
The Purple City
VÄSTERÅS

Tillsammans genomför många goda kra�er i vår
stad en mängd små och stora projekt för a�

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

trä�as 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.
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D et är i Västerås det händer. Kanske är det något med Mälarluften som gör det. Som gör 

att vi västeråsare håller ihop. Jobbar tillsammans. Utvecklas tillsammans. Politiker med 

poliser. Entreprenörer med byråkrater. Unga med gamla. Innanför, över och utanför det vi 

förut brukade kalla gränser. Vi kallar det här arbetet ”För Sveriges bästa city”. Tillsammans har vi satt 

samman en lång lista på förbättringar vi vill göra. En lista som antagligen aldrig kommer att bli klar, 

eftersom den hela tiden fylls på. Vi ser det som en ständig process – för varje insats som genomförs 

sätter vi upp nya mål. Och det är just dessa effektmål som lägger grunden till aktiviteterna, 

evenemangen och verksamheterna du kommer att få läsa mer om i den här presentationen. 

Alla hjälps vi åt för att bit för bit bygga upp det city vi vill ha. Ett tryggare, renare, vackrare, roligare 

och mer välkomnande city. Ett city som tar hand om både västeråsare och besökare, såväl dag-  

som kvällstid. Med Purple Flag som både morot och verktyg har vi nämligen kunnat påminna oss 

själva om vikten av att ha ett aktivt city för alla, även efter mörkrets inbrott. Kanske är det inte unikt. 

Men det är utan tvekan någonting särskilt som händer i Västerås just nu. 
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Säkerhet
VÄLKOMNANDE, RENT, TRYGGT OCH SÄKERT



Vi brukar säga att Västerås är ett levande bevis på att samverkan över 
gränserna ger resultat. Och även om vi alltid kommit bra överens, har vi 
sedan Purple Flags intåg bara blivit fler aktörer som vill arbeta tillsammans. 
Idag vet till exempel varenda polis i Västerås vad Purple Flag handlar om. 
Samarbetet mellan stadens politiker, tjänstemännen på kommunen och 
Citysamverkan har aldrig varit närmare. För att stödja större arrangemang 
och händelser har vi byggt upp en krisledningsorganisation vars arbete är 
omtalat i hela landet. Och vi har redan sett positiva resultat under bland 
annat Västerås Cityfestival och Västerås SummerMeet.

För att lyfta ännu ett exempel tog politiken feedbacken från Purple Flag 
och lade omedelbart uppdrag till tjänstemännen om att tillsammans med 
en rad olika aktörer utarbeta konkreta förslag i syfte att förstärka känslan 
av trygghet, trivsel och tillgänglighet i city. Det har bland annat resulterat i 
att politiken i augusti beslutade om en handlingsplan för ett tryggare och 
mer trivsamt city.

Världsunikt  
samarbete
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angav i kommunens medborgarunder- 
sökning att centrums gator är rena och  
snygga. Vilket är högre än många andra  
städer i jämförlig storlek.

Vi satsar stort på att städa city. Bland 
annat genom antiskräp-kampanjer  
(för att ändra västeråsarnas attityder 
till nedskräpning) och genom så  
kallad varmskurning och borttagning 
av tuggummi.

Runtom i stan på gator, torg och i parker  
har vi placerat ut nya parkbänkar, cykelställ, 
växter, träd, blomsterurnor och -dekorationer. 
På Norra Källgatan kan du dessutom trampa 
runt på helt nya markplattor.

Varutunneln har reparerats, vilket  
hjälper till att förbättra kommunika- 
tionen med butiker och kontor i stan.

Vi utbildar så väl handlare som represen tanter  
från näringslivet och staden i bemötande och 
vikten av bra säljande miljöer. Det handlar om 
allt ifrån butiksskyltning till att göra city finare 
och mer välkomnande. Drygt 700 har redan 
gått utbildningen och de blir fler hela tiden.

