
Målbild för 
Västerås innerstad

Grundad i  
dialogprojektet  
Tyck om din innerstad



2

I dialogprojektet Tyck om din innerstad deltog cirka 4 000 
personer med idéer och synpunkter om innerstaden nu  
och i framtiden. För det vill vi tacka alla västeråsare!

Projektledningsgrupp
Projektledare: Anna Jägvald, Stadsbyggnadsförvaltningen
Biträdande projektledare: Linnea Viklund, Teknik- och 
fastighetsförvaltningen
Ansvarig stadsledningskontoret: Håkan Svärd
Kommunikation: Mari Kedevik, Stadsbyggnadsförvaltningen

Styrgrupp 
Processledningsgrupp samhällsbyggnad,  
bestående av kommunala chefer

Politisk ledning 
Kommunstyrelsen

Samverkansgrupp
Västerås Citysamverkan (VD, fastighetsägar- och näringslivs- 
representanter) Mälardalens högskola, Mälardalens studentkår, 
Ungdomsdialog, Växhuset, Fastighetsägarna Mitt Nord,  



3

Sveriges byggindustrier, Handelskammaren, Västerås marknad 
och näringsliv AB samt representanter från styrgruppen 
(perspektiv social hållbarhet, kultur och stadsbyggnad)

Fokusgrupp
60 handplockade eldsjälar från föreningar, näringsliv, media, 
politik, kyrkosamfund samt engagerade västeråsare

Kommunal projektgrupp 
Ett tjugotal kommunala tjänstepersoner från berörda 
förvaltningar och bolag

Fotografier 
Västerås stad, Pia Nordlander, Avig Kazanjian, MostPhotos

Illustrationer
Tobias Flygar, Studio Flygar

Dnr KS 2015/01092

Godkänt av Kommunstyrelsen 9/9 2021



4

Förord
Innerstaden är västeråsarnas vardagsrum, själva hjärtat i 
Västerås. Den är centrum, nav, mötesplats, livsrum och 
upplevelser. Här lever västeråsare och besökare dagens liv 
mitt i stadens hela tusenåriga historia. Nästan alla i Västerås 
har en relation till innerstaden. Innerstaden är också ofta den 
plats besökare först möter när de kommer hit. Den är därför 
viktig både för vår egen och stadens identitet. Den är hjärtat 
i dagens Västerås, och ska vara det också för framtidens 
västeråsare och besökare.

Innerstaden har en hög koncentration av handel, nöjen, kultur, 
kontorslokaler och bostäder. Många vill arbeta, leva, roa 
sig och umgås här. Det byggs mycket nytt. De stadsdelar 
som skapas nu blir nya delar av innerstaden. Det är mycket 
som händer och vi är många som vill vara med och göra 
innerstaden attraktiv, kreativ, vänlig, funktionell och välkomnande. 
Det är då viktigt att det finns en gemensam idé om framtiden 
– en målbild. 

Målbilden målar med breda penseldrag upp Västerås innerstad 
2050. Den ska ge aktörer och invånare riktning och inspiration 
i arbetet med att skapa framtidens hjärta i staden. 

Målbilden är ett resultat av dialogprojektet Tyck om din 
innerstad, där tusentals västeråsare var med och berättade 
vad de önskade sig av sin innerstad år 2050. Projektet 
genomfördes av Västerås stad i samverkan med många  
aktörer och individer – däribland Västerås Citysamverkan, 
Mälardalens högskola, föreningar av olika slag, representanter 
från näringslivet, kulturaktörer i Västerås samt en 
referensgrupp eldsjälar.
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”Jag ser innerstaden som ett nätverk, 
ett lapptäcke eller en kompost där 
oväntade saker kan spira.”
Citat från invånardialogen 

