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Vad är ett planprogram?
Planprogrammet för Kopparlunden är en översiktlig utredning 
som beskriver hur Kopparlunden ska utvecklas till en levande 
stadsdel i  Västerås och vilka kvaliteter som ska eftersträvas 
när stadsdelen växer fram. Planprogrammet ska vara vägle-
dande för framtida detaljplanearbete och andra beslut som 
rör utvecklingen av Kopparlunden.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan anger ramarna för hur marken ska användas 
och är bindande när den antagits av byggnadsnämnden eller 
kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. 

Planprogrammets giltighet
Planprogrammet för Kopparlunden ingår som en del i 
förverkligandet av Västerås översiktsplan 2026. När program-
met godkänts av kommunfullmäktige ersätter det Över-
siktsplan för Kopparlunden, Öp 49, från 1995 som därmed 
upphör att gälla.

Planprogram för KOPPARLUNDEN, Pp33, Västerås 
Upprättat av Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad,        
2016-02-09
Medverkande: 
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Arbetet har letts av en styrgupp med företrädare för staden och 
fastighetsägarna i området och vars ordförande varit Håkan Svärd,  
stadsledningskontoret. 
Projektledare för planprogrammet har varit Ingrid Legrell Crona, 
stadsbyggnadsförvaltningen.
Layout och illustrationer: Selma Nylander, stadsbyggnadsförvalt-
ningen
Fotografi er: Stadsbyggnadsförvaltningen där inte annat anges
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Environment AB, 2015-11-15

Kopparlunden 2026 - Vision och strategi, 13 mars 2015, Tovatt 
Architects and Planners

Kopparlunden - revidering och Volymstudie, 23 nov 2015, 
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FÖRORD
I stadens vision för framtiden, Västerås 2026 - Staden utan    
gränser, beskrivs en stad som är rörlig, färgstark och händelserik, 
en stad som är trygg och harmonisk att leva i. 

Kopparlunden är ett område som har goda förutsättningar att 
utvecklas till en levande stadsdel.  En unik historisk miljö och 
gångavstånd till stadskärnan och till stationen ger goda förutsätt-
ningar att skapa en hållbar stadsdel som är attraktiv att besöka, 
bo och verka i.

Staden och förutsättningarna för stadsliv förändras ständigt. 
Planeringen ska skapa förutsättningar för en utveckling i rätt 
riktning. Detta har varit utgångspunkt i arbetet med planpro-
grammet för Kopparlunden. Programmet ska tillåta olika utveck-
lingsriktningar och framtidsbilder och samtidigt ge vägledning i 
frågor och förhållanden som är avgörande för att bygga en ”god 
stad”. 

Utvecklingen av Kopparlunden förutsätter en bred samverkan 
mellan staden och fastighetsägarna  i området. Framtagande av 
detta planprogram är första steget i denna samverkan.
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SAMMANFATTNING
Kopparlunden ska vara en stadsdel med en tät och blandad stads-
bebyggelse. Övergripande stråk och platser/gröna rum utgör 
basen för bebyggelsen som fyller stadsdelen med ett livskraftigt 
och blandat innehåll. Den historiska industrimiljön är grunden 
för områdets identitet och en kvalitet som tas tillvara när området 
utvecklas. Befi ntliga byggnader anpassas till nya funktioner. Ny 
bebyggelse läggs till utan att områdets identitet och karaktär 
förloras. 

Markanvändningskartan redovisar en stadsstruktur som utgår 
från och bygger vidare på den befi ntliga och binder samman 
befi ntlig och ny bebyggelse till en helhet. Utgångspunkten är att 
bostäder, kontor, butiker, verkstäder, lokaler för möten och akti-
viteter mm ska tillåtas inom hela Kopparlunden. Vid bedömning 
av lämplig markanvändning ska hänsyn tas till förekomsten av 
markföroreningar, störningar i form av trafi k- och verksamhets-
buller samt risker förknippade med transporter av farligt gods på 
väg och järnväg. 

En relativt hög exploatering är möjlig. Den volymstudie som 
gjorts pekar på att det är möjligt att bygga 1000 - 1500 bostäder i 
stadsdelen Kopparlunden. 

De kopplingar till omkringliggande stadsdelar som fi nns förstärks 
och nya tillskapas. 

Gående och cyklister prioriteras i Kopparlunden. Tillgången 
till kollektivtrafi k är god. Det ska vara möjligt att köra bil, men 
genomfartstrafi k ska undvikas. 

Kvalitetsprogrammet lyfter fram de särskilda kvaliteter som ska 
eftersträvas när Kopparlunden utvecklas till en levande stadsdel. 
Det beskriver bland annat hur kulturmiljövärdena ska tas tillvara 
i planeringen, principer för gestaltning av bebyggelsen och 
det offentliga rummet samt målen för miljöförbättringar inom 
området. Avsikten är   att alla som medverkar i arbetet med att 
utforma och bygga den nya stadsdelen skall ha en gemensam 
bild av kraven. Kvalitetsprogrammet utvecklas och fördjupas i 
samband med detaljplanläggning och i samspel med blivande 
aktörer. 

För att visionen om Kopparlunden som en levande stadsdel ska 
bli verklighet krävs samverkan mellan fastighetsägarna inom 
området liksom mellan staden och fastighetsägarna.
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Passage under järnväg

Blandad stadsbebyggelse

Tydliga passager för gående 
och cyklister

Huvudgata

Lokalgata

Föreslagna gång- och cykelstråk

Övergripande stråk och 
platser/gröna rum

Teckenförklaring

Befintliga busshållplatser

Övergripande befintliga gång- 
och cykelstråk

Föreslagna gångstråk 

Byggnader som ska bevaras

Nya bebyggelsekvarter
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1INLEDNING
Kopparlunden i staden
Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Den 
växande industrin i slutet av 1800-talet krävde större ytor för att 
utvecklas och därför anlades ett nytt industriområde i stadens 
utkant öster om stadskärnan.  Här byggde bland annat Nordiska 
Metallaktiebolaget sina industrilokaler och ASEA producerade 
stora generatorer, motorer mm i de allt större verkstadshallarna 
i södra delen av området. Många av byggnaderna i området är 
typiska representanter för sin tids industriarkitektur. I Sverige 
fi nns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig indu-
stribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrotts-
period i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

När staden utvecklats och vuxit har Kopparlunden blivit ett 
centralt beläget område med gångavstånd till stationen och 
stadskärnan. Omvandlingen av det slutna industriområdet till 
en stadsdel, som fi ck namnet Kopparlunden, började i mitten av 
1990-talet då den centrala delen av området öppnades för annan 
verksamhet. 

Västerås översiktsplan 2026, som antogs i december 2012, har 
planeringsinriktningen 200 000 invånare 2050. Det motsvarar 
ett tillskott med sammanlagt 30000 bostäder. Huvuddelen av 
dessa beräknas komma till genom komplettering och förnyelse 
inom den redan byggda staden. I stadens centrala delar pågår 
omvandlingen av de gamla industrikvarteren på Östermalm  ( kv 
Mimer mm) och den nyligen antagna fördjupade översiktspla-
nen  för Stationsområdet ger förutsättningar att bygga 2000-2500 
bostäder samt kontor och andra verksamheter. Centrum ska 
utvecklas genom komplettering med fl er bostäder och nya mötes-
platser. Ett särskilt målbildsarbete  för innerstaden påbörjades 
hösten 2015. Kopparlunden ska vidareutvecklas till en blandad 
stadsdel liksom Ängsgärdet öster om järnvägen. Antalet bostäder 
inom stadens centrala delar kan således mer än fördubblas, vilket 
ställer krav på nya mötesplatser, gröna områden, ytor för lek och 
vila, skolor, förskolor med mera. 

Mälaren
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järnväg

Kopparlunden i staden
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Västerås 1915. Kopparlunden markerad med orange linje.

Västeråsverken 1956 med huvudkontoret i förgrunden, 
Bild ur boken ”Ett glänsande sekel” av Ulf Wickbom, 
utgiven av Guller Bild Uppsala i samarbete med Outokumpu 1997
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Uppdrag
Intentionerna i Västerås översiktsplan 2026 är att Kopparlun-
den ska vidareutvecklas till en stadsdel med såväl bostäder som 
arbetsplatser och kulturlokaler. Gällande fördjupning av över-
siktsplanen från 1995 ger vissa möjligheter till fortsatt utveck-
ling, men fördjupade studier krävs. 

Fastighetsägarna i Kopparlunden är intresserade av en fortsatt 
utveckling inom området. Under 2012 inleddes diskussioner 
mellan fastighetsägarna och tjänstemän inom Västerås stad och 
ett gemensamt arbete inleddes. 

Kommunstyrelsen gav 2013-01-23 § 28 byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram ett planprogram för hela Kopparlunden. 

Syfte 
Planprogrammet ska övergripande klarlägga hur Kopparlunden 
ska utvecklas till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås samt 
fungera som beslutsunderlag för utveckling av stadsdelen och ge 
vägledning för fortsatt detaljplanearbete liksom för andra beslut 
som rör utvecklingen inom och i anslutning till Kopparlunden.  

Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå under lång tid. Det 
innebär att planprogrammet måste vara fl exibelt men samtidigt 
ge tillräckligt tydliga ramar för att den stadsbyggnadsvision, som 
programmet beskriver, ska uppnås.

Området omfattar ca 26 ha och är om-
givet av E18 i norr, järnvägen i öster,        
Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i       
väster och Pilgatan i söder.
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Tidig dialog
En tidig och bred dialog kring Kopparlundens framtida utveck-
ling genomfördes under våren 2013.  Målet med dialogproces-
sen var att nå fram till en stadsbyggnadsvision, som tillsammans 
med andra utredningar utgör  underlag för planprogrammet. En 
serie workshops genomfördes, där olika aktiviteter för att bygga 
kunskap och utveckla idéer ingick. Processledande arkitekter 
ansvarade för att processen drevs framåt och tog fram olika fram-
tidsbilder/skissförslag med utgångspunkt från idéerna som kom 
fram i workshopsarbetet.

I dialogen deltog fastighetsägare, företagare, högskolestuden-
ter, föreningsrepresentanter, tjänstemän och andra intresserade 
västeråsare. Totalt deltog ett åttiotal personer vid något eller 
samtliga workshopstillfällen. 

En särskild workshop med skolungdomar genomfördes för att 
försöka fånga in även den gruppens vision för Kopparlunden. 

Var med och påverka 

 Kopparlundens

 framtid!
Västerås stad vill tillsammans med fastighetsägarna i området 

utveckla Kopparlunden till en levande del av Västerås, där det myllrar 

av inspirerande stadsliv. 

Vi behöver dina idéer och tankar!

Välkommen till vår första workshop:

onsdagen den 10 april kl 17.00-21.00 på Culturen, Sintervägen 6.

Anmäl dig så fort som möjligt!

Antalet deltagare kan komma att begränsas av utrymmesskäl.

Skicka din anmälan till kopparlunden@vasteras.se

eller kontakta Ingrid Legrell Crona, 021-39 15 58  eller 

Selma Nylander, 021-39 15 51

KOPPARLUNDEN 2026STADSBYGGNADSVISION

SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

Volymstudie och illustration
Efter samrådet har Tovatt Architects and Planners haft ett uppdrag 
att ta fram ett fördjupat diskussionsunderlag som underlag för 
fortsatt planarbete och för avtal mellan staden och fastighetsägar-
na rörande genomförandet av planprogrammet. Uppdragets syfte 
var var att tolka innebörden av planprogrammet och illustrera 
hur stadsdelen kan vara utformad i framtiden avseende struktur, 
offentliga rum, stråk och volymer. Uppdraget genomfördes under 
2015 i nära samarbete med företrädare för staden och fastighetsä-
garna i området. Resultatet har inarbetats i planprogrammet.
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2VISION 

Kopparlunden är en stadsdel i centrala Västerås där berättelsen 
om Västerås industrihistoria och dess arbetare fortfarande är 
stark fastän byggnaderna och miljöerna har fått ett nytt innehåll. 
Kopparlunden har utvecklats till en modern, inspirerande stadsdel 
med en mångfald av människor, verksamheter, aktiviteter och 
möjligheter. Den kvalitet och de värden som fi nns i kulturmil-
jön inspirerar till möten och hjälper vår kreativitet att hitta nya 
framtida affärsidéer och innovativa tekniska lösningar. 

I Kopparlunden fi nns förutsättningar för en positiv, utvecklande 
och trygg vardag. Stadsdelen kännetecknas av blandning med 
nya former av bostäder och lokaler, som möter såväl barnfamil-
jens som pensionärens behov av nära och trygga aktivitetsplatser. 
Nya målpunkter, platsbildningar, verksamheter och aktiviteter gör 
Kopparlunden till en intressant och ”användbar” stadsdel. Till-
gängliga och attraktiva platser och stråk ger människor möjlighet 
att stanna upp, träffas och vara tillsammans. Stadslivet pågår 
dygnet runt alla årstider. Här fi nns möjlighet att se och lära känna 
andra människor med olika värderingar och levnadssätt, att möta 
en mångfald som berikar och utvecklar. Det är människorna som 
i sina aktiviteter och intressen formar stadsdelen Kopparlunden.   

