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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

2.1. Översiktsplan för Västerås tätort

Översiktsplanen ligger till grund för förnyelsen av Ängsgärdet. 
Därför är det viktigt med en komplett redogörelse av dess inne-
börd.

2.1.1. Bakgrund

Arbetet med Översiktsplan för Västerås tätort påbörjades i maj 
1999 (Västerås Stad, 2000, s 3). Den tidigare översiktsplanen för 
tätorten antogs 1976. År 1989 framtogs en studie av tänkbara 
expansionsområden. Båda dessa dokument inriktade sig på att 
staden skulle fortsätta sin expansion utåt. Denna planeringsin-
riktning har i stort varit gällande fram till utvecklandet av den 
nya översiktsplanen. Att stadens expansion endast ska fortsätta 
utåt är inte nödvändigt längre, då det inom stadsgränsen finns re-
dan exploaterade områden vars ursprungliga användning, främst 
industrier, har upphört. Så var inte fallet vid upprättandet av de 
tidigare planerna. Behovet och villkoren för planering är idag 
helt och hållet förändrade jämfört med när de tidigare planerna 
upprättades.(Västerås Stad, 2001, s 1) I samband med upprät-
tandet av den nya översiktsplanen upprättades även en Trafik-
plan samt en Grönstrukturplan för tätorten i form av bilagor till 
översiktsplanen.

2.1.2. Syfte

Vid utarbetandet av den nya översiktplanen fanns redan från 
början en uttalad vilja hos kommunen att inte enbart framställa 
en plan som statiskt pekar ut var och vad som ska exploateras 
(Legrell-Crona, intervju). Planen är inte tänkt att vara en förut-
sägelse av framtiden utan istället verka förberedande vad gäller 
den framtida utvecklingen (Västerås Stad, 2001, s 3). Syftet med 
översiktsplanen är att fungera som en utvecklingsplan för Väs-
terås tätort. Genom att utforma mål och strategier för stadens till-
växt samt att visualisera dessa mål och strategier i ett förslag till 
fysisk struktur och förhållningssätt, ger översiktsplanen vägled-
ning vid förändring, förnyelse och utveckling av staden.(Västerås 
Stad, 2003a, s 7) Således ligger fokus istället på hur den framtida 
utvecklingen ska ske, vilket gynnar flexibiliteten för den fram-
tida markanvändningen (Västerås Stad, 2001, s 2).

2.1.3. Mål

Målen för all planering och utveckling i Västerås är livskvalitet 
samt strävan mot en hållbar stad där människan och hennes ak-
tiviteter är det väsentliga. Kommunens definition av det omfat-
tande begreppet hållbarhet innebär att staden ska kunna brukas 
under en längre tid utan att förstöras och viktiga värden gå förlo-
rade, samt att den ska klara av de förändringar och påfrestning-
ar som staden hela tiden ställs inför, såväl inifrån som utifrån. 
Begreppet hållbarhet innefattar i detta sammanhang aspekterna 
ekologisk, ekonomisk, social samt kulturell hållbarhet. I strävan 
efter en hållbar stadsutveckling är uppfyllandet av alla fyra as-
pekterna av lika stor betydelse och vikten ligger framförallt på 
att alla fyra ständigt ska ses som en helhet. Uppfylls inte alla 
fyra aspekterna kan inte staden bli hållbar. Vad som krävs för 



Strategier
Utifrån målen om hållbarhet har fem planeringsstrategier ut-
formats som sammanfattar det eftersträvade helhetstänkandet 
och som ska vara en utgångspunkt och inriktning för all plane-
ring av staden, således även för detta arbete med förnyelse av 
Ängsgärdet. Planeringsstrategierna svarar inte direkt mot nå-
gon enstaka hållbarhetsaspekt utan innehåller delar av allihop. 
Planeringsstrategierna har en inbördes hierarki, där den första 
strategin, Bygg staden inåt, står över de andra. Bygg staden inåt 
sammanfattar budskapet i översiktsplanen och inriktningen för 
Västerås fortsatta stadsutveckling. Strategin kan delvis ses som 
en förutsättning för de övriga med undantag för den tredje, Stärk 
grönskans roll (se avsnitt 2.2.4).(Legrell-Crona, intervju) De 
fem planeringsstrategierna lyder som följande: (Västerås Stad, 
2003a, s 10)