Att skapa en attraktiv innerstad handlar både om 
att skapa fysiska förutsättningar för utveckling av till 
exempel ny bebyggelse och välfungerande offentliga 
rum. Det handlar också om att ta hänsyn till mjuka 
värden som trygghet, tillgänglighet och att alla känner 
sig välkomna i sin innerstad. Vi har därför tagit fram  
en målbild som bygger på många olika perspektiv.
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Målbilden beskriver Västerås år 
2050. Då vill vi bland annat ha en 

innerstad som vågar, ett intressantare 
vardagsrum och en mer tillgänglig stad.
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Målbild för Västerås innerstad 
Allt vi önskar oss av Västerås innerstad 2050
Vi önskar oss en innerstad som vågar
Det här är en mycket speciell plats, det är vår gemensamma 
innerstad, och den ska ha en stark identitet. Det ska synas, 
det ska kännas, ja, det ska till och med dofta på ett alldeles 
speciellt vis i vår innerstad. Här ska det vara öppet för alla 
människor, här ska finnas en fristad för humorn, glädjen  
och kärleken. Vi ska våga experimentera mer för att skapa  
fler minnen och fler ojdå-upplevelser. Vi ska våga pröva nya 
idéer och låta allting landa i lösningar som sticker ut och 
känns typiskt oss – typiskt Västerås.

Vi önskar oss fler mänskliga möten
I vår innerstad ska det vara enkelt att hitta bra platser  
att mötas, trygga ställen där det är liv, ljus och rörelse  
från morgon till kväll. I vår innerstad ska det finnas många 
tillfällen att ses, tack vare att stadsmiljön så gärna lånar sig 
till allt ifrån stora evenemang till spontana aktiviteter. Det 
är i mötet mellan människor som kreativiteten får fart och 
bränsle. Det är också i mötet som tolerans och omtanke 
får en chans –vilket skapar vägar bort från hat, rädsla och 
fördomar. Vår innerstad ska bli känd som ett ställe där man 
får vara vem man vill, se ut som man vill och komma var  
som helst ifrån – och alltid vara välkommen. Har du sett  
en sån stad nån gång? Men vi kan bli den första! 

Vi önskar oss ett intressantare vardagsrum
Känns det som om vardagslivet får mer kvalitet om min 
stad är utformad med ännu mer omsorg, mångfald och 
kreativitet? Låt oss undersöka det! Trivs människor bättre 

i en vacker stad? Ja, det finns det bevis för. Blir människor 
uppiggade av utmanande och fantasifull arkitektur? En del 
blir det absolut. Andra skakar bara på huvudet. Är det lättare 
att känna sig fri och kreativ, om konsten pratar fritt och 
kreativt, mitt i stan? Tål definitivt att testas ännu mer! Vi är 
värda ett rum som är varierat, roligt, avslappnat, kontrastrikt 
– allt sånt vi brukar berätta om från andra städer. Vi måste 
ha modet att ta ut svängarna och sticka ut mer. Det gör vårt 
vardagsrum mycket mer intressant, även en vanlig vardag.

Vi önskar oss ett rikare utbud
Vi vill ha en innerstad med en spännande mix av olika 
funktioner och upplevelser, eftersom det är just mixen som 
gör innerstaden levande. Vi ser fram emot mer aktiviteter 
och evenemang inom kulturen. Vi är nyfikna på att få se 
alla barnvänliga platser som skapats tillsammans med 
barnen själva. Vi ser fram emot fler butiker och restauranger 
i innerstaden. Vi ser också fram emot fler bostäder, eftersom 
det ger kulturen och handeln en större publik och Västerås  
ett attraktivare boendeutbud. Här ska vi alltid hålla öppet,  
för alla åldrar från 0 till hundra år som lever, arbetar,  
älskar och drömmer i vår innerstad. 