 ”Kopparlunden 2026 - en 

i centrala Västerås där det 
myllrar av inspirerande 

stadsliv….”

attraktiv stadsdel
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3MÅL
Mål för Kopparlunden
Det övergripande målet är att Kopparlunden ska utvecklas till 
en modern, öppen, attraktiv stadsdel med unik identitet och 
med goda förutsättningar för ett rikt stadsliv. Utvecklingen av 
Kopparlunden ska bidra till en hållbar och klimatsmart utveck-
ling av Västerås, där de strategier som fi nns i Västerås översikts-
plan 2026 ska vara vägledande. 

Kopparlunden ska utvecklas till

Levande Kopparlunden med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och 
lokaler för möten och aktiviteter samt ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum. 

Unika Kopparlunden där det historiska arvet lever vidare när nya människor, bostäder 
och verksamheter tar plats. 

Öppna Kopparlunden som har många kopplingar till den omgivande staden och som är 
lätt och attraktivt att röra sig inom och igenom alla tider på dygnet. 

Tillgängliga Kopparlunden där byggnader och utemiljöer är tillgängliga för alla och 
där gående och cyklister är prioriterade.

Hållbara Kopparlunden där planeringen tar hänsyn till vardagslivets villkor för barn och 
vuxna, kvinnor och män, gamla och unga och där det är enkelt för alla att ha hållbara levnads-
vanor. 

Attraktiva Kopparlunden som ger människor och företag möjligheter att verka och 
utvecklas vilket skapar förutsättningar för ekonomisk hållbarhet. 
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Koppling till stadens styrande dokument

Västerås 2026 – staden utan gränser
I stadens vision för framtiden, Västerås 2026 - Staden utan 
gränser, beskrivs en stad som är rörlig, färgstark och händelse-
rik, en stad som är trygg och harmonisk att leva i. 

Intentionerna att utveckla Kopparlunden till en stadsdel där det 
myllrar av levande stadsliv stämmer väl med denna vision. 

Västerås Översiktsplan 2026
Med utgångspunkt i målen om ett hållbart och klimatsmart 
Västerås har 12 strategier formulerats i Västerås Översiktsplan 
2026. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och utvecklas 
samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och 
exploatering av brukningsvärd mark begränsas. Strategierna 
innebär också att de värden som fi nns i den byggda miljön, som 
är en del av Västerås identitet, tas tillvara när Västerås utvecklas. 
Samtliga strategier, utom de som rör landsbygdsutveckling och 
naturresurser, stöder en utveckling av Kopparlunden till en 
attraktiv stadsdel. 

Klimatprogram
EU har ett gemensamt mål om att minska energianvändningen 
med 20% till år 2020. Målet ställer stora krav på både energi-
effektivisering i befi ntliga byggnader och att nya byggnader 
uppförs med goda  förutsättningar för låg energianvändning och 
användning av energi med låga utsläpp av växthusgaser.

I Västerås är det Klimatprogrammet som sätter målen och 
ramarna för hur vi ska växla ner internationella målsättningar 
och åtaganden till lokal nivå. Kommunfullmäktige har ställt sig 
bakom målet att vi till 2020 ska minska utsläppen av växthusga-
ser med mer än 60 procent per invånare, jämfört med år 1990. 
Utvecklingen i Kopparlunden ska spegla dessa mål. 

Strategier för en hållbar utveckling, Västerås översiktsplan 2026
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4PROGRAMFÖRSLAG
Programmet ger Kopparlunden möjligheter att utvecklas till en 
ny attraktiv stadsdel fylld av inspirerande stadsliv.  Övergripande 
stråk och platser/gröna rum utgör basen för bebyggelsen som 
fyller stadsdelen med ett livskraftigt och blandat innehåll. Den 
historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och en 
kvalitet som tas tillvara när området utvecklas. 

Levande Kopparlunden
Markanvändningskartan redovisar en stadsstruktur som utgår 
från och bygger vidare på den befi ntliga och binder samman 
befi ntlig och ny bebyggelse till en helhet. Med denna som 
grund för fortsatt detaljplanering ges förutsättningar att utveckla 
platsbildningar, parker, gator, stråk och bebyggelse. Exakt 
läge, avgränsning och utformning studeras vidare i det fortsatta 
arbetet. De stråk och platser/gröna rum som är av övergripande 
natur och viktiga för hela stadsdelen redovisas särskilt. Dessa 
förutsätts vara tillgängliga för alla, såväl boende och arbetande 
inom stadsdelen som besökare.

Markanvändningskartan redovisar ”blandad stadsbebyggelse”. 
Bostäder, kontor, butiker, verkstäder, lokaler för möten och 
aktiviteter med mera ska tillåtas inom hela Kopparlunden. Vid 
bedömning av lämplig markanvändning ska hänsyn tas till före-
komsten av markföroreningar, störningar i form av trafi k- och 
verksamhetsbuller samt risker förknippade med transporter av 
farligt gods på väg och järnväg. 

Stadsstrukturen med indelning i olika kvarter möjliggör etappvis 
utbyggnad och/eller bevarande av enskilda byggnader inom 
respektive fastighet, vilket ger fl exibilitet i tid och rum.

Detaljer gällande gestaltning, placering och utformning av ny 
bebyggelse eller hur befi ntlig bebyggelse kan utvecklas redovisas 
inte. I kapitlet Kvalitetsprogram beskrivs de kvaliteter som ska 
eftersträvas när stadsdelen Kopparlunden tar form. 
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Blandad stadsdel
Kopparlunden ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och ett 
brett utbud av lokaler för olika verksamheter. 

Kopparlunden kännetecknas redan idag av en blandning av verk-
samheter såsom kontor, restaurang, hotell, gym, butiker, gymna-
sieskolor, föreningsverksamhet, biograf med mera. Inriktningen 
är en fortsatt utveckling med plats för nya och kompletterande 
verksamheter, gärna verksamheter som ökar antalet besökande i 
stadsdelen och därmed bidrar till en levande stad.

Ett varierat utbud av bostäder innebär att det ska fi nnas bostäder 
med olika storlek och upplåtelseform, bostäder för äldre och för 
personer med olika behov och livsstilar och att förutsättningar 
ska fi nnas att skapa nya boendeformer för nya levnadssätt. En 
relativt hög exploatering är möjlig. De volymstudier som gjorts 
visar att det är möjligt att bygga 1000 - 1500 nya bostäder. Till 
bostäder hör också bostadskomplement av olika slag såsom 
förskolor och skolor. 

Med bostäder i Kopparlunden ökar behovet av skolor och 
förskolor i stadens centrala delar. En samlad bedömning av 
behovet av skollokaler inom stadens centrala delar krävs.  
Kopparlunden kan vara ett lämpligt läge för skola.  Gymnasie-
skolor fi nns redan i stadsdelen. 

Passage under järnväg

Blandad stadsbebyggelse

Tydliga passager för gående 
och cyklister

Huvudgata

Lokalgata

Föreslagna gång- och cykelstråk

Övergripande stråk och 
platser/gröna rum

Teckenförklaring

Befintliga busshållplatser

Övergripande befintliga gång- 
och cykelstråk

Föreslagna gångstråk 

Byggnader som ska bevaras

Nya bebyggelsekvarter
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Behovet av förskolor förutsätts kunna tillgodoses inom stads-
delen. Stadens utgångspunkt för bedömning av behovet av 
förskolor är en förskola med fyra avdelningar /400 bostäder. 
Möjligheter till samnyttjande och multifunktionellt nyttjande av 
lokaler och vistelseytor eftersträvas. Förskolelokaler kan exem-
pelvis användas för möten och aktiviteter kvällstid, lekplatser 
användas av både förskolebarn, boende och besökare. Viktigt 
är att behovet utrymme för barnens utevistelse beaktas tidigt i 
planeringen, särskilt med hänsyn till att det idag inte fi nns några 
större parker/grönytor inom gångavstånd (300 meter).

Omvandlingen av Kopparlunden kommer att pågå under lång tid 
och innehållet i såväl ny som befi ntlig bebyggelse kan variera 
över tid. 

Övergripande stråk och platser/gröna rum
Livet i staden utspelar sig i mellanrummen mellan husen. Gator 
och torg, parker och stråk är platser där människor kan mötas. 
Huvudstråk och platser/gröna rum som är av övergripande natur 
och viktiga för hela stadsdelen utgör stommen i ett framtida 
nätverk av mötesplatser inom stadsdelen.  Det är stråk där man 
huvudsakligen rör sig till fots och där större platser/gröna rum 
med olika karaktär kan utvecklas. 

Inom Kopparlunden fi nns idag ingen större park/grönyta. Det är 
även ont om gröna områden i närområdet. Det är därför viktigt 
att tillskapa platser/gröna rum som kan erbjuda plats för såväl lek 
och spel som samtal, vila och avkoppling.

Plats för samtal, Superkilen, Köpenhamn

I den inre kärnan utvecklas platsen utanför Culturen - Kulturtor-
get - till en samlingsplats i stadsdelen. Den inre delen av Kultur-
torget utvecklas till en mötesplats för alla åldrar. Lekmöjligheter 
för de mindre barnen, hängplats för ungdomar och plats för vila 
och samtal. Den nuvarande parkeringsytan används fortfarande 
som besöksparkering men utformas som ett torg och kan ibland 
bli en plats där oväntade saker händer. Här kan t ex Culturens 
verksamhet fl ytta ut med fi lmvisning, gatuteater, kulturella 
marknader och utställning av installationer och konst. 
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Illustration - en stiliserad och möjlig bild av det framtida Kopparlunden, inte ett förslag
Tovatt Architects and Planners. 
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Norr om den inre kärnan formas en större plats med grön karaktär 
kring befi ntliga storvuxna träd och äldre tegelbyggnader och med 
plats för såväl vila som aktiviteter. 

Dessa platser binds samman av Kopparlundsvägen med sina 
vackra storvuxna träd i norr och karaktärsfyllda sträckning 
genom Kopparlundens inre kärna.  I anslutning till Kopparlunds-
vägen utvecklas befi ntliga mindre platsbildningar, där den gröna 
gården vid det gamla huvudkontoret är ett viktigt inslag. En 
förlängning av stråket utvecklas genom de gamla verkstadsskep-
pen till Metallverksgatan i söder.

Öster om det gamla valsverket och de stora verkstadsskeppen i 
söder utvecklas ett stråk med varierande inslag av mötesplatser 
och ytor för lek och spel. Här ryms såväl mindre pocketparker 
som en lite större park som utformas för att möta behovet av 
gröna ytor för barns utevistelse. Stråket fortsätter norr om Metall-
verksgatan, där den befi ntliga grönytan med en gammal ek blir 
utgångspunkt för en ny park. I söder ansluter det till passagen 
över Pilgatan.

Det nya huvudkontoret, som byggdes på 1950-talet vände sig 
mot staden. Framför det fi nns naturliga förutsättningar att forma 
en plats som samtidigt utgör en av entréerna till stadsdelen. 
Skulpturen ”Familjen”, som avtäcktes till Svenska metallver-
kens 60-årsjubileum, är en tillgång att ta vara på. Varmvalsvägen 
utgör förbindelselänk till det centrala stråket Kopparlundsvägen.

Unika Kopparlunden
Värdebärarna är de historiska byggnader, stråk och platser som 
tillsammans med berättelserna om Kopparlunden beskriver det 
unika Kopparlunden. Upplevelsen av värdebärarna ska förstär-
kas och bidra till områdets attraktivitet.

Utgångspunkten är att befi ntliga byggnader utvecklas och 
anpassas till nya funktioner.  Kompletteringar från vår tid, med 
samma kvalitet men med nutida uttryck, kan tillföra nya kvaliteter 
och skapa förutsättningar för att ge byggnaderna och miljöerna 
ny användning. Värdebärarna och hur hänsyn till kulturmiljö-
värdena ska tas vid planering och byggande beskrivs i kapitlet 
Kvalitetsprogram.

Skulpturen ”Familjen” av Ivar Johansson

Dragarbrunnstorg Uppsala, foto Sofi e Blomgren
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Öppna och tillgängliga Kopparlunden
Det ska vara lätt att hitta till Kopparlunden, framför allt för 
gående och cyklister, och det ska vara lätt att röra sig inom stads-
delen till fots och med cykel alla tider på dygnet. Flera lokalbuss-
linjer passerar Kopparlunden. Tillgängligheten till hållplatserna 
ska vara god och vägvisning och annonsering gör hållplatslägena 
kända.

Samband med omgivande stadsdelar
De kopplingar till omkringliggande stadsdelar som fi nns förstärks 
och nya tillskapas. 

Östra kyrkogården öppnas upp så att huvudstråket genom kyrko-
gården blir en del av stadsvävens nät för gående. Östra Ringvägen 
ges tydliga passager för gående och cyklister i höjd med Sinter-
vägen, och Metallverksgatan samt över Kopparbergsvägen. 