  Bygg staden inåt   

  Blanda bostäder och verksamheter

  En ny syn på trafiken

  Stärk grönskans och vattnets roll

  Utveckla försörjningssystemen

Riktlinjer
För att underlätta en praktisk tillämpning av dessa planerings-
strategier har riktlinjer utformats. Liksom planeringsstrategierna 
är även översiktsplanens riktlinjer utformade utifrån hållbarhets-
målen och är tänkta att vara vägledande vid all utveckling av 
staden. Riktlinjerna är i översiktsplanen sorterade under de fyra 
hållbarhetsfaktorerna för att synliggöra det komplexa samban-
det dem emellan och för att understryka att alla delar av staden 

att varje enskild hållbarhetsaspekt ska uppfyllas sammanfattas i 
följande figur. Vid en sådan uppdelning är det svårt att helt och 
hållet särskilja dem åt i olika kategorier då kraven på uppfyl-
lande i många fall är gäller för fler än en aspekt. Exempelvis 
är hushållandet med mark en förutsättning för såväl ekonomisk 
som ekologisk hållbarhet. (Västerås Stad, 2003a, s 8) Detta be-
tonar också vikten av en helhetssyn samt det starka sambandet 
mellan de fyra aspekterna. Fortsättningsvis kommer en annan 
kategorisering av hållbarhetsaspekterna användas. Innehållet är 
dock detsamma men sammanfattas under aspekterna ekologisk, 
ekonomisk, social samt teknisk.  

Med det andra målet, god livskvalitet, menas att det dagliga livet 
i staden ska fungera tillfredställande för alla invånare. Staden 
ska vara en trygg och hälsosam livsmiljö där varje medborgare 
erbjuds möjlighet till påverkan av sin närmiljö. Tolkningen inne-
fattar också tillgänglighet till arbete, handel och service, kultur 
samt natur och rekreation. (Västerås Stad, 2003a, s 50) Hållbar-
het är enligt kommunen en förutsättning för livskvalitet i staden 
(Legrell-Crona, intervju).

2.1.4. Inriktning för fortsatt utveckling     

De mål översiktsplanen har för utvecklingen av tätorten kan 
upplevas som något diffusa och storskaliga, framförallt när det 
kommer till praktisk tillämpning i den fysiska planeringen. För 
att möjliggöra en konkretisering av målen har kommunen for-
mulerat en rad strategier, riktlinjer och principer som ska vara 
vägledande. Detta är ett mycket målmedvetet tillvägagångssätt 
som är tänkt att inbjuda till helhetssyn och möjliggöra hållbar-
hetstänkandet. 
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EKOLOGISK HÅLLBARHET

stärk den biologiska mångfalden
skydda vattnets kvalitet
hushållning med mark
förnyelsebara resurser
återanvändning
lokalt kretslopp

SOCIAL HÅLLBARHET

tillgång till plats för lek, idrott & motion
närhet till mötesplatser & grönområden

tillgång till arbete & bostad
trygghet, hälsa & säkerhet
sammanhang & tillhörighet

integration & mångfald
närhet till skola & sevice

upplevelse & identitet
delaktighet

EKONOMISK HÅLLBARHET

god service
rikt kulturliv
konkurrenskraft
hushållning med mark
bra kommunikationer
möjligheter till möten
tillvaratagande av bebyggelsen
skydda vattnets kvalitet
bostäder i attraktiva lägen
mark, lokaler för näringslivet i attraktiva lägen

KULTURELL HÅLLBARHET

delaktighet
mångsidighet

integration & mångfald
möjligheter till möten & upplevelser

respekt för kulturarvet & kulturmiljön
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HÅLLBARHETENS FYRA OLIKA ASPEKTER ENLIGT VÄSTERÅS 



hänger ihop och påverkar varandra. Detta leder till att helhets-
synen ständigt gör sig påmind och hållbarhetstänkandet konkre-
tiseras. (Västerås Stad, 2003a, s 29) Riktlinjerna är utformade så 
att målen om hållbarhet och livskvalitet ska nås, vilket innebär 
att en aktiv tillämpning av riktlinjerna uppfyller målen.

Principer
Utifrån planeringsstrategierna har Västerås Stad även utformat 
tre principer för den nytillkommande bebyggelsen: (Västerås 
Stad, 2003a, s 11)

        Förnyelse – större sammanhängande områden   
        inom den befintliga staden ges en ny användning

        Förtätning – tillskott inom den redan byggda staden

        Nya bebyggelseområden utanför den bebyggda   
        staden

Västerås Stad uppskattar bostadsbehovet till 8 000 nya lägenhe-
ter under de kommande åren. Antalet nya lägenheter delas lika 
mellan de tre principerna, vilket innebär att 2/3 tillkommer i den 
befintliga stadsmiljön och att 1/3 tillkommer genom anspråksta-
gande av tidigare obebyggd mark i utkanterna av staden. (Väs-
terås Stad, 2003a, s 4 f)