Vi önskar oss en stad i grönt och blått
Vi vill satsa på mer gröna och sköna miljöer i innerstaden. 
Grönskan ger oss avkoppling, rum att träffas, motion  

”Det är i mötet mellan människor  
kreativiteten får fart och bränsle.”
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och platser för innerstadens alla barn att leka tillsammans.  
Vi vet att människor helt enkelt mår bättre av grönt, stressen 
minskar och välbefinnandet ökar. Vi vill satsa på vårt  
läge vid Mälaren, med egen skärgård och egna stränder,  
mitt inne i stan. Vi vill också satsa på Svartån. Vårt eget  
å-rum som sträcker sig genom stadskärnan. Lyckliga är  
de innerstäder som har en sån kombination, och vi är en  
av dem! En stad med mycket grönt kan också bättre ta  
hand om de regnmängder och andra effekter som följer  
i klimatförändringens spår. I vår innerstad satsar vi på  
gröna transportlösningar, kretsloppstänkande i handeln  
och återvinning av vårt avfall. Med bikupor, solpaneler  
och resurssnål transportteknik. Med energieffektiva  
och hållbara material vid byggen och renoveringar.  
Tillsammans kan vi nå den ekologiskt hållbara staden. 

Vi önskar oss en tillgänglig stad 
Vi vill vara en stad där fotgängare kan röra sig tryggt och 
bekvämt mellan stadens alla begivenheter. Vi vill vara en 
stad dit alla cyklister enkelt kan rulla. Vi ser fram emot en 
innerstad där alla med funktionsvariationer kan röra sig 
överallt. Allt detta måste vi planera för. All denna härliga  
trafik av barn, entusiaster, ingenjörer, mjukisar, forskare, 
feminister och alla andra olika människor som befolkar  
vår innerstad.  Vi vill njuta av hur lätt vi tar oss till och 
från innerstaden, nu när det finns så många tysta, sköna, 
harmoniska sätt att resa. 

Vi önskar oss en innerstad utan gränser
Vi ser fram emot en framtid där allt fler människor söker sig 
till Västerås för att bidra med sina hjärnor och hjärtan till allt 
det som är bra hos oss. Därför vill vi att vår innerstad ska 
växa i samma takt. Vi vill att innerstaden ska gifta sig och 
bilda storfamilj med centrala stadsdelar som Kopparlunden, 
Mälarporten och universitetet. Vi vill ta bort barriärerna 
och gränserna. Vi vill skapa levande stadsstråk som knyter 
samman hela stadsområdet ner till Mälaren. Allt borde  
hänga ihop i en enda stor innerstad. 

Målet är en hållbar innerstad för alla
Om vi jobbar tillsammans, på det sätt som vi är så bra på, 
kan vi nå hur långt som helst. Över gamla gränser, med nya 
och gamla vänner. Målet är en innerstad där alla kan känna 
sig hemma. Där vi tänker nytt men tar hänsyn till de ramar 
naturen ger. En innerstad som gör det roligare att leva. En 
innerstad där alla tryggt kan gå barfota hem i den varma 
sommarnatten. Världens mest naturliga saker, men samtidigt  
det mest unika och fantastiska vi skulle kunna åstadkomma 
tillsammans. En hållbar innerstad för alla, hemma hos oss i 
Västerås. Den är inte så långt bort, bara en generation eller 
två. Och med din hjälp kan den komma lite närmare varje 
morgon du vaknar. 

”Om vi jobbar tillsammans, på det sätt som vi är 
så bra på, kan vi nå hur långt som helst.”
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CITY

UNIVERSITETS-
OMRÅDET

MÄLARPORTEN

ÖSTER 
MÄLARSTRAND

LÖGARÄNGEN

OXBACKEN

KOPPARLUNDEN

Innerstaden växer och omvandlas när närliggande stadsdelar utvecklas. 
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Bakgrund
Vad menar vi med innerstad?
Innerstaden har ingen tydlig geografisk avgränsning och  
det är en poäng i sig. Västerås centrala delar är mitt uppe  
i en omvandlingsprocess där stadsdelar som Kopparlunden, 
Mälarporten, Oxbacken och universitetsområdet i 
framtiden kommer att utvecklas, bindas ihop med och bli 
en del av innerstaden. Innerstaden kommer att utvidgas! 
Målbilden innefattar därför både vårt nuvarande city, 
omvandlingsområdena och ett antal andra viktiga platser  
– som Djäkneberget och Lögarängen.  

