller tek-
niska utvecklingen.” Prop. 1985/86:1 
 
De nationella miljömålen 
 
Riksdagen har lagt fast femton nationella miljökvalitetsmål, 
där ”God bebyggd miljö” är ett av dem. I det här samman-
hanget är det ett av delmålen som är aktuellt att behandla; 
”Kulturhistoriska och estetiska värden tas till vara och för-
stärks”. 
 
Det innebär att 
�� strukturer och funktionssamband av betydelse för den 

byggda miljöns historiska identitet, karaktär och estetiska 
uttryck respekteras och tas till vara i samhällsplaneringen. 
(Planeringsmålet) 

�� historiska och estetiska värden av betydelse för den 
byggda miljöns identitet och karaktär tas till vara och re-
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spekteras vid ändring av befintliga och uppförande av nya 
byggnader och anläggningar. (Byggmålet) 

�� historiska och estetiska värden av betydelse för den 
byggda miljöns identitet och karaktär tas till vara och re-
spekteras vid underhåll och förvaltning av byggnader och 
anläggningar. (Förvaltningsmålet). 

 
Det byggda kulturarvet ska bevaras, tas om hand och respek-
teras på ett sådant sätt att samhällsutvecklingen, olika tiders 
utformningsideal samt lokala och regionala karaktärsdrag är 
tydligt avläsbara. 
 
Kommunens ansvar för den byggda miljöns utformning och 
gestaltning uttrycks tydligt i PBL. Det ankommer på kommu-
nen att ta fram underlag för bedömningar av hur kulturhisto-
risk och estetisk kvalitet ska kunna uppnås. Varje kommun 
ska ha en aktuell översiktsplan, som ska ge vägledning för 
beslut om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Genom varsamhets- och skyddsbestämmelser kan kommunen 
med bindande verkan precisera villkoren för att kulturhisto-
riska och estetiska värden planmässigt kan säkerställas. 
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”Det byggda kulturarvet” är en delutredning inom 
Översiktsplan för utveckling av Västerås tätort
 
Vill Du veta mer? 
Utredningen kan rekvireras från 
stadsbyggnadskontoret, tel. 021-39 27 13. 
 
Frågor om ”Det byggda kulturarvet” besvaras av  
arkitekt Lars E Persson, tel. 021-39 17 58 
lars.e.persson@vasteras.se 
 
Frågor om Översiktsplanen besvaras av 
arkitekt Ingrid Legrell Crona, tel. 021-39 15 58 
ingrid.legrell.crona@vasteras.se 


