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Archus Arkitektur

 

www.archus.se

Kopparbergsvägen 8  

722 13 Västerås

Tel 021 15 60 00  

Bakgrund och syfte

Gestaltningsprogrammet har tagits fram 
i samarbete mellan Archus, Castellum, 
Peab, Svea Real, Nyfosa (som numera äger 
fastigheten Verkstaden 6) och Västerås 
stad. Syftet med gestaltningsprogrammet är 
att illustrera och tydliggöra detaljplanens 
intentioner samt att utgöra underlag och 
stöd för kommande projektering och 
bygglovsprövning. 

Gestaltningsprogrammet tar sin 
utgångspunkt ur planprogrammet för 
Kopparlunden och behandlar områdets 
arkitektoniska kvaliteter som formspråk, 
fasadmaterial, vegetation, gårdsmiljöer, 
och identitetsskapande element vilka 
tillsammans skapar en arkitektonisk 
identitet för den nya stadsdelen.

Referensbilder

De referensbilder som används i dokumentet 
ska ses som inspirerande exempel på hur 
man kan gestalta byggnader och gaturum. 

Om programmet

Foton och bilder: Archus, Castellum
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Översikt

Stadens riktlinjer

Varje detaljplan ska överensstämma till 80 % mot den stadsbyggnadsstruktur som 
finns i planprogrammet och bidra med minst det antal byggrätter som anges i 
Ramavtal för exploatering (bilaga 2 A och B). Varje ny detaljplan ska tillåta minst 20 
% av ändamål bostäder respektive lokaler.
 

NYEXPLOATERING bostäder, kontor, verksamheter

Område Ramavtal Förslag Bef. byggrätter

E  6 214 m2 5 900 m2 * 1 158 m2**
F1   17 885 m2 20 900 m2* ---
F2   7 668 m2 5 000 m2*  ---
F3   8 858 m2 12 600 m2*,*** 6 459 m2 ** 
G  13 530 m2  8 050 m2* 2 458 m2** 
K  0 m2  1 850 m2 1 593m2**
L  ---  ---  19 888 m2 
M  ---  ---  6 779 m2 **
N  ---  ---  4 257  m2**
O  ---  ---  11 420 m2 **
P  ---  150 m2  5 924 m2 ** 
Q  ---  ---  11 413 m2**
Totalt:     54 155 m2  54 450 m2

Samtliga siffror ovan avser kvm BTA

* Exklusive ytor för garage, teknikutrymmen

**= Beräknat på LOA x 1,1

***= Varav Koppartorget TRE, 4 345 m2 BTA

Kvartersindelning
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Den befintliga bebyggelsen i Kopparlunden

Inom Detaljplan Mitt återfinns områdets historiska kärna med de värdebärare som 
många förknippar med området. Det är rikt detaljerade tegelfasader, välbearbetade 
stråk med fina stenläggningar och vildvin som klättrar på fasaderna. På sina håll 
finns små insprängda platser och fickparker som bearbetats och tagits om hand genom 
årtiondena. Tillsammans utgör dessa värdebärare den unika helhet som kännetecknar 
Kopparlunden.

Kopparlunden omfattas av riksintresset för kulturmiljö och får uppdaterade 
skyddsbestämmelser i planhandlingarna. Många byggnader är mycket värdefulla och 
får inte rivas, förvanskas eller byggas på eller till.

Kulturmiljö

Foton: Castellum
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Archus Arkitektur

 

www.archus.se

Kopparbergsvägen 8  

722 13 Västerås

Tel 021 15 60 00  

Kopparlunden
Planerad exploatering i DP Mitt

Flygvyn till vänster och renderingen till höger redovisar den planerade exploateringen inom och intill den historiska kärnan i DP Mitt. I fonden norrut: DP Norr.
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Archus Arkitektur

 

www.archus.se

Kopparbergsvägen 8  

722 13 Västerås

Tel 021 15 60 00  

En dynamisk och variationsrik 

gestaltning där de äldre byggnaderna 

samspelar med de nya. Gaturummet 

känns småskaligt med möjligheter att 

tillskapa caféer, restauranger, entréer 

och mindre butikslokaler. Gaturummet 

längs Varmvalsvägen anpassas för 

cyklister och fotgängare och kantas av 

trädplanteringar och raingardens.