Planeringsprincip nummer tre står helt och hållet i strid med pla-
neringsstrategin att bygga staden inåt. Motivet till denna princip 
är att alla typer av bostäder inte kan tillgodoses genom förtät-
ning. Exempelvis fungerar det inte att bebygga centralt belägna 
lucktomter med friliggande småhus. För att tillgodose behovet 
av varierade bostadstyper och upplåtelseformer måste alltså även 
mark utanför stadsbygden tas i anspråk. (Västerås Stad, 2003a, s 

11 ff) Anledningen till formulerandet av dessa tre principer kan 
tolkas som en förklaring till avsteget från huvudstrategin att byg-
ga staden inåt, då det visar sig att ca 2 600 lägenheter  av  8 000
faktiskt ska förläggas i utkanterna. Dock skall de övriga fyra 
planeringsstrategierna gälla även när staden växer utåt (Västerås 
Stad, 2003a, s 11). Ängsgärdet är föremål för en förnyelse enligt 
den första principen (Västerås Stad, 2003a, s 13). En kombina-
tion av den första och den andra principen kan också visa sig 
vara aktuell vid en mer varsam utveckling av stadsdelen.

2.1.5. ÖP om Ängsgärdet

Ängsgärdet utpekas i översiktsplanen som en del av ett större 
område i centrala Västerås som är föremål för förnyelse och 
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Behovet av förnyelse är stort i Ängsgärdet. Denna vy är ingenting
ovanligt idag.



2.2.1. Bygg staden inåt

Stadens framväxt och utglesning
I början av 1900-talet började Västerås befolkning öka kraftigt. 
För att råda bot på trångboddhet och en allmän brist på bostäder 
började områden, som exempelvis Ängsgärdet, utanför stadskär-
nan bebyggas med småhus. Vid denna tid och framåt började 
även funktionalistiska förorter växa fram med friliggande la-
mellhus i park omgärdade av vägar. I och med detta togs det av-
stånd från tidigare stadsbyggnadsideal med slutna gaturum och 
sedvanliga gator. Detta förortsbyggande blev med åren alltmer 
storskaligt och standardiserat, i synnerhet i samband med mil-
jonprogrammet. Resultatet av detta blev en bebyggelse som ka-
rakteriseras av uppdelning, gleshet och oöverskådlighet.(Björk 
& Reppen, 2000, s 20 ff) I Västerås har mer än hälften av alla 
byggnader uppkommit efter 1950-talet. Detta innebär att staden 
i allra högsta grad utanför Centrum präglas av det funktiona-
listiska planeringsidealet.(Västerås Stad, 2003a, s 35) Marken 
mellan bostads- och verksamhetsområdena samt omkring vä-
garna förblev i många fall som den varit innan exploateringen. 
Dessa ytor har idag ingen användning och fungerar endast som 
restmarker som ökar avstånden i staden utan att tillföra några 
kvaliteter.(Stadsmiljörådet, 1997, s 46)

Innebörden enligt Västerås
För att råda bot på slöseriet på mark samt stadslandskapets gles-
het har en ny inriktning för det fortsatta stadsbyggandet formule-
rats, nämligen att låta staden expandera inåt. Detta innebär enligt 
Västerås att nytillkommande bebyggelse förläggs till redan ex-
ploaterad mark inom den befintliga staden istället för att tidigare 
obebyggd mark tas i anspråk. Det rör sig främst om ytor som 
idag står övergivna till följd av upphörandet av de ursprungliga 
verksamheterna, såsom centralt belägna industrier som numera 

omvandling(Västerås Stad, 2003a, s 12). Det är kommunens ut-
talade vilja att omvandla Ängsgärdet till en stadsdel med blan-
dad bebyggelse och användning (Voigt, intervju).

2.2. Planeringsstrategier

I detta avsnitt presenteras och klargörs Västerås fem planerings-
strategier. En tydlig och komplett redogörelse av planeringsstra-
tegierna är nödvändig för att en aktiv tillämpning ska kunna ske. 
För att ytterligare bredda beskrivningarna och innebörden av de 
olika strategierna kompletteras de med annan litteratur.

De tre första planeringsstrategierna är mycket starkt samman-
länkade med varandra och kan därför vara svåra att särskilja från 
varandra vid en enskild beskrivning. Grunden för tillkomsten av 
dessa ligger i stadens expansion under främst de senaste 50 åren 
och är egentligen en reaktion på en och samma företeelse, funk-
tionalismen. De olika planeringsstrategierna förutsätter varandra 
och förespråkar en inriktning som går emot tidigare ideal som 
präglat Västerås stadsbyggande. Därför är vissa upprepningar 
ofrånkomliga vid redovisandet av planeringsstrategierna, vilket 
för överskådlighetens skull sker var för sig.