En gång- och cykelbro över E18 föreslås i tidigt skede. Den blir 
en del av ett genomgående cykelstråk i nord-sydlig riktning, och 
en länk till stadens centrala delar, till stationsområdet och många 
andra målpunkter. 

Det nordsydliga cykelstråkets anslutning till Pilgatan och fort-
sättning söder om Pilgatan mot stationen och den framtida 
passagen under järnvägen mot Mälaren studeras vidare i fortsatt 
detaljplanearbetet inom stationsområdet. 

Stora gatan – Pilgatan är idag det mest frekventerade cykelstrå-
ket i staden med målpunkten sjukhuset och andra arbetsplatser 
i östra delen av staden. Möjligheter att öppna Arvidverkstadens 
idag slutna fasad mot Pilgatan för publika verksamheter bör tas 
tillvara. Framtida utformning av gång- och cykelbanan längs 
fasaden bör ta hänsyn till detta.

En ny koppling österut för gående och cyklister under järnvägen i 
Sintergatans förlängning blir ett viktigt komplement till Pilgatan. 
Anslutningen till Ängsgärdet och befi ntliga och nya stråk genom 
Ängsgärdet studeras vidare i den fortsatta planeringen.

Kopparlundsvägen

Gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs 
Torg, Malmö
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Kulturhistoria och nutida tillägg möts
Illustration Tovatt Architects and Planners
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Gatunät, gång- och cykelstråk inom Kopparlunden
Gående och cyklister prioriteras i Kopparlunden. Tillgången till 
kollektivtrafi k är god. 
Det ska vara möjligt att köra bil, men genomfartstrafi k ska und-
vikas. Biltrafi k och angöring koncentreras till Metallverksgatan 
som får en ny sträckning parallellt med järnvägen. Den öst-väst-
liga kopplingen mellan Kopparbergsvägen och Malmabergsga-
tan utformas som en stadsgata. För bättre anslutning till passa-
gen under järnvägen har nuvarande Pressverksgatans sträckning 
justerats. Angöringen från Östra Ringvägen har fl yttats något 
norr ut jämfört med idag för att möjliggöra en bättre bebyg-
gelsestruktur. Förutsättningarna för en förskjuten  trevägskors-
ning och eventuell utformning av en sådan studeras närmare i 
samband med kommande detaljplanearbete.
Angöring till den inre kärnan sker också via Trefasgatan.

Gatunätet i övrigt fungerar på de gåendes och cyklandes villkor. 
Angöring och andra nödvändiga transporter till fastigheterna 
sker på de gåendes villkor.

Det nordsydliga cykelstråket med förbindelse över E18 utformas 
för i första hand snabbare cykeltrafi k, vilket innebär att skilda 
gång- och cykelbanor bör fi nnas. 
 
Byggnader och utemiljöer utformas med hög tillgänglighet för 
alla. 
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Kopparlunden - en tät och blandad stadsdel
Illustration Tovatt Architects and Planners
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Hållbara Kopparlunden
Det ska vara lätt att leva och verka i Kopparlunden och göra 
vägval som är hållbara för miljön. Kopparlunden ska känneteck-
nas av hållbart byggande med energieffektiva byggnader, gröna 
tak, rening av dagvatten, effektiv avfallshantering, laddstationer 
för elbilar och mycket mer. 

Attraktiva Kopparlunden
Lämpliga strategier för utvecklingen av området som helhet, vad 
som är mest effektivt att börja med för att öka områdets attrak-
tivitet och skapa underlag för en fortsatt positiv utveckling, är 
en viktig utgångspunkt när genomförandefrågor diskuteras. Det 
krävs att det ”nya Kopparlunden” redan nu kan erbjuda Västerå-
sarna intressanta målpunkter som gör dem medvetna om Koppar-
lunden som en del av centrala Västerås och visa att något händer 
i stadsdelen.  
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5KVALITETSPROGRAM
Riktlinjerna i Västerås översiktsplan 2026 ger anvisningar för 
planeringen i Kopparlunden. Kvalitetsprogrammet lyfter fram 
de särskilda kvaliteter som ska eftersträvas när Kopparlun-
den utvecklas till en levande stadsdel. Avsikten är att alla som 
medverkar i arbetet med att utforma och bygga den nya stadsdelen 
skall ha en gemensam bild av de krav som ställs på utformningen 
av de gemensamma rummen och på bebyggelse och gårdar inom 
kvartersmark. Kvalitetsprogrammet ska utvecklas och fördjupas 
i samband med detaljplanläggning och i samspel med blivande 
aktörer. 

Värdebärare i Kopparlunden
Utgångspunkten är att byggnader och platser ska tas till vara och 
utvecklas för att stärka upplevelsen av den unika industrimiljön 
och göra Kopparlundens historia avläsbar.

Illustration som beskriver värdebärarna. Läs mer i kapitlet  Planeringsförutsättningar

berättelsen
Kopparlundsvägen

kontrasten
GOD ARKITEKTUR

industrikänsla
INDUSTRIARV

årsringar
KÄRNAN
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Några byggnader har särskilt höga kulturmiljövärden och/eller 
symbolvärden, vilket gör att det är av största vikt att de får behålla 
sin karaktär och sitt uttryck. Detsamma gäller viktiga platsbild-
ningar och gaturum inom kulturmiljön. Andra byggnader är 
värdefulla för helhetsupplevelsen av kulturmiljön men är tåligare 
för förändringar och tillägg. 

Här beskrivs grunden för hur kulturmiljövärdena ska tas tillvara 
i planeringen. De övergripande gestaltningsprinciperna i detta 
program ger vägledning för hur förändringar och tillägg kan 
göras.

Medverkan av antikvarisk kompetens förutsätts i samband med 
detaljplanläggning och bygglovprövning.

Den industriverksamhet med bl.a gjuteri, tråddrageri, valsverk 
och laboratorium som funnits i Kopparlunden har bidragit till 
föroreningar i mark och grundvatten och kan också innebära 
att byggnader kan innehålla föroreningar. En avvägning mellan 
behovet av sanering och tillvaratagande av kulturmiljövärdena 
hos byggnaden måste göras i varje enskilt fall.

En hållbar och klimatsmart utveckling i Kopparlunden ställer 
krav på både resurshushållning och energieffektivisering. Avväg-
ningen mellan behovet av energieffektivisering och tillvarata-
gande av kulturmiljövärdena avgörs i varje enskilt fall.

A

B

CH

G

D

F

E

Ko
pp

ar
be

rg
sv

äg
en

M
alm

a

Pilgatan

Östra Ringvägen

E18

M
etallverksgatan

Kopparlundsvägen

Trefasgatan

Pressverksgatan

Metallverksgatan

Sintervägen

Ko
pp

ar
be

rg
sv

äg
en

M
alm

a
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Kopparlundsvägen

Trefasgatan

Pressverksgatan

Metallverksgatan

Sintervägen

Byggnad med mycket högt kulturmiljövärde 
och/eller symbolvärde

Byggnad/fasad viktig för gaturum/platsbildning

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Teckenförklaring

Viktiga platsbildningar och 
gaturum i kulturmiljön

Hur kulturmiljövärdena som redovisas på kartan ska tas 
tillvara beskrivs i texten med motsvarande rubrik. Bokstavs-
beteckningarna på kartan återfi nns i texten om respektive 
byggnad. 

Viktiga platsbildningar och gaturum inom kulturmiljön
tas tillvara i den fortsatta planeringen.
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Byggnad med mycket högt kulturmiljövärde och/eller symbolvärde
För byggnad med denna beteckning gäller generellt att hela byggnadsvolymens karaktär och uttryck ska 
bevaras. De olika byggnaderna har olika förutsättningar att tåla förändringar.  

A
Valsverket(A) – Det stora valsverket har stort symbolvärde då det var Metallver-
kens första stora industribyggnad. Under 2000-talet har valsverket fått en helt 
ny inre struktur, medan dess yttre har kvar sin ursprungliga volym, inklusive 
den tillbyggnad som gjordes på 1930-talet, och karaktär, endast kompletterad 
med takkupor. Ytterligare tillägg som förändrar byggnadsvolymen och dess 
karaktär och uttryck tillåts inte.

Emausverkstadens södra skepp (B) – Den jättelika verkstadshallen ger ett 
monumentalt intryck. Med sin resning och form utgör den en märkesbyggnad 
för hela stadsdelen. Byggnadsvolymens karaktär och uttryck bevaras.  Nya 
öppningar – portar och fönster - kan tas upp i fasaden.  Det linjespråk som 
dominerar fasaden ska utgöra grund för framtida förändringar. B

C
Arvidverkstaden ( C ) – Byggnaden har ett monumentalt yttre och en framträ-
dande plats i stadsbilden vid korsningen Pilgatan/Östra Ringvägen. Invändigt 
har stora ombyggnader skett. Byggnadsvolymens karaktär och uttryck bevaras. 
Nya öppningar – portar och fönster - kan tas upp i fasaden.  Det linjespråk som 
dominerar fasaden ska utgöra grund för framtida förändringar. 

Gamla huvudkontoret och vaktmästarbostaden/gamla laboratoriet (D) – 
Byggnaderna bildar en enhet avgränsade av staketet med murade pelare där 
den gemensamma trädgården förstärker upplevelsen.  De utgör ett viktigt 
fondmotiv när man närmar sig den inre kärnan från Trefasgatan och har stort 
symbolvärde. Den sammanhållna kulturmiljöns karaktär och uttryck bevaras. 
Till- och påbyggnader tillåts inte. D

E
Nya huvudkontoret (E) – Huvudkontoret, som uppfördes 1954, består av två 
byggnadskroppar ställda i vinkel med en kort förbindelsebyggnad. Byggnaden 
närmast Östra Ringvägen, med putsade fasader, har en påkostad och välbeva-
rad interiör. Det vinkelställda kontorshuset är ett lamellhus i gult fasadtegel. 
Arkitekturen karaktäriseras av stram 1950-talsmodernism med hög kvalitet 
i utförande och materialval. De material som företaget tillverkade - koppar, 
aluminium, mässing och plast - användes i utformningen och huvudkontoret 
blev därmed i sig en reklampelare för Metallverkens produkter. Huvudkontoret 
utgör en tydlig symbol för Metallverken som en modern tillverkningsindustri 
och det är viktigt att också slå vakt om företagets bebyggelse från modernis-
men. Till- och påbyggnader liksom kompletteringar i anslutning till befi ntliga 
byggnadskroppar är möjliga att pröva under förutsättning att de ursprungliga 
byggnadskropparnas volym, karaktär och uttryck är tydligt avläsbara. 
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Vaktkuren i söder (H) – En liten byggnad med stort symbolvärde som stödjer 
berättelsen om industriområdet Kopparlunden och som snarast har karaktären 
av ”konstverk” i området.

Arkivbyggnaden(G) – Uppfördes 1912 i en medeltidsinspirerad tegelarkitektur 
och användes ursprungligen som arkiv och utställningslokal. Byggnaden har 
stort symbolvärde och utgör en vacker solitär i anslutning till allén som utgör 
en nordsydlig axel i strukturen. Till- och påbyggnader tillåts inte.

Nya linverket (F) – En stor hallbyggnad med stålstomme och tegelfasader från 
1950-talet. Karaktäristiskt för byggnaden är det stora sågtaket, en takform som 
är kännetecknande för industriarkitekturen ända sedan 1800-talet.  Byggnads-
volymens karaktär och uttryck bevaras. Tillägg i form av tillbyggnad, inte 
påbyggnad, är möjlig att pröva.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad 
Byggnad med denna beteckning har kulturhistoriskt långsik-
tiga värden, men kan förändras med respekt för dessa. Nya 
öppningar i olika storlekar kan tas upp i fasaderna. Öppningar 
kan förses med portpartier eller vara helt öppna. Det linjespråk 
som dominerar fasaden ska i förekommande fall utgöra grund för 
framtida förändringar. Vissa byggnader kan med största sannolik-
het även tåla att partier tas upp ända upp till takfoten och kanske 
även upp genom taket. Närmare detaljstudier i enskilda fall kan 
avgöra detta. Nya tillägg ska hålla minst lika god kvalitet, både 
arkitektoniskt och materialmässigt, som befi ntlig byggnad. De 
övergripande gestaltningsprinciperna i detta program ska därvid 
vara utgångspunkt. 

De kraftfulla fasaderna på Emausverkstaden är av stor betydelse 
för upplevelsen av området. Även om de behålls som samman-
hållna fronter kan de tåla att öppningar och genomföringar utförs 
för att underlätta användningen av byggnaderna. Emausverksta-
dens södra skepp, se sid 26.

Byggnad/fasad viktig för gaturum/platsbildning
Befi ntlig byggnad/fasad/vägg med denna beteckning har 
stor betydelse för upplevelsen av gaturummet/platsen,  men 
har begränsade kulturhistoriska värden. Vid en sammanvägd 
bedömning av framtida markanvändning ska detta beaktas. 
Öppningar och genomföringar som underlättar användningen av 
byggnaden är tillåtna.