Till vänster syns Byggnad 8 och den 

nya bebyggelsen i Kv. F1. Till höger 

Koppartorget med dess bevarade 

fasader mot Varmvalsvägen och 

Legeringsgatan.

I l lustration

Varmvalsvägen / Legeringsgatan
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Till höger syns den nya bebygglesen i 

Kv. F1 med öppna sockelvåningar och 

till vänster den gamla Portvaktsstugan 

och Koppartorget. I fonden och 

förlängningen av Varmvalsvägens axel 

västerut anar vi höghuset i kvarteret 

Gude.

I l lustration

Varmvalsvägen / Kopparlundsvägen
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Gammalt möter nytt. Här blir kontrasten 

mellan den gamla arkivbyggnaden – 

som idag innehåller kontorslokaler – 

och de nya lokalerna och bostäderna 

i områdena F1 resp. K tydlig. 

Verksamhetsblandningen bidrar till ökat 

liv i området från morgon via kontorstid 

till kväll.

I l lustration

Varmvalsvägen / Kopparlundsvägen
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Övergripande struktur
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Skala 1:2000

N

Översikt

I l lustrationsplan
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Trafik
Översikt

Tre huvudtyper 
Gatunätet i centrala Kopparlunden ska 
utformas på de gåendes och cyklandes 
villkor. För att uppnå en funktionell 
trafiksituation utformas gaturummen i 
området enligt tre huvudtyper av gator. 
 
Utöver de tre typerna av gaturum finns 
stråk endast för fotgängare och cyklister.

 
Gåfartsgata

• Hela gaturummet är ozonerat.
• Bilar och cyklar får färdas i gåfart.
• Material och detaljer understryker den 

låga hastigheten, t ex smågatsten som 
försämrar cykel-/körkomfort.

Cykelfartsgata

• Generösa zoner för fotgängare.
• Bilar och cyklar som blandtrafik med 

hastighetsbegränsning max 20 km/h.
• Körbanan för bil och cykel gestaltas med 

släta material som underlättar cykling/
körning, t ex asfalt.

Trafikseparerad stadsgata

• Separata zoner för respektive trafikslag.
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Stadens riktlinjer

Nedan redovisas behoven av cykelparkeringar för respektive kvarter i Kopparlunden, 
och till höger planerade cykelparkeringar. Parkeringstalen är beräknade med Västerås 
Stads e-tjänst för beräkning av parkeringsbehov, som baseras på Västerås stads 
parkeringsriktlinjer (antagna 5 november 2015). Beräkningarna är gjorda utifrån att 
området räknas till Zon 2 och innefattar ej reduktion för bilpool eller samnyttjande. 

Område Beräknad kategori Cykel-P  +  besökare 

E  Kontor   99   7

F1  Kontor   308   22
F2   Kontor   70   5   
F3   Kontor   300   21
G  Kontor/bostäder 398   2
K  Kontor /bostäder 81   1
L  Industri/hantverk 264   22 
(Område L tillgodoses enligt avtal utanför DP)
M  Gymnasium  273   --- 
N  Kontor   60   4
O  Kontor   109   7
P  Restaurang  83   6 
Q  Kontor/gymnasium 186   11

Totalt behov exkl. område L: 2047 cykelparkeringar

Cykelparkeringar
Översikt

Skala 1:2000

N
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Totalt i förslaget: 2113 cykelparkeringar inom kvartersmark.
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Skala 1:2000

N

Översikt

Bilparkeringar

Riktlinjer

Parkeringstalen bygger på principen om flexibla parkeringstal i Västerås och 
förutsätter att åtgärder i enlighet med parkeringsriktlinjens steg 2-4 har genomförts. 
Se även Trafikutredning 2020-10-08. 

