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4. PLANFÖRSLAG

Planförslaget ska ses som just ett förslag eller en principlösning 
som påvisar att det är möjligt att förnya denna stadsdel utifrån de 
fem planeringsstrategierna. Vidare visar planförslaget hur prob-
lemen och bristerna kan lösas på olika detaljeringsnivåer. Vissa 
frågor kommer behandlas mer grundligt medan andra löses mer 
övergripande. Vad som ska uppnås, syftet med strategierna, har 
behandlats i del 2, vilket innebär att detta avsnitt således främst 
påvisar hur detta ska uppnås.

Presentationen av planförslaget sker under samma rubriker och 
former som analysen. Detta för att underlätta orienteringen i om-
rådet samt för att tydliggöra skillnaden mellan nuläget och plan-
förslaget.

4.1. Trafik och kommunikation

Planförslaget ersätter Ängsgärdets strukturlösa gatunät med ett 
konsekvent genomfört rutnätssystem. Rutnätet skapar förutsät-
tningar för en naturligare och större genomströmning och förut-
sättningar för socialt liv. Konkret innebär planen fler entréer och 
anslutningspunkter till området, vilka minskar de negativa bar-
riäreffekterna och förankrar stadsdelen med omgivande delar av 
staden. Den nya gatustrukturen bildar i områdets centrala delar 
en tydlig kvarterstruktur med flera storgårdskvarter av samma 
storlek. Söder om dessa likformiga kvarter övergår strukturen till 
en kilform. Dock fortsätter gatorna konsekvent ner i denna del 
av området. Rutnätsstrukturen i de norra delarna skapar mindre 
kvarter än i de mellersta och södra, men är ändå lika konsekven-
ta och bidrar till variation i strukturen. Rutnätsstrukturen skapar 

god orienterbarhet i stort och bidrar till att styra upp trafikstruk-
turen. Fördelarna gäller för alla olika trafikantgrupperna.

Malmabergsgatan, Björnövägen samt Stockholmsvägen behåller 
digniteten av infarts- och genomfartsleder. Dock är Malmab-
ergsgatan med sina fyra körfält överdimensionerad enligt kom-
munen. Nytillskottet av bostäder och verksamheter genererar ny 
trafik, men inte i sådan omfattning att fyra filer behövs. Malmab-
ergsgatan övergår i nuläget till tvåfilig gata efter Korsängsmotet. 
Förändringen innebär således större heterogenitet längs med ga-
tan. 

Infarts- och genomfartstrafiken ska även fortsättningsvis nyttja 
de stora lederna och inte det lokala gatunätet inom området. För 
att det ska förbli så måste dessa leder dimensioneras och utfor-
mas så att deras syfte i trafiknätet inte går att ta miste på. Den nya 
utformningen av infarts- och genomfartslederna i planförslaget 
leder inte till att avkall görs på kapacitet och framkomlighet 
fastän karaktären ändras väsentligt. De båda körriktningarna 
avskiljs av en gräsplanterad mittrefug som även är trädplanterad. 
Detta gäller även för Malmabergsgatan trots det färre antalet 
körfält. Gräsremsorna ökar mängden grönska i området samt 
skapar möjlighet för värdefull infiltration av dagvatten. Längs 
med båda körriktningarna finns separerade gång- och cykelvä-
gar. Dessa skiljs åt från körbanan genom en smal trädplanterad 
remsa. Träden skapar en vacker och trivsam atmosfär längs med 
trafikleden samtidigt som träden har en positiv verkan på luften. 
Vidare skapar träden trygghet för de oskyddade trafikanterna som 
vistas längs med trafikleden, då de skapar en fysisk, men även 
psykisk gräns mellan dem och trafiken. Den nya utformningen 
har även en hastighetsdämpande inverkan på trafiken, eftersom 
bilisterna inte längre behöver skynda på för att komma ifrån den 
gråa och trista omgivningen. Träden tillför den annars så stela 
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trafikmiljön ett mått av mänsklighet. 