F

G

H
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Övergripande gestaltningsprinciper

Intensiteten i mötet mellan historia och framtid
Byggnaderna och miljöerna ska ge möjlighet till nytt framtida 
innehåll. En viktig del av gestaltningen blir att tydliggöra 
tidsgapet mellan historia och framtid. Mötet mellan kulturhis-
toria och nutida tillägg ska inte döljas utan tydliggöras. Viktiga 
och intressanta interiörer, fasader, gaturum och detaljer får inte 
förvanskas, men kan omvandlas för nya behov och ny använd-
ning.

Domkyrkoforum, Lund

Sicklaområdet, Nacka

De röda linjerna visar  nuvarande och framtida kvarterskanter, grun-
den för den framtida stadsstrukturen

Markanvändningskartans planstruktur tar avstamp i dagens 
byggnader och deras rumsbildande kvaliteter. Därigenom 
kommer den befi ntliga strukturen och alla befi ntliga byggnader 
att utgöra grunden för framtida byggnader och rumsbildningar, 
vilket skapar en småskalighet i horisontalplanet. Gator, platser, 
gränder och kvartersstorlekar anknyter till den historiska indu-
strimiljön. I kontrast till denna småskalighet i plan tillåts en ny 
och avvikande vertikalitet i den framtida bebyggelsen. För att 
kontrasten mellan historia och nutid/framtid ska vara framgångs-
rik krävs att  tillbyggnader och nybyggnader ges en hög arkitek-
tonisk kvalitet där sockelvåningar och allmän platsmark bidrar 
till liv och aktivitet.

Materialval och omsorg om detaljer kommer att vara avgörande 
för hur samverkan mellan nytt och gammalt kommer att 
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upplevas. Industriarkitekturen i Kopparlunden är starkt präglad 
av den aktivitet som byggnaderna hyste, av materialval, funktion 
och tidsanda. Alla framtida tillägg till Kopparlundens historiska 
bebyggelse måste inta ett liknande förhållningssätt; intensitet i 
det urbana rummet, uttrycksfullhet i arkitekturen, omsorg kring 
detaljer och tydlighet i materialval.

Det är inte enbart byggnader, gatumiljöer och platsbildningar 
som har betydelse i det framtida Kopparlunden utan också en 
immateriell dimension som handlar om upplevelse och en berät-
telse. Stöd för upplevelsen kan vara detaljer/detaljutformningar 
som ger en ”ruff” karaktär eller en markbehandling som hjälper 
till att avgränsa platser eller sammanbinda sekvenser av plats-
bildningar. Upplevelsen bottnar inte bara i objekten i sig utan 
även i mer diffusa karaktärskapande element såsom områdets 
stora skalförskjutning i både byggnader och gatustruktur/platser.

Skalförskjutning

Områdets stora kontraster i skala är en del av den industriella 
karaktären och värdefullt att bevara för upplevelsen i området 
i framtiden. En balans mellan små- och storskaligt är central. 
Vid etablering av bostäder, detaljhandel, utbildning, service med 
mera krävs ett tillägg till området med en horisontell och vertikal 
skala som relaterar till annat än tung processindustri och dess 
maskiner.

Den nya bebyggelsen inom Kopparlunden kommer att inrymmas 
i en småskalig stadsstruktur inom vilken historia och framtid 
kommer att väva nya mönster; kvarterens proportioner kommer 
att kräva okonventionella lösningar, höga byggnader kommer att 
samsas med låga och Kopparlundens siluett kommer att präglas 
av variation och egensinnighet. 

Höga byggnader 
Den storskaliga strukturen i området idag domineras av det hori-
sontella. Vid placering och utformning av nya höga byggnader 
krävs noggranna studier av hur de påverkar stadssiluetten, av 
fondmotiv i gaturummen, av relationen mellan slankhet och hori-
sontalitet, hur byggnaden annonserar Kopparlunden på avstånd 
och vilka skuggeffekter som skapas.

Ny bebyggelsestruktur ska mer präglas av den täta staden med 
gränder än av den glesa förortens uttryck, med höga byggnader 
som solitärer eller solitära placeringar som portar vid entréer. 
Höga byggnader får därför inte placeras på ett sådant sätt att 
de kräver stor fri yta runt sig själva och därmed skapar en gles 
struktur. Högre byggnader placeras indragna med den mer 
småskaliga strukturen som en ”sockel” i det offentliga rummet.  
Högre byggnader kräver en placering där de kan utgöra oriente-
ringspunkter och landmärken i stadsrummet.

I den historiska kärnan ska en låg höjd och skala bevaras för 
att bibehålla karaktären. I övrigt ska antal, höjd, placering och 
utformning av högre byggnader studeras noggrant i modell och 
jämföras med bevarad industrimiljö i skala, material och volymer. 

Sicklaområdet, Nacka
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Utveckling av det offentliga rummet
Det offentliga rummet ska ge möjligheter för en mångfald av 
verksamheter, aktiviteter och behov som innefattas i stadslivet.

I Kopparlunden ska fi nnas ett rikt utbud av tillgängliga och 
attraktiva platser och stråk där människor kan stanna upp, träffas 
och vara tillsammans i en trygg och inspirerande miljö. Det ska 
fi nnas stråk och platsbildningar som ger stöd för ungdomars 
behov av ”att hänga”, som möter barnfamiljers behov av nära och 
trygga aktivitetsplatser, som tillåter privata samtal eller samtal 
om utveckling av affärsidéer, som ger plats för teatergrupper/
musiker/”speakers corner” eller för den som bara vill betrakta 
stadslivet. Det fi nns även behov av offentliga platser där en 
mångfald av dessa aktiviteter kan mötas, korsbefrukta varandra 
och utvecklas.

Den befi ntliga inre strukturen i Kopparlunden innehåller redan 
idag gränder och prång som inspirerar att bygga vidare på. Den 
nya bebyggelsestrukturen ska inrymma intressanta platser och 
pocketparker med olika karaktär. Det kan vara platser för skulp-
turer, vatten, dofter, lek och rörelse.  Platser där man kan vila, 
leka, hänga, hitta lugn och ro eller spänning. Behov fi nns även av 
större parker/grönytor som kan möta behovet av gröna ytor för 
barns utevistelse, för lek, spel och upplevelser.

Utformningen av platsbildningar och stråk med olika karaktär, 
funktioner och möjligheter har minst lika hög prioritet i utform-
ningen som bebyggelsen. Nya gröna områden utformas på ett sätt 
som inte förvanskar områdets industrikaraktär.

Platser och stråk där människor kan träffas i en trygg och inspirerande miljö tillskapas.
Illustration Tovatt Architects and Planners

Superkilen, Köpenhamn



PLANPROGRAM KOPPARLUNDEN 31

Tillgänglighet - att tänka rätt i stort och 
smått ( Ströget, Köpenhamn)

Det är viktigt att det är tydligt vad som är privat och vad som 
är publikt. Bebyggelsen är väggar i det offentliga rummet och 
utformas så att de gemensamma rummen stärks, exempelvis med 
bottenvåningar som innehåller verksamheter som vänder sig till 
besökarna. Hänsyn till sol, ljus- och vindförhållanden tas vid 
placering och utformning av sittplatser och vistelseytor. Miljön 
ska kännas trygg och säker under dygnets alla timmar. 

Kopparlundsvägen är exempel på ett gaturum med mått som har 
en mänsklig skala. Gatunätet inom de nya bebyggelsestrukturer 
som skapas i stadsdelen utformas på liknande sätt med karaktär 
av småskalig gränd där endast nödvändiga transporter/biltrafi k 
i låg fart på de gåendes villkor tillåts. Platser och stråk ska 
utformas med god tillgänglighet för alla.

Grönska 
Inslag av grönska ska vara en tydlig kvalitet i stadsrummet, både 
för upplevelser och ur ekologisk synpunkt. Det är viktigt att ta 
vara på de alléer och trädrader samt klätterväxter som fi nns inom 
området och som ger området karaktär. Vackra solitärer fi nns 
också på ett par platser i norra delen av området. 

Gröna platser för lek och samvaro

Levande bottenvåningar
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Nya gröna områden tillskapas för att möta behovet av blomster-
prakt, lek och aktivitet, vila och samvaro. Den nya bebyggelse-
strukturen ska innehålla intressanta platser med olika karaktär 
där grönska blir ett viktigt inslag. Såväl lite större parker som 
små pocketparker tillskapas. 

Bostadsgårdar och balkonger med möjlighet till odling är ytterli-
gare en kvalitet som ska eftersträvas.

Gröna ytor används för att fördröja dagvatten, se även avsnittet 
Dagvatten. 

En sammanhängande grön struktur är viktig för att skapa ekolo-
giska samband. Även mindre grönytor , bukar och trädrader kan 
vara viktiga ur spridningssynpunkt. I området närmast järnvägen, 
där ingen bebyggelse kan tillåtas med hänsyn till risken för 
urspårning, skulle en ”wild-life-zon” (för fjärilar etc) kunna iord-
ningsställs för att öka den biologiska mångfalden i stadsdelen.  

Den rika förekomsten av mistlar i området kräver särskilt 
hänsynstagande.

Västra Hamnen, Malmö

Hållbart byggande
Byggnader utformas med hög kvalitet och för långsiktig hållbar-
het. EU:s och stadens mål om minskad energianvändning ska 
vara vägledande. Inriktningen ska vara resurshushållning och 
energieffektivisering i befi ntlig bebyggelse, liksom energismart 
teknik och riktigt bra klimatlösningar i den nya bebyggelsen. 

Lokal energiproduktion uppmuntras. Solceller på tak och i 
fasader är en möjlighet. 

Gröna fasader och tak blir en viktig del för klimatutjämning och 
dagvattenhantering. 

Västra Hamnen, Malmö

Superkilen, Köpenhamn

Bostadsgårdar med möjlighet till odling
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Västra Hamnen, Malmö

Köpenhamn

Avfallshantering
Gaturum med karaktär av småskaliga gränder kräver att uppsam-
lingsplatser för hushålls- och förpackningsavfall lokaliseras i 
anslutning till angörings- och huvudgator. Särskilt viktigt är 
detta i de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i den inre kärnan. 
Bottentömmande behållare och underjordsbehållare kan vara 
alternativ i en stadsmiljö med höga krav på samspel med kultur-
miljö och höga krav på arkitektonisk kvalitet liksom på gestalt-
ning av det gemensamma rummet.

Kollektivtrafi k
Lokalbusslinjer trafi kerar Kopparbergsvägen, Östra Ringvägen, 
Pilgatan och Malmabergsgatan. Tillgängligheten till befi nt-
liga hållplatslägen uppmärksammas i den fortsatta planeringen. 
Vägvisning,  gena förbindelser till hållplatserna och säkra gång-
passager ökar attraktiviteten för bussresenärer.

I planeringen ska möjligheten att dra en servicebusslinje genom 
stadsdelen beaktas.

Parkering
Kopparlundens läge i staden, närheten till stationen och goda 
bussförbindelser ger goda förutsättningar för att skapa ett område 
där man inte behöver använda egen bil och där det är lätt att gå, 
cykla och åka kollektivt till och från jobbet samt i tjänsten. Enligt 
stadens nya riktlinjer för parkering fi nns därmed skäl att göra en 
särskild parkeringsutredning för att fastställa vilka parkeringstal 
som ska gälla.

Bilpool för boende och för verksamheter, cykelpool med 
bemannad cykelservice, lånecyklar är exempel på åtgärder som 
minskar efterfrågan på parkering och som är möjliga att införa 
när Kopparlunden utvecklas. Bra och lättillgängliga parkerings-

möjligheter för cyklister ska fi nnas vid bostäder och verksam-
hetslokaler och viktiga målpunkter i stadsdelen. 
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I takt med att området utvecklas övergår mer och mer av nuvarande 
markparkering till parkeringshus och garage under byggnader. 
Parkeringshusen utformas med verksamheter i bottenvåningarna 
och föreslås i lägen där buller, risker, norrlägen mm försvårar 
annan exploatering. Byggnader med bostäder/verksamheter 
åt den tysta sidan och parkering åt den bullerstörda är också 
tänkbart. Markparkering ska i huvudsak vara små enheter med 
god utformning insprängda i bebyggelsestrukturen (korttidspar-
kering och parkering för rörelsehindrade). Laddningsstolpar för 
elbilar ska fi nnas både i garage och allmänt tillgängliga i området.

Förorenad mark
Den industriverksamhet som funnits i Kopparlunden har bidragit 
till föroreningar i både mark och grundvatten.  I det kommande 
omvandlingsarbetet kommer föroreningar att behöva hanteras, 
exempelvis genom vidare miljötekniska undersökningar, åtgärds-
utredningar och riskbedömningar. 