Motiven och argumenten för planeringsstrategier kan vara lik-
nande eller rent utav de samma, beroende på att de alla är en del 
av en större helhet och mer eller mindre förutsättningar för var-
andra. En indelning samt en separat redovisning av dem är dock 
nödvändig för att få en tydlig och överskådlig bild av innebör-
den. Viktigt är att ändå hela tiden att se helheten och sambanden 
dem emellan.
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utlokaliserats. Att bygga inåt kan också handla om att bebygga 
vissa grönområden, skyddszoner, överdimensionerade parke-
ringsplatser och gaturum samt andra ytor där hushållningen med 
mark kan förbättras.(Västerås Stad, 2003a, s 14)

Genom att bygga staden inåt följs enligt Västerås Stad de upp-
satta hållbarhetsmålen, bland annat målet om hushållning med 
naturresurser, då återanvändning av mark sker. En förtätning av 
staden innebär ett bättre utnyttjande av redan gjorda investeringar 
och befintliga resurser inom den tekniska infrastrukturen såsom 
avlopp, fjärrvärme och gator. Också andra mindre mätbara kva-
liteter som närhet och minskade avstånd till arbete och service 
skapas.(Västerås Stad, 2003a, s 10) Den tätare staden som erhålls 
genom att bygga inåt ger förutsättningar för att minska transport-
behovet och bilberoendet då avstånden blir mindre jämfört med 
om den nya bebyggelsen förläggs till stadens ytterkanter, samti-
digt som transporter till fots samt med cykel och kollektivtrafik 
ges bättre förutsättningar.(Västerås Stad, 2003a, s 37) Viktigt att 
ha i åtanke när staden förtätas är att dagens kvaliteter, såsom 
tillgänglighet i trafiknätet, solinfall och antalet parker inte även-
tyras (Västerås Stad, 2003a, s 40). 

Den ökade mängden invånare som följer med en tätare stad har 
en rad fördelar och positiva egenskaper på många skilda områ-
den. En ökad invånarmängd i de olika stadsdelarna ökar kund-
underlaget och därmed chansen att bibehålla butiker och service 
i de olika stadsdelscentrumen.(Västerås Stad, 2003a, s 18) Det 
ökade invånarantalet har gynnande egenskaper på näringslivet 
i stort.

Dock finns det en nackdel med denna planeringsstrategi. Den 
kan nämligen stå i konflikt med strategin ”Stärk grönskans och 
vattnets roll” om förtätningen sker i befintliga grön- och rekrea-

tionsområden i staden. Detta minskar grönytornas areal samti-
digt som nyttjandet av dem ökar till följd av ökat invånarantal, 
vilket inte leder till ett stärkande av grönskans roll utan tvärt-
om. Därför måste noggranna avvägningar göras i varje sådan 
situation.(Västerås Stad, 2003a, s 44 f) Å andra sidan kan en 
sådan förtätning ändå stärka grönskans roll om skräpmarken för-
svinner.
 

2.2.2. Blanda bostäder och verksamheter

Dagens situation 
Som ett resultat av en funktionalistisk planeringsinriktning, både 
i Västerås och generellt i Sverige, ser vi en utglesad stad med 
åtskiljda områden för bostäder, handel och industri som separe-
ras av väl tilltagna trafikleder och restmark som inte har någon 
användning (Nyström, 1999, s 18). I Västerås är detta funktio-
nalistiska synsätt med tydlig indelning i separerade grannskap 
och enklaver mycket förekommande då flertalet stadsdelar bygg-
des då detta planeringsideal hade som starkast genomslagskraft 
(Västerås Stad, 2003a, s 30). Västerås är idag en funktionssepa-
rerad stad (Västerås Stad, 2003b, s 21).

Varför funktionsblandad stad?
Att blanda bostäder och verksamheter/arbetsplatser innebär att 
inte separera dem åt genom förlägga dem i skilda områden, utan 
låta funktionerna integrera varandra. En blandning av funktio-
nerna innebär förutom detta även en blandning av olika upplå-
telseformer och typ av bebyggelse.(Västerås Stad, 2003a, s 10) 
Motiven till en sådan blandning av funktioner i staden är enligt 
Västerås främst sociala och kulturella. Då människor i olika fa-
ser i livet har skilda krav på boende och service, gynnas en varie-
rande ålderssammansättning bland invånarna om utbudet är va-
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skola och butiker, är där dessa möten i huvudsak sker (Västerås 
Stad, 2003a, s 30). Därför blir förekomsten och utformningen av 
dessa platser av betydande vikt i de olika stadsdelarna (Västerås 
Stad, 2003a, s 36) 