Därför behöver vi en målbild
Målbilden samlar stadens intressenter och aktörer kring  
en gemensam bild av framtiden. Tack vare att den beskriver
flera olika perspektiv på utvecklingen kan vi få en större 
förståelse för varandras synsätt. Vilket i sin tur kan leda  
till smidigare förändringar.

Framtidens innerstad kommer att vara en betydligt mer 
komplex, tät och blandad stad samtidigt som anspråken  
på marken är många och ibland motstridiga. Att vi alla  
går åt samma håll är med andra ord mycket viktigt!

Målbilden ska ge oss en positiv känsla och locka till 
engagemang. På samma gång fungerar den som en grund  
för vårt fortsatta arbete. Den hjälper oss helt enkelt att se vad  
vi behöver prioritera och fokusera på – vilka tillskott behöver  
vi göra? Vad ska vi värna om och vad behöver utvecklas?

Utgångspunkter för målbilden 
De viktigaste utgångspunkterna för målbilden är dels 
invånardialogen Tyck om din innerstad och dels de 
kommunala styrdokumenten Vision 2026 och Västerås 

översiktsplan 2026. Vi tar också avstamp i Agenda 2030 med 
sina 17 globala mål för en hållbar utveckling. Och då särskilt 
mål 11, ”Hållbara städer och samhällen”. Utöver det har vi 
även utgått från Västerås stads program för social hållbarhet, 
program för ekologisk hållbarhet samt program för kultur. 
Under hela arbetet med målbilden har vi på Västerås stad 
samarbetat nära Västerås Citysamverkan. 

Hur ska målbilden användas?
Målbilden ska ge inspiration och vägleda utvecklingen av 
Västerås innerstad. Den ska alltså i första hand användas som 
underlag för stadens förvaltningar men kan även användas  
av andra aktörer. Vi behöver analysera vidare hur vi kan jobba 
i målbildens riktning. Till exempel, hur kan innerstaden rymma 
fler funktioner, få fler och mer inkluderande mötesplatser, bli 
mer tillgänglig, barnvänlig och tillåtande och få en tydligare 
identitet?

Västerås stad behöver, med hjälp av andra aktörer, 
omvandla målbilden och göra den mer rumslig, det vill säga 
konkretisera hur stadens torg, gator, grönska, bebyggelse, 
trafik och kopplingen till omvandlingsområden kan utvecklas. 
En sådan utredning blir ett viktigt underlag för en ny 
översiktsplan.

”... målbilden illustrerar vad vi vill att vår 
innerstad ska vara och stå för i framtiden”
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Vad säger översiktsplanen? 
Västerås översiktsplan 2026 styr utvecklingen av stadens 
fysiska miljö. I den hittar du strategier för bland annat 
grönska, trafik och bebyggelse. Både målbilden och 
översiktsplanens strategi Levande innerstad är formulerade 
utifrån slutsatserna i projektet Tyck om din innerstad och ska 
användas i det fortsatta planeringsarbetet. Skillnaden mellan 
målbilden och strategin är att målbilden är en målande 
berättelse om framtiden medan strategin mer konkret anger 
vad som gäller för stadsbyggnadsfrågor i innerstaden.

”Tanken med målbilden är att den 
ska inspirera till och ge vägledning för 
utvecklingen av Västerås innerstad.”
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”Tolerans för varandra är grunden för  
att innerstaden ska bli en bättre plats!  
För att skapa tolerans behöver vi jobba  
med mötesplatser där olika människor  
kan mötas. Vi måste vänja oss vid  
att vi är olika.”
Ungdomar från ungdomsdialog

Ur strategin Levande innerstad  
i Västerås Översiktsplan 2026
Innerstaden med stadskärnan är alla västeråsares  
och besökares naturliga mötesplats och kräver ständig 
förändring och utveckling för att bli än mer attraktiv, 
kreativ, vänlig och välkomnande. I en trivsam och 
fungerande innerstad finns det bredd i utbudet och 
utrymme för bland annat kultur, handel, bostäder, 
verksamheter, grönområden, parker och service.

