KRAFTSAMLING

SKOLA
FÖRST

S TA D E N U TA N G R Ä N S E R

VÄ S T E R Å S S TA D , I N K L U S I V E S TA D E N S
B O L A G , KO M M E R G E N O M AT T

KRAFTSAMLA KRING EN RAD UTPEKADE

ALLA BARN OCH UNGDOMAR I
VÄ ST E R Å S

• Förbättrade kunskapsresultat

F O K U S O M R Å D E N B I D R A T I L L AT T

• Ser ljust på sin framtid

VÄ S T E R Å S B L I R E N B ÄT T R E S TA D

• Känner tillit till samhället

AT T L E VA , V E R K A O C H B O I .

DE NIO MÅLEN

1.

Alla elever ska nå minst godkänt-nivån i matematik och svenska i åk 3

2.

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i åk 9

3.

Alla elever som går på ett nationellt gymnasieprogram ska ta gymnasieexamen inom tre år

4.

Alla barn i förskolan ska stimuleras till utveckling och lärande

5.

Alla elever i grundsärskolan ska nå minst godtagbar kunskapsnivå i samtliga ämnen eller ämnesområden det
år eleven fullgjort grundsärskolan

6.

Alla elever som går gymnasiesärskolans nationella program ska ha tillägnat sig de kunskaper som beskrivs i
programmålen efter avslutad utbildning

7.

Alla elever som går gymnasiesärskolans individuella program ska ges möjlighet att nå fördjupad kravnivå

8.

Alla barn och unga i Västerås ska känna tillit till människor och samhälle

9.

Alla barn och ungdomar i Västerås ska se ljust på sin framtid

DE NIO MÅLEN

Kraftsamling

Skola

VAD HAR VI GJORT HIT TILLS?

KRAFTSAMLING SKOLA FÖRST

Kommunstyrelsen
Beställare

Koncernledningsgruppen

ÅTERKOPPLING
UPPFÖLJNING
VILJEINRIKTNING

Hållbarhetsarenan

• Behovsanalys
• Kommunikationsinsatser

Styrgrupp

Processledningsgrupp
Referensgrupp

• Kontaktpersoner
• Samverkansmodell

STYRNING
ÅTERKOPPLING
UPPFÖLJNING

Kraftsamling Skola först
Samverkansmodell

Koncernen Västerås stad

SAMORDNING
NÄTVERK
ARBETSMETOD
GENOMFÖRARE

I N N O VAT I O N S G U I D E N . S E

BEHOV

”Att ungdomar får prova på
att baka och laga mat (lära
för livet)”

” Jag vill ha fotbollsträningar på fritidstid”

A N A LY S E N – D E S T O R A U T M A N I N G A R N A

• BÄTTRE RELATIONER MED VUXENVÄRLDEN
• BÄTTRE KOPPLINGAR TILL YRKESLIVET
• MENINGSFULL FRITID SOM ÄR UTVECKLANDE

OLIKA PERSPEKTIV

BÄTTRE RELATIONER
MED VUXENVÄRLDEN
INDIVID
ENHET
FÖRVALTNING
FÖRVALTNINGAR
I SAMARBETE
EXTERN
SAMVERKAN

BÄTTRE KOPPLINGAR
TILL YRKESLIVET

MENINGSFULL FRITID
SOM ÄR UTVECKLANDE

TACK
emma.rimbe@vasteras.se

STO R A TO R G E T &
B O N DTO R G E T VÄ ST E R Å S
Gestaltningsprogram feb 2019

Mathias Ahlgren, Thorbjörn Andersson, PeGe Hillinge och Margareta Diedrichs

1 INLEDNING
Varje stad har ett torg. Det är stadens naturliga centrum, dit
man går, där man möts, där det händer. Torget är på många
sätt stadens viktigaste plats, dess offentliga centrum. Här
vistas man både till vardags och till fest. Hit går man för att
äta en glass, köpa en tidning, sitta en stund i solen, träffa en
vän, titta på en föreställning av något slag. Här kröns Lucia i
december, politikerna valtalar, man kollar på folklivet, tar en
NDIIHSnHQXWHVHUYHULQJKDQGODU¿QDJU|QVDNHUSnWRUJhandeln, åker skridskor på vintern. Torget ska vara attraktivt
alla månader, för alla människor, och kännas tryggt även när
mörkret sänkt sig. Torget är den plats i staden där man har
störst chans att råka på någon man känner, prata en stund,
slå sig ner.
Torget ska kunna vara välkomnande till alla dessa små och
VWRUDDNWLYLWHWHU'HWVND¿QQDVSODWVHULVROHQPHQRFNVn
i skuggan. Det ska gå att dela en upplevelse med många
människor men man ska också kunna vara här själv. Det för
staden så typiska se-och-synas-livet utspelar sig gärna på
torget.
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Svarar Stora torget och Bondtorget upp mot dessa krav?
Platsen har växt fram gradvis under gott och väl ett sekel.
Såväl omgivande bebyggelse som hur vi använder stadens
offentliga rum har förändrats sedan dess. Vårt förslag till
ett förnyat torg försöker ta fasta på det som är positivt med
torget idag, samtidigt som vi har försökt bearbeta det som
kan bli bättre. Att bygga om ett torg är en stor sak, det representerar stadens gemensamma vardagsrum. I utformningen
måste vi kunna se in i framtiden, för torget ska kunna stå,
vara attraktivt och fungera i kanske ett halvt sekel framöver.
Stora torget och Bondtorget rustas
Västerås kommun planerar att bygga om de bägge torgen.
I arbetet kommer även Västra Kyrkogatan att ingå, alltså
den del som sträcker sig från torgen och upp till Domkyrkan.
Ombyggnaden ska ske efter de krav som vi ställer på ett
viktigt stadsrum idag och med målsättningen att det ska vara
stadens mest attraktiva träffpunkt. Torget kommer att byggas
för människor mer än för bilar och parkeringarna kommer
därför till största delen att lyftas ut. Så ser stadsutvecklingen

