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3. ANALYS

För att få full förståelse för dagens situation i Ängsgärdet krävs 
kännedom om dess förflutna.

Identifieringen av Ängsgärdets styrkor och svagheter, alltså vil-
ka problem och hot som ska minskas och vilka förutsättningar 
som ska utvecklas och slås vakt om, sker utifrån de fem plan-
eringsstrategierna. En kategorisering i fyra huvudrubriker har 
gjorts för att göra de komplexa planeringsförutsättningarna an-
gripbara och konkreta. Dessa kategorier är: Trafik, Bebyggelse, 
Användning och Vegetation. För ytterligare överskådlighet sam-
manfattas de identifierade styrkorna och svagheterna på slutet. 
Slutligen påvisar en värderos områdets hållbarhet i dagsläget.

  
3.1 Västerås historia

Fram till 1900-talet var Västerås en blygsam liten stad om man 
ser till folkmängden och storleken. Utvecklingen sedan de för-
sta spåren av bofasta invånare kring år 1000 vid den plats där 
Svartån mynnar ut i Mälaren, idag Västerås centrum, har varit 
återhållsam fram till och med 1900-talet.(Jansson, 1997, s 9) 
Västra Aros, som bytes- och handelsplatsen då hette, fick sina 
stadsrättigheter ca år 1280 av kung Magnus Ladulås. Antalet in-
vånare bedöms då knappt ha utgjort en större skara än 1 000 
själar.(Jansson, 1997, s 22 f) Under detta århundrade byggdes 
det kyrkor, varav en utav dem var domkyrkan, och kloster i sta-
den som för övrigt bestod av låg träbebyggelse (Jansson, 1997, 
s 12).
 
Fram till 1600-talet fortsatte stifts- och handelsstaden Västra 

Aros sin utveckling och stärkte sin ställning som en av Svea 
Rikes städer. För att staden skulle bli mer ståndsmässig och pas-
sa in bättre i stormaktstidens Sverige, ersattes det medeltida ga-
tunätet av en ny stadsplan av Axel Oxenstierna. Staden förärades 
dessutom med Sveriges första gymnasieskola. Som grädde på 
moset utgick ett kungligt påbud om att alla hus hädanefter skulle 
byggas i sten. Ett tappert försök av kungen, men som dock inte 
efterföljdes i någon större utsträckning.(Jansson, 1997, s 52 ff) 
Vid denna tidpunkt, närmare bestämt alldeles i slutet av 1600-
talet, hade invånarantalet ökat till ungefär 2 160 medborgare. 

I mitten på 1800-talet, innan industrialiseringen tagit fart, upp-
gick antalet västeråsare till ungefär 3 360. Detta innebar att den 
genomsnittliga tillväxten sedan 1600-talet var till åtta män och 
kvinnor varje år.(Jansson, 1997, s 99) Den verkliga vändpunkten 
i Västerås historia inträffade när både Asea och Svenska Metall-
aktiebolaget, tack vare några ytterst starka viljor, etablerades i 
staden på 1890-talet. Nu bokstavligen strömmade det in arbet-
skraft till Västerås som år 1920 hade ökat till smått otroliga 30 
600 invånare.(Jansson, 1997, s 114 f) Från att ha varit en liten 
handels- och stiftsstad utvecklades Västerås till en av landets 
mest framstående industristäder på endast några få år, sett i per-
spektiv av stadens 1000-åriga historia (Jansson, 1997, s 8). År 
2000 uppgick Västerås Stads folkmängd till 102 548 invånare 
och är därmed Sveriges sjätte största stad (Västerås Stad, 2005).

3.2 Ängsgärdet igår

Det var i skuggan av denna urbanisering och industrialisering 
som planerna på att bebygga Ängsgärdet formades i slutet av 
1800-talets sista decennium, av den då nybildade byggnadsföre-
ningen Viktoria. Den milt sagt kraftiga befolkningsökningen un-