För att fastställa allmänna förutsättningar och mål som ska styra 
ambitionsnivån för hur föroreningar hanteras har ett måldoku-
ment upprättats (Kopparlunden Miljömål, Sweco, 2015-11-01). 
I måldokumentet klarläggs vilka krav som ställs på miljöförbätt-
ringar i området som helhet och hur dessa kan hanteras i samband 
med kommande exploatering. Måldokumentet är vägledande  för 
kommande beslut. Utgångspunkt för miljöarbetet ska vara att de 
som bor och vistas i området inte ska utsättas för hälsorisker, 
att marken ska ha de ekofunktioner som markanvändningen 
kräver samt att spridning av föroreningar till omgivningen ska 
minimeras. 

Övergripande åtgärdsmål 

De övergripande åtgärdsmålen anger vilken föroreningspåver-
kan som accepteras i Kopparlunden relaterat till hur området 
kommer att användas av människor och vilka naturområden 
som kan påverkas inom och utanför området. Bedömningen av 
eventuella saneringsbehov styrs till stora delar av åtgärdsmålen. 
För att underlätta det fortsatta arbetet med föroreningar i marken 
har även underlagsdokument som kan användas vid framtida 
åtgärdsutredningar och kostnads/nyttoanalyser ( riskvärderingar) 
tagits fram.

1.  Människor (barn och vuxna) ska kunna bo, arbeta och vistas 
i området utan risk för negativa effekter på hälsan, kortsik-
tigt och långsiktigt

2.  Föroreningar från marken ska inte spridas och leda till nega-
tiv påverkan av människors hälsa i grannområden

3.  Skyddet av markmiljön ska säkerställa att den markfunktion 
som krävs för planerad markanvändning kan upprätthållas

4.  Spridningen av föroreningar från Kopparlunden ska inte in-
nebära negativ påverkan på recipienter (exempelvis Mälar-
en) vilket innebär att spridningen inte ska äventyra uppfyl-
lelse av nationella, regionala eller lokala miljömål och/eller 
orsaka oacceptabel belastning och/eller negativ påverkan på 
grund-och ytvatten som naturresurser
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Västra Hamnen, Malmö

Västra Hamnen, Malmö

5.  Vid åtgärder ska hållbara lösningar eftersträvas och vid ut-
värdering av saneringsbehov ska den totala hållbarheten för 
olika åtgärdsalternativ beaktas. Detta innebär exempelvis att 
åtgärder sker på sådant sätt att den totala miljöbelastningen 
minskar och hushållning med ändliga resurser gynnas. 

6.  Kulturmiljövärden ska beaktas vid utvärdering av åtgärds-
behov och eventuella val av saneringsåtgärder. Så långt det 
är möjligt ska inte kulturmiljövärden påverkas negativt av 
efterbehandlingsarbetet.

Dagvatten
För att minska belastningen på Mälaren ska dagvattnet fördröjas 
och renas innan det lämnar Kopparlunden. Småskaliga lokala 
dagvattenlösningar med mindre konstgjorda grundvattenmaga-
sin, öppna dammar, gröna tak, växtbäddar, trädplanteringar och 
gräsytor som kan användas enskilt eller i olika kombinationer 
ska tillämpas. Goda möjligheter fi nns att låta dagvattenhante-
ringen ingå som en del i gestaltningen av området. 

För att klara extremfl öden skapas kontrollerade översvämningsy-
tor dit vattnet leds tillfälligt från områden känsliga för översväm-
ningar. En kontrollerad översvämningsyta kan till exempel  vara 
en nedsänkt hårdgjord yta som uppehåller och leder bort vatten 
vid  extrema fl öden. Under normala förhållanden kan ytorna 
användas som vistelseytor av olika slag. 

Kopparlundens kanter
Kopparlunden gränsar mot E18 i norr och järnvägen i öster. 
Buller, luftföroreningar, vibrationer och de risker som transport av 
farligt gods innebär ställer särskilda krav på innehåll, lokalisering 
och utformning av bebyggelsen. Området mot E18 ska signalera 
Kopparlunden och inte upplevas som en baksida. Järnvägen är en 
viktig entré till staden. Kopparlundens kanter kommer att kräva 
omsorg i planeringen. Skyddsåtgärder, gatumark och sockelvå-
ningar med mera ska bidra till områdets rumsliga kvaliteter.
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6GENOMFÖRANDE
För att visionen om Kopparlunden som en levande stadsdel ska 
bli verklighet krävs samverkan såväl mellan fastighetsägarna 
inom området som mellan staden och fastighetsägarna. 

Planprogrammet fokuserar på den unika kulturmiljön och på 
utvecklingen av det offentliga rummet. Utformningen av plats-
bildningar och stråk har minst lika hög prioritet i utformningen 
som bebyggelsen. Platser och stråk som är del av den övergri-
pande strukturen bör iordningställas i tidigt skede för att öka 
stadsdelens attraktionskraft och för att utgöra grund för den nya 
bebyggelsestrukturen. Det gäller även kopplingar till angräns-
ande stadsdelar såsom passager över Östra Ringvägen och gång- 
och cykelbro över E18. 

Staden och fastighetsägarna har i ramavtal enats kring principer 
för hur planprogrammet ska kunna genomföras. Utgångspunkt 
för ramavtalet är den volymstudie inklusive strukturskiss med 
beskrivning av de allmänna ytorna som Tovatt Architects and 
Planners upprättat. Slutlig utformning och volymer avgörs vid 
kommande detaljplanläggning. I senare skede ska genomföran-
det regleras mer i detalj genom tecknande av exploateringsavtal 
mellan staden och respektive fastighetsägare i varje planprocess. 
En för fastighetsägarna och staden gemensam styrgrupp ska 
fi nnas under genomförandetiden för att styra mot de gemen-
samma målen.

Stadens huvudsakliga roll i genomförandet är att tillhandahålla 
den övergripande infrastrukturen till och inom området. Staden 
ska vara huvudman för allmän platsmark inom området. Som 
allmän platsmark förslås  övergripande platser och stråk/gröna 
rum samt huvudgator och genomgående gång- och cykelvägar. 
Under planarbetet avgörs mer i detalj vad som kommer att vara 
allmän platsmark. Staden ansvarar för projektering och byggande 
av de allmänna anläggningarna. Fastighetsägarna ska tillsam-
mans fi nansiera utbyggnaden. 

Med utgångspunkt i volymstudien och den stadsstruktur som 
planprogrammet beskriver avgörs lämplig omfattning av respek-
tive detaljplan liksom lämplig etappindelning. I det fortsatta 
arbetet krävs samverkan mellan enskilda fastighetsägare när det 
gäller utformning av det offentliga rummet dvs platser och stråk 
som kompletterar den övergripande strukturen när det gäller att 
skapa förutsättningar för stadsliv i stadsdelen. Det gäller också 
gemensamma parkeringslösningar, dagvattenhantering, sanering 
av förorenad mark etc.
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En övergripande strategi för hantering av miljöföroreningar inom 
området har tagits fram av parterna gemensamt. I detta fastställs 
allmänna förutsättningar och mål. En modell för hur undersök-
ning och riskbedömning samt åtgärdsutredningar ska göras har 
också tagits fram, vilket underlättar det fortsatta arbetet med 
hantering av förorenad mark inom stadsdelen.

Det är viktigt att det ”nya Kopparlunden” redan nu kan erbjuda 
Västeråsarna nya och intressanta målpunkter som gör dem 
medvetna om Kopparlunden som en ny del av centrala Västerås 
och visa att något händer i området. Det kan handla om små 
tillägg i det offentliga rummet som bidrar till att man stannar upp 
och möter andra t ex nya sittplatser, tillfälliga installationer och 
utställningar samt aktiviteter som lockar besökare.

Matservering i container - en tillfällig lösning som blir en ny mötes-
plats, Västra Hamnen, Malmö

Kartan visar allmän platsmark , är underlag för ramavtal
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Utveckling över tid - 

illustration av stadsstrukturens möjligheter
Den befi ntliga strukturen och alla befi ntliga byggnader utgör 
grunden för stadsbyggnadsstrukturen i området och därmed för 
framtida byggnader och rumsbildningar. Det möjliggör en fl exibi-
litet i tid och rum. Fastigheten i ett givet kvarter kan utvecklas över 
tid beroende på fastighetsägarens intentioner och vidare diskussio-
ner med staden och övriga fastighetsägare. Befi ntliga byggnader 
kan sparas, integreras eller rivas, om de inte utpekats som bärare 
av höga kulturmiljövärden. 

För att illustrera möjligheterna till utveckling över tid visas här ett 
fi ktivt exempel hämtat från den volymstudie som Tovatt Architect 
and Planners gjort. De tredimensionella plandiagrammen visar hur 
befi ntliga byggnader kan sparas, utvecklas och integreras samt 
hur kringliggande ny bebyggelse bidrar till att skapa småskaliga 
stadsrum. Diagrammen belyser även behovet av gemensamhets-
lösningar mellan olika fastighetsägare.  

steg 1 - Dagsläge 

Dagens byggnader och angöring 

steg 2 - På- och ombyggnad

Befi ntlig byggnad utvecklas enligt en lång-
siktig strategi, angöring/trafi k som idag
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Förtätningen fortsätter, stora delar 
av kvarteret är färdigställt. Temporär 
användning av allmän platsmark har 
upphört och ett nytt urbant landskap 
tagit form. Befi ntlig industribyggnad 
utgör fasad mot en ny gränd och en 
ny pocketpark har växt fram.

steg 5 - Fortsatt förtätning

Ny bebyggelse tar form. Delar av be-
fi ntlig industribyggnad har rivits och 
här kommer nu nya bostäder och 
verksamheter i bottenvåningarna.

steg 4 - Nya fastighetsbildningar

Ny gata ersätter befi ntlig, tidigare 
vägmark tas i anspråk för bebyggelse 
och allmän plats.

steg 3 - Utveckling av närområdet 

Ny sträckning av gata i norr möjliggör 
ytterligare komplettering av bebyg-
gelse. Kvarteret och helheten kan 
betraktas som färdig.

steg 6 - Delområdet färdigställt
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7KONSEKVENSER
Programmets konsekvenser har bedömts utifrån målen för 
planeringen av Kopparlunden och strategierna för en hållbar 
utveckling i Västerås översiktsplan 2026. En hållbar utveckling 
av staden bygger på ett samspel mellan ekologiska, ekonomiska, 
sociala och kulturella aspekter. Utvecklingen av Kopparlunden 
ska bidra till en hållbar och klimatsmart utveckling av Västerås. 
Detta återspeglas i de mål för utvecklingen av Kopparlunden som 
formulerats i programmet - levande, unika, öppna, tillgängliga, 
hållbara och attraktiva Kopparlunden. 

För ett planprogram fi nns inga formella krav på att en miljö-
bedömning ska göras. I det fortsatta arbetet med detaljplaner 
får behovsbedömningar göras för att avgöra om detaljplanerna 
innebär betydande miljöpåverkan.

En social konsekvensanalys har tagits fram (Norconsult 2015-
06-01). Analysen är anpassad efter planprogrammets översiktliga 
innehåll och är således generell i sina slutsatser om konsekven-
serna av ett genomförande av planprogrammet.

Social hållbarhet
Planprogrammet ger goda förutsättningar att skapa en attraktiv 
och levande stadsdel med ett rikt och varierat folkliv. Nya mötes-
platser, ett varierat bostadsutbud och blandad bebyggelse bidrar 
till mångfald och möten mellan invånare med olika bakgrund och 
förutsättningar

Genom att skapa förutsättningar för mer liv och rörelse under en 
större del av dygnet bidrar genomförandet av planprogrammet 
till en högre grad av trygghet i den fysiska miljön.

Planprogrammet föreslår att de kopplingar till omkringliggande 
stadsdelar som fi nns förstärks och att nya tillskapas. Att bygga 
bort trafi kbarriärer och obehagliga passager gör stadsmiljön 
tryggare.

Gång- och cykeltrafi k prioriteras inom stadsdelen, vilket ger 
goda förutsättningar för en trafi ksäker miljö för barn att vistas 
och färdas i. Det ger också såväl barn som vuxna ökade möjlig-
heter till vardagsmotion.

Social hållbarhet handlar om hur ett bra 
vardagsliv kan skapas där vi bor, arbetar 
och vistas. Ett bra vardagsliv handlar om 
trygghet, hälsa och säkerhet, tillgång till 
skola, förskola, butiker och mötesplatser. 
Ett bra vardagsliv förutsätter en miljö som 
inbjuder till möten och kontakter.

SOCIAL HÅLLBARHET                               EKONOM
ISK HÅLLBARHET                         EKOLOGISK HÅLLBARHET       
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Kulturell hållbarhet handlar om respekt för 
kulturarvet och kulturmiljön liksom platsers 
identitet. Kulturell hållbarhet handlar också 
om möjligheter till upplevelser och möten 
samt möjligheter att uppleva och utöva 
olika kulturformer.