XWLGHÀHVWDDYODQGHWVVWlGHULGDJ,DUEHWHWPHGWRUJHWKDU
kommunen upprättat en relativt omfattande programhandling, daterad 2017 06 20. Kommunen har också genomfört
en invånardialog (2017 02 27) där man har skaffat sig en
uppfattning om hur västeråsarna själva ser på sitt torg.
Därefter anlitade man en konsult. Detta gjordes som ett
anbud där man valde det kontor som man ansåg mest relevant för uppgiften. Valet föll på Sweco arkitekter via sina
ansvariga Thorbjörn Andersson, Pege Hillinge och Mathias
Ahlgren. Arbetet påbörjades med en workshop 2017 12 21.
Workshopen hade ett brett deltagande med representanter
från stadens olika förvaltningar vad gäller kultur, teknik och
stadsbyggnad, stadsledningskontoret, fastighetsägare, citysamverkan samt en inbjuden konstnärsduo; Zunino Ignestam Studio.
Därefter vidtog arkitektarbetet vilket skedde med ett halvdussin redovisningar under våren inför en styrgrupp, som till stora delar var samma människor som deltog i den inledande

workshopen. Delredovisningar gjordes också för ett politiskt
presidium för att få en förankring av arbetet där. Redovisningar har också skett för den sk arbetsgruppen, vilken har
haft en något annan sammansättning än styrgruppen.
Det samlade arbetet har så småningom lett fram till detta
gestaltningsprogram. Tanken är att programmet ska antas av
kommunens politiker och även läggas ut på samråd. Därefter upprättas formella ritningar för torget utifrån gestaltningsprogrammets riktlinjer. Detta kommer att ske under våren
7RUJE\JJHWNRPPHUVDQQROLNWDWWGHODVXSSLÀHUD
etapper för att minimera störningar i stadskärnan.

Program
Analysfas
Alternativskisser

Konceptfas

Workshop

Gestaltningsprogram
Koncept

Kostnadsbedömning

Förankring

Förprojektering

Detaljprojektering
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2 TORGEN - FÖRR OCH NU
Stora torget och Bondtorget är tillsammans knappt 7000
PVWRUW'HWlUMlPI|UEDUWPHGHQIRWEROOVSODQ7RSRJUD¿Q
VOXWWDUOlWWnWV|GHURFKSnSODWVHQ¿QQVHWWGXVVLQXSSYX[QD
träd i olika kondition. Dessa har värderats i det program som
kommunen har upprättat för torget. Torget har en generös
sydvänd solsida, som dock främst innehåller en parkering.
0\FNHWOLWHELOWUD¿NSDVVHUDUWRUJHWGlUHPRWLQWHQVLYDVWU|PPDUDYIRWJlQJDUHRFKF\NHO'HW¿QQVWUHNRQVWYHUNSnSODWsen, där BG Boströms ”Aseaströmmen” (1989) utmärker sig.
Torgets omgivande arkitektur är grovt sett av tre slag: Modern bebyggelse i varuhusen (kv Igor och Sigma) i öster och
söder från 1960- och 70-tal, den långa och pampiga jugendfasaden för hotellet i norr från 1900-talets början, samt småskalig träbebyggelse av pittoresk karaktär från i huvudsak
1800-talet kring Bondtorget. Denna miljö leder vidare in mot
stadens historiska delar och över Svartån.

4

Torgets golv är av hög kvalitet men är inte optimal om man
ser till tillgänglighet. Stora torget består till största delen av
en speciell avlång storgatsten som ibland kallas engelsk
storgatsten. Bondtorget har stora inslag av kullersten, som
är besvärlig att gå på. Naturstensmaterialet representerar
dock sammantaget ett värde och ger tydlig karaktär.
Torget har idag ett intensivt liv framför allt på de många uteVHUYHULQJDUQDVRP¿QQVXWPHGVDPWOLJDIDVDGHUSnElJJH
torgen. Vintertid är isbanan en attraktion, och relativt ofta
DQYlQGVGHWVWRUDPLWWSDUWLHWI|UROLNDHYHQHPDQJ'HW¿QQV
en återkommande torghandel på torget. Det är främst två
torghandlare, där den ene säljer blommor och den andre
grönsaker och frukt.