der dessa år ledde inte helt otippat till en viss bostadsbrist. Under 
det nya seklets första år inleddes därför exploateringen av tidi-
gare obebyggd mark utanför stadsgränsen av egnahemsrörelsen. 
Det första området som togs i anspråk i öster var Ängsgärdet. 
Då tillhörde detta område stadens utmarker, långt utanför stads-
gränsen. Ängsgärdet är beläget ungefär en kilometer öster om 
Västerås nuvarande centrum. Tvärs genom dessa ängs- och hag-
marker passerade den då trädplanterade Pilgatan, vilken var sta-
dens infart österifrån och som innanför stadsgränsen övergick 
till Stora gatan, paradgatan från Oxenstiernas stadsplan. På di-
agonalen från norr till öster låg Odengatan, ungefär där E18 har 
sin nuvarande sträckning, som sammanstrålade med Pilgatan. 
Bebyggelsen på respektive sidor om Odengatan utgjordes av två 
skilda stadsdelar, Ängsgärdet i söder och Korsängsgärdet i norr. 
Dock hette hela området i folkmun, precis som nu, Ängsgärdet. 
I söder dominerades bebyggelsen av mindre flerbostadshus upp-
förda av Metallverken eller av andra privata byggherrar, och i de 
norra samt centrala delarna låg egnahemsvillorna. Vid uppföran-
det uppstod problem med grundläggning och avloppsnät på gr-
und av att marken till stor del bestod av lera. Översvämningar av 
Mälaren då vattnet sträckte sig ända upp mot Pilgatan var van-
liga. Detta bidrog till att göra marken än mer instabil. Då Ängs-
gärdet låg utanför stadsplanelagd mark ansåg myndigheterna att 
dessa problem inte låg på deras bord. Men år 1911 innefattades 
Ängsgärdet i Västerås stadsplan och anslöts då även till stadens 
vatten- och avloppsnät. 

Under 1940-talets första hälft inföll Ängsgärdets glansperiod. 
Då inhyste stadsdelen inte mindre än 1 800 invånare. Trädgård-
arna var lummiga och utbudet att butiker och service var brett. 
Där fanns allt från skola och Konsumbutik till cykelverkstad 
och elfirma. Men underbart är kort. Redan i slutet av detta år-
tionde började området förslummas. Orsaken var kommunens 

Bebyggelse utmed Odengatan i Ängsgärdet. Bilden är tagen i bör-
jan av 1900-talet. Källa: Jansson, 2002

Ängsgärdet 1954. I bakgrunden syns Kopparlunden och Domkyr-
kan. Källa: Jansson, 2002
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nya planer på att ersätta all den befintliga bebyggelsen med nya 
moderna flerbostadshus i två till fyra våningar. Denna ovisshet 
om framtiden resulterade i att underhållet av bostäderna i områ-
det upphörde och istället började de sakta förfalla. På 1950-talet 
hade redan en tredjedel av Ängsgärdsborna lämnat den en gång 
så livfulla stadsdelen. År 1964 presenterades en plan som kom 
att bli dödsstöten för Ängsgärdet som bostadsområde. Området 
skulle istället enligt planen inhysa industrier omgärdade av mo-
torleder och motorvägar. Trafikplatsen skulle uppta större delar-
na av norra Ängsgärdet. Den nuvarande dragningen av E18 som 
färdigställdes 1971 delade området i två delar vilket resulterade 
i att Korsängsgärdet i norr helt avskiljdes och sambandet om-
rådena mellan är idag ytterst svår att se. Denna effekt styrks av 
den väl tilltagna på- och avfarten vid Korsängsmotet. I samband 
med planläggandet av den nya motorvägen fanns långt gångna 
planer på att låta hela området vara en del av den då så expansiva 
trafikapparaten. 

Befolkningen minskade i takt med förfallet och det dåliga ryktet. 
År 1970 uppgick Ängsgärdsborna till 108 personer och decenni-
et senare återstod endast ett tjugotal. Från att ha varit en lummig 
och trivsam villaförort var nu området en skamfläck för Västerås 
enligt majoriteten av Västerås invånare. Saken förbättrades inte 
heller av att de få tappra invånare som återstod till stor del be-
fann sig i det sociala skiktets bottenplan. Med förverkligandet av 
E18 och de omgivande motorlederna var stadsdelens epok som 
bostadsområde över för gott. Sakta men säkert ersattes de gamla 
bostäderna och gatorna med tillsynes slumpmässigt placerade 
verksamhetslokaler av varierande storlek och innehåll. Endast 
tre av de ursprungliga byggnaderna har bevarats fram till det 
tjugoförsta århundradet. Vid en närmare titt lyser det fortfarande 
inifrån en av byggnaderna efter arbetstid. Mot all sannolikhet 
finn det fortfarande invånare kvar i området. Idag befolkas näm-