Genom förmånliga samarbeten med vaktbolag gör vi 
det möjligt för våra handlare att få en tryggare arbets-
plats och besökare att få ett säkrare butiksområde.  
Nu samarbetar vi med Västerås stad när det gäller 
vakter och ska tillsammans ansöka om paragraf 
3-område samt jobba med tryggare stråk.

AV

Tjabba
Tjena
Hallå Super Safe

Brum-BrumRent & fint!
Piffigt
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En oas mitt i stan
Genom att förstärka ytterkanten mot Svartån, skapa naturliga sitt- och 
mötesplatser, upprätta nya konstverk samt förbättra belysningen och 
restaurera fontänen, har Stadsparken blivit en tryggare och trevligare 
plats för västeråsarna att träffas och umgås. 
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Som dag & natt
Som ett resultat av vår Purple Flag-certifiering 
arbetar vi mer aktivt än någonsin med att se till 
att det finns aktiviteter och evenemang för alla 
– och inom samtliga tidszoner. Vår interaktiva 
karta, som snart kommer att göras offentlig, är 
ett exempel på just detta. Med hjälp av den kan 
besökare exempelvis se vilka kulturställen som 
har öppet under tidszon 2. För internt bruk kan 
den även användas till att bland annat koppla 
samman särskilda platser och tidszoner med 
brottsstatistiken. 

Vi har även en analog karta (som nu är uppdaterad för 
2017/2018) där du hittar verksamheter att besöka på 
dagtid på ena sidan, och kvällsöppna på den andra. 
Givetvis är Purple Flag-området utmärkt med en 
förklarande text om vad Purple Flag är. Dessutom 
finns platser med hjärtstartare markerade – för 
säkerhets skull. Kartan uppdateras kontinuerligt.
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Upplyst
Den ideella föreningen Vänliga Västerås anordnade 
för andra året i rad en så kallad Lyskväll vid Mälaren. 
Flera tusen marschaller lyste upp sensommarkvällen 
när västeråsarna gick man ur huse för att ta farväl 
av sommaren. Självklart slöt även Citysamverkan, 
Västmanlands fastighetsskötsel, staden, restauranger, 
BRF:er och en rad andra aktörer, upp och bidrog.
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Västerås kallas ofta staden utan gränser. Epitetet rymmer en 
mängd olika betydelser, men en av dem beskriver en stad 
som aldrig står stilla. Ett city som ständigt växer men som 
samtidigt är enkelt att röra sig i. Ett steg på vägen är att 
förstärka centrum som knutpunkt, bland annat med hjälp av 
kollektivtrafiken. För oss är besökarna alltid viktigast och vår 
stora kollektivtrafiksatsning fokuserar därför på att utöka såväl 
turtätheten som antalet linjer. Det innebär bland annat en 
turlista som är anpassad till citys förlängda öppettider och  
fler bussar per timme. 

Ytterligare en del i ett tryggare och tillgängligare city stavas 
avgiftsfria dagar. Vid tre av årets mest besökstäta dygn 
(närmare bestämt Kulturnatten, Earth Hour och Lucia)  
bjuder vi på kostnadsfria bussresor för att alla ska kunna  
ta sig tryggt och säkert till och från våra evenemang. 

I ständig  
rörelse
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Bäst  
i Sverige
 
Under 2016 har kollektivtrafikresandet ökat  
och vi hade totalt 9,8 miljoner resor i tätorts- 
trafiken. Vi är också oerhört stolta över att ha  
utsetts till länet med Sveriges nöjdaste resenärer.  
78 % (det nationella snittet är 68 %) av resenärerna  
i Västmanland är nöjda med kollektivtrafiken,  
vilket innebär att vi är bäst i landet! 
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Tack vare att vi i hela city har markvärme  
kan vi hålla cykel- och gångbanorna snö-  
och halkfria. Perfekt för frostiga vinter-
morgnar. Dessutom utökas området  
med markvärme hela tiden i samband  
med att vi fixar till och bygger ut.