En funktionsblandad stadsdel befolkas dygnet runt, till skillnad 
från ett verksamhetsområde som är stängt och folktomt på ef-
termiddagar och kvällar eller ett utpräglat bostadsområde där 
stora delar av befolkningen antingen är på jobbet eller i skolan 
på dagarna. Genom att sammanföra de olika funktionerna erhålls 
således ett område som hela tiden är fyllt av människor och akti-
viteter.  Sådana områden upplevs som tryggare än tomma stads-
miljöer vilka upplevs som farliga.(Västerås Stad, 2003a, s 30 f) 
Detta är inte bara en känsla, då det i dessa områden faktiskt ska-
pas fler tillfällen för brott under de avbefolkade tiderna på dygnet 
(Boverket, 1998, s 16). Med en befolkad stadsdel kommer även 
en social kontroll. Särskilt på kvällarna ökar tryggheten då inte 
enbart gatorna är upplysta utan det är även tänt i byggnadernas 
fönster (Västerås Stad, 2003a, s 30 f).

2.2.3. En ny syn på trafiken

Tidigare planeringsinriktningar
Utformningskraven på gator och vägar har tidigare pendlat mel-
lan framkomlighet och tillgänglighet kontra säkerhet, miljöhän-
syn och skönhet. Vilka krav som ska få företräde och prioriteras 
i olika situationer, beroende på gatans eller vägens funktion och 
läge i stadsbebyggelsen, har föreslagits av statliga verk och myn-
digheter genom varierande råd och rekommendationer.
(Holmberg, 2000, s 99) 

rierande. Detta gynnar även integration då människor med skilda 
kulturella bakgrunder har olika behov. Vidare sker en integration 
av de boende i området med de människor som arbetar eller går i 
skolan där.  En blandad stad ger förutsättningar för möten mellan 
alla sorters människor, vilket leder till bland annat ett ökat utby-
te av erfarenheter och upplevelser samt ökad social gemenskap. 
Tvärtom leder funktionsuppdelade områden med exempelvis en-
dast bostäder till en ökad segregation i samhället.(Västerås Stad, 
2003a, s 29) Givetvis kan inte alla sorters verksamheter kombi-
neras med andra verksamheter eller bostäder. Om verksamheten 
innebär risker och störningar för boende och arbetande i området 
måste en alternativ lokalisering ske.(Västerås Stad, 2003a, s 33)
Stadens offentliga platser, exempelvis gator, torg och parker men 
även platser för social och offentlig service såsom bibliotek, 
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Manhattan är ett bra exempel på stadsmiljö med hög täthet och 
blandade funktioner.



SCAFT
Den första i raden av riktlinjer och anvisningar för trafikplaner 
framlades år 1968 av Planverket, numera Boverket, tillsammans 
med Vägverket under namnet SCAFT (Stadsbyggnad Chalmers 
Anvisningar För Trafik) (Holmberg et al, 1996, s 64). De krav 
som betonades i denna skrift och som helt fick företräde fram-
för andra var trafiksäkerhet och framkomlighet, främst beroende 
på den stegrande utvecklingen av trafikmängden och därtill ök-
ningen av olyckor. Oskyddade trafikanter och i synnerhet barn 
skulle skyddas från de andra trafikslagen. Lösningen var att pla-
nera bebyggelseområden i slutna enklaver med all trafik utanför 
områdena för att således skapa bilfria ytor inom enklaven. En 
annan lösning på säkerhets- och framkomlighetskraven var en 
långt gående differentiering och separering av trafiksystemet.
(Holmberg, 2000, s 100) Utformningen av trafiknätet baserades 
på kraven från bilismen, och delades därför in i en hierarki av 
leder och gator med olika dignitet. Alla trafikslag; bilar, bussar, 
cyklister och fotgängare, fick sina egna vägar och leder. Tan-
ken bakom denna funktionsuppdelning var att skapa ett trafiknät 
som var fritt från konflikter och konkurrens om utrymmena tra-
fikslagen emellan. På så vis kunde kraven på framkomlighet och 
säkerhet uppnås, särskilt för bilisterna.(Nyström, 1999, s 20 f) 
SCAFT-principerna kunde endast tillämpas till fullo vid exploa-
tering av helt nya områden och var inte särskilt tillämpningsbara 
vid analys och utveckling av befintliga områden (Holmberg et 
al, 1996, s 99 f). Förutom detta var de största svagheterna och 
nackdelarna det stora anspråkstagandet av mark vid planering 
av bebyggelsen och i synnerhet för trafikapparaten samt svårig-
heter för kollektivtrafiken att trafikera områdena. Å andra sidan 
lyckades planerarna med att skapa områden med mycket hög tra-
fiksäkerhet.(Bergström et al, 2000, s 100 f) Karakteristiskt för de 
områden som helt planlades efter SCAFT-principen är att de är 
svåröverskådliga och helt funktionsseparerade samt omgärdade 

oanvändbara ytor av restmark mellan de ofta överdimensione-
rade trafiklederna (Nyström, 1999, s 18).