Förfallen byggnad utmed Malmabergsgatan år 1968.  Källa: Jans-
son, 2002
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Byggnaden i bakgrunden står kvar än idag  och utgör Ängsgärdets 
enda bostadshus. Bilden är från 1968. Källa: Jansson, 2002



 

Karta över Ängsgärdet med omnejd från år 1905. Den södra delen 
var fortfarande inte exploaterad. Källa: Stadsarkivet Västerås

Karta över Ängsgärdet med omnejd från år 1921. De norra 
delarna är nu fullt utbyggda. Källa: Stadsarkivet Västerås

Karta över Ängsgärdet med omnejd från år 1953. Utbyggnaden i 
söder är i full gång. Källa: Stadsarkivet Västerås

Karta över Ängsgärdet med omnejd från år 1968. E18:s sträckning 
i norr är färdig. Källa: Stadsarkivet Västerås
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ligen Ängsgärdet av sex personer, tillhörande ett och samma 
hushåll, bosatta i en av de tre återstående byggnaderna. (Jans-
son, 2002, s 9)
 

3.3 Ängsgärdet idag

Karaktären idag skiljer sig helt och hållet från tiden som ho-
mogen villaförort. Idag är Ängsgärdet istället ett mångfacetterat 
verksamhetsområde med stundvis bristande underhåll och föga 
befolkat. 

Under rubrikerna Trafik och kommunikationer, Användning, 
Vegetation och Bebyggelse analyseras de nuvarande förhålland-
ena i Ängsgärdet. Siffrorna i början av vissa stycken hänvisar till 
ställen på analyskartorna.

3.3.1. Trafik och kommunikationer

1. Det första som möter en när området närmas österifrån är den 
överdimensionerade korsningen mellan Pilgatan och Malmab-
ergsgatan. Denna trafikplats med upp till sju(!) körfält i samma 
riktning har i folkmun fått namnet Röda Torget, på grund av de 
många trafikljusen som kastar sitt ljus över korsningen i kombi-
nation med den torglika skalan. Korsningen fungerar även som 
entré till centrum för trafikanter kommande norr- och österifrån. 
Trafikplatsens nuvarande utformning och funktion lämpar sig 
illa för en entré till centrala Västerås. Korsningens gång- och 
cykelövergångsställen har i väster kompletteras med en gång- 
och cykelöverfart i form av en bro. Nyttjandet av denna bro är i 
det närmaste obefintlig på grund av omvägen det innebär. 

2. Den rombformade stadsdelen omges i alla fyra väderstreck 
av stora motortrafikleder. E18 med god motorvägsstandard och 
väldimensionerade körfält passerar området i öster. Hastigheten 
har i vinter sänkts från 90km/h till 70km/h på grund av allt för 
hög olycksfrekvens på sträckan genom Västerås. I norra och 
östra delarna av Ängsgärdet återfinns två av E18:s av- och på-
farter. Liksom E18 i övrigt är dessa väldimensionerade och av 
god standard. Endast övergången vid den norra av- och påfar-
ten tillåter förutom motortrafik även gång- och cykeltrafik. När-
heten till motorvägen och de båda påfarterna skapar ytterst god 
tillgänglighet till och från området. Tack vare E18:s dragning 
genom hela staden i öst-västlig riktning skapas goda tvärförbin-
delser och stora delar av Västerås nås snabbt och enkelt. Omvänt 
nås Ängsgärdet lika lätt från övriga delar. Likaså är tillgängli-
gheten för trafik till och från stadens ytterområden god. Största 
andelen av trafiken på E18 genom Västerås är trafik till och från 
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Röda torget. 



målpunkter inom stadens gränser (Västerås Stad, 2003b, s 21). 
Den höga andelen lokal trafik skapar i kombination med genom-
fartstrafiken ytterst goda annonslägen utmed hela sträckan. 
Årsdygnstrafiken på motorvägssträckan längs med Ängsgärdet 
bestod år 2002 av 36 000 fordon (Västerås Stad, 2003b, s 21).

