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en större affär. Butiker av denna storlek ligger annars huvudsak-
ligen i Västerås ytterområden.

Parkering i området sker främst på innergårdarna och tomterna, 
men även en stor del av gatorna erbjuder kantstensparkering. 
Dessa lämpar sig särskilt för besökare och kunder till butikerna i 
området men också för boende som behöver snabb och bekväm 
angöring. Antalet parkeringsplatser i området beräknas enligt 
Boverkets riktlinjer(Holmberg et al, 1996, s 64). För bostäderna 
i området beräknas det totala behovet av parkeringsplatser till 
cirka 785 för de boende och cirka 140 för deras besökare. För 
verksamheterna beräknas behovet till ungefär 445 platser per 
1000 kvadratmeter verksamhetsyta. Då de exakta typerna av 
tillkommande verksamheter inte kan planeras har parkeringsbe-
hovet beräknats utifrån ett genomsnitt av olika tänkbara verk-
samheters anspråk. Ett dubbelutnyttjande av parkeringsplatserna 
kan med fördel tillämpas. Detta innebär att parkeringarna för de 
boende kan utnyttjas av arbetande och besökare i området när 
de ofta står tomma, främst under dagtid. Parkeringsplatserna på 
innergårdarna kan med fördel förläggas till de skuggiga delarna. 
På så vis kommer dessa ytor som är mindre lämpade för andra 
funktioner såsom lek- och uteplatser till användning. 

Gårdsytorna är även mycket användbara utifrån flera andra as-
pekter. De skapar lugna, tysta och trygga ytor för lek och utevis-
telse. Lekplatser för barnen anläggs därför på alla gårdar. Gård-
arna lämpar sig givetvis för planteringar och vegetation. 

Ett stadsdelstorg föreslås i korsningen av Pilgatan och Ängs-
gärdsgatan. Denna torgyta ska fungera som ett komplement till 
de halvprivata innergårdarna. Torgets huvudsakliga funktion är 
som offentlig mötesplats och ett gemensamt fokus i stadsdelen, 
inte som ett kommersiellt centrum. Torget är med andra ord en 

resurshushållning då till och med dagens överblivna restytor ut-
nyttjas.

De idag i stort sett oanvända ytorna mellan Malmabergsgatan 
och Mälarbanan föreslås inrymma delar av de fordonsorienterade 
verksamheter som är alltför störande eller förfulande för att in-
rymmas någon annanstans. Till denna kategori verksamheter 
tillräknas verkstäder, bensinmackar, biltvätt etcetera. På så vis 
samlas riskerna på ett och samma ställe och den svårutnyttjade 
ytan kommer till användning. Återvinningscentralen i nordväst 
behåller sin nuvarande funktion och sitt läge, där den numera väl 
smälter in bland de störande verksamheterna. Extra lämplig blir 
denna placering av verksamheterna då den i mångt och mycket 
är inriktad på biltransporter. En fördel är att källsortering för de 
boende i området underlättas. 

Stormarknadskedjan Coop har planer på etablering i området, 
närmare bestämt på tomten sydost om Röda Torget. Butikens 
storlek planeras till 3 000 kvadratmeter (Hallqvist & Klint, 2003, 
s 6). Denna placering av en Coop-butik är ytterst olämplig då 
värdefull kvartersmark istället upptas av parkeringsytor. Deras 
förslag innebär även rivning av största delarna av de skyddsvär-
da funktionalistiska byggnaderna. Istället föreslås en alternativ 
lokalisering av matvarubutiken tvärs över Björnövägen. Detta 
läge har samma fördelar som det av Coop föreslagna, men utan 
nackdelarna och slöseriet av värdefull mark. Den svårutnyttjade 
ytan mot Mälarbanan används för den stora parkeringsytan som 
ska rymma 270 parkeringsplatser. Denna placering av butiken 
medför inte heller en ökning av trafiken i de innersta delarna 
av Ängsgärdet, vilket Coop:s förslag medför.(Riskkonsulterna 
Mellansverige, 2003, s 6 ff) Etableringen av dagligvarubutiken i 
området är mycket positivt då de boende i Ängsgärdet, men även 
i omgivande stadsdelar, inte blir beroende av bil för att ta sig till 
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plats för Ängsgärdsborna att ses och synas på. Denna torgyta kan 
exempelvis förses med vackra rabatter, trädplanteringar, sittplat-
ser och lekredskap för barnen. Gårdarnas slutenhet i området 
varierar vilket leder till att det i kombination med det lilla torget 
finns allt från offentliga till halvprivata rum i staden.