Beräknad kategori   Bil-P inkl. besökare

Studentbostäder   7 
Bostäder    35   

Centrumändamål/handel  110    
Kontorsändamål   507
Skolverksamhet   100   

Totalt behov (exkl. område L): 759 bilparkeringar
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Totalt i förslaget: 796 bilparkeringar inom kvartersmark.



16 Gestaltningsprinciper Kopparlunden

2021-06-24

Översikt

Framkomlighet 

RHP 

RHP 

RHP 

RHP 

Tillgänglighet Sop- och brand
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Övergripande 
gestaltningsprinciper
Bakgrund

Kopparlundens industriella historia är en 
viktig faktor för gestaltningen av området. 
Ett kulturhistoriskt arv i form av gamla 
industribyggnader i tegel men också minnen av 
de människor som verkade här. Detta arv ligger 
till grund för utformningen av Kopparlundens 
stadsrum, och skall leva vidare i den fortsatta 
projekteringen av byggnader, platser, belysning 
och konst mm. 

Syfte

Syftet med dessa övergripande 
gestaltningsprinciper är att lyfta fram och 
förtydliga de gemensamma principer som 
legat till grund för framtagandet av respektive 
gestaltningsprogram. De skall tjäna som 
stöd vid kommande bygglovsprövningar då 
gestaltningsprogrammen är ett uttryck för sin 
tid och den diskurs som fördes inför planernas 
antagande. 

Planprogrammets gestaltningsprinciper 
gäller i allt väsentligt. De delar av 
planprogrammets idéer som rör 
markanvändning och principer på 
strukturell nivå ersätts dock av följande 
riktlinjer:

• Anpassning 
Tillägg i den kulturhistoriskt värdefulla miljön 
sker utifrån de lokala förutsättningarna i 
respektive delområde. Tilläggen anpassas 
till sin omgivning på ett sätt som stärker de 
kulturhistoriska värdena i närområdet.

• Läsbarhet 
Tilläggen kan förhålla sig till de lokala 
kulturhistoriska värdena på olika sätt. Oavsett 
hur ett tillägg förhåller sig till det befintliga bör 
tilläggen utföras medvetet så att läsbarheten 
kring vad som är befintlig och vad som är nytt 
bibehålls. 

• Ny årsring 
Tilläggen utgör en ny årsring i Kopparlunden. 
En helhet med både befintligt och nytt bör 
eftersträvas där övertydliga kontraster undviks. 
Tilläggens särart beskrivs genom byggnadernas 
funktioner, de behöver inte tydliggöras 
ytterligare med material och kulör.

• Helhetsperspektiv 
Tilläggens medvetna förhållningssätt till 
de höga kulturvärdena bör genomsyra alla 
delar av gestaltningen, från volymplacering, 
takutformning, balkonger och fönstersättningar 
till materialval och detaljering av de enskilda 
husen. Utformningen av platsbildningar och 
stråk har lika hög prioritet i utformningen som 
bebyggelsen. Nya gröna områden utformas på 
ett sätt som kompletterar områdets karaktär. 
Befintliga gröna element – alléer, parker och 
mistelträd – värnas.

• Material 
En minsta gemensam nämnare vid materialval 
är att det skall åldras på ett likvärdigt sätt som 
de befintliga industribyggnadernas tegelfasader. 
De ska åldras med värdighet istället för att slitas 
ner. 

• Varsamhet 
Ombyggnader och tillbyggnader utförs med 
ledordet varsamhet. Dels varsamhet mot det 
befintliga som inte får förvanskas, dels genom 
varsam gestaltning av tillkommande delar. 

Varsamhet är ett begrepp som regleras i plan- 
och bygglagen och som kan definieras som: 
”En respekt mot en byggnads karaktär eller 
särdrag avseende proportioner, form och 
volym, materialval och utförande, färgsättning, 
detaljomsorg och detaljeringsnivå som är 
väsentliga för existerande byggnaders karaktär.”