Planförslaget innebär fler gator som korsar infartslederna. Det 
ökade antalet korsningspunkter har liksom trädplanteringarna 
också hastighetsdämpande effekt. Givetvis fungerar infartsleder-
na som huvudleder och behöver således inte väja för den anslut-
ande trafiken, vilket skulle skapa ett alltför ryckigt körbeteende.

Även den gamla storskaliga och intetsägande belysningen längs 
med trafikledens båda sidor ersätts med nya vackra och väl di-
mensionerade belysningsarmaturer, vilka behagligt men tillräck-
ligt ur säkerhetssynpunkt belyser såväl gång- och cykelbanorna 
som körbanan. 

Röda Torget, den överdimensionerade trafikkorsningen i väster, 
ersätts av en cirkulationsplats. Fördelarna med en cirkulation-
splats är många i jämförelse med en ordinär fyrvägskorsning, 
bland annat skapas ett smidigare flyt på trafiken med färre stopp, 
kraftiga inbromsningar samt accelerationer, större kapacitet samt 
betydligt lägre olycksrisk (Holmberg et al, 1996, s 247). Med 
denna nya utformning reduceras också antalet körfält till den 
rimligare nivån två i varje riktning, det vill säga en omvandling 
till fyrfiliga gator. Rondellens mitt kan med fördel utsmyckas 
med ett skulpturalt konstverk, exempelvis något som för tankar-
na till områdets historiska bakgrund eller Pilgatans forna status 
av entrégata.

E18:s södra avfart får en helt ny utformning med en cirkula-
tionsplats istället för dagens T-korsning. Denna ska underlätta 
för trafikanter till och från motorvägen, men även öka tillgäng-
ligheten till Ängsgärdet. Till denna cirkulationsplats ansluts en 
helt ny entrégata till området.

Planförslaget innebär inga radikala ändringar av Pilgatans nu-
varande sträckning. Den smärre förlängningen spelar på gatans 
tidigare roll av entrégata till staden. Förlängningen leder till att 
gatan genom en mjuk och följsam backe övergår till Pilgatsbron, 
som öppnas upp för biltrafik. Dagens dimensionering av Pilgats-
bron med en total bredd på tio meter räcker till förutom dagens 
gång- och cykelbana även till biltrafik i båda riktningarna. En 
förutsättning för detta är låg hastighet. Hastigheten rekommen-
deras således till 30km/h. Denna nya tillfart mellan Ängsgärdet 
och Hemdal leder till en kraftig minskning av motorvägens nu-
varande negativa barriäreffekt.

Sett från öster mot väster längs med Pilgatan finns Skrapan, 
Västerås högsta byggnad, ständigt i siktlinjen. Detta landmärke 
är en ypperlig orienteringspunkt då byggnaden tydligt markerar 
stadens centrum samtidigt som den lyfter utsiktsvärdet längs 
med denna gata. 

För att förhöja karaktären av Pilgatans nuvarande bristande 
utformning och stärka dess för området centrala roll omvand-
las gatan till boulevard. Gatan är ett viktigt och väl etablerat 
rörelsestråk för såväl cyklister som för kollektivtrafiken. Särskilt 
för cyklisterna innebär omvandlingen ett rejält lyft av trevnaden 
och tryggheten. Till skillnad från dagens trädplanteringar ska 
istället körbanan kantas av en konsekvent genomförd allé. Längs 
med båda sidorna omges boulevarden av välutformad separerad 
gång- och cykelväg. Såväl gång- och cykelvägen som körbanan 
förses med väldimensionerade belysningsarmaturer som skapar 
trygghet och bidrar till ökad skönhet.