Kulturell hållbarhet
Planprogrammet ger förutsättningar för en utveckling som 
utgår från kulturmiljövärdena och berättelsen om Kopparlunden 
samtidigt som nya kvaliteter tillförs. Beskrivningen av värdebä-
rarna i Kopparlunden och hur kulturmiljövärdena ska tas tillvara 
i planeringen liksom de övergripande gestaltningsprinciperna 
ger grunden för en balanserad utveckling. De unika värdena i 
den gamla industrimiljön ger förutsättningar att öka invånarnas 
identitet och stolthet.

Nya mötesplatser ger möjligheter att uppleva och utöva olika 
kulturformer, där den historiska miljön inbjuder till kreativa 
möten.

Ekonomisk hållbarhet
Planprogrammet ger goda förutsättningar att möta efterfrågan 
på attraktiva miljöer för bostäder och verksamheter och därmed 
förutsättningar för människor och företag att verka och utvecklas. 

Genom exploatering i ett centralt beläget område utnyttjas redan 
gjorda investeringar i gator och ledningsnät, kollektivtrafi k mm. 
Att ge de historiska byggnaderna och miljöerna ny användning 
och anpassa dem till nya funktioner är också att hushålla med 
resurserna. 

Ekologisk hållbarhet
Planprogrammets inriktning är förtätning, funktionsblandning, 
närhet till service, mötesplatser och allmänna kommunikationer 
samt prioritering av gående och cyklister, vilket bedöms leda till 
utsläppen av växthusgaser per person minskar. 

Exploateringen inom området förutsätter att åtgärder vidtas för 
att marken ska ha de ekofunktioner som markanvändningen 
kräver samt att spridningen av föroreningar till omgivningen 
minskar. Det innebär bl.a att belastningen på Mälaren minskar.

Planprogrammets förslag innebär att ny grönska tillkommer i 
området.

Sociala konsekvenser
En social konsekvensanalys med samrådsförslaget som utgångs-
punkt har gjorts (Norconsult 2015-06-01). Att Metallverksgatans 
fått en ny sträckning längs järnvägen liksom att överdäckning-
en över E18 utgått ur förslaget var också en förutsättning när 
analysen gjordes.

Analysen är anpassad efter planprogrammets översiktliga 
innehåll och är således generell i sina slutsatser om konsekven-
serna av programmets genomförande. Den lyfter fram särskilda 
kvaliteter som bör eftersträvas i syfte att uppnå en socialt hållbar 
stadsdel. 

Ekologisk hållbarhet handlar om att använ-
da mark och vatten på ett sätt som stärker 
naturens bärkraft, skyddar vattnets kvalitet 
och utvecklar den biologiska mångfalden. 

Ekonomisk hållbarhet handlar om hushåll-
ning med resurser men även om konkur-
renskraft – att kunna möta efterfrågan på 
attraktiva bostäder och verksamhetslokaler 
och om att skapa förutsättningar för so-
ciala och kulturella aktiviteter. 
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I konsekvensanalysen belyses innebörden av blandstad, tillgäng-
lighet och säkerhet, identitet och sammanhållning samt mångfald 
och integration. Slutsatsen är att förutsättningarna för ett rikt och 
varierat stadsliv bedöms vara goda. Bland frågor att arbeta med 
i den fortsatta planeringen nämns behovet av grönska, parker 
och lekplatser samt skolor och förskolor. Andra frågor att arbeta 
vidare med är utomhusbuller och barriäreffekter kopplade till 
omgivande vägar, effekter vilka särskilt drabbar barnen. Bland 
trygghetsfrågor lyfts tryggheten längs cykelstråket utmed 
järnvägen samt i kopplingarna till omgivande stadsdelar. 

Lev! Glaskonstverk ger ökad säkerhet och trivsamhet i gång- och 
cykelpassage, Umeå
Ett varierat utbud av bostäder och en variation i utbudet av 
lokaler, både vad gäller pris och storlek, ger goda förutsättningar 
för mångfald och integration. 

Sammanfattningsvis konstateras att det är viktigt att det sociala 
perspektivet följer med och beaktas i den fortsatta planeringen.

Strategier för en hållbar utveckling i Västerås över-
siktsplan 2026
Föreslagen utveckling av Kopparlunden till en attraktiv, levande 
stadsdel överensstämmer med strategierna i Västerås översikts-
plan 2026.

Attraktiv regionstad - I Kopparlunden fi nns intressanta och 
attraktiva miljöer som kan berätta om stadens industrihistoria 
och erbjuda kulturupplevelser för boende och besökare.

Kreativt näringsklimat - Kopparlunden erbjuder intressanta och 
kreativa miljöer. 

Kulturliv ger staden karaktär - Kopparlunden har goda förutsätt-
ningar att utvecklas till en kulturell mötesplats. 

Bostäder för alla – programmet skapar förutsättningar för 
bostäder i centralt läge med närhet till stationsområdet, centrum 
och Mälaren. 

Bygg staden inåt - En utveckling av Kopparlunden utnyttjar 
befi ntliga resurser och ger möjligheter till större mångfald.
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City – mötesplats för alla - Förbättrade gång- och cykelstråk 
förbinder Kopparlunden med city och gör Kopparlunden till en 
stadsdel sammanvävd med stadens centrala delar. 

Kulturarv och utveckling i samklang - Den gamla bebyggelsen är 
utgångspunkt för fortsatt utveckling och mötet mellan kulturhis-
toria och nutida tillägg ger möjligheter att skapa en stadsdel med 
egen identitet.

Enkelt att gå och cykla – Gående och cyklister prioriteras i 
Kopparlunden. Gång- och cykelstråk länkar samman stadsdelen 
med omgivande områden och med stadens centrum och Mälaren. 

Kollektivtrafi knätet som ryggrad - Gångavstånd till busshåll-
platser och centralstationen ger möjligheter till kollektivtrafi k-
resande. 

Viktiga miljöaspekter vid genomförandet av planpro-
grammet  
I det fortsatta arbetet med detaljplaner får behovsbedömningar 
göras för att avgöra om detaljplanerna innebär betydande miljö-
påverkan. Här redovisas en preliminär sammanställning av de  
miljöaspekter som kan behöva utredas närmare inom ramen för 
kommande detaljplanearbete.

Kulturmiljö
Fördjupade analyser av kulturmiljövärdena och byggnadernas 
tålighet för förändringar och tillägg förutsätts göras i samband 
med detaljplanläggning och bygglovprövning.

Grönstruktur
Tillgången på grönyta i Kopparlunden är förhållandevis begränsad 
och det fi nns inte några större parker/grönytor inom gångavstånd 
(300 m). Inslag av ny grönska i området förutsätts. Fördjupade 
analyser av omfattningen och strukturen av gröna ytor förutsätts 
göras i samband med kommande detaljplanläggning. Tillgången 
till gröna ytor för barns utevistelse vid förskolor och skolor ska 
särskilt belysas.
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Befi ntliga alléer och trädrader är en viktig resurs att ta vara på.  
Den rika förekomsten av mistlar i området innebär att kompensa-
tionsåtgärder kan bli aktuella om träden inte kan bevaras.

Behovet av gröna ytor för lek och utevistelse ska beaktas.

Mistel är vanligt förekommande

Markföroreningar
Tidigare industriverksamhet har bidragit till föroreningar i både 
mark och grundvatten vilket innebär att åtgärder kan behöva 
vidtas innan etablering av bland annat bostäder är möjlig.

I det måldokument som upprättats ( Kopparlunden Miljömål, 
Sweco, 2015-11-01) klarläggs vilka krav som ställs på miljö-
förbättringar i området som helhet och hur dessa kan hanteras 
i samband med kommande exploatering. Måldokumentet är 
utgångspunkt för hur arbetet med föroreningsfrågorna ska 
bedrivas och ger vägledning för kommande beslut i enskilda 
ärenden.  

Yt- och grundvatten

Utsläpp av dagvatten påverkar vattenkvalitén i Mälaren och 
bedöms kunna ge betydande konsekvenser för vattenlivet. 

Inriktningen i planprogrammet är att markföroreningar från 
området inte ska bidra till negativ påverkan på Mälarens 
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vattenkvalitet eller akvatiska liv genom spridning till dag- eller 
grundvatten. Infi ltration av dagvatten får inte leda till spridning 
av markföroreningar. Dessa frågor hanteras i det ovan nämnda 
måldokumentet.

Buller och vibrationer 
Den väsentligaste källan till buller inom och i anslutning till 
stadsdelen är väg- och järnvägstrafi k men andra källor kan fi nnas 
inom området exempelvis restauranger. 

Särskilda bullerutredningar görs i samband med kommande 
detaljplanläggning. 

Luftkvalitet
Vid planering av bostäder eller annan stadigvarande verksamhet 
där människor vistas utomhus längre perioder i området närmast 
E18 bör mätningar eller mer detaljerade beräkningar göras i 
samband med kommande detaljplanläggning.

Risker förknippade med transporter av farligt gods
De riktlinjer som fi nns för hur hänsyn ska tas till risker förknip-
pade med transporter av farligt gods förutsätts utgöra grund för 
den fortsatta planeringen. Vid behov upprättas särskilda riskana-
lyser.

Kopparlundens identitet som industriområde innebär att området 
till stora delar består av hårdgjorda ytor idag. Inslag av ny 
grönska i området förutsätts.  Befi ntliga alléer och trädrader är 
en viktig resurs att ta vara på.  Den rika förekomsten av mistlar i 
området innebär att kompensationsåtgärder kan bli aktuella om 
träden inte kan bevaras.
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8PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Kopparlunden idag
Sedan slutet av 1990-talet har Kopparlunden genomgått en 
omfattande omvandling. Borta är de tunga industriverksamheter-
na och gasklockan mitt i området. Gator har öppnats in i området. 
I Kopparlunden fi nns idag närmare 200 företag, bland annat med 
inriktning IT och konsultverksamhet.  Antalet anställda inom 
området är 1200-1300 personer. Teknikbyn, nu Västerås Science 
Park, etablerades 1998. Här fi nns också restaurang och hotell, 
bageri och några mindre butiker, liksom grossistföretag, gym, 
läkarmottagning mm. Culturen med kultur- och föreningsverk-
samhet har funnits i området sedan slutet av 1990-talet. 

Omvandlingen av Kopparlunden har inneburit att byggnaderna 
har fått nytt innehåll. Några byggnader har rivits, exempelvis 
rörverket och folievalsverket, vilka ersatts av en ny parkering i 
norr. Ett par mindre byggnader öster om det gamla valsverket är 
också borta. Invändiga ombyggnader har i vissa fall varit genom-
gripande, ex har det gamla valsverket fått en helt ny inre struktur, 
medan dess yttre har kvar sin ursprungliga volym och karaktär. 
Emausverkstadens nordligaste skepp, där bl.a. Culturen fi nns, 
har byggts om invändigt men har kvar detaljer som minner om 
den tidigare industriverksamheten.

Nya byggnader har uppförts vid Legeringsgatan, Trefasgatan och 
vid Metallverksgatan i norr. Ny- och ombyggnader pågår inom 
den inre kärnan.

Förutom i den inre kärnan präglas området av stora hårdgjorda 
ytor som ger känslan av industriområde. Stora ytor är upplåtna 
för parkering, men här fi nns också stora ytor utan specifi k 
användning.

Kulturmiljövärden
Kopparlunden började bebyggas med verkstäder för industri-
verksamhet 1898. Industrins behov har styrt bebyggelseutveck-
lingen.  Detta ger en speciell karaktär åt dagens Kopparlunden 
och dess bebyggelsemiljöer. 

Inventeringar
Som en del i arbetet med översiktsplanen  från 1995 gjordes 
kulturhistoriska inventeringar av bebyggelsen, såväl exteriört 
som interiört (”AB Svenska metallverken i Västerås”, Västman-
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lands läns Museum, Johan Dellbeck, 1993 samt ”Kopparlun-
den i Västerås, Kulturhistoriska värden i interiörerna”, Anders 
Franzén, 1994). 

Länsmuseets utredning behandlar i första hand bebyggelsen i 
den centrala kärnan samt ASEA:s verkstadsbyggnader i söder. 
Samtliga byggnader tillkomna under de tidiga utbyggnadsetap-
perna (1898-1900 samt från 1910-talet) bedöms ha stort kultur- 
och arkitekturhistoriskt värde. Det gäller även Emausverkstaden 
och Arvidverkstaden ( nuvarande Bombardier-huset).

Enligt Franzens inventering, som avser interiöra värden, har det 
gamla valsverket och det nya huvudkontoret de högsta kultur-
historiska värdena. Ytterligare några byggnader har betydande 
kulturhistoriskt värde. Franzens inventering innehåller också 
värdefulla gaturum och miljöer. 

I samband med framtagandet av detta planprogram har dessa 
inventeringar kompletterats med en inventering av bebyggelsen 
i områdets norra och östra delar (Stiftelsen kulturmiljövård i 
Mälardalen 2012). Värderingen innefattar teknik- och industri-
historisk, arkitektonisk och byggnadshistorisk bedömning. För 
respektive byggnad lämnas också rekommendationer rörande 
framtida underhåll/ombyggnadsmöjligheter etc. Även utemiljöer, 
gatustrukturer mm med kulturhistoriskt intresse har beskrivits.