Om man tittar på historiska bilder ser man att torget för drygt
ett sekel sedan var betydligt mindre än idag och hade ytterligare ett kvarter som stod framför Stadshotellet. Under
1900-talets tidiga år revs detta och det pampiga jugendhuset
formade nu det betydligt större torgets norra vägg. Bilder
från 1950-talet och därefter speglar vad man på den tiden
använde torg till. Längs den norra sidan ser man ett ökande
inslag av parkeringsplatser, längs den södra sidan ett drygt
dussin marknadsstånd. Det var före varuhusens tid.
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3 TORGEN - UTGÅNGSPUNKTER OCH MÖJLIGHETER
Studerar man torgen och hur de fungerar kan man skönja ett
antal frågeställningar som rör såväl gestaltning som innehåll.
Många av dessa frågor kommer också fram i den invånardialog som kommunen genomfört på hösten 2016. Sammanfattningsvis kan man säga att västeråsarna tycker att torget
är allmänt slitet, saknar attraktiva mötesplatser och även att
tillgängligheten är för dålig.
Om man ser till västeråsarnas önskemål där man vill ha
förändring så redovisar medborgardialogen de punkter som
nWHU¿QQVLQHGDQVWnHQGHELOG'HW¿QQVRFNVnPnQJDDQGUD
synpunkter som inte avspeglar sig i statistiken men som rör
tex stadshotellets avfärgning, ”mysfaktor”, träffpunkt, historisk förankring.

Grönska

Belysning
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STORA
TORGET

Sittplatser

Aktiviteter
Försäljning
Evenemang
Vatten
VÀté¤
Äta & dricka Barn
Historia Tillgänglighet

B PLATSER

A TORGEN

BOND
TORGET

De två torgen har sinsemellan olika karaktärer. Stora torget
är öppet, stort och har moderna inslag i kv Igor och Sigma.
Bondtorget har en intimare karaktär, är småskaligt och har
med sin markbeläggning och trähusbebyggelse en mera
historisk karaktär, kanske pittoresk.

HOTELLPLATSEN SIGMA
TORGET
PLATANPLATSEN

'H´SODWVHULSODWVHQ´VRPPDQNDQLGHQWL¿HUDlU6WRUD
torget, Bondtorget, Hotellplatsen och Platanplatsen. Strax
utanför ligger dessutom Sigmatorget. Torgmiljön som helhet
VNXOOHWMlQDSnDWWInÀHUDRFKOLWHVPnVNDOLJDUXPDWWNRPplettera det stora.

C STRÅK

'HVWUnNI|UJnQJRFKF\NHOWUD¿NVRP¿QQVJnULGDJUXQWWRUgets periferi längs fasaderna. Få rör sig däremot tvärs över
torget, vilket gör det svårare att befolka det, och ger i sin tur
en känsla av ett ganska övergivet torg. Avsaknad av attraktiva platser att slå sig ned på understryker detta.

D

SÖDRA DELEN

Södra delen utanför kv Sigma är en frekventerad del av
WRUJHWWURWVDWWGHQRIWDVWOLJJHULVNXJJD+lU¿QQVHWWSDU
populära uteserveringar, som inte riktigt får plats, samt väl
använda gång- och cykelstråk. Det är ett område där mycket
VNDInSODWVYLONHWOHGHUWLOOHQGHONRQÀLNWHU

E

NORRA DELEN

Norra delen utanför hotellet är torgets soligaste område men
där parkeringar, angöring och gata tar upp en stor del attraktiv yta som skulle kunna användas bättre.

7

F GRÖNSKA

Grönstrukturen består av tre stora solitärer lind längs Västra
Kyrkogatan, en platan, sex lindar i söder av svag kondition,
samt sju pelarekar i norr. Pelarekarna passar stilmässigt
till hotellets fasad men ger som träd inga vistelsekvaliteter.
Torgmiljön skulle tjäna på en rikare och mera varierad växtbehandling.
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G UTESERVERINGAR

Torgmiljön har ett mycket stort utbud av uteserveringar, förmodligen ett av de torgen i landet med störst sådant inslag.
Serveringarna ligger främst utmed fasaderna, men även två
´UHVWDXUDQJ|DU´¿QQVXWDQI|UNY6LJPDVDPWL%RQGWRUJHWV
södra del. Vissa uteserveringar är inte längre uteserveringar
utan utbyggda inomhusmiljöer. Detta borde regleras.

H

TRAFIK

7UD¿NHQYDGJlOOHUPRWRUIRUGRQlULQWHRPIDWWDQGHPHQ
tar stor plats, både i sina rörelser och när fordonen är uppställda. Sedan privatbilismen introcucerades i Sverige på
1950-talet har det gradvis växt fram ett 20-tal parkeringsplatser i norra delen samt en kantstensparkering där även taxi
står i vänteläge.

Utifrån invånarsamtalen och platsanalysen formulerades
tio punkter inför det gestaltande arbetet. Detta blev de riktlinjer som ligger till grund för gestaltningsprogrammet. Syftet är att beskriva de kommande förändringarna till såväl
form som innehåll, alltså hur torget kommer att se ut men
också vad man kommer att kunna göra och uppleva där.

Långsmalt vattenspel
Soligaste platsen!