Innerstaden ska vara alla västeråsares vardagsrum  
och ska därmed vara tillgänglig för alla. Innerstaden 
ska vara en inspirerande plats med identitet.

Det innebär till exempel:
• öka tillgängligheten till och inom innerstaden
• stärk innerstaden som mötesplats
• ta tillvara och våga testa idéer som berikar 

innerstaden
• lägg särskild omsorg vid gestaltning av det 

offentliga rummet och byggnader
• ge konst och kultur ökad plats i innerstaden
• stärk grönskans och vattnets roll i innerstaden
• arbeta för ett bostadsutbud med bredd och fler 

boende med gångavstånd till innerstaden
• förbättra sambanden med omkringliggande 

stadsdelar och Mälarstranden
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Tyck om din innerstad  
– dialogprojektet 
Projektet Tyck om din innerstad präglades verkligen  
av dialog! Mer än 4 000 personer deltog i olika former  
av invånardialog som genomfördes i olika faser under  
åren 2016–2018. 

Organisationen och ramverket
Projektets styrgrupp bestod av kommunala chefer med 
stöd av en samverkansgrupp bestående av representanter 
från bland annat Västerås Citysamverkan, högskolan, 
fastighetsägare och byggsektorn. Särskilt nära var samarbetet 
med Västerås Citysamverkan, som var involverade och 
engagerade i projektets samtliga faser. 

Ramverket för Tyck om din innerstad var en serie seminarier 
och workshops. Syftet med seminarierna var att öka 
kunskapen om ett särskilt tema, som till exempel “staden 
som mötesplats” eller “framtidstrender”. Tanken med 

efterföljande workshops var att därefter fördjupa förståelsen 
för temat genom diskussioner i blandade grupper. I dessa 
deltog även en fokusgrupp med ett sextiotal av stadens 
verkliga eldsjälar – dels representanter från förenings- och 
näringslivet och dels helt vanliga västeråsare. Tack vare att 
fokusgruppen kom in med ett så pass brett perspektiv var 
deras input verkligen ovärderlig i arbetet!

En torgdialog
Under en vecka, i samband med Kulturnatten, flyttade 
vi ut vårt kontor på stan för att kunna prata direkt med 
västeråsarna. Besökare kunde här lämna synpunkter, berätta 
om sina favoritplatser och dela med sig av minnen och 
upplevelser kopplade till innerstaden. Vi anordnade också  
en serie så kallade “urbana samtal”, dit vi bjöd in gäster  
och pratade om bland annat jämställdhet, mångfald,  
barn i staden och cykling.
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Styrkor och svagheter
Med hjälp av en webbenkät samlade vi in västeråsarnas 
tankar om vilka innerstadens styrkor och svagheter var. 
Styrkor visade sig bland annat vara grönskan, Mälaren, 
Svartån och det breda utbudet medan västeråsarna angav 
stadskärnans gestaltning och otydliga identitet som 
svagheter. Det framkom också att kopplingen till Mälaren  
kan bli bättre.

Vi genomförde även ett koncept vi kallade Ring så kommer 
vi, som innebar att föreningar och organisationer kunde boka 
besök från Tyck om din innerstad. Projektledningen gjorde ett 
sextiotal besök med föredrag, workshops och diskussioner. 

Fördjupande workshops
I nästa fas av dialogen sökte projektledningen upp  
grupper som kunde bidra med särskilda perspektiv på 

innerstaden. Det var till exempel pensionärer, personer  
med funktionsnedsättningar, nyanlända och förskolebarn.  
Den tidiga dialogen hjälpte oss att utkristallisera viktiga 
områden för innerstadens utveckling. För att därefter få 
djupare kunskap om dessa områden arbetade vi vidare i 
ett antal fördjupande workshops. I dessa diskuterade vi 
bland annat ekologisk hållbarhet, handel och näringsliv, 
gestaltningsfrågor och bostäder. 