Kartor från inventeringarna gjorda av Johan Dellbeck 1993 och Anders Franzén 1994.
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Riksintresse för kulturmiljövård
Centrala Västerås är utpekat som riksintresse för kulturmiljö-
vården. Till det som defi nierar riksintresset hör industrialismens 
samhällsbyggande under 1800-talets slut och 1900-talets början. 
Länsstyrelsen har i rapporten ”Industrialismens samhällsbyggan-
de i Västerås stad – från 1800-talets slut till 1900-talets början” 
redovisat vilka delar av den byggda miljön som faller inom 
ramen för industrialismens samhällsbyggande. Kopparlunden 
ingår i detta område. Ett arbete som ska utgöra underlag för att 
närmare precisera riksintresset pågår i dialog med kommunen. 
Det tidiga 1900-talets industribyggnader, rikt dekorerad tege-
larkitektur med historiserande stilar, och att det fi nns byggnader 
från olika tidsperioder som visar på kontinuiteten i industrins 
utveckling har lyfts fram som uttryck för riksintresset liksom de 
stora byggnadsvolymerna.

Kulturmiljövärdena i planprogrammet
Inventeringarna utgör underlag för planprogrammets bedöm-
ningar av hur den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen och 
miljön ska hanteras i den fortsatta utvecklingen av Kopparlun-
den.När det gäller de äldre utvärderingarna så har det, under de 
20 år som gått, hänt en del med byggnaderna vilket innebär att 
värderingarna förskjutits. De äldre inventeringarna bedöms fort-
farande ha aktualitet, men många aspekter som man idag väger 
in, exempelvis socialhistoriskt värde, togs inte upp i de värde-

Kartorna visar vilka byggnader som inne-
fattas av den kompletterande inventeringen 
som gjordes 2012, samt resultatet.

Mycket värdefull byggnad

Värdefull byggnad

Utemiljöer/gatustrukturer m.m. 
med kulturhistoriskt intresse

Teckenförklaring
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ringsmetoder som då användes. En mer nyanserad bedömning 
underlättar den framtida utvecklingen inom området. När det 
gäller 2012 års inventering har kommunen, med full respekt för 
den gjorda utredningen, gjort en delvis annan bedömning. 

Områdets karaktär
De historiska byggnaderna, stråken och platserna tillsammans 
med berättelserna om Kopparlunden ger området dess unika 
identitet.  Vissa byggnader sticker ut som exempel på industriar-
kitektur av högt värde eller som symboler för ett Västerås i stark 
frammarsch.

Området har i huvudsak byggts ut i etapper från slutet av 1800-
talet till mitten av 1950-talet. Utbyggnadsetapperna speglar 
Metallverkens stora expansionsperioder. 

Den småskaliga inre kärnan av Kopparlunden karakteriseras 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i en relativt homogen 
höjdskala. Byggnaderna är främst tillkomna under tidigt 1900-tal 
fram till 1930-talet. De håller överlag en god arkitektonisk 
kvalitet och är hantverksmässigt utformade, huvudsakligen i 
tegel. Byggnadsstrukturen binds ihop av gatstensbelagda gator 
som slingrar sig förbi byggnaderna och ger upphov till platser 
och oväntade prång. Den centrala Kopparlundsgatan bildar en 
nordsydlig axel i bebyggelsestrukturen. I kärnan fi nns grönska 
som förstärker miljöerna, vildvin på fasader, alléer och träd som 
minner om äldre bruk av platsen.   

Den stora industrihallen i söder, uppdelad i fl era skepp, uppfördes 
ursprungligen av ASEA mellan 1899 och 1947 och skapar 
uppskjutande fasader som kräver plats omkring sig. Skeppet 
längst i söder, som är det senast uppförda, ger ett monumentalt 
intryck. Med sin resning och form utgör den en märkesbyggnad 
för hela stadsdelen.

Även Arvidverkstaden från mitten av 1930-talet, belägen utmed 
Pilgatan, har ett monumentalt yttre och en framträdande plats i 
stadsbilden.

Under Metallverkens rekordår på 1950-talet revs de sista arbetar-
bostäderna för att ge utrymme för större platser och industrihallar. 
De storskaliga ”ruffa” industrihallarna, som snarare är skapade 
efter behov av större produktionsmaskiner än för människors 
behov, är främst belägna i områdets norra del. 

Inom området fi nns några kvarvarande miljöer där bebyggelse 
och omkringliggande plats eller miljö är värda att lyfta fram som 
viktiga symboler för Kopparlunden. Metallverkens nya huvud-
kontor vid Östra Ringvägen är symboliskt viktigt inte bara för 
Kopparlunden utan för Västerås som industristad. Huvudkonto-
ret har höga arkitektoniska kvalitéer.

Teglet dominerar i området. Tegelfasaderna är varierande och 
typiska för olika tidsepoker. Här fi nns fasader som lånat sin 
form från medeltidens tegelarkitektur, vilket var typiskt för det 
sena 1800-talets industriarkitektur. Byggnaderna från 1940- och 
50-talen är snarast funktionalistiska i sin avskalade fasadarkitek-
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tur. Det nya huvudkontoret från mitten av 1950-talet avviker från 
den övriga industribebyggelsen då det är putsad och inte i tegel. 

Kopparlundens värdebärare 
Kopparlundens historia ska vara avläsbar även när området 
utvecklas och förändras. För att beskriva det som gör Koppar-
lunden unikt har ett antal värdebärare defi nierats. Värdebärarna 
bär upplevelsen av Kopparlunden och ska göra så även fortsätt-
ningsvis. Värdebärarna ska genomsyra vidare planering och vara 
en resurs vid utveckling av stadsdelen. De är utgångspunkt för 
beskrivningen av hur kulturmiljövärdena ska tas tillvara i plane-
ringen, se kapitlet KVALITETSPROGRAM.

Berättelsen om Kopparlunden och dess historia 
Det är inte bara de fysiska spåren från 
industrin i Kopparlunden som återstår. Det 
fi nns immateriella värden och berättelser 
om Kopparlunden som i möjligaste mån 
ska tas tillvara vid den fortsatta utveck-
lingen av stadsdelen. Sådant kan t ex vara 
industrihistoriska visningar av området, 
utställningar, insamling av berättelser, 
konst i området.   

Gatu- och platsstrukturen i kärnan - en färdig struktur
Gatu- och platsstrukturen i kärnan är färdig 
och väl avvägd. Den ger ett sammanhål-
let uttryck som ramas in av befi ntliga 
byggnadsvolymer. Den skapar intressanta 
gångstråk och små platsbildningar. Struk-
turen skapar oväntade platser bakom 
husväggar och gathörn. Idag är både gator 

och gatufasader ödsliga, platserna används till bilparkering. I 
framtiden fi nns en mycket stor potential i dessa för att ta tillvara 
och för att skapa levande stadsrum.   

God arkitektur från främst 1900-talets första decennier
Det tidiga 1900-talets industribyggna-
der, rikt dekorerad tegelarkitektur med 
historiserande stilar. B yggnaderna speglar 
sin tids industriarkitektur. Verkstäderna 
skulle utstråla kvalitet. Man använde nya 
konstruktioner (stålskelettstomme). 

Kopparlundens årsringar och dess avläsbarhet 
Byggnader från olika tidsperioder visar på 
kontinuiteten i industrins utveckling. 
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Centrala nordsydliga stråket – Kopparlundsvägen - genom 
kärnan 
Den nordsydliga Kopparlundsvägen skär 
centralt genom den relativt intakta kärnan 
av Kopparlunden. Stråket har tidigare 
delat industribyggnader och arbetarbostä-
der men även fungerat som en bruksgata 
genom området. Utmed stråket fi nns välbe-
varad historisk bebyggelse som utgörs av 
homogent färgade tegelfasader i mänsklig höjdskala. Utmed 
stråket fi nns små viktiga platser och grönska på fasader men även 
alléer som förstärker uttrycket. I fl era av husen fi nns utåtriktad 
verksamhet. 

Kontrasten i skalan hos byggnaderna 
Kopparlunden ger uttryck för en skarp 
och intressant kontrast mellan de enorma 
byggnadsvolymerna i söder och norr och 
de mer mänskliga byggnadsvolymerna 
i den centrala kärnan. De största hallarna 
är byggda för maskiner, de sträcker sig 
över fl era kvarter och de höga fasaderna 
bidrar till stadens siluett. I Kopparlundens kärna har bebyg-
gelsen en lägre och mer homogen skala. Den skiftande skalan i 
byggnaderna visar på utvecklingen av området. De kvarvarande 
byggnadernas mäktighet uttrycker ett maktspråk och minner om 
Kopparlundens storhetstid.  

En kvarvarande industrikänsla 
I Kopparlunden fi nns fortfarande till viss del 
känslan av industri och en ruff stil. Delar av 
gatumiljöer och byggnader är inte så tillrät-
talagda. På och mellan hus fi nns utanpålig-
gande rör, gamla traverser. Industridetaljer 
på byggnader som t ex fästanordningar, 
skyltar, gamla portar är andra exempel.  

Industriarvets uttryck i symbolbyggnader och byggnader 
med en avläsbar historia
Byggnader som tydligt ger uttryck för 
Kopparlunden och Västerås historia.  
Byggnader med starka symbolvärden för 
makt och status t ex huvudkontoren. Mer 
anspråkslösa byggnader, men med ett 
tydligt symboliskt värde, t ex vaktkuren i 
söder.  
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Grönstruktur 
Kopparlundens identitet som industriområde innebär att området 
till stora delar består av hårdgjorda ytor.  Markbeläggning med 
smågatsten fi nns, speciellt i den inre kärnan, men stora ytor 
är asfalterade.  De alléer och trädrader samt klätterväxter som 
fi nns inom området är därför av stor betydelse och ger området 
karaktär, särskilt inom områdets centrala delar. Vackra solitärer 
fi nns också på ett par platser i norra delen av området. Lind 
tycks vara det äldsta och vanligaste trädslaget, men även andra 
arter exempelvis oxel och björk förekommer. Klätterväxterna 
domineras av vildvin. I träden fi nns riklig förekomst av mistel, 
som är fridlyst. Buskytor och rabatter är senare tillkomna inslag 
utom vid gamla huvudkontoret, där det sedan tidigare funnits en 
trädgård. Det nya huvudkontoret, som byggdes på 1950-talet, 
hade enligt uppgift en representativ trädgårdsanläggning ut mot 
Östra Ringvägen. Idag fi nns endast fontänen med sin skulptur 
”Familjen” kvar.

Gröna ytor/planteringar

Stora äldre träd

Vildväxande buskage/träd

Nyare träd

Nyplanterade mindre träd

Teckenförklaring

I samband med nyanläggning av Metallverksgatan och en större 
parkeringsyta vid den norra infarten har nya trädrader planterats.

Spontant etablerad grönska fi nns främst längs E18 och järnvägen.

Lindallé Kopparlundsvägen

En plats invid den tidigare Emausbäcken 
som tjänat som uteplats för intilliggande 
verkstäder. Eken har funnits här före nuva-
rande bebyggelse.
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Målet i Västerås översiktsplan 2026 är att alla ska ha ett grön-
område inom 5-10 minuters promenad (eller ca 300 m) från sin 
bostad eller arbetsplats för att bland annat kunna uppleva lugn 
och ro och avkoppling. 

Östra Kyrkogården och parken söder om denna är en grön lunga 
i staden som har potential att utvecklas till en lugn oas för de som 
bor och arbetar i Kopparlunden. 

Samband med omgivande stadsdelar
Industriområdet Kopparlunden var slutet mot omvärlden. De 
stora byggnaderna med sina höga fasader har dominerat sin 
omgivning och stängt ute all insyn. För att komma in i området 
var man tvungen att passera portvakten.  Kopparlunden är idag 
tillgängligt för västeråsarna, men upplevs fortfarande som en 
isolerad ö, där järnvägen, E18, Kopparbergsvägen och Östra 
Ringvägen utgör barriärer. 

Idag fi nns fyra entréer till området; från väster via den genom-
gående Metallverksgatan och via Pressverksgatan från öster. 
Områdets centrala del nås från väster via Trefasgatan.

Stadens cykelvägnät ansluter till Kopparlunden men det fi nns 
inga utpekade stråk genom området.

Cykelbanor fi nns längs Östra Ringvägen och Kopparbergsvägen 
samt Pilgatan. Från Pilgatan kan man nå Metallverksgatan via en 
gammal järnvägsbro som idag fungerar som gång- och cykelbro. 
I övrigt är bilentréerna till området även entréer för gående och 
cyklister.

Kopparlunden nås med buss via fl era lokalbusslinjer. Linje 6 
trafi kerar Kopparbergsvägen – Östra Ringvägen, linje 4 Malma-
bergsgatan – Pilgatan. Hållplatsen på Pilgatan trafi keras av fl era 
av de övriga lokalbusslinjerna.  Gångavståndet till närmaste 
hållplats bedöms vara max 300 meter var man än befi nner sig i 
området.

