
Handlingsplan centrala Hallstahammar  
 
Handlingsplanen är framtagen utifrån de problemområden som har identifierats i 
trygghetsanalysen. Dessa har grupperats inom tre olika fokusområden: Offentlig miljö och 
aktiviteter; Identitet och tydlighet; samt Information. 
 
Alla fokusområden syftar till det övergripande målet att göra centrala Hallstahammar mer 
säkert, tryggt och attraktivt.  
 
Åtgärderna är framtagna vid en workshop den 24 februari 2021 då representanter från 
Hallstahammar kommun, fastighetsägare och näringslivet deltog.  
 
Åtgärderna kan behöva anpassas efter det rådande läget kopplat till spridningen av covid-19. 
 
 

  
Det aktuella området i Hallstahammar 



Fokusområde: Offentlig miljö och aktiviteter  
 
Problembild: 

- På en övergripande nivå upplevs planeringen av centrum vara anpassad för bilburna 
snarare än fotgängare. Det finns exempelvis relativt stora obebyggda ytor i området i 
form av parkeringsplatser. Dessa bidrar till viss del till en känsla av tomhet och 
ödslighet 

- Både Centrumhuset och fastigheten där Ica och Systembolaget finns skapar till viss del 
barriärer som motverkar naturliga kopplingar mellan olika målpunkter i området 

- Det finns få aktivitetsytor i det offentliga rummet 
- Den offentliga toaletten i området är stängd 
- Skogsområdet som ligger i anslutning till järnvägsstationen skapar till viss del en 

barriär som åtskiljer centrum och stationen 
 

Effektmål:  
- Minst en åtgärd ska ha genomförts för att motverka känslan av ödslighet eller 

”baksida” vid parkeringen vid Hantverkaregatan 
- Minst en ny aktivitetsyta ska ha skapats med aktiviteter som är riktade mot olika 

målgrupper (exempelvis barn, ungdomar och äldre) och som är anpassad för att kunna 
användas kvällstid 

- Det ska finnas en aktuell strategi för hur centrum ska bli mer sammankopplat  
- Antalet personer som vistas i centrum ska öka med i genomsnitt 25 % första kvartalet 

2022 jämfört med första kvartalet 2021 
 
 

Åtgärd Ansvar Klart Uppföljning                   Kommentar 

Ta fram en plan för 
hur parkeringsytorna 
i centrum kan göras 
mer attraktiva 

   Exempelvis genom att 
arbeta med grönska 
och belysning 

Genomför minst en 
trygghetsskapande 
åtgärd på 
parkeringen vid 
Hantverkaregatan  

   Utifrån den framtagna 
planen för mer 
attraktiva 
parkeringsytor  

Välj ut en stängd 
fasad som aktiveras 
med exempelvis 
konst eller belysning  

   Om möjligt genom en 
medskapande process 
samt med koppling till 
Hallstahammars 
identitet 

Inrätta en ny 
aktivitetsyta  

   Med aktiviteter som 
är riktade mot olika 
målgrupper och som 
är anpassad för att 
kunna användas 
kvällstid  



Ta fram en plan för 
hur centrum kan bli 
mer sammankopplat 

   Utifrån befintligt 
gestaltningsprogram  

Utred möjligheten 
att inrätta en ny 
offentlig toalett 

    

 

Fokusområde: Identitet och tydlighet  
 
Problembild:  

- På många byggnader saknas information om vem som äger fastigheterna. Även 
offentliga platser såsom Hammartorget saknar information om ägandeskapet för 
platsen  

- Det finns till viss del hänvisningskyltar till olika målpunkter i området, men det skulle 
behövas tydligare och fler skyltar till centrala platser och funktioner 

- Det saknas områdeskartor vid entréer och andra målpunkter som hjälper en besökare  
att få en helhetsbild av området 

- Det går att arbeta med den fysiska utformningen av centrum för att skapa en större 
tydlighet kring hur olika platser ska användas, exempelvis entréerna till Hammartorget  

 
Effektmål:  

- Det ska finnas skyltar om ägandeskap på minst 50 % av fastigheterna i området och på 
Hammartorget 

- Det ska finnas hänvisningsskyltar till centrala målpunkter vid minst två olika platser i 
området 

- Det ska finnas områdeskartor vid minst två olika platser i området  
- Minst en åtgärd ska ha genomförts som tydliggör entréerna till Hammartorget  

 
Åtgärd Ansvar Klart Uppföljning                   Kommentar 

Sätt upp skyltning 
som visar vem som 
äger fastigheterna i 
området 

    

Sätt upp skyltning 
som markerar 
ägandeskap på de 
offentliga platserna i 
området  

    

Sätt upp 
hänvisningsskyltar till 
centrala målpunkter 
på minst två platser 

   Förslagsvis på 
Hammartorget 
och vid 
tågstationen  

Sätt upp 
områdesskyltar på 
minst två platser  

   Förslagsvis på 
Hammartorget 
och vid 
tågstationen 



Tydliggör entréerna 
till Hammartorget  

   Genom 
exempelvis 
skyltning, färg 
eller belysning 

 
 

Fokusområde: Information 
 
Problembild:  

- Det finns anslagstavlor på några platser i området. Dessa saknar dock samlad 
områdesinformation från kommunen, fastighetsägarna och andra aktörer i området 

- Det saknas information om pågående aktiviteter (exempelvis om pågående 
byggprojekt), kontaktuppgifter för felanmälan, information till den som har blivit 
utsatt för brott (exempelvis kontaktuppgifter till polis och brottsofferjour) samt 
information om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom att 
tillhandahålla den typen av information kommuniceras också att det finns ett aktivt 
ägandeskap och värdskap för platsen 

 
Effektmål:  

- Det ska finnas samlad områdesinformation med kontaktuppgifter till felanmälan, 
information om pågående aktiviteter, information till den som har blivit utsatt för 
brott samt information om brottsförebyggande/trygghetsskapande arbete på minst en 
plats i området 

 
Åtgärd Ansvar Klart Uppföljning                   Kommentar 

Ta fram en 
informationsplan 
som omfattar vilken 
information som ska 
finnas, var 
information ska 
sättas upp, 
förvaltningsansvar 
för 
informationstavlor 
samt riktlinjer för hur 
skyltningen ska 
utformas  

    

Sätt upp information 
enligt framtagen 
informationsplan 
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