Även Västerås politiker var involverade genom hela  
projektet. Partierna hade till exempel representanter med  
i fokusgruppen som jobbade på djupet med utvecklings- 
frågor. De var också med och bemannade vårt tillfälliga 
utomhuskontor under torgdialogen. Dialogfasen avslutades 
med en större politikerworkshop där man presenterade och 
diskuterade projektets slutsatser. Vi fick mängder av bra idéer 
och synpunkter – så pass många att projektets nyhetsbrev 

Vad behöver utvecklas i innerstaden? 
Synpunkter från västeråsare indelade i teman
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stadsplanering

Aktiviteter och
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Trygghet och
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”Projektet Tyck om din innerstad 
präglades verkligen av dialog!”
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kom ut i hela 28 utgåvor! Förutom nyhetsbrev använde 
vi oss även av webben och sociala medier för att sprida 
information.

Lärdomar och tidiga resultat
Frågor om innerstaden berör många. Det är helt klart en av 
de största lärdomarna vi tar med oss från det här arbetet. 
Genom att bjuda in till dialog har nästan 3000 idéer om 
hur innerstaden kan förbättras kommit in. Responsen har 
dessutom varit konstruktiv, mycket tack vare den positiva 
tonen i kommunikationen. Västeråsarna kom med idéer 
istället för klagomål!

En annan effekt som blev tydlig under den intensiva 
dialogfasen var att möten skapar nya möjligheter. Som 
följd av diskussionerna knöts nya band. Människor bytte 

kontaktuppgifter, lärde känna varandra. Kanske uppstod en 
ny affärsidé här? Kanske började gemensamma tankar om  
ett kulturprojekt att gro? Arbetet med målbilden har redan 
gett ringar på vattnet och har använts som underlag i en hel 
rad olika projekt. Bland annat i ombyggnationen av Stora 
torget och utvecklingsprogrammet för Löga strand.

Vi har även tagit fram en arkitekturguide för att öka 
kunskapen om innerstadens kulturmiljöer. Flera konstprojekt 
som inspirerats av Tyck om din innerstad har ägt rum, 
däribland fotocirklar, konstinstallationer och seminarium. 
Samarbetet med förskolebarnen har varit särskilt roligt 
eftersom förskolans projekt Barns möte med staden vann 
ett internationellt arkitekturpris – Golden cubes awards! 
Dialogmodellen har också rönt intresse och spridits vidare 
både internt inom Västerås stad och externt.

Citat från invånardialogen

”Det finns för få 
ställen att sätta sig ner 
med en glasspinne och 

vila fötterna.”

”Bänkarna i stan  
behöver ryggstöd. Då 

är det lättare för gamla 
tanter att sitta där.”

Citat från barn på 
Djäknebergets  

förskola

”Bra innerstad 
med hög mys- 
faktor. Men det 
kanske är lite 

grått.”

”Mer lekfullhet. 
Mindre mainstream. 

Släpp fram olika 
uttryck.”
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”Arbetet med målbilden 
har redan gett ringar på 
vattnet och har använts som 
underlag i en hel rad olika 
projekt.”
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Öster Mälarstrand

Mälarporten

Oxbacken

Kopparlunden

Universitets-
området

CITY

Västerås innerstad växer när 
stadsdelar omvandlas. Snart bor  
30 000 nya västeråsare här! 

”Vi är skickliga ingenjörer i den här 
staden. Vi bygger rationella rum med  
väggar och golv men är sämre på att  
fylla rummen med liv och kärlek.”
Citat från invånardialog 
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Utmaningar för innerstaden 
Nu har vi en målbild för innerstadens fortsatta utveckling! 
Men innan vi är framme har vi förstås flera utmaningar 
att hantera och hitta lösningar på. Vi behöver till exempel 
hantera en ökad befolkningsmängd, att vi tycker olika och  
att vi faktiskt inte vet hur framtiden kommer att se ut. 