Planförslaget innebär en blandad funktionsanvändning av Ängs-
gärdet. Genom att förlägga bostäder och verksamheter där de har 
bäst förutsättningar för överlevnad erhålls en tydlig och lämplig 
struktur utan att för den sakens skull skapa en funktionsuppdeln-
ing av funktionalistiska mått. 

4.3 Vegetation

Den största förändringen av den befintliga grönskan i området är 
allmän kvalitetshöjning. Genom att rensa bort de delar av slyet 
och buskarna som endast medför ett stökigt och ovårdat intryck 
och till och med skapar trafikfara och otrygghet, försvinner käns-
lan av bristande underhåll. Istället erhålls en strukturerad och 
tuktad karaktär av grönskan, vilket lämpar sig bättre i ett stads-
landskap än vildvuxenhet. Trots att delar av de ytor som tidig-
are var bevuxna nu tas i anspråk för bebyggelse går inga värden 
förlorade. Detta gäller såväl rekreativa som estetiska. Även om 
vissa delar av den grönskan som inte är lokaliserad till kvarters-
mark tas bort ökas dock dess värde och positiva inverkan på om-
rådet med relativt enkla medel. 

Planförslaget innebär således att delar av vegetationen i området 
försvinner men framförallt innebär det ett välkomnande nytill-
skott av grönska till stadsdelen. Genom alléplanteringarna längs 
med infartslederna samt längs med huvudgatorna i området till-
förs en stor mängd vacker grönska till området. Träden bidrar 
även till nya grönstråk i stadsdelen, vilka påvisar huvudriktnin-
garna i området och vilka gator som utgör de viktigaste stråken. 
Särskilt för de oskyddade trafikanterna innebär det en oerhörd 
kvalitetshöjning. Andelen människor som stilla flanerar i områ-
det istället för att endast skynda genom kan med all säkerhet 
förväntas öka rejält. De trädplanterade gatorna kommer att till-
föra Ängsgärdet ett lummigt och behagligt intryck.  

Området tilldelas ingen stadsdelspark i traditionell bemärkelse 
(Västerås Stad, 2003c, s 34). Istället fyller innergårdarna det 
omedelbara behovet av grönska och vegetation för boende och 
arbetande i området. Gårdarna föreslås till stora delar vara gräs-
bevuxna och trädplanterade. Här lämpar sig fruktträd utmärkt. 

Perspektiv föreställande den lummiga och multifunktionella in-
nergården.
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flyttas till andra delar av staden eller inom området. Således 
kvarstår stora tomma fönsterlösa verkstäder och lagerlokaler. 
Skicket på dessa byggnader kan variera men en alternativ lämp-
lig framtida användning kan antagligen inte inrymmas. Något 
bevarandevärde finns inte heller. Den minst vanliga anlednin-
gen, och i det närmaste sällsynta, är att byggnadens placering 
är fel med tanke på det nya planmönstret att den måste bort. En 
kombination av motiven är också vanlig. Dock har största delen 
av byggnadsbeståndet bevarats. Utformningen av Ängsgärdets 
nya rutnätsstruktur har sin utgångspunkt från den befintliga be-
byggelsen, och idén om att bevara samt infoga så mycket som 
möjligt i det nya planmönstret. 

Ett förslag är att låta en några kvadratmeter stor teg medfölja 
varje lägenhet. Denna odlingslott kan då nyttjas för odling av 
blommor och köksväxter. Effekten av detta är en ökad gemen-
skap med grannarna, ökat ansvar för sin omgivning och en 
tillämpad miljömedvetenhet. Gårdarna kan med fördel även in-
rymma anordningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Dessa kan förslagsvis utformas som dammar med bäckar och 
vattenfall. Förutom att endast vara miljövänliga tillför de då även 
skönhet och ett rogivande vattenporl. 

Mer naturnära samt rekreativa upplevelser finns i närheten och 
till och med på gångavstånd till parker i angränsande stadsde-
lar. Särskilt nära finns den nyanlagda Mälarparken i Öster 
Mälarstrand och kyrkogården vid Östra Ringvägen. I förslaget 
för Centrala Mälarstranden föreslås flera parker, bland annat en 
närliggande med bollplan (Västerås Stad, 2003d, s 6).

Inte att förglömma är närheten till Mälaren. Från områdets södra 
spets är det inte mer än 300 meter gångväg för att nå insjöns 
kajer. Denna närhet till Mälaren utan att behöva acceptera högre 
hyra för direkt sjöutsikt är en stor attraktionskraft för att välja att 
bosätta sig i Ängsgärdet. 