Trädlund
Sittplatser i
halvskugga

Varierad grönska
och blomning

Cykelparkering
Flexibel yta för evenemang, isbana mm
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4 TORGEN - FRAMTIDEN OCH UTVECKLING
De stora greppen för den upprustade miljön är att renodla
de två torgens olika karaktärer, att dela in Stora torget in en
övre och nedre del samt att göra torget större genom att parNHULQJDUQDÀ\WWDVWLOO9lVWUD.\UNRJDWDQJDWDQÀ\WWDVQRUUXW
RFKELOWUD¿NHQUHGXFHUDV(QULNDUHJU|QVWUXNWXUWLOOI|UVRFK
även mindre rum med sittplatser.
Därmed frigörs torgets soligaste del och kan ersättas med
sittplatser och intressanta miljöer för det sociala stadslivet.
Pyramidekarna framför hotellet tas bort och ersätts med en
trädlund med silande solljus bestående av 20 st nya träd av
DUWHQ.RUVW|UQH+lU¿QQVRFNVnJHQHU|VWPHGVLWWSODWVHU
Torgets centrala yta bibehålls relativt öppen för evenemang
och isbana, men kanterna berikas desto mer med nya sittplatser, en scen, ett vattenspel i trädlunden, tre gröna miljöer
mer perenner, lökar och blommande småträd innanför breda
sittkanter och även en mindre gräsmatta med full tillgänglighet. Markbeläggningar kommer att vara nya, släta granithällar för att tillgängligheten ska förbättras i kombination med
nWHUDQYlQGQLQJDYGHQEH¿QWOLJDHQJHOVNDVWRUJDWVWHQHQL
ett randat mönster. Nya konstinslag kommer att vävas in på

platsen. Cykelparkeringar placeras ut på strategiska ställen
i torgets fyra hörn-entréer. Även den indragna entreplatsen
till hotellets huvudentre skulle behövas ses över tillsammans
med torget.
Bondtorget får en ny offentlig toalett och slätare gångstråk
DWWWDVLJIUDPOlQJV7RUJKDQGHOQÀ\WWDV|YHUKLWIUnQVWRUD
torget. En översyn av uteserveringarna kommer att inledas
och i framtiden kommer även behovet av en ny kiosk och
kanske mindre paviljongbyggnad att utredas.
Västra Kyrkogatan får nya beläggningar som bättre stämmer
PHGJDWDQVKLVWRULVNDVLJQL¿NDQV0DUNEHOlJJQLQJHQEOLU
smågatsten för karaktär samt släta hällar för tillgänglighet.
.DQWVWHQVSDUNHULQJNRPPHUDWW¿QQDVSnJDWDQV|VWUDVLGD
Samtliga tre miljöer får ett nytt belysningsprogram som innebär att torgen och gatorna får en varm och inbjudande känsla även på kvällen. Belysningen är olika på de tre platserna
och understryker deras respektive karaktärer.

Tio punkter för torgens förnyelse
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Ge karaktär

Låt Bondtorget respektive Stora torget utveckla sina olika karaktärer

Att kunna använda

Åstadkom året runt-användbara plana ytor genom att göra ett övre
och ett nedre torg

Grönska

Tillför mer stadsgrönska och variation

Bästa platsen

' ÊéÀt³ÏÊØ¤¦tÊ³ÀÊÄÄ³¦¬xÄÄÊxÄÊt½¦tÊÄÀ

Att kunna slå sig
g ned

Åstadkom formella och informella sittplatser i varierade lägen,
såväl publika som privata

Marknad/ torghandel

Hitta ett nyskapande grepp på torghandeln med målen kvalitet
och mångfald

Tillgänglighet

Gestalta ett golv med tillgängliga rörelser i kombination med återbruk
av natursten

Konst

Q¤t½tÀt¶ÀÏÊÄxÊÊtÀ¶À¤³ÄÊĘÄ¤Ï¦½ÊÏÀtÊÊêxÊtÄÄÊt¦Ê

Omgivning
g
g

Öppna torget mot den pampiga jugend-fasaden i norr, och låt torget
möta alla fasader runt om som del av stadsrummet och karaktären

10. Originalitet

Ge Stora torget en unik karaktär för identitet och stolthet för Västerås
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FÖRSLAGET

VÄSTRA
KYRKOGATAN

STORA TORGET

BONDTORGET
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RUMSLIGT KONCEPT

Sätt att skapa rum:
• Stora torget görs horisontellt och får två delar, övre och nedre.
• Förstärk Bondtorgets pittoreska karaktär och Stora torgets mer moderna.
• /nW9lVWUD.\UNRJDWDQEOLHWWHJHWLQVODJVRPGH¿QLHUDUGHWYnWRUgen.
• 7RUJKDQGHOÀ\WWDVWLOOERQGWRUJHW
• Ett attraktivt vattenspel placeras i Stora torgets norra och idag lite
obefolkade del.
• 'HElVWDVROOlJHQDLGHQWL¿HUDVRFKJ|UVWLOOQ\DSODWVHUPHGEUD
sitt-möjligheter.
• 22 st nya träd, Gleditsia, skapar en ny, grön miljö på de tidigare parkeringsplatserna.
• Torgets beläggning löper från fasad till fasad.
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VÄSTRA
KYRKOGATAN