Västeråsarna blir fler
Urbaniseringen är den tydligaste utmaningen för innerstaden. 
Västerås håller snabbt på att bli en betydligt större stad. 
Stadsdelarna som idag ligger i innerstadens utkant – så 
som Kopparlunden, Mälarportsområdet, universitetsområdet 
och Oxbacken – kommer att omvandlas. En stor del av 
bostadsbyggandet de kommande decennierna kommer att 
ske just här. Cirka 14 000 bostäder kommer att byggas, 
vilket motsvarar nästan 30 000 fler invånare.  Detta innebär 
att framtidens Västerås kommer att vara en betydligt mer 
komplex och tät stad. Det medför i sin tur stora utmaningar 
men också stora möjligheter att skapa en levande innerstad. 

Vi behöver framför allt lyfta blicken och se helheten. 
Förutom bostäder behöver vi se till att skapa en blandad 
stad med utrymme för skolor, grönska, kultur, handel, 
transportmöjligheter och offentlig service. Det är även en 
utmaning att binda ihop de nya stadsdelarna med nuvarande 
stadskärna – och med varandra. Fler människor som rör 
sig i staden ställer också krav på till exempel de offentliga 
rummen, vi behöver skapa trygga och tilltalande mötesplatser 
som är tillgängliga för alla. Dessutom kommer fler att behöva 
samsas om utrymmet, vilket förstås innebär ett ökat slitage. 

Och fler västeråsare betyder fler transporter. Vi behöver se över 
hur vi kan transportera oss i staden på ett mer effektivt sätt.  
Vi måste planera för en god livsmiljö, helt enkelt.  

Många viljor
Innerstaden har en speciell och överordnad roll i kommunen 
och spelar en viktig roll för vår identitet. Den är även vår mest 
aktivitetstäta plats med bra lägen för såväl handel, nöjen 
och kultur som kontor och bostäder. Många vill etablera 
sig, arbeta, bo eller vistas här, vilket gör att det är högt 
tryck på nybyggnation. Det är med andra ord också många 
intressenter som har synpunkter och ställer krav. Och dessa  
är inte sällan motstridiga.

Nya konsumtionsmönster
Handeln har haft en nyckelroll när det kommer till att skapa 
liv, attraktion och förutsättningar för tillväxt i centrum. 
Våra handelsmönster och utbudet i stadskärnan förändras 
dock hela tiden, bland annat på grund av den växande 
externhandeln och e-handeln som gjort att handeln i 
innerstaden tappat marknadsandelar. Vi behöver fortsätta 
arbeta med att stärka handeln men även med att skapa 
ett mer blandat utbud samt tillföra nya funktioner och 
upplevelser i stadskärnan.  

Pandemins följdverkningar
Coronapandemin har, precis som i resten av världen, påverkat 
vår stadskärna mycket. Många verksamheter har hittat 
kreativa lösningar för att västeråsarna ska kunna shoppa, 
äta och besöka city på ett tryggt och säkert sätt men antalet 
besökare har trots detta minskat starkt. Hur lång tid det tar 
för innerstaden att återhämta sig är svårt att sia om.

”Vi måste planera för en god livsmiljö,  
helt enkelt.”
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Trygg och tillgänglig stad 
Ett mått på framgång för en stadskärna är hur välkomnande, 
tillgänglig och anpassad den är för alla. Hur skapar vi en 
innerstad där människor känner sig trygga alla tider på dygnet, 
som är tillåtande och där mångfalden tillåts göra avtryck?  
Ett stadsliv som har en skön atmosfär och utstrålar öppenhet. 
Detta tillhör utmaningen att skapa en socialt hållbar innerstad. 