TRÅD
SCAFT-principerna fick år 1982 ge efter som rådande skrift 
vid trafikplanering till fördel för en ny samling med råd och re-
kommendationer under namnet TRÅD (Holmberg et al, 1996, 
s 65). Den nya samlingen med råd och riktlinjer utarbetades i 
samverkan mellan Planverket, Vägverket, Naturvårdsverket 
samt Svenska Kommunförbundet (Svenska Kommunförbun-
det, 2000, s 9). Nytt med denna skrift var att alla trafikslag be-
handlades. Dock präglades den av många av de tidigare idéerna 
från SCAFT gällande grannskapstänkande, differentiering och 
separering.(Holmberg, 2000, s 101) År 1992 initierades en om-
arbetning av TRÅD. Skriften, som endast hann bli en koncept-

D
E

L 
2:

 T
E

O
R

E
TI

S
K

 U
TG

Å
N

G
S

P
U

N
K

T

24

Bilarna har fått ge vika till förmån för cyklister och gående i
centrala Västerås.



sig av dokumentet ska producera en trafikplaneringsstrategi som 
utgår från den egna stadens förhållanden och som ska leda till 
att de av kommunen uppsatta mål för utvecklingen ska kunna 
uppfyllas. TRAST lämpar sig både för nyexploatering och för 
omarbetning av befintliga områden samt både i stora som i min-
dre tätorter. Ett sektorsövergripande samarbete betonas för att 
möjliggöra den önskvärda utvecklingen, liksom en helhetssyn 
för att klargöra trafikens, stadsmiljöns och invånarnas komplexa 
samband. TRAST är tänkt att underlätta för korrekta avväg-
ningar vid prioriteringen av de olika krav som gör sig gällande 
i trafikplaneringen, exempelvis mellan säkerhet, tillgänglighet, 
miljöpåverkan samt stadskaraktär.(Vägverket, 2004, s 3)

Västerås nya syn på trafiken
De i första avsnittet redogjorda trafikplaneringsinriktningarna 
visar den tidigare synen på trafikplaneringen i Västerås, och är 
inte längre gällande. Många av dagens problem och brister i det 
befintliga trafiksystemet kan härledas till denna nu förlegade in-
riktning som präglat andra hälften av det förra århundradet. För 
att få bukt med problemen krävs ett nytt förhållningssätt, en ny 
syn på trafiken. Men vad innebär då den nya synen på trafiken i 
praktiken enligt Västerås Stad? 

Den nya synen på trafiken kan sammanfattas under följande tre 
begrepp: Helhetssyn, minska trafikens negativa miljö- och häl-
sopåverkan samt ökad skönhet, tillgänglighet och trygghet

Först och främst innebär det att inte se trafikplanering som en 
fristående och åtskild del av övrig fysisk planering. Trafikpla-
neringen ska ske samordnat med all övrig planering för att på så 
vis uppnå en helhetssyn på stadens fortsatta utveckling. Denna 
övergripande planering går under namnet Stadsplanering. Vik-
tigt för att denna övergripande stadsplanering ska fungera som 

handling, gick under det inte helt överraskande namnet TRÅD-
92. I denna nya reviderade upplaga skulle hänsyn också tas till 
en hållbar utveckling ochtillgänglighet. Tillämpningen av riktlin-
jerna skedde genom användningen av olika modeller för analys 
av trafiksystemen och bebyggelsen.(Holmberg et al, 1996, s 65) 
Arbetet med denna revidering av riktlinjerna avslutades redan 
två år senare (Svenska Kommunförbundet, 2000, s 10).

Lugna gatan!
I väntan på nya råd från Boverket efter nedläggningen av TRÅD 
lanserade istället Svenska Kommunförbundet en handbok för att 
underlätta det fortsatta arbetet med trafikplanering i landets tät-
orter (Svenska Kommunförbundet, 2000, s 11). I denna skrift 
övergavs grannskapstänkandet helt och hållet till förmån för en 
integrering av hela trafiksystemet. Däremot återfinns även här 
idéerna om differentiering av gatunätet. Huvudbudskapet innebär 
att all trafik ska framföras på de oskyddade trafikanternas villkor. 
Den viktigaste faktorn för att detta ska kunna komma till stånd 
är hastigheten. Risken att skadas eller dödas ökas explosionsartat 
när hastigheten höjs. Så med en sänkning av hastigheten till 30 
km/h kan man uppnå en blandning av alla trafikslag i trafiknätet, 
bilar, cyklande och gående.(Holmberg, 2000, s 101 f)  