4.4 Bebyggelse

Omvandlingen av Ängsgärdet medför oundvikligen ett bort-
tagande av delar av det befintliga byggnadsbeståndet. Motivet 
till rivningen av vissa byggnader är flera. Den främsta anlednin-
gen är byggnadernas dåliga skick. Bristande underhåll har lett 
till fallfärdiga kåkar som ger ett oacceptabelt skräpigt intryck 
och således måste ge vika till förmån för hela områdets karaktär. 
Vid omvandlingen till blandstad behöver somliga verksamheter 

Perspektiv utmed den alléplanterade Kungsängsgatan. Beby-
ggelsen är konsekvent placerad längs med gatan. I bakgrunden 
syns ASEA-tornet.
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Rutnätsstrukturen med bebyggelsen utmed gatorna gör att Ängs-
gärdet bättre smälter in med omgivande stadsdelar. En särskilt 
naturlig övergång till Centrum/Östermalm samt till Centrala 
Mälarstranden bildas. Denna anknytning till de centrala delarna 
i väster och söder är ett medvetet val då omvandlingen av Ängs-
gärdet syftar till att skapa en tät, sammanhållen och funktionsin-
tegrerad stadsdel. Dessa stadsdelar besitter samma karaktär, till 
skillnad från de i öster. E18 utgör en sådan stor barriär och djupt 
sår i staden att sambanden mellan delarna på de olika sidorna 
försvinner. På motorvägens östra sida råder en motsatt karaktär. 
Här dominerar den luftiga och friliggande och ofta storskaliga 
bebyggelsen. På så vis blir E18 en naturlig om än abrupt gräns 
mellan innerstad och ytterstad.  

Nuvarande bebyggelse i Ängsgärdet är av mycket skild karak-
tär och stil. Det råder även stor splittring gällande byggnadernas 
placering. För att denna mångfald ska vara positiv och inte en-
bart ge en känsla av oordning krävs en tydlig och enkel struktur 
som binder samman området till en helhet. Detta behövs också 
för att smälta samman det nya med det gamla. Planförslagets 
rutnätsmönster styr med sina tydliga kvarter och enkla geome-
triska former effektivt upp strukturen i området. Tack vare denna 
strikta struktur ges byggnaderna i gengäld större frihet i sin ut-
formning. 

En grundläggande tanke med byggnadernas placering är att 
lokalisera dem utmed gatorna, och inte mitt på tomterna. De nya 
dragningarna av gatunätet leder även till att befintliga byggnader 
som tidigare haft annan placering på tomten numera står i gatu-
linjen. Dock har hänsyn tagits till verksamheternas behov av tomt 
för fortsatt funktion. Ett exempel på detta är den triangelformade 
fackhandeln i nordväst. Genom att förlägga byggnaderna utmed 

gatorna erhålls tydliga gaturum med stadsmässig karaktär. Ett 
relativt konsekvent genomförande av detta innebär en tydlig 
struktur där fokus istället ligger på de enskilda byggnadernas ut-
formning, och inte på virrvarret från inbördes placering. Denna 
placering leder även till att känslan av ödslighet beroende på om-
rådets gleshet försvinner. Inte heller blir karaktärsskillnaden så 
stor mellan Östermalm och Ängsgärdet. Trots allt är det endast 
en järnväg som skiljer dem åt.

Norr om Pilgatan har en majoritet av byggnaderna bevarats. Här 
sker stora delar av den nytillkommande bebyggelsen genom 
förtätning. Dessa byggnader fyller igen tomma gap mellan byg-
gnaderna och ger området en ökad rumslighet. Byggnaderna ut-
görs främst av verksamhetslokaler och en anpassning av höjd 
och skala föreslås för att binda ihop området och på så vis skapa 
harmoni i omgivningen.

I de centrala norra delarna föreslås en mer sammanhållen bos-
tadsbebyggelse i två plan, liksom övrig bebyggelse utmed denna 
sida av Pilgatan, med undantag för hotellet i öster. Byggnadernas 
placering skapar skyddade baksidor och innergårdar. Privata och 
insynsskyddade baksidor kan enkelt skapas fastän baksidan öp-
pnar upp sig, genom att använda en kombination av traditionella 
träplank och lummiga häckar och träd.