Retortgatans nord-sydliga sträckning i öster ersätts av en ny gata 
med sträckning från Pilgatan till den nya trafikplatsen i söder. 
Anslutningen till Pilgatan sker på det flacka backkrönet strax in-
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nan gatan övergår till bro. Anslutningen sker i form av en treväg-
skorsning. Tillsammans med Pilgatan utgör denna länk ett av 
huvudstråken genom Ängsgärdet. Utformningen av denna gata 
är densamma som Pilgatan. Då även cirkulationsplatsen i söder 
ligger något högre skapas en intressant konkav form på gatan.

Kungsängsgatan förlängs från och med korsningen med 
Björnövägen fram till den nya cirkulationsplatsen i söder. Denna 
nya gata har bitvis samma dragning som den otrygga cykelväg 
som tidigare passerade i området. I körriktning mot centrum åter-
finns det för Västerås stadsbild det så typiska ASEA-tornet mitt i 
siktlinjen. Även denna gata utformas som boulevard och skapar 
tillsammans med de ovan beskrivna boulevarder huvudstråken 
samt huvudgatorna genom Ängsgärdet.

Effekten av detta blir att trycket på Stockholmsvägen mildras och 
biltrafiken effektivare kan spridas ut och trafik med målpunkt i 
området år en genare dragning. Genomströmningen av trafiken 
skapar förutsättningar och goda annonsläget för handel och andra 
kundorienterade verksamheter. Däremot är det viktigt att denna 
gata inte ersätter Stockolmsvägens funktion som genomfartsgata. 
Detta kan förhindras genom lägre hastighet och framkomlighet 
på Kungsängsgatan i förhållande till infartsleden. Hastigheten 
begränsas till 50 km/h.

I planområdets nordvästra hörn finns en viadukt under järnvä-
gen som i dagsläget inte används. Dess dimensionering är fullt 
adekvat för att fungera som en del av lokalgatunätet. Planförs-
laget föreslår ett brukstagande av denna, vilket på så vis öpp-
nar upp för en värdefull anslutning till Kopparlunden och övriga 
Västerås. Detta är av stor vikt för förankringen av stadsdelen.

Till den ovan nämnda järnvägsviadukten ansluts den förlängda 

5 msektion 2-2

5 msektion 3-3

5 m  sektion 1-1

Björnövägen. Sektion 1-1.

Kungsängsgatan. Sektion 2-2.

Ängsgärdsgatan. Sektion 3-3.
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Ängsgärdsgatan. På så vis skapas en entrégata från norr med 
sträckning genom hela stadsdelen och som sedan mynnar ut i 
en korsning med Stockholmsvägen. Ängsgärdsgatan blir således 
stadsdelens enda fullt genomgående gata i denna riktning. Till-
sammans med ett centralt läge blir således gatan viktig för 
angöring till området för kommande från nordväst och för nord-
sydliga förflyttningar inom området. Till skillnad från övriga 
lokalgatunätet föreslås hastigheten till 50 km/h. För att under-
lätta cyklandet längs med gatan anläggs en separat cykelbana 
eftersom både hastigheten och trafikmängden är högre än i övri-
ga lokalnätet. Cykelbana ansluts i trevägskorsningen till Stock-
holmsvägens.

Kantstensparkering är möjligt längs med stora delar av gatan, 
vilket underlättar snabb angöring med bil för både besökare och 
boende. För att understryka gatans roll och funktion föreslås en 
trädplantering på dess västra sida. Träden placeras mellan trot-
toar och parkeringsplatserna. Gatans välvda form gör att siktlin-
jen bryts av fasaderna på gatans sidor, vilket skapar förutsättnin-
gar för intressanta och spännande gaturum. 