Foto: A Fredriksén
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Gammalt möter nytt

Tillskapandet av nya byggnader och kvarter 
i Kopparlunden ska anknyta till den unika 
historiska miljön men samtidigt tillföra ett 
nytt historiskt lager från vår tid vad gäller 
arkitektonisk utformning, materialval och 
gestaltning av gator och kvartersmark. 
Gestaltningen av nya inslag i Kopparlunden 
ska karaktäriseras som ”osentimental 
arkitektur”.

Nya byggnader ska visa respekt för den 
äldre bebyggelsen och hålla samma höga 
arkitektonsika gestaltningsnivå men 
samtidigt tydliggöra skillnaden mellan 
gammalt och nytt. Den nya detaljplanen 
ska bredda möjligheten för ett mer varierat 
innehåll där bostäder, kontor, skolor, butiker 
och andra verksamhetslokaler blandas.

Gestalningsprinciper och innehåll

Smitvägar och gränder

Centrala Kopparlundens gatustruktur 
överlagras av ett nät av gränder, små 
insprängda parker och smitvägar. Att öppna 
upp de nya kvarteren på liknande sätt är en 
viktig gestaltningsprincip även för den nya 
bebyggelsen. 
Utmaningen ligger i att samtidigt som 
spännande stråk med tydliga siktlinjer 
och målpunkter skapas, göra miljöerna 
överskådliga och trygga.

Bevarade byggnader

Den äldre bebyggelsen är en mycket viktig 
värdebärare och ger förutsättningarna för 
hur ev. tillägg i miljön ska hanteras och 
gestaltas. 
 
Vad beträffar innehållet har fastighets-
ägarna en ambition att göra byggnaderna 
allmänt tillgängliga med ett ”publikt och 
tillgängligt innehåll”. I takt med att området 
utvecklas och fler och fler människor 
kommer bosätta sig och verka i området, 
kommer innehållet i byggnaderna sannolikt 
ändras. Sannolikt uppstår ett ökat behov av 
restauranger, serviceverksamheter, mindre 
handelsverksamheter och annat innehåll av 
mer publik karaktär. Planen för Detaljplan 
Mitt ger utrymme för detta.

Befintlig bebyggelse byggs inte på eller till. 
Kompletteringar görs med ursprungliga 
material och tekniker för att autenticiteten 
inte ska gå förlorad. 
Slutna bottenvåningar kan öppnas och 
fyllas med publikt innehåll. Håltagningar 
kan i vissa fall tillåtas om stor hänsyn 
tas till befintligt fasaduttryck och rytm 
och genomförs under överinseende av 
antikvarisk expertis. 

Varierad bebyggelse

I områdena G och K planeras för bostäder 
anpassade för olika människor och livsstilar.
Samma sak gäller för kontor, skolor och 
verksamhetslokaler; konsumentinriktade 
verksamheter samsas med business to 
business. Offentliga verksamheter blandas 
med privata initiativ.
Allt detta i en spännande och varierad 
bebyggelse där det gamla möter det nya.

Levande sockelvåningar

Entrévåningarna utformas för att aktivera 
gaturummet. Här lokaliseras kontorslokaler, 
små butiker, serviceställen, caféer, 
restauranger och bostadskomplement som 
gemensamhetslokaler, cykelverkstäder, 
tvättstugor och entréer. I kantzonerna, där 
sockelvåning möter gata, är det viktigt att 
verksamheten på insidan kan expandera 
till gaturummet då vädret och årstiden 
tillåter. För att möjliggöra den här typen 
av stadsliv är det viktigt att skapa ett bra 
mikroklimat längs fasaderna vad gäller sol- 
och vindförhållanden. 

Bebyggelsen
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Formspråk
Gestalningsprinciper

Fasadutformning
Fasaderna i Kopparlunden som delar stadsrum 
med den befintliga bebyggelsen kännetecknas av 
kontinuitet och enhetlighet, där variationen i uttryck 
och fasadmaterial begränsas. En större variation kan 
övervägas i gårdsfasader och för enstaka byggnader i 
exponerade lägen (solitärer).
 