Mötesplatser, kultur och demokrati
En levande stad är till exempel en stad där kulturen får ta  
plats. Att arbeta proaktivt för att skapa förutsättningar för  
att utöva och ta del av kultur är därför viktigt. En tydlig 
slutsats från invånardialogen är att invånarna önskar ett 
bredare kulturutbud, både permanenta och tillfälliga aktiviteter 
och evenemang.  En levande stad inhyser också många 
mötesplatser. Det offentliga rummet ger oss möjlighet att  
möta oliktänkande och utveckla tolerans. Att vara medveten 
om stadens roll som demokratisk arena är i det sammanhanget 
viktigt. Det offentliga rummet ska vara en plats där olika  
åsikter kan uttryckas, mötas och stötas. Att utforma en stad 
som inbjuder till möten och aktiviteter är en stor utmaning  
vid utveckling av den socialt hållbara staden.

Det gamla och det nya
En annan utmaning handlar om gestaltningen av innerstaden. 
I dialogprojektet lyfte många västeråsare att innerstadens 
identitet är otydlig och att man upplever innerstaden som 
”ödslig, grå och tråkig”. Gestaltning kan i hög grad bidra  
till att skapa identitet och engagemang för en plats. Västerås 
har en unik blandning av historiska och moderna miljöer 
i stadskärnan och samtidigt ett behov av nya funktioner 

och platser. Det äldre Västerås bidrar till att skapa identitet 
samtidigt som det nybyggda hjälper till att utveckla den.  
Här finns en utmaning i att ta hänsyn till befintliga värden 
och på samma gång ge utrymme för nya årsringar att ta form. 
Vi behöver också i större grad se kulturmiljöer som ett värde 
att inspireras av vid gestaltning av nya miljöer. Med tanke på 
hur viktig innerstaden är för Västerås i stort, måste vi ställa 
särskilt höga krav på utformning av dess parker, torg och 
bebyggelse. 

Värnandet av grönska
Stadens gröna områden är väldigt viktiga för människors 
välbefinnande. Mer och utvecklad grönska var också något 
som stod högt på västeråsarnas önskelista för innerstaden i 
framtiden. Grönska behövs i en stad som växer och blir tätare. 
Dessutom ställer klimatförändringar och andra miljöaspekter 
nya krav på samhället. Gröna ytor hjälper både till att ta hand 
om dagvatten och ge oss svalka i ett fuktigare och varmare 
klimat. En utmaning här är att värna befintliga och samtidigt 
skapa nya grönytor när konkurrensen om marken är stor.

Fortsatt dialog och delaktighet
En annan utmaning är att fortsätta utvecklingsarbetet i  
den anda vi påbörjat det i. Innerstaden har en roll i staden 
att vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och stimulerande plats. 
Den ska tillgodose många skilda behov och önskemål på 
service, kultur, boende, verksamheter och offentliga rum. 
För att bli den platsen krävs det att människan är i centrum 
för utvecklingen och att västeråsarnas drömmar, önskemål 
och idéer får ta plats. Och vi behöver bli bättre på att skapa 
delaktighet och våga testa nya idéer!

”Hur skapar vi en innerstad där människor 
känner sig trygga, som är tillåtande och 
där mångfalden tillåts göra avtryck?”
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”Det behövs fler  
platser för kuttrasju”
Citat från äldre kvinna  
under invånardialog 
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PROJEKT 51:  TYCK OM DIN INNERSTAD

För Sveriges bästa city.
51

Tillsammans genomför många goda krafter i vår
stad en mängd små och stora projekt för att

utveckla centrala Västerås. Målet är att skapa en
stadskärna där vi alla har större chans att trivas,

träffas och njuta av livet. Det ska bli mera Mälaren,
grönt och skönt. Det ska bli mera aktiviteter, liv

och rörelse. Det ska bli Sveriges bästa city.

PROJEKT 51 :  TYCK OM DIN INNERSTAD

För Sveriges bästa city.
51
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