Övriga gator i området utformas till lokalgator eller gränder. 
Genom att på dessa gator begränsa hastigheten till 30 km/h kan 
cykeltrafiken ske i körbanan istället för på separata cykelbanor 
(Holmberg, 2000, s 102). Självklart kantas alla gatorna av breda 
trottoarer. Genom uteblivandet av cykelbanor minskar den totala 
bredden på gatan vilket förstärker gatans funktion av lokalgata. 
Flera av gatorna kantas av gatstensparkering i båda riktningar-
na. För att skapa ett intressantare gaturum bryts siktlinjerna på 
flertalet ställen av ändrad riktning på gatan eller av byggnaders 
placering vid gatans slut. På så vis försvinner känslan av öds-
lighet. Även dessa gator är av stor betydelse i det övergripande 
rutnätssystemet i området trots deras blygsammare utformning 
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4.2 Användning

Planförslagets största förändring är nytillskottet av bostäder. För 
att bostäderna inte ska ta del av de störningar området utsätts för, 
i synnerhet då de externa i form av buller och hot från trafiken, 
placeras bostäderna främst i områdets kärna. Bostäderna plac-
eras antingen i renodlad bostadsbebyggelse eller i kombination 
med lättare störningsfria verksamheter såsom kontor, handel och 
matställen. Den tillkommande bostadsytan i området uppgår 
nästan till 72 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 950 
bostäder beräknat på en genomsnittsbostad med tre rumsenheter 
á 25 kvadratmeter (Andersson, intervju). 

I byggnader med kombinerad användning föreslås att verksam-
heterna förläggs till bottenplanet, vilket skapar goda skyltmöj-
ligheter och tillgänglighet för kunderna samtidigt som bostäderna 
ovanpå skyddas från buller och insyn från förbipasserande. Bästa 
placeringen för dessa kombinerade verksamheter samt bostäder 
är längs med Björnövägen, den nya sträckningen av Kungsängs-
gatan och Pilgatan. Pilgatan inrymmer redan idag verksamheter, 
exempelvis restaurang och hotell, vilket ger goda förutsättningar 
för etablering av andra verksameter. Anledningen till placeringen 
av verksamheter utmed dessa gator är att de är relativt mycket 
trafikerade, vilket skapar värdefulla annonslägen, men även för 
att kanalisera biltrafiken till dessa gator med genomfartskaraktär. 
På så vis undviks störande biltrafik i områdets innersta delar. 

Genom att planera för bostäder i området skapas helt nya förut-
sättningar. Nytillskottet av invånare medför flera positiva egen-
skaper. Från att vara ett relativt öde område där transporter 
främst skett med bil kommer nu området befolkas av människor 
av alla åldrar. Dessa kommer att vistas i området under dygnets 
alla timmar, men framförallt kommer befolkningstillskottet att 

och bidrar också till den ökade tillgängligheten till och från om-
rådet men framförallt inom det. 

Cykelbanorna i området placeras uteslutande utefter gatorna 
i området. På så vis undviks de ogena och osäkra separerade 
cykelbanorna längs med tomters baksidor och mörka skogspar-
tier. Särskilt cykelvägen till Viksäng i söder erhåller en mycket 
trivsammare utformning, då den tidigare sträckningen längs med 
fastigheternas baksidor elimineras. Den övergripande upprust-
ningen av trafikmiljön ger en betydligt mycket bättre upplevelse 
för cyklisterna. Till skillnad från den tidigare utformningen har 
den nya skett inte bara för bilisterna utan även till förmån för de 
oskyddade trafikanterna och utifrån hastigheterna de rör sig i. 
Den nya gatustrukturen innebär ökade möjligheter för cyklister-
na att välja alternativa håll genom stadsdelen då antalet cykelvä-
gar ökas.

Kollektivtrafikens linjedragning, placering av hållplatser och 
turtäthet är i dagsläget fullt tillräckligt även efter planens genom-
förande. Det nya gatunätet möjliggör dock alternativa sträckn-
ingar som tidigare inte varit gångbara på grund av det tidigare 
gatumönstret och bristande befolkningsunderlag. Jämfört med 
kollektivtrafikförsörjningen i övriga delar av staden är den myc-
ket god i Ängsgärdet.