Taklandskap
Flacka tak möjliggör takterrasser för bostäder och för 
verksamheter/kontor i lägen med bra solförhållanden 
samtidigt som de gärna kan vara gröna och 
växtbeklädda som ett komplement till de mer urbana 
gårdsmiljöerna.

De nya kvarteren bör ha en viss variation i 
byggnadshöjder som bryter upp storskaligheten, 
skapar bättre ljusförhållanden och bidrar till ett mer 
spännande gaturum. 
 
Livfulla entrévåningar 
I entrévåningar i centrala Kopparlunden lokaliseras 
entréer, cykelrum och verksamhetslokaler för 
exempelvis kontor, kaféer eller små butiker. Där 
det planeras för bostäder – i områdena G och K – 
finns även ytor för en del bostadskomplement som 
tvättstugor, cykelförråd etc. Även här är ambitionen 
att dessa ska vara synliga från gatan utanför.

Foton: Archus, Tyréns, A Fredriksén, Jan Gustafsson
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Gemensamt för alla material 
i tillkommande bebyggelse och 
markbeläggningar är att de ska vara av 
samma höga kvalitet och åldras med 
samma värdighet som materialen i den 
befintliga bebyggelsen (t ex tegel och 
natursten).

Tegel
Tegel är ett materialval med karaktär, tyngd 
och robusthet som knyter an till det historiska 
Kopparlunden. Det är viktigt att fasadteglet som 
väljs är av hög kvalitet med fina färgskiftningar, 
murförband och detaljlösningar. 
Viktigt är också att valet av tegel är något som bryter 
av mot det befintliga uttrycket, så miljön blir lättläst; 
dvs att man lätt kan avläsa vad som är ursprungligt 
och vad som är moderna tillägg.

Metall
Cortenplåtar ger en naturligt rödskiftande färgskala 
som kan få en vacker mönsterverkan genom fogar 
och förbandsteknik. Även aluminium, perforerade 
plåtar och metallkassetter knyter an till den 
industriella karaktären. Viktigt att montage av 
materialet görs med stor omsorg för detaljerna. 

Glas 
Stora glaspartier ger en känsla av lätthet och 
transparens i kontrast till det tyngre teglet och 
metallen och kan förekomma i utkanten av den 
historiska kärnan. Uppglasade ytor i sockelvåningar 
skapar en öppenhet mellan inne och ute och 
förstärker samband mellan insida och gaturum. 
Även opaka glas och andra material passar fint in, 
då de ger ljusinsläpp och lyser upp vackert på kvällen 
samtidigt som de förhindrar insyn. 

Hållbara material
Gestalningsprinciper

Foton: Archus, Tyréns, A Fredriksén

Trä 
Inslag av trä bidrar med värme och mjukhet till den 
industriella karaktären och kan i mindre omfattning 
övervägas. Detaljer på takterrasser, gårdar, i 
entrépartier och i sockelvåningar är exempel på 
tillämpningar där trä kan komma i fråga.

Andra material 
I framtiden kan även andra material komma i 
fråga; viktigast är att de är av hög kvalitet, kan 
monteras med fin detaljering och att de åldras med 
samma värdighet som materialen i den befintliga 
bebyggelsen.
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Karaktär

Kvarter E

Kontor & verksamheter

Här planeras det för nybyggnad av kontor (möjligen 
med verksamheter i entréplanet) samt bevarad 
byggrätt med kontor. Den nya byggnaden fungerar 
som en signaturbyggnad då den ligger vid en av 
Västerås viktigaste infarter.  

Gestaltningskoncept

Den nya byggnaden ligger som en karaktäristisk 
fondbyggnad mellan Kopparbergsvägen och 
Östra Ringvägen. Den bryter av den strikta 
tegelarkitekturen med sin organiska form och med 
stor andel glasade ytor. 

BTA

Ny BTA enligt Planprogram   6 214 kvm 
Ny BTA enligt förslag   5 900 kvm* 
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Karaktär

Kvarter F1

Kontor och verksamheter

Kvarteret F1 ligger på den gamla markparkeringen 
mellan Varmvalsvägen och Metallverksgatan. 
Kvarteret planeras för kontor och verksamheter.