Fler parkbänkar skapar en trevligare stadsmiljö 
för såväl trötta shoppare som promenadsugna. 
Varför inte testa någon av de nya sittytorna vid ån 
i Stadsparken eller ”hångelbänken” när du ändå 
håller på? Precis som gatan är ”hångelbänken” upp-
värmd, ett populärt inslag när vinterkylan sätter in. Ett nytt system gör det även möjligt  

att få detaljerad statistik för hur  
många resenärer som stiger på och  
av vid respektive hållplats, samt vid 
vilka tidpunkter.

Västeråsarna gillar att cykla. Så mycket att vi bestämde oss för att 
bygga massor av nya specialdesignade cykelställ runtom i city.  
Många av dem under tak. Dessutom har den digitala hyrcykeltjänsten 
DigiBike startat i Västerås, vilket gör det möjligt för dig att upptäcka 
staden från sadeln med bara ett knapptryck.

För att bättre knyta ihop Mälarstranden med city  
planerar vi just nu för ett splitternytt resecentrum.  
De moderna lokalerna ger plats för fler resenärer,  
smidigare passager mellan olika resesätt och en  
hel drös cykelställ såväl inomhus- som utomhus.  
Första spadtaget beräknas tas 2019.

Från tåg till
buss till cykel

Bussmatte

Vila fötterna eller hångla?

Halkfritt
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ETT STORT OCH RIKT URVAL AV ATTRAKTIVA 

SAMT UNIKA KVÄLLSUPPLEVELSER
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737
6%

1 851 000 000 kr

anställda inom
handeln i city

2016 OMSATTES

Det är en ökning med 4% på dagligvaror  
och en minskning med 2% på sällanköp

Under julhandeln 2016 
ökade besöksantalet  
med hela

Under sommaren 
(1/6–31/8 2017)  
ökade besöksantalet  
i city med



NamNam
Visste du att vi enligt den välrenommerade  
White Guide har sju av Sveriges bästa 
restauranger och caféer här i Västerås?  
Eller att vi sammanlagt har 115 restauranger  
och caféer, varav 85 har uteeservering?  
Vi har dessutom över 300 butiker och hela  
189 verksamheter som har söndagsöppet. 
Så oavsett om och när du känner för att stilla 
shoppingsuget eller hungern kan du göra det  
i city. Det finns något för de allra kräsnaste  
– under alla tidszoner.
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254%
Mår magen bra mår västeråsaren bra. Sedan vi  
började arbeta med Purple Flag har uteserveringarna 
blivit fler och större. Men det är förstås bara en av 
anledningarna till att vi lyckats öka omsättningen från 
2015–2016 med 11 % och i år ännu en ökning med 



Västerås Cityfestival är ett av våra  
mest populära evenemang i staden.  
I år dansade vi till Hov1 och Kapten  
Röd, besökte utetälten, shoppade  
och testade matstånden. Den delen  
av Cityfestivalen som vi mäter visar  
en ökning med 16,6 % mot 2016.

Västerås redan breda utbud av 
restauranger och butiker växer 
hela tiden. De senaste tillskotten 
till butiksfamiljen är Westwind och 
Spirit Stores och i restaurangväg 
kan du bland annat testa New 
York Grill & Bar. Dessutom öppnar 
Royale i november.

Varje år anordnar vi en tjejkväll 
som är fullpackad med roliga 
erbjudanden, tävlingar och  
aktiviteter. I år kom

vilket är en ökning med

kom och tittade när vi gjorde  
konst av is som sedan lystes upp.

Isbanan är öppen för  
alla och är särskilt  
populär bland våra
yngre västeråsare.

Appen som tillgängliggör hela citys 
utbud av aktiviteter, shopping och 
matupplevelser i ett enda klick.

Vår välbesökta inter-
nationella matmarknad 
hjälpte oss att bjuda 
på gratis pizza till 
västeråsarna när 
Citysamverkan firade  
20 och pizzan 70 år.

Nykomlingar
Västerås  
i vitt!

Girls just wanna have fun!

Västerås
Cityfestival På hal is! Ciao!