Inriktning för det nya århundradet - TRAST
Det senaste i raden av råd för trafikplanering är TRAST (Tra-
fik för en attraktiv stad), och ersätter TRÅD. Detta dokument 
av strategier som utkom år 2004 är en samproduktion av Väg-
verket, Boverket, Svenska Kommunförbundet och Banverket. 
Dokumentet är uppdelat i en handboksdel och en underlagsdel. 
Dessutom tillkommer en separat skrift med utformningsråd, un-
der namnet Vägars och gators utformning (VGU). Inriktningen 
på TRAST skiljer sig avsevärt gentemot tidigare råd och rekom-
mendationer. Huvudbudskapet är att kommunerna som använder 
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det är tänkt är att den har sin utgångspunkt i de behov, men även 
i de begränsningar, som både invånarna och miljön har. För att 
dessa behov ska göra sig gällande krävs ett aktivt medborgar-
inflytande, där hänsyn tas till även till de grupper som tidigare 
inte fått den hänsyn de har rätt till, exempelvis kvinnor, barn och 
funktionshindrade. Nytt är också en strävan efter hållbarhet, vil-
ket genomsyrar den nya inriktningen. 

Den nya synen på trafiken innebär även en förändrad syn på bi-
len. Tidigare planering har låtit bilen ha alltför stor negativ på-
verkan på miljön och stadens funktion och gestaltning till för-
mån för hög framkomlighet. Hur de negativa konsekvenserna 
kan minimeras utan att gå miste om fördelarna ligger numera i 
fokus. Exempel på åtgärder som krävs är minskning av den nega-
tiva miljö- och hälsopåverkan, att göra staden och trafikrummet 
vackrare, tryggare och tillgängligt för alla typer av trafikanter, 
men även fortsatt god tillgänglighet för näringslivets transporter. 
I samband med detta ska kollektivtrafikens och cykeltrafikens 
roll och konkurrenskraft stärkas, bland annat genom fler buss-
linjer, samordning mellan de olika kollektiva färdmedlen samt 
genom utbyggnad av cykelvägnätet som ska bli både säkrare och 
vackrare. Att ta sig fram till fots, med cykel eller genom kollek-
tivtrafik ska vara lika enkelt, tilltalande och effektivt som att ta 
bilen.(Västerås Stad, 2003b, s 31 ff)
  
I Trafikplan för Västerås tätort har kommunen formulerat fem 
mål för trafiksituationen i staden som skall vara gällande vid 
den fortsatta utvecklingen, och som sammanfattar inriktning-
en på den fortsatta planeringen och således den nya synen på 
trafiken.(Västerås Stad, 2003b, s 6)

        Tillgänglighet, säkerhet och närhet för alla
        Attraktiv gång-, cykel- och kollektivtrafik
        Tillräcklig hög transportkvalitet för näringslivet
        Minskad andel biltrafik av det totala transportarbetet
        Vacker och funktionell gestaltning av gaturummet

Den nya synen på trafiken handlar mycket om attitydföränd-
ringar och ett aktivt hållbarhetstänkande. Viktigt är insikten om 
att lösningen på samhällets problem inte enbart ligger i fysiska 
åtgärder som att bygga fler körfält och fler trafikleder. Genom 
rådgivning och reklam för de miljövänligare transportalterna-
tiven tillsammans med åtgärder som förbättrar tillgängligheten 
förväntas cykelåkandet och användandet av kollektivtrafiken 
öka.(Västerås Stad, 2003b, s 32)

Västerås presenterar förutom en teoretisk genomgång av deras 
nya syn på trafiken även till viss del praktiska lösningar som 
svarar till uppfyllandet av detta, exempelvis att ändra karaktären 
på en infartsled.
 
Denna nya inriktning överensstämmer väl med råden från 
TRAST, men även med Boverkets publikation Stadsplanera. 
Detta är inte på något sätt överraskande då syftet med de båda 
skrifterna är att påverka och vägleda kommunerna i den för vår 
tid korrekta riktningen på fysisk planering. Det intressanta är att 
Västerås översiktsplan har tagits fram före dessa publikationer, 
men ändå föreslås samma inriktning på den framtida utveck-
lingen. Detta beror på att Västerås Stadsbyggnadsdirektör Göran 
Dangemark har tagit aktiv del i diskussionerna på riksnivå och 
samtidigt varit med i referensgruppen för skrifterna.
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Den nya inriktningen på planeringen är en reaktion mot resulta-
tet av de äldre inriktningarna, som i efterhand inte varit så goda 
som det tidigare framhävts. Dessa har ibland till och med skapat 
större problem än vad åtgärderna syftat till att lösa. Detta bör 
finnas i åtanke när nya mirakelinriktningar presenteras. De nya 
råden och rekommendationerna kommer kanske även de en dag 
bli föråldrade. Därför är det viktigt att de prövas och inte tilläm-
pas slaviskt. Det är detta som är skillnaden från de gamla råden, 
som framlade en färdig idé om hur man skulle göra för att nå ett 
i förväg känt resultat. De senaste råden framlägger istället ett ar-
betssätt som lyfter fram det karakteristiska för varje situation och 
ett brett och öppet förhållningssätt, som hjälper till i beslutsfat-
tandet och utformningen så att mesta möjliga hänsyn tas till det 
som prioriteras i varje situation. De överlämnar därmed ansvaret 
till den lokala planeringen att själv fatta kloka beslut.