I och med planförslaget erhålls betydligt vackrare men fram-
förallt tydligare entréer till Västerås centrum österifrån. Närhet-
en till centrum blir påtaglig redan på infartslederna, och inte som 
tidigare vid Östra Ringvägen.
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märkas på eftermiddagar, kvällar och helger. På så vis försvinner 
känslan av Ängsgärdet som en ”stängd” stadsdel. Genomström-
ningen av människor kommer att öka liksom resande till och från 
området, vilket kommer att synas i form av ökat antal fotgängare 
och cyklister, men även en ökning av personbilar. Befolkning-
stillskottet skapar således en tryggare känsla genom mer liv och 
rörelse. Denna höjning av tryggheten blir särskilt påtaglig efter 
mörkrets inbrott då området blir befolkat och upplyst. Införandet 
av bostadsbebyggelse i området leder till en blandad bebyggelse 
vilket går helt i linje med kommunens vilja för området.

Befolkningen medför även en ökad efterfrågan på service, såväl 
privat som offentlig. Ett bebyggelsekvarter i områdets centra-
la del är särskilt lämpligt för att inrymma offentlig service så-
som skola och vårdcentral. Genom att ligga mitt i området blir 
tillgängligheten god och utformningen av gatorna och gatunätet 
gör att alla medborgare tryggt kan ta sig dit. Den omedelbara 
närheten till kollektivtrafiken gör att besökare från andra delar 
av staden också lätt tar sig dit. De gamla KF-byggnaderna som 
idag står tomma och förfaller vore särskilt lämpliga för en om-
vandling till exempelvis skola eller läkarmottagning. Planering 
av skolor i området är svårt då många elever väljer att gå i privat-
skolor. Valet av skola styrs inte helt utav läget såsom tidigare, då 
eleverna gick i den skola som låg närmast hemmet. 

Områdets nuvarande verksamheter kan nästan uteslutande vara 
kvar med undantag för några få verksamheter som medför en 
alltför stor risk och negativ påverkan för övrig användning av 
området. VL:s bussgarage föreslås istället att läggas i industri-
området Tunbytorp i norra Västerås. Där finns adekvata ytor, god 
tillgänglighet och framkomlighet för bussarna samt inga grannar 
som störs av verksamheten. Vid flyttandet av bussgaraget friläggs 
värdefull central tomtmark som istället kan få bättre användning. 

Ett par verkstäder i centrala Ängsgärdet erbjuds etablering mel-
lan Mälarbanan och Malmabergsgatan i nordvästra delen. 

Generellt kan det sägas att verksamheter, både befintliga och 
nytillkommande, står för den huvudsakliga markanvändningen 
längs med de stora infartslederna samt längs med E18. På så vis 
erhålls en skyddande krans av verksamhetsbebyggelse kring de 
centralt förlagda bostäderna. 

I norra Ängsgärdet domineras den befintliga användningen av 
handel, kontor  och  hotellverksamhet.  Nytillskottet  av  bebyg-
gelse blir inte så omfattande och den del som inte utgörs av nya 
bostäder föreslås hålla samma linje som de befintliga verksam-
heterna. På så vis råder ingen konflikt mellan bostäderna och 
verksamheterna.

För verksamheter med mer utrymmeskrävande anspråk och goda 
annonslägen, såsom fackhandel, lämpar sig de östra och södra 
delarna av området bäst. Detta främst för de större sammanhän-
gande tomtytorna för lager och parkering samt närheten till de 
stora trafiklederna. Dessa verksamheter är inte direkt känsliga 
för de negativa effekter trafiken skapar vid en lokalisering nära 
trafikapparaten på samma sätt som exempelvis bostäder. Tvär-
tom är de istället beroende av trafik och tillgänglighet för drif-
tens skull. Dessutom skyddar verksamheterna de inre delarna 
från buller och insyn. 

Området längs med E18 lämpar sig bäst för verksamheter i be-
hov av goda skyltlägen samt stora lokaler och parkeringsytor.

Genom anspråkstagandet av de idag oanvändbara och öde ytor-
na ökar inte bara användningen av marken i området utan även 
effektiviteten av användningen. Planförslaget innebär en ökad 