31 18141 843
besökare

53,1
procent
från 2015

What’s app
Västerås?
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Västerås SummerMeet,  
Drive in-dop och vigsel08 Isbanan

Västerås Cityfestival



Fantastisk sommarbio!
Så snart solen gått ner slår vi upp bioduken. I Västerås är nämligen 
sensommar lika med utomhusbio. I år fick västeråsarna rösta om  
vilka två filmer skulle visas på den 6x12 meter stora duken. Efter en  
rafflande röstning stod ”Fantastiska vidunder och var man hittar dem”  
och ”Captain Fantastic” som vinnare.
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Utbud
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Tack vare vårt unika system för besöksräkning kan  
vi inte bara räkna besök utan även se hur flöden rör  
sig i staden under dygnets 24 timmar.

minskade besöks- 
antalet mellan januari 
och februari 2017 i
jämförelse med
föregående år på  
grund av kalender- 
effekter.

MELLAN 2015 OCH 2016 ÖKADE 
BESÖKEN TILL CITY MED

MELLAN 2016 OCH 2017  
(JAN–AUG) ÖKADE BESÖKEN 
TILL CITY MED

BumbeeLabs / IOPS

-2,3%

17,6%

5,4%
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Tänd ett ljus
Vi lyser upp city när mörkret är som djupast.  
Under vintermånaderna pryder vi stadens gator  
med belysning och låter våra karakteristiska  
rådjur hälsa besökare välkomna. 2016 fick de  
dessutom förstärkning av ljusbesatta hjortar.

FOKUSOMRÅDE

Plats
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2013 vann vi
utmärkelsen
Årets stads- 
kärna.

2017 är ett stort jubileumsår för  
Västerås. Det betyder aktiviteter för  
hela city och en hel rad nya sam- 
arbeten. Läs om allt som händer  
på vasterasjubileumsar.se

tycker västeråsarna och därför har vi investerat 1 000 000 kr/år  
i planteringar och blomster. Idag har vi ett city som blomstrar  
som aldrig förr.

Trygghetsvandringarna gör City-
samverkan, polisen och kommunen 
tillsammans för att dokumentera vad 
som behöver göras inom områden 
som exempelvis trygghet, säkerhet 
och renhållning. Dessa gör vi under 
samtliga fyra tidszoner.

När du går runt i Västerås  
kommer du förr eller  
senare stöta på något  
av våra 21 populära  
rådjur i Stadsparaden.  
Varenda ett är unikt och visar  
upp olika sidor av staden. Varför  
rådjur, undrar du kanske nu?  
Jo, det är helt enkelt så att rådjuret  
är Västmanlands landskapsdjur.

Med start 2019 kommer vi att bygga 
om Stora Torget för att göra det 
tryggare, förbättra tillgängligheten  
och addera ytterligare aktiviteter till 
listan av saker att göra i city.

Toppskick!

Allas  
vår västis

Hipp 
Hipp 
Hurra! Grönt är skönt

In the 
zone!

Stora
snälla 
torget



Stadsparaden/VästisVinterbelysning Hjortar
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Grönt i city

Stadsodling i  
Botaniska trädgården 45



FOKUSOMRÅDE

Plats

Västerås 
jubileumsår
Det var här framtiden startade. Målet med Västerås 
jubileumsår 2017 är att skapa stolthet bland västeråsarna 
och en lust att dela berättelsen samt att skapa bestående 
avtryck. Västerås vision 2026 – staden utan gränser – är 
utgångspunkten för den strategiska kommunikationen 
om Västerås.