Planens förslag på omvandling innebär störst förändring i Ängs-
gärdets centrala delar. Bussgaragets flytt leder till stora tomma 
ytor att arbeta med. Den nya bebyggelsen placeras här i regel-
bundna och slutna storgårdskvarter, där de befintliga byggnader-
na utmärkt passar in. De yttersta byggnaderna som är placerade 
utmed de större vägarna föreslås vara i tre plan för att fånga upp 
buller och störningar, helt enligt konceptet med en tyst sida. Be-
byggelsen innanför kan med fördel vara i två plan. Inspirationen 



0 150N

Byggnader

Offentlig park

Svartån

HERRGÄRDET
& CENTRUM

SKALA 1:5000

50 100

 L
E

D
4:

G
AL

S
R

ÖF
N

AL
P 

74



D
E

L 4: P
LA

N
FÖ

R
S

LA
G

75

Gatuvy från Herrgärdet. Bostäderna var usprungligen arbetar-
bostäder uppförda av fabriksföretagarna.

Exempel på slutna kvarter med bebyggelse i varierande stilar.

Passage till innergård.

Exempel på god utformning av stor dagligvarubutik.
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till dessa storgårdskvarter är hämtad från Västerås halvcentrala 
delar. I synnerhet Herrgärdets slutna storgårdskvarter med arbe-
tarbostäder har fungerat som förebild för utformning av planen. I 
denna del av staden finns  även goda exempel på hur ny  bebyg-
gelse kombinerats med den ursprungliga.

För att  skapa livfulla  gatumiljöer förläggs  genomgående  byg-
gnadernas entréer mot gatan. Entréerna till lägenheterna, kon-
toren eller innergårdarna kan även utformas som stora öppningar 
i fasadernas bottenplan. För att hålla borta ovälkomna gäster kan 
öppningarna med fördel förses med gjutjärnsgrindar, som då er-
bjuder små glimtar av de lummiga innergårdarna. Detta skapar 
variation och livfullhet i området. 

Bebyggelsen i den södra kilen har något skilda förutsättning-
ar jämfört med övriga delar av Ängsgärdet. Då användningen 
främst utgörs av kontor och fackhandel får bebyggelsen en an-
nan karaktär än den övriga kontors- och bostadsbebyggelsen. 
Genom att förlägga även denna bebyggelse utmed gatorna bibe-
hålls en gemensam karaktären för hela stadsdelen. På så vis kan 
verksamheternas behov av tomtmark för exempelvis upplag och 
parkering ändå uppfyllas. Används dessutom insynsskyddande 
plank i tomtgränserna får verksamheterna ingen förfulande ef-
fekt på området. Detta är särskilt viktigt, och till och med en 
förutsättning för de ”störande” verksamheternas existens utmed 
Malmabergsgatan. 

För att fylla verksamheternas behov kommer säkerligen flertalet 
byggnader vara stora och fönsterlösa. För den sakens skull be-
höver byggnaderna inte vara tråkiga och enformiga, utan kan 
ändå anpassas till den omgivande mer småskaliga och arkitek-
toniskt utformade bebyggelsen. Ett ypperligt exempel på detta är 
Ica Supermarket Sjöhagen. 

Bebyggelsen närmast E18  bidrar också  till att  dämpa det  bul-
ler från motorvägen som ändå tränger genom bullervallen och 
vegetationen. Denna bebyggelse, liksom de nya byggnaderna i 
västra planområdet, är mer friliggande. Dock placeras även de i 
gatulinjen. 

4.5 Områdesutbyggnad

Planens rutnätsstruktur är mycket tacksam vid utbyggnad i flera 
etapper. Flyttandet av VL:s bussgarage är en förutsättning för 
planens genomförande. Då detta efterlämnar en stor yta utan 
funktion lämpar det sig bra att börja utbyggnaden av området 
med de centrala delarna. Därefter kan med fördel utbyggnaden 
sprida sig utåt i området, som ringar på vattnet.

Planförslagets mångfunktionella fysiska struktur innebär en hög 
grad av flexibilitet för framtida behov och bruk. Exempelvis kan 
gatunätet i de södra delarna enkelt länkas samman med gatorna 
norr om Pilgatan när byggnaderna i de båda större kvarteren spe-
lat ut sin roll. Rutnätsstrukturen lämpar sig mycket väl för alla 
typer av funktioner. Således kan den behållas när verksamheter 
och byggnader ersätts i framtiden. Planförslaget ska inte ses som 
något statiskt och permanent. Stadsdelen sjuder av liv och med 
tidens gång ändras både behoven och förutsättningarna. Därför 
är vikten av en flexibel teknisk infrastruktur av så stor vikt, då 
det innebär stora investeringar för en lång tid framöver.
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