STORA TORGET

BONDTORGET

SIGMA TORGET
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5 TORGEN - DELAR OCH KARAKTÄRER
BONDTORGET

TRÄDLUNDEN
ÖVRE TORGET

BLOMMANDE
RUTORNA

NEDRE TORGET
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SCENE
PLATSEN

UNTER DEN LINDEN

VÄSTRA
KYRKOGATAN

TORGETS DELAR

TRÄDLUNDEN
SCENPLATSEN
ÖVRE TORGET

BONDTORGET

UNTER DEN LINDEN

BLOMMANDE RUTORNA

NEDRE TORGET
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5 Torgens delar: NEDRE TORGET
När Stora torget riktas upp för att få plana ytor skapas ett
övre och ett nedre torg, samt en intressant miljö där emellan. Nedre torget är en attraktiv uteserverings-zon invid
Sigma-huset. Denna blir nästan dubbelt så bred som idag.
Utanför serveringarna ligger ett område som börjar relativt
smalt i öster och breddar sig eftersom. Det är ett sätt att få
ytan att kunna ha såväl ett viktigt cykelstråk som ett aktivt
JnQJVWUnNRFKlQGnXQGYLNDNRQÀLNWHUPHOODQWUD¿NVODJHQ
Beläggningen är av torgkaraktär för att hålla ner cyklarnas
hastighet. Ytan är randad på tvären och består av släta hällar för framkomlighet och inlagda enkelrader av storgatsten
mellan varje skift för att bromsa ner. Ytan delas dessutom
upp av en rad granitpollare som har en bredd som gör att de
går bra att slå sig ned på.
Nedre torget når fram till Aseaströmmen som utformas som
en liten för-plats där man kan slå sig ned och titta på folk och
på konstverket.
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parkbänkar
konstverk
Asseaströmmen

NEDRE TORGET

NEDRE
N
EDRE TTORGET
ORGET

pollare
uteserveringar

NEDRE
TORGET
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5 Torgens delar: BLOMMANDE RUTORNA
Övre och nedre torget förbinds med några trappsteg. Dessa
är lite lägre och bredare än vanligt vilket inbjuder till att sitta
och slå sig ned på ett informellt vis. Den breda trappan delas
upp av tre stycken rutor, som är inramande granitmurar.
Mittenrutan, ca 140 m2, är en gräsmatta som man kan slå
sig ned på. Övre kanten ligger i nivå med övre torgytan vilket
gör att en barnvagn eller en rullator enkelt kan nå gräset. De
|YULJDUXWRUQDKDULQVODJDYSHUHQQHUPHGK|VWRFKYnUÀRU
tidiga vårlökar, och blommande småträd med vårblomning
och höstfärg. De blommande rutorna har en lite högre kant
mot övre torget där man kan slå sig ned. Mot söder har
murarna mera bekväma parksoffor. De blommande rutorna
har en oregelbunden och knixig form vilket gör att varierande
mindre rum skapas emellan dem.
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perenner, blommande
småträd och lökar

granitmurar
granitmurar

breda trappsteg
bänkar

gräsmatta

perenner, blommande
småträd och lökar

gräsmatta
träd belyses

tillgänglighet

breda trappsteg

parkbänkar i bästa
solläge

granitmurar,
raka sidor

granitmurar,
svagt lutande

perenner, blommande
småträd och lökar
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5 Torgens delar: ÖVRE TORGET
Detta är en stor öppen yta om ca 1000 m2. Den får sin
rumslighet av trädlunden i norr och blommande rutorna i
söder. Ytan har ett golv av breda ränder av släta gångbanehällar men också återanvänd storgatsten från torget. Det
skapar släta stråk för dem som inte tar sig fram så lätt. På
GHQ|SSQD\WDQ¿QQVO|VDVWRODUVRPPDQNDQÀ\WWDGLWPDQ
vill och på så vis möbleras torget. Stolarna är i stål, relativt
tunga och kopplade två och två för att de inte ska försvinna
så lätt. De har också en stansad, dekorativ märkning på en
av ryggbrädorna.
Övre torget kan förses med el och vatten för olika evenemang och är även platsen för vinterns isbana.

trädlund

plats för evenemang

scen

ÖVRE TORGET
êßÊÊtÀtÄÊ³¦tÀ

ÖVRE
Ö
VRE TTORGET
ORGET

blomstrande
rutor
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trädlund

ÖVRE TORGET
plats för evenemang

blomstrande
rutor
scenplats
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5 Torgens delar: TRÄDLUNDEN
Trädlunden består av 20 st träd av arten Korstörne; ett lätt
exotiskt, relativt litet träd med en vacker höstfärg och en gles
krona. Det gör att ljuset silar ner vackert på marken. Det är
ett karaktärsskapande träd. Det står i en botten av grus och
HQVnNDOODGVNHOHWWMRUG0HOODQWUlGHQ¿QQVHQOXJQVSHJlande vattenränna som är 50 meter lång. Den ryms innanför
en kant i granit som är ca 30 cm hög. Vattenrännan i sig
själv är ett svetsat ståltråg med vatten som lugnt cirkulerar. I
YDWWHQUlQQDQVRPlUFPEUHG¿QQVWUDPSVWHQDUVWUD[
under vattenytan som fungerar som lek och spännande
passage. Djupet på vattnet är 20 cm. Vattnet speglar trädens
lövverk och såväl vattnet som lövverket är belyst kvällstid.
Trädlundens bakre kant har en granitmur som skapar en
WU\JJU\JJPRWGHQELOWUD¿NVRP¿QQVKlUgSSQLQJDULPXren gör att man ändå lätt kan passera. Mot muren står långa
soffor i halvskugga med utblick mot vattenrännan och torget.
Utmed södra kanten står breda, dubbelsidiga bänkar ut mot
solen.

granitmur

bänkar
trampstenar
trampste

vattenränna

grus
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dubbelsidiga bänkar

taxi/hämta-lämna

taxi/hämta-lämna
granitmur
bänkar

grus

vattenränna
dubbelsidiga bänkar

MC parkering

TRÄDLUNDEN

TRÄDLUNDEN
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5 Torgens delar: UNTER DEN LINDEN
Kring den gamla resliga linden byggs en låg mur av granit.
Den är slät och bred och fungerar att informellt sitta på. Men
framför allt skapar den en bättre miljö för trädet och ger rum
för ett blommande tillskott av perenner och lökar. Med murarna skapas en ny plats i torgets soligaste läge. Platsen
öppnar sig mot torget och det liv som utspelar sig där. Mot
murarna placeras bekväma parksoffor med rygg- och armstöd. Det blir som en ”diskussionshörna” på torgets bästa
plats.
Ytan är stor som ett rejält vardagsrum, ca 30 m2. Det får
HWWJROYDYVnNDOODGNQRWWYLONHWlUHQ¿QOLWHQJDWVWHQVRP
läggs som en vacker mosaik. Den stora linden belyses så
att platsen blir en spännande och stämningsskapande miljö
även kvällstid. Den markerar sig på långt håll med det stora,
upplysta trädet.
I anslutning till platsen planeras en skulptur.

granitmur

parkbänkar i solläge

UNTER DEN LINDEN
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belys trädet

granitmur

perenner och lökar

parkbänkar i
solläge

knott (liten gatsten)
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5 Torgens delar: SCENPLATSEN
Detta är ett podium som består av en ram i granit med en
trä-parkett innanför. Det är en informell scen som vid behov
kan förses med ett demonterbart textiltak. Till vardags kan
man sitta på kanterna och även på trägolvet. Höjden är ca
50 cm och podiet har trappsteg i framkant samt en sittbar
rygg i bakkant. På så vis fungerar den som en ”multi-möbel”.
Scenplatsen är belyst kvällstid och inbjuder till spontana eller
SODQHUDGHPLQGUHDUUDQJHPDQJ+lU¿QQVRFNVnHQHQNHO
talarpulpet som visar möjligheten att fungera som en ”speakers corner”.

granitmur

Speakers
corner
träparkett
Ramp

scenpodie

trappsteg, informella
sittplatser
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SCENPLATSEN

granitmur

SCENPLATSEN
trappsteg, informella
sittplatser

demonterbart
textiltak
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5 Torgens delar: BONDTORGET MED MARKNADSPLATSEN
Bondtorget är en pittoresk plats som är älskad av västeråsarna. Det är också en av få platser i staden som har denna
starka historiska karaktär. En sådan plats bör hanteras varligt och kanske i små förnyande steg med löpande utvärdering. Förslaget i redovisat i gestaltningsprogrammet bygger
på att nuvarande torg behålls till en början för att stegvis utvecklas. På sikt bör det exempelvis diskuteras hur korvkiosken kan få en bättre sanitär standard. Ett ordnande struktur
för torghandeln vore också önskvärt, liksom en diskussion
om hur uteserveringarna kan utformas.

BONDTORGET

Bondtorget har idag en förberedd anslutning för en offentlig
toalett i sin norra del. Toaletten ställs på en plan yta. TorgKDQGHOQÀ\WWDVIUnQ6WRUDWRUJHWWLOO%RQGWRUJHWRFK\WDQJ|UV
tillgänglig vid torghandeln. Cykelparkeringar placeras in
mellan de stora lindarna utmed Västra Kyrkogatan. Ett slätt
VWUnNDYVnJDGRFKÀDPPDGVPnJDWVWHQOlJJVLQVnDWWGHW
passerar torgplatsen och uteserveringarna. Ny belysning ger
torget en annan karaktär kvällstid.

Dagens
Torg

Rusta
Belysning
Cykelställ

Ny WCbyggnad

Utveckling av Bondtorget - steg för steg process
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Torghandel
Tillgänglighet

Uteserveringars
utformning

Ny
kiosk/servering
paviljong

Slutför Vision
och förnyelse
Illustration över Bondtorget idag med tillägg av toalett,
torghandel och cykelparkeringar

toalett

uteserveringar

BONDTORGET

kiosk

plats för torghandel
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5 Torgens delar: VÄSTRA KYRKOGATAN
Detta är den gata som förbinder torget med Domkyrkan. Det
är på så vis ett viktigt stråk i staden och gör det trevligare
att ta sig runt i gatumiljön. Sträckan är ca 200 meter. Västra
Kyrkogatan förses med ny beläggning på gångbana och i
köryta, samt kantsten. Stenbeläggningarna på gångbanor är
av gångbanehällar i granit, för tillgänglighet, och ränder av
smågatsten för karaktär.

parkering
p
g
körbana
y
cykelbana
g g
gångbana

g g
gångbana

HKP

angöring
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VÄSTRA
KYRKOGATAN
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6 TORGEN - AKTIVITETER OCH FUNKTION
För att bli attraktivt bör ett torg kunna leva med dygnet och
h
lYHQPHGnUVWLGHUQD'HQYDUPDnUVWLGHQHUEMXGHUÀHVWWLOOsfällen men även under resten av året kan torget vara intres
sant. Mycket av det som händer på torget är spontant men
n
de spontana händelserna uppkommer lättare om man desssutom har förberett vissa arrangemang. Ett aktivitetsschema
ser
visar en del av de förberedda respektive spontana händels
som kan utspela sig på Stora torget och bondtorget i Väste
erås.
Allas lika värde i samhället och allas möjlighet att vara i de
et
offentliga rummet är en av grundpelarna i svensk människosyn. I samband med ombyggnader av stadsmiljöer är de
et
alltid ett mål att ha detta som en bas i gestaltande arbete,
liksom att om möjligt korrigera ”enkelt avhjälpta fel”, vilket
ofta rör sig om hur man kommer in och ut ur olika husentré
éer.
I det övergripande gestaltningsarbetet innebär synen på
tillgänglighet att det ska gå lätt att ta sig fram för människo
or
med funktionsvarianter. Det vanligaste är personer med ru
ullstol och synsvaga, men alla människor är ibland rörelsehin
ndrade i större eller mindre grad, tex när man balanserar en
cykel och en barnvagn samtidigt eller bär på tunga kassar..
)UnJDQlUGlUI|UHQNHOWLGHQWL¿HUEDUI|URVVDOOD
s
I arbetet med Stora torget och Bondtorget har detta funnits
som en grundbult i arbetet. Det har resulterat i att Stora
torget får en längsgående randning av dels släta stenhälla
ar,
vilket är till fördel för rörelsehindrade, varvat med stråk av
GHQVNURYOLJDUHJDWVWHQHQVRP¿QQVSnSODWVYLONHQlUOlWWW
att följa med en blindkäpp. På Bondtorget har förslaget inla
agt
ett brett stråk men en slätare beläggning för att göra torgetts
olika delar tillgänglig. Passagen över angöringsgatan mot
hotellet har också en passage med slätare markmaterial,
men även skrovligare material för synsvaga.
Ljussättningen är gjord för att underlätta att orientera och se
bra i den ombyggda miljön även kvällstid. Stora torgets ytor
har gjorts mera horisontella och lättare att ta sig fram över.
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Evenemang på Stora torget

ÅRSTID
AKTIVITET

>>

höst

vinter

vår

sommar

>>
_utomhusbio
_stadsfestival
_konstutställning
_eldfestival
_musik- och ljusshow
_amatörteater/parkteater
_folkdansfestival
_luciatåg / luciakröning
_barnens sagohörna
_spana på folk
_sitta i solen
_läsa tidningen
_fönstershoppa
_träffa en kompis
_torghandel
_sitta på kafé
_utomhusyoga / gympa
_skridskoåkning
_bouleturnering
_beachvolleyboll
_snöskulpturtävling
_parkouruppvisning
_julmarknad > november-december
_söndagsloppis
_bokbytardag
_bakluckeloppis
_demonstration
_politiska valmöten
_restaurangernas dag
_urban odling
_höstmarknad
_bondens marknad
_primörpremiär > maj
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6 Torgens aktiviteter: BARNPERSPEKTIVET
För att torget ska kännas komplett är det viktigt att alla
människor känner sig välkomna där och att torgets utformning tar med alla perspektiv. Barnperspektivet är ett sådant.
Studier från bla Movium/ SLU visar att för barns lek är det
bättre att utforma helhetsmiljön på ett lockande sätt än att
bygga separata lekrutor. För Stora torgets och Bondtorgets
del innebär det att kunna hoppa, klättra, springa runt, upptäcka, känna på olika material, komma nära växter, blomning, frukt, kontakt med vatten, möjligheter att klättra på och
röra vid konsten. Torgförslaget är gjort från de utgångspunkterna om barns viktiga plats i samhället och i staden.
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Vinteraktiviteter på Stora Torget
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6 Torgens funktioner:
Cykelparkeringar
I torgets hörn anläggs cykelparkeringar. Antalet är ca 200 platser. Typen är
pollare med bygel för fastlåsning med egen vajer. Detta är den slags cykelparNHULQJVRPDQYlQGVLGDJRFKGHQ¿QQVLÀHUDROLNDPRGHOOHU(QI|UGHOlUDWW
när den inte är full, tex vintertid, kan man enkelt passera mellan pollarna.

Torghandeln
Bondtoregets historiska tradition tas upp i en ny tappning där dagens och
framtidens torghandel kan utvecklas. Torghandeln kan organiseras på olika
VlWWPHQI|UVODJHWLQQHElUHQVWRUÀH[LELOLWHWI|UIUDPWLGHQ7RUJKDQGHOQlU
karaktärsskapande för Bondtorget.

Sittplatser
Torget är fullt av olika typer av sittplatser, sköna soffor med ryggstöd och
DUPVW|GEUHGDJHQHU|VDVRIIRUGlUGHWJnUDWWXPJnVEUHGDXWHQ¿OW)OHUD
kanter, trappor och murar som hängaplatser, det vi kallar sekundära sittplatser. Runt om torget en stor mångfald av uteserveringar. De lösa stolarna som
är unika för platsen möbleras av besökaren.

Stora evenemang
3nWRUJHW¿QQVHWWSRGLXPVFHQVRPNDQDQYlQGDVRFKE\JJDVXWI|UROLND
tillfällen. Övre Torget har en kapacitet att ta emot publik motsvarande det
behov som beskrivits i programmet. Ytan för Övre Torget är nästan 1700 kvm
RFKOlJJHUYLGlUWLOO1HGUHWRUJHWRFK7UlGOXQGHQVn¿QQVGHWVWRUDP|MOLJ
heter till stora och små evenemang.

SITTPLATSER
SEKUNDÄRA SITTPLATSER
UTESERVERINGAR
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6 Torgens aktiviteter: KONSTEN
Konstnärsduon Carina Zunino och Lena Ignestam har fått i
uppdrag att arbeta med den konstnärliga gestaltningen till
Stora torget. Zunino Ignestam arbetar med ett skissförslag
EHVWnHQGHDYÀHUDVNXOSWXUHUPHGHQWHPDWLVNNRSSOLQJWLOO
Västerås industrihistoria. Skulpturerna är tänkta att placeras
i torgets sydöstra del, i nära anslutning till linden utanför Igor,
samt bredvid de planerade blommande rutorna
Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till de kriterier
som formulerats i konstprogrammet för Stora torget/Bondtorget. Konsten ska:
•
•
•
•
•
•
•

YDUDSODWVVSHFL¿NRFKVDPYHUNDPHGODQGVNDSVDUNLWHNWXren
förhålla sig till omgivande arkitektur och torgets storlek
vara unik och skapa en identitet för Stora torget
bidra till ett estetiskt tilltalande torg
vara tillgänglig oavsett fysisk/intellektuell förmåga
ha ett barnperspektiv och inspirera till lek och aktivitet
vara möjlig att på ett säkert sätt interagera med, oavsett
tid på dygnet eller årstid

Den uppskattade skulpturen ASEAströmmen (Bengt-Göran
Broström, 1989) ska renoveras i samband med torgets omdaning, men står kvar på samma plats i enlighet med konstnärens vilja. Konstverket ska även ljussättas.
ASEAströmmen
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6 torgets delar: LJUSSÄTTNING

FASADBELYSNING

MAST MED SPOTLIGHTS OCH STADSLYKTA

BELYSNING AV TRÄD

HISTORISKA LYKTOR

SCENBELYSNING

ACCENTUERAD BÄNKBELYSNING

MAST MED SPOTLIGHTS

TRAPP BELYSNING

HISTORISKA LYKTOR
BELYSNING AV KONST

MAST MED SPOTLIGHTS OCH STADSLYKTA
MAST MED SPOTLIGHTS OCH DUBBEL ARMAD
STADSLYKTA
VÄGG MONTERADE LYKTOR
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LJUSSÄTTNING
Ljussättningen av de två torgen kommer att bidra väsentligt
till karaktär, stämning och känsla av trygghet. Ljuskällor har
tekniskt sett utvecklats starkt under de senaste åren och är
idag miljövänliga och har lång livslängd.
Ljussättning görs efter två riktlinjer. Den ena är att skapa en
känsla av trygghet och säkerhet, alltså ett slags funktionsbelysning. Den andra är att skapa upplevelse och stämning.

Sammantaget kommer en ny ljussättning att göra att torgen
används och blir attraktiva över en längre tid av dygnet och
att det blir lättare att orientera sig i miljön.
Principen för ljussättningsförslaget är att belysa på olika
QLYnHU'HW¿QQVHQK|JQLYnPHGULNWDGEHO\VQLQJSnUHODWLYW
höga master, en mellan-nivå som representeras av en stadslykta och en låg nivå på bänkar och murar samt i vattnet som

representerar kroppens nivå. Dessutom fasadbelyses stadsKRWHOOHWVSDPSLJDIDVDGRFKÀHUDDYWUlGHQ
Bondtorgets gammeldags lyktor ses över och restaureras.
De får nya ljuskällor och görs om för att ge ett bländfritt,
ombonat ljus.

KONCEPT MASTER

Master med spotlights och stadslykta ger en varierande
ljusnivå som grundbelysning till evenemangstorget. Ljusnivåer varieras med spotlights på master och stadslykta för att
framhäva orienterbarhet, funktionalitet och för att skapa en
trygg tillvaro att vistas i.
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Vy från sydöst över det upprustade torget. Till höger
skymtar vi restaurangstråket med sina breddade
serveringar. Det avslutas i en trappa med inlagda
blomsterplanteringar och breda sittmurar. Den öppna torgytan ramas in av den nya sitthörnan under
linden, och längs norra kanten av en dubbelradig
trädlund med ett långsträckt vattenspel. Mot Bondtorget i fonden syns estraden, som också kan användas som scen vid evenemang, och Bondtorgets
nya toalettbyggnad. Till höger mot Domkyrkan har
Västra Kyrkogatan fått en ny markbeläggning som
stämmer med den historiska karaktären.
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