Projektet tar avstamp i händelser kopplade till Västerås 
näringsliv, akademi och historia, men med sikte på 
framtiden. Genom att samordnat marknadsföra 
jubileumsåret skapas en gemensam plattform som når 
ut till västeråsarna. Grundpelarna i kampanjen är sam-
arbetet med de enskilda aktörerna som firar jubileerna, 
en ny webbplats med storytelling och eventinformation, 
en film och förstås de ambassadörer som hjälper till att 
sprida budskapet och känner delaktighet.
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Västerås 
jubileumsår

Så här i halvlek har vi redan uppnått otroliga effekter. Nya samarbeten, 
namngivningsceremonier och utsmyckningar av staden är bara några 
i raden. Filmen som togs fram för att berätta om jubileumsåret 
används i skolornas undervisning och visas vid kongresser. Nya stora 
evenemang och möten har förlagts till staden. Dessutom har flera 
stora evenemang och möten förlagts till staden samtidigt som nya 
verksamheter (Reformationsturen och Raritetskabinettet, till exempel) 
har startats och en mängd artiklar och inslag har publicerats om 
jubilarerna. Se vasterasjubileumsar.se

5850
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FÖRDELNINGEN AV ANTAL BESÖK  
PER TIDSINTERVALL I PURPLE FLAG-OMRÅDET

BESÖKSFÖRÄNDRINGAR AV YTOR I PURPLE FLAG-
OMRÅDET (JAN 2016 JÄMFÖRT MOT JAN 2017)

40%13%

13%

26%

KL 17–20KL 23–02

KL 02–05

KL 20–23

KL 17–20 KL 20–23 KL 23–02 KL 02–05 MEDEL

50%

Total ökning från 2016–2017

30%

10%

50%

29%33%
17%

26%



Varde ljus!
Tack vare besöksstatistiken och trygghets-
vandringarna har vi kunnat kartlägga var 
västeråsarna tycker att det behövs mer  
belysning och bättre väghållning. Därför  
håller vi nu på med en omfattande insats  
för att förbättra stadsbelysningen. Vi har  
bland annat investerat 4 miljoner för att  
rusta upp Stadsparken. Och bättre belys - 
ning är en stor del i den investeringen.
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TYDLIGA RIKTLINJER 

SAMT GEMENSAMMA MÅL OCH BUDGET



Viktigt!
En tydlig riktlinje med vårt arbete är att lyfta  
fram jämställdhet och tillgänglighet (se policy).  
Ett exempel är Hotell Plaza och ACC, stadens 
ledande hotell och konferensanläggning.  
Ledningen och de 90 medarbetarna har infört 
Tillgänglighetsdagen. I allt vi gör försöker vi tänka  
på att vara ett city för alla – jämställdhet, mångfald 
och tillgänglighet. Västerås Stad arbetar just nu  
med att förbättra policys och riktlinjer.

Tryggare City 2.0
Sedan vi började jobba med Purple  
Flag har vi även omorganiserat hela  
vårt trygghetsarbete för att se till att  
det kommer högre upp på agendan.  
Vi har satt samman styrgrupper och 
anordnar stormöten för att så många 
som möjligt ska involveras.

Styrgrupp
Det verkställande utskottet i Värna Västerås. Värna Västerås  
är i sin tur stadens lokala brottsförebyggande råd. Rådet  
ska bidra till en trygg och säker stad som invånarna känner 
stolthet över. Genom samarbete mellan samhällets alla  
krafter skapas ett tryggare och säkrare Västerås för alla.

Projektledningsgrupp
Projektledare: Maria Fors, Vd Västerås Citysamverkan
Per-Olof Rask, Brottsförebyggande samordnare,  
Värna Västerås
Monica Westlund, Teknik- och Fastighetsförvaltningen,  
Västerås stad
Christian Holm, Trygghets- och säkerhetssamordnare,  
Bostads AB Mimer
Christer Öhrlund, Kommunpolis Västerås, Polisen

Samverkansgrupp
Fastighetsägare. Räddningstjänsten. Kommunala  
verksamheter. Stadsmissionen. Västerås Marknad &  
Näringsliv. Kulturen. Myndigheter. Hotell. Näringsliv.  
Nattöppna gym. Handlare. Restauranger. BOJ. 
Västmanlands Lokaltrafik. Taxi. mfl.
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Nyckelordet i vårt arbete är definitivt  
samverkan (eller hångel, som vi brukar  
kalla det). Från samarbeten mellan politiker, 
brandkår, polisen, taxibolagen och kommunen till 
näringslivet och ideella organisationer. Och såklart 
västeråsarna själva. Om vi tyckte att vi jobbade bra 
tillsammans innan Purple Flag kom in i bilden, har 
vi nu bevisat att det kan göras ännu bättre.