Östra Ringvägen med Östra Kyrkogården i bakgrunden

5

3
2
1

4

6

Karta över busslinjer 
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Idrottsplanerna norr om E18 – Ringvallen -  och Emausparken 
liksom grönstråket kring Emausbäcken är en resurs som mötes-
plats för aktivitet, idrott och hälsa. För att området ska bli till-
gängligt från Kopparlunden krävs en ny gång- och cykelpassage 
över E18.

Parkering
Kommunfullmäktige har i nov 2015 antagit program  och rikt-
linjer för parkering i Västerås. I ett pilotprojekt har studerats hur 
man med hjälp av Mobility management åtgärder kan minska 
efterfrågan på parkering för såväl befi ntliga verksamheter som 
tillkommande verksamheter och bostäder i området Kopparlun-
den (Parkering i Kopparlunden, Trivector, 2013).

Markföroreningar 

Den industriverksamhet med bl.a gjuteri, tråddrageri, valsverk 
och laboratorium som funnits i Kopparlunden har bidragit till 
föroreningar i både mark och grundvatten och området har varit 
föremål för fl era miljötekniska mark- och grundvattenundersök-
ningar. I vissa delar har även saneringsåtgärder utförts vid av-
veckling av verksamheter eller inför nybyggnationer. 

Hela området är utfyllt. Fyllningens mäktighet varierar mellan 
0,5 och 2 meter och den består av sand, grus och sten, inom vissa 
delar även av tegel, slagg och skrot. 

På uppdrag av fastighetsägarna har Structor Miljöteknik AB 
upprättat en sammanställning av genomförda undersökningar 
och saneringsåtgärder inom Kopparlunden (Kopparlunden 
Sammanställning miljötekniska undersökningar, Structor Miljö-
teknik AB, 2013-03-06). Syftet med sammanställningen är att få 
överblick över föroreningssituationen i hela området och på så 
sätt identifi era eventuella kunskapsluckor. Uppdraget omfattade 
föroreningar i mark, grundvatten och porluft. I uppdraget ingick 
inte sammanställning av inventeringar och saneringsåtgärder 
som rör byggnader. 
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Kompletterande provtagningar har också gjorts under sommaren 
2013.  Grundvatten, dagvattenbrunnar och Emausbäcken har 
undersökts med avseende på metaller och klorerade lösningsme-
del. Trädprovtagning har också gjorts med avseende på klorerade 
lösningsmedel (Kopparlunden, Västerås, PM – Utredning och 
översiktlig kartläggning av föroreningssituationen i mark och 
grundvatten, Structor Miljöteknik AB, 2013-09-12).

Av rapporten framgår att fyllningen generellt innehåller förhöjda 
metallhalter. Det är framförallt koppar och zink som förekom-
mer i förhöjda halter. Underliggande naturliga massor är i vissa 
punkter också påverkade av metaller, halterna är dock generellt 
lägre än i ovanliggande fyllning.

Inom området förekommer ställvis förhöjda halter av framförallt 
tyngre oljekolväten. Undersökning av oljekolväten och PAH 
har endast utfört punktvis och dessa ämnen förväntas främst 
förekomma vid punktkällor såsom gamla cisterner eller liknande.

Användning av klorerade lösningsmedel har förekommit på fl era 
platser inom Kopparlunden. Klorerade kolväten har endast analy-
serats i mindre omfattning i jorden. Dessa ämnen bedöms främst 
förekomma i grundvattnet och i porluften, där de uppmätts även i 
höga halter. De klorerade föroreningarnas utbredning och omfatt-
ning är inte klarlagd. Omfattande undersökningar har gjorts i 
anslutning till det gamla laboratoriet vid Östra Ringvägen, där 
höga halter uppmätts.

På uppdrag av fastighetsägarna har Sweco Environment AB 
utfört undersökningar av grundvatten inom området under 2015 
med syftet att bedöma riskerna för spridning av föroreningar till 
recipienten dvs. Mälaren. Undersökningarna har presenterats 
i en riskbedömningsrapport (Riskbedömning Kopparlunden- 
Påverkan på recipient, Sweco Environment AB, 2015-11-15).

Planförhållanden

Översiktsplan
För området gäller Västerås översiktsplan 2026, antagen av 
kommunfullmäktige 6 dec 2012, samt den särskilda fördjupning-
en Översiktsplan för Kopparlunden, ÖP49, som antogs 1995.

I Västerås översiktsplan 2026 anges att Kopparlunden ska vida-
reutvecklas till en stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser 
och kulturlokaler. 

Målet i gällande översiktsplan för Kopparlunden är att det 
tidigare slutna industriområdet ska omvandlas till en mångsidig 
stadsdel med verksamheter, bostäder och service. Planen låser 
inte områdets innehåll utan det kan variera inom mycket vida 
ramar. Förutsättningarna för planeringen har dock ändrats inom 
de områden som fortfarande var avsedda för industriändamål 
(norr och öster om Metallverksgatan). 

Översiktsplanen för Kopparlunden har i arbetet med Västerås 
översiktsplan 2026 bedömts delvis inaktuell. Den kan fortfaran-
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de ge vägledning för detaljplaneringen, men behov av en översyn 
fi nns och upprättande av ett planprogram för hela Kopparlunds-
området har bedömts lämpligt.

Detaljplaner
Hela området är detaljplanelagt. 

För områdets centrala delar gäller detaljplaner upprättade med 
stöd av gällande översiktsplan, Öp49. Dessa har delvis genom-
förts.  Särskilda gestaltningsprogram har upprättats i samband 
med detaljplanläggningen. 

För övriga delar av området gäller gamla detaljplaner från 1950- 
och 60-talet som tillåter endast industri.

Riksintressen
Programområdet berörs av riksintressen som rör väg (E18), fl yg 
( hinderfrihet), järnväg och kulturmiljö (U24).

Kopparlunden ingår i riksintresset Västerås (U24), som beskrivs:  
”Stiftsstad och residensstad präglad av medeltida lämningar, 
regleringen under 1600- och 1700-talet samt industrialismens 
samhällsbyggande under 1800-talets slut och 1900-talets början. 
Till riksintresset hör industri- och bostadsbebyggelse från 1900-
talets början samt parkzonen vid järnvägen.”

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Verkstaden 6 – 9 samt 11-21. 
Huvuddelen av området är privatägt. Gemensamhetsanlägg-
ningar fi nns för gemensamma parkeringar, grönområden, vägar 
och ledningsnät. Mälarenergi äger transformatorstationen i norra 
delen, Västerås stad fastigheten Verkstaden 12, där Culturen är 
inrymd. Metallverksgatan och Pressverksgatan  är kommunala, i 
övrigt är gatunätet samfälld mark.

Samband med andra projekt
I Kopparlundens närområde pågår ett antal projekt som direkt 
eller indirekt kan påverka planeringen i Kopparlunden.

Den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet antogs av 
kommunfullmäktige i oktober 2013. Framtida järnvägstrafi k 
kommer bl a att innebära ett behov av fl er spår liksom ökat 
ytbehov för uppställningsspår. Alternativa lägen för uppställ-
ningsspår har utretts.  Markanvändningen inom Kopparlunden 
påverkas inte av studerade förslag.

Västerås översiktsplan 2026 beskriver hur Västerås ska växa 
genom att ”bygga staden inåt”. Arbetet med att ta fram en  
målbild, en framtidsbild, för Västerås innerstad har nyligen 
påbörjats. Målbilden ska visa hur innerstaden ska planeras occh 
utvecklas i framtiden.

Ängsgärdet ett framtida centralt förnyelseområde som ska 
utvecklas till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, parker och 
mötesplatser. En särskild fördjupning av översiktsplanen för 

Dp 144, laga kraft 1951
Industri

Dp 1367, laga kraft 1999
Industri (ej störande), handel, kontor, 
centrum och bostäder

Dp 1665, laga kraft 2008
Industri (ej störande), handel och kontor

Dp 313, laga kraft 1962
Industri

Teckenförklaring

Gällande detaljplaner
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Ängsgärdet ska göras med beräknad projektstart 2016. Omvand-
lingen av Ängsgärdet kommer att ske successivt. En särskild 
utredning som belyser utformningen av Pilgatan och möjlighe-
terna att bygga längs Pilgatan har gjorts. Utredningen ligger till 
grund för pågående detaljplanearbete inom denna del av Ängs-
gärdet. 

Trafi kverket genomförde under 2013 en åtgärdsvalstudie för 
E18.  Överdäckning av E18 fanns med bland de åtgärder som 
studerades, men bedömdes inte lösa de problem Trafi kverket ser 
med E18 (kapacitetsbrist i moten, trafi ksäkerhetsbrister mm). 

Teknisk försörjning

Ledningsnät
Befi ntliga vatten, avlopps- och dagvattenledningar är belägna i 
Kopparbergsvägen, Östra Ringvägen och Pilgatan. Ledningarna 
genom området följer i stort Metallverksgatan. En dagvattenkul-
vert genomkorsar området från norr till söder.

Området är anslutet till fjärrvärme- och fjärrkylenätet liksom 
stadsnätet. Ledningsnätet inom området ingår i gemensamhets-
anläggning.

Mälarenergi Elnät äger en mottagningsstation placerad intill 
järnvägen i norr. 

Dagvatten
En översiktlig dagvattenutredning har gjorts (Dagvattenutredning 
Kopparlunden Västerås, Geosigma AB, 2013-11-07). Dagvatten-
utredningen belyser översiktligt behovet av fördröjning och vilka 
reningsmetoder som är lämpliga. För att klara extremfl öden 
föreslås anläggande av kontrollerade översvämningsytor, vilka 
kan kombineras med övriga lokala dagvattenlösningar.

Avfallshantering
Avfallshantering är utrymmeskrävande både avseende hantering 
och transporter. Detaljerade anvisningar fi nns i ” Råd och anvis-
ningar för avfallsutrymmen samt transportvägar” utgivna av 
Tekniska nämnden stab.

Hälsa och säkerhet

Luftkvalitet
I Västerås stads handlingsplan för utomhusluft, antagen av 
kommunfullmäktige den 5 dec 2013, anges gränsvärden för 
kvävedioxid (NO2).  Luftsituationen i Kopparlunden har 
studerats i en spridningsmodell. Resultatet är generellt bra. Vid 
planering av bostäder eller annan stadigvarande verksamhet där 
människor vistas utomhus längre perioder i området närmast 
E18 bör dock mätningar eller mer detaljerade beräkningar göras 
i samband med kommande detaljplanering.
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Buller och vibrationer
Programområdet påverkas av buller från vägtrafi k och järnvägs-
trafi k. Den bullerkartläggning som gjorts för hela staden visar 
att områden i direkt anslutning till väg och järnväg är utsatta för 
bullernivåer över gällande riktvärden.

Närheten till järnvägen kan även medföra risk för vibrationer 
från tågtrafi ken.

Buller från vägtrafi k Buller från tågtrafi k

Farligt gods på väg och järnväg
Väg
E18 genom staden är utpekad som primär led för farligt gods. 
Detta innebär begränsningar som påverkar framtida exploatering 
i E18:s närområde (Farligt gods på väg, Risker och skyddsåt-
gärder för ADR-transporter i Västerås tätort, MBR 2009). 
Skyddsavståndet är 100 meter. För att säkerställa att erforderliga 
skyddsåtgärder vidtas vid nyexploatering ska skyddsanalyser, 
som fastställer vilka skyddsåtgärder som krävs i det enskilda 
fallet, göras. Inom 40 meter från E18 ska ingen ny bebyggelse 
tillåtas.  

Med hänsyn till risknivån längs E18 har det område där skydds-
analys krävs kompletterats med ett 100 meter brett yttre riskbe-
dömningsområde. Det utökade riskbedömningsområdet kommer 
dock endast i enstaka fall leda till vidare utredningsbehov.
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Bilden visar zoner längs E 18.
Zon A utgör en bebyggelsefri zon medan 
zon B utgör ett skyddsanalysområde.

Riskhänsyn vid järnväg

Järnväg
I Mälardalens Brand- och räddningsförbunds skrift Vägledning 
för bebyggelse intill järnvägen inom Västerås Stad fi nns riktlinjer 
för hur planeringen ska ta hänsyn till risken för urspårning av tåg 
samt transport av farligt gods på järnvägen. Generellt gäller att 
bebyggelse ska undvikas inom 30 meter från spårområdet och att 
det inom ett område 30 – 100 meter från spårområdet ställs krav 
på särskilda skyddsåtgärder. Bostäder bör inte placeras närmare 
spårområdet än 50 meter. 

Om åtgärder vidtas som minskar risken för skador som 
uppkommer vid urspårning kan dessa skyddsavstånd minskas (se 
fi gur). Riskreducerande åtgärder kan t ex vara vall/mur, perrong 
eller skyddsräl. Inom 20 meter från spårområdet ska ingen 
bebyggelse tillåtas.