3, 4 & 5. I övriga riktningar omges området av fyrfiliga infarts- 
och matargator. Malmabergsgatan (3) är den enda av dem som 
med tanke på dagens och den nära framtidens framkomlighets-
behov är överdimensionerad (Västerås Stad, 2003b, s 29). Den 
höga framkomligheten för biltrafiken genom de väl tilltagna 
trafiklederna verkar i det här fallet både till områdets för- och 
nackdel. Det storskaliga utformandet av trafikapparaten har skett 
endast med beaktande av bilismens anspråk på framkomlighet 
och hastighet. Trots de separerade och längsgående gång- och 
cykelvägar utmed trafiklederna och Pilgatan i området finns 
känslan av ett trafiklandskap där oskyddade trafikanter inte hör 
hemma. De omgivande trafiklederna har dessutom en isolerande 
effekt på Ängsgärdet, vilket uppfattas som en övergiven ö som 
försvinner i det stormande trafikhavet. Förutom barriäreffekter-
na skapar vägtrafiken även buller och avgasproblem i området. 
Detta gäller givetvis även för E18. 

Stockholmsvägens (5) karaktär skiljer sig betydligt från de två 
andra matargatorna. Denna led är endast till för motoriserade 
transporter och det finns varken gång- eller cykelvägar utmed 
sträckan. Vägen kantas i huvudsak av vegetation i olika former 
(se avsnitt 3.3.3), vilket ger en föga urban framtoning. Infart-
sleden har snarare en karaktär av landsväg.

Gemensamt för infartslederna är att biltrafiken har hög framkom-
lighetsstandard. Denna har helt fått dominera på bekostnad av 
alla andra anspråk, såsom skönhet och trivsel för fotgängarna.

6..Mälarbanans dragning i väster spär ytterligare på isoleringen 
av Ängsgärdet, och avskiljer effektivt området från stadens cen-
trala delar. På järnvägen sker transporter med farligt gods. De 
enda ställena för korsande av järnvägen sker idag under viaduk-
ten på Pilgatan via Röda Torget, eller på E18. En outnyttjad samt 
väldimensionerad tunnel under järnvägen finns i nordost. Förde-
len med järnvägens dragning är närheten till järnvägsstationen 
och stadens resecentrum.

7. Området trafikeras av fyra busslinjer dagtid med god turtäthet 
och två busslinjer vid lågtrafik och nattetid. Bussarna trafikerar 
antingen Pilgatan rakt genom området eller Malmabergsgatan 
i väster. Avståndet till busshållplatserna från områdets centrala 
delar kan därmed överstiga 200 meter. Pilgatsbron, bron över 
E18 mellan de båda avfarterna, är reserverad för kollektivtrafik 
samt för gående och cyklister.

8. Pilgatan är huvudgatan i området innanför infartslederna. 
Gatan fungerade förr som entrégata för ankommande österifrån 
men har numera fått sin sträckning avbruten, och övergår istället 
till en bussgata i form av en enfilig bro över motorvägen. Enligt 
de senaste trafikmängdsmätningarna (vecka 38 år 2003) uppgick 
årsdygnstrafiken till 12 757 fordon (Thyr, intervju). Trafiksitu-
ationen inom området är helt annorlunda jämfört med den ovan 
beskrivna. Gatorna inom området är få till antalet och huvudde-
len av dem är återvändsgator. Några olika alternativ till vägval 
finns inte. Dock kan alla målpunkter i området nås. Infarter med 
bil till området innanför matarlederna är så lågt som tre stycken, 
och om infarter för de oskyddade trafikanterna adderas blir den 
totala summan fem stycken. Detta leder till att genomström-
ningen i området är i det närmaste obefintlig, på gott och ont, 
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med undantag för det stadstäckande cykelvägnätet som passerar 
genom området. Med undantag för Pilgatan har gatorna karaktär 
av industrigator, både vad gäller sträckning och utformning.

9. Cykelvägnätet är väl utbyggt i Ängsgärdet, liksom i hela 
Västerås. Cykelvägarna som passerar genom området längs med 
Malmabergsgatan, Pilgatan samt Björnövägen är delar av det 
stadstäckande huvudstråket för cyklister (Västerås Stad, 2003a, s 
22). Trots en trafiksäker och en mellan skyddade och oskyddade 
trafikanter konfliktfri utformning finns det brister i gång- och 
cykelvägnätet. Även här återfinns en känsla av överdimension-
ering. Cykelvägnätet har stundvis onödigt långa dragningar samt 
en utformning som om även dessa var gjorda för bilisternas höga 
hastigheter. Delar av cykelvägarna upplevs som otrygga på grund 
av dragningen, och i synnerhet kvällstid. Delar av cykelvägarna 
går genom isolerade ”grönområden” långt ifrån bebyggelsen och 
det övriga gatunätet. Särskilt otrygg uppfattas en cirka 250 m 
lång sträcka i södra delen av området. Denna cykelväg är ink-
lämd mellan några verksamheters baksidor, och kantas av höga 
fönsterlösa fasader, taggtrådsförsedda nätstaket samt vegetation 
i form av otuktade träd och buskage. Dessutom avslutas sträckan 
i väster av ett system av tunnlar. I områdets norra halva saknas 
separata cykelvägar helt i de innersta delarna. För fotgängarna 
finns trottoarer i stort sett längs med alla leder och gator i om-
rådet. Endast Pilgatan har separerad längsgående cykelbana. I 
området syns endast gående och cyklister längs med Pilgatan, då 
främst på morgon och eftermiddag. Annars är området i stort sett 
tomt på människor.

Dagens trafiknät i området rymmer inga större mått av flexibilitet 
vid nyexploatering, såsom punktvis förtätning, utan är strikt un-
derordnat dagens verksamheter, bebyggelse och funktion. Att 
endast ersätta bebyggelsen blir problematiskt om inte komplet-

Pilgatan. I bakgrunden syns Skrapan tydligt.

E18 mot norr. Vy från Pilgatsbron.
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Otrygg cykelbana.

teringar i trafiknätet görs.

E18 kantas i väster av en vegetationstäckt vall som skyddar 
från buller och insyn men även från avkörande fordon att nå in i 
stadsdelen och alla risker det innebär.

3.3.2. Användning
   
Den mest förekommande användningen/näringen utgörs i Ängs-
gärdet av kontor eller handel. Handeln utgörs huvudsakligen av 
fackbutiker för exempelvis måleri, VVS och järnvaror. Inom 
området finns även två hotell samt några restauranger, lunch- 
och snabbmatställen. Alla dessa verksamheter vänder sig till folk 
från andra delar av Västerås. Men då befolkningen i det närmaste 
är obefintlig och därmed det lokala kundunderlaget, råder en total 
avsaknad av dagligvarubutiker samt offentlig service i området. 

Vidare finns även mindre verksamheter såsom verkstäder, småin-
dustri, verkstad eller tillverkning. Generellt för dessa verksam-
heter är att de har negativ påverkan på området genom att verk-
samheten ofta är direkt riskabel med tanke på de ämnen som 
hanteras, exempelvis gasol. Till denna kategori verksamheter 
tillräknas även områdets tre tankomater samt återvinningssta-
tionen i nordväst. Dock för denna med sig en värdefull påmin-
nelse om ett aktivt miljötänkande. Några av dagens verksam-
heter kräver stor disponibel tomtyta och kan därmed inte offra 
denna till förmån för en förtätning utan att göra avkall på drif-
ten. Dessa verksamheter har även förfulande inverkan på områ-
det genom olika former av upplag och skrothögar. Den största 
av denna kategori verksamheter, alltså störande och förfulande, 
står Västmanlands Lokaltrafiks (VL) bussgarage i de centrala 
delarna för. Anläggningen omfattar förutom lunchställe och ad-
ministrativ byggnad främst hangarer för uppställning, underhåll 
och reparation. Bränslepumpar för diesel och biogas finns även 
på fastigheten. Skyddsavståndet för denna verksamhet omfattar 
Ängsgärdets totala markyta, vilket innebär att den måste flyttas 
vid en förändrad användning av Ängsgärdet. Det är också kom-
munens uttalade vilja att bussgaraget så småningom ska omloka-
liseras (Västerås Stad, 2003a, s 14). Så länge denna verksamhet 



D
E

L 3: A
N

A
LY

S

22

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0 150N

Bostäder

Kontor

Handel

Handel - Kontor

Verkstad - Tillverkn.

Hotell - Restaurang

Byggnader utanför
planområde

Större P-plats

ANALYSKARTA
ANVÄNDNING

SKALA 1:5000

50 100

P

VL:s bussgarage

Tomma ytor

S
YL

A
N

A :3 L
E

D

42