Ett syfte med vårt arbete är att stärka citys 
attraktions kraft genom bättre samverkan mellan 
dags- och kvällsekonomi. Fler västeråsare och 
besökare ska med andra ord välja att vistas i city 
och även uppleva centrum som trivsammare. 
Redan idag är siffrorna uppmuntrande. I den 
senaste konsumentundersökningen har city i 
egenskap av att vara välkomnande, fått snitt-
betyget 3,8 av 5. Hela 81 % har angett betyget  
3 eller högre när det kommer till hur nöjd man  
är med stadskärnan.

Som vi pratat om tidigare jobbar vi  
kontinuerligt med en rad olika effektmål.  
Ett av dem handlar om att andelen västeråsare som 
känner sig trygga på våra gator och i parkerna runtom 
i city, ska öka till 70 %. Vi är nästan där men fortsätter  
jobba hårt på flera håll. Dels för att få till bättre belysning  
och väghållning, och dels i nära samverkan med polis  
och väktare. För även om upplevelsen av brott ökar  
sjunker brottsstatistiken stadigt. Siffrorna från årets 
konsumentundersökning visar dessutom en förhöjd 
trygghetskänsla. (Se inskickat VBU)

När vi jobbar med att sätta upp  
mål och besluta vad vi ska göra  
härnäst, utgår vi bland annat från  
olika undersökningar som gjorts  
i city. Resultaten i den här present-
ationen kommer från dessa källor:

IOPS, Bumbee Labs
Omsättning och konsument-
undersökning, WSP, 
Medborgarundersökning  
och Tyck om din innerstad  
(invånardialog), Västerås stad m.fl.

Vi har utökat vårt samarbete 
med Studentkåren för att  
skapa fler aktiviteter för just 
studenter. Och då särskilt  
på kvällstid.

Det finns inte en särskild budget för Purple 
flag-arbetet i Västerås. Det är snarare en 
naturlig del i alla verksamhetsbudgetar 
inom Västerås stad och Citysamverkan.  
Vi har dock sammanställt en budget uti -
från planerade och utförda insatser.

Prata  
pengar

Källor:Effektmål

Tillsammans 
Gemensamt syfte



Parkmys!
Målsättningen att 65 % av västeråsarna  
skulle uppleva parkerna i city som vackra  
och trivsamma nåddes med råge. Så många 
som 82 % trivs i våra grönområden!

FOKUSOMRÅDE

Policy



Tyck om  
din innerstad
Är ett både omtyckt (av västeråsarna) och nyttigt (för oss)  
projekt där staden samlar in invånarnas, företagens och 
föreningarnas åsikter om innerstaden med fokus på en  
långsiktig utveckling för det vi kallar en aktiv innerstad 24/7. 
Målsättningen här är att skapa en gemensam målbild för att 
säkerställa att vi alla går i samma riktning – mot Sveriges bästa 
city. Ett city som är tryggt, trivsamt och tillgängligt dygnet runt. 
Den gemensamma målbilden utvecklas sedan till strategier  
och handlingsplaner.

FOKUSOMRÅDE

Policy
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Tyck om  
din innerstad

Det kan låta självklart men allt arbete vi gör genomsyras av vår vision.  
För Sveriges bästa city. Förutom rent ekonomiska aspekter handlar det om att hela  

tiden lyfta och ta hänsyn till frågor kring alla former av hållbarhet, mångfald, jämställdhet  
och tillgänglighet. Kort sagt, våra projekt har givetvis målsättningen att vara kommersiellt 

lyckade – men aldrig på bekostnad av människorna eller miljön.

För Sveriges
bästa city

FOKUSOMRÅDE

Policy
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