Dagens trafiksituation i Västerås
Största delen av Västerås stadsbebyggelse har tillkommit under 
andra hälften av 1900-talet, och därmed även trafiknätet, vilket 
gjort att de ovan nämnda trafikplaneringsprinciperna varit rå-
dande och tillämpats i stor utsträckning (Västerås Stad, 2003b, 
s 14). Resultatet av detta är ett biltrafiknät med hög kapacitet 
och god tillgänglighet, ett separerat och väl utbyggt cykelvägnät 
samt ett busslinjenät som betjänar största delarna av staden (Väs-
terås Stad, 2003b, s 10). Perstontransporter kan således ske till-
fredsställande för de flesta trafikslagen inom tätorten tack vare 
detta, och underlättas ytterligare genom stadens koncentriska 
form med konsekvent utbyggda ringleder och tvärförbindelser 
vilket skapar förutsättningar för korta transporter i alla riktningar 
(Västerås Stad, 2003b, s 21). Detta innebär dock inte att Västerås 
trafiksystem är förskonat från problem och brister. 

2.2.4. Stärk grönskans och vattnets roll

Grönskan som omger Västerås i kombination med grönskan inom 
stadens gränser i form av parker och trädgårdar ses som en viktig 
del av stadens attraktionskraft och identitet. Lika viktigt är de 
omgivande vattendragen, i synnerhet Mälaren och Svartån som 
rinner genom staden i nord-sydlig riktning. Grönskan och vattnet 
är av största vikt för den biologiska mångfalden. Att endast bi-
behålla vegetationen är inte tillräckligt. Därför måste den stärkas 
så att både florans och faunans populationer kan utvecklas och 
överleva.(Västerås Stad, 2003a, s 11) Tillgången till parker och 
grönområden är god i alla delar av staden. Vissa stadsdelar har 
till och med egna stadsdelsskogar.(Västerås Stad, 2003a, s 21) 
Efterlevande av strategin blir särskilt viktig då staden förtätas, 
vilket tidigare klargjorts för i rapporten. Med ett ökat invånaran-
tal ökar behovet av parker och grönområden.
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Parkmiljön längs med Svartån är ett vackert inslag i stadsbilden.
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Grönskan i staden 
Utöver rent biologiska anledningar till vikten av grönska och 
vatten, har de även en rad positiv inverkan på människan och 
upplevelsen av staden. De positiva effekterna fås vid en aktiv 
utevistelse i parker, trädgårdar och andra gröna miljöer. Dock 
erhålls de även, om än inte i lika stor omfattning, vid en pas-
siv upplevelse av grönskan. Med en passiv upplevelse innebär 
att se och uppleva vegetationen på håll, från exempelvis kon-
torsfönstret. På så vis medför även trädplanteringar längs med 
gator positiva egenskaper, allt från förbättrad inlärning, fantasi, 
immunförsvar och kondition till minskning av stress. Således är 
grönskan viktig för den allmänna folkhälsan. 

Grönskan påverkar lokalklimatet i staden och ger jämnare tem-
peraturer och mildrar blåsten. Vegetationen kan effektivt använ-
das som dämpare från trafikbuller. Planteringar vid vägar och 
trafikleder har dessutom dubbel effekt, då grönskan renar luften 
från viss mängd partiklar och utsläpp.(Västerås Stad, 2003a, s 
11)

2.2.5. Utveckla försörjningssystemen

Den femte och sista planeringsstrategin berör en strikt tekniskt 
utveckling av ett miljöanpassat och hållbart försörjningssystem 
för vatten och avlopp, energi och avfallshantering (Västerås 
Stad, 2003a, s 11). Vid en förtätning av staden finns god kapaci-
tet för anslutning till avloppsreningsverket för en lång tid framö-
ver. En anslutning till det väl utbyggda fjärrvärmenätet förutsätts 
för all nytillkommande bebyggelse innanför stadsgränsen. För 
att förstärka kretsloppstänkandet och skydda Mälaren rekom-
menderas alternativa avloppslösningar och omhändertagande av 
dagvatten.(Västerås Stad, 2003a, s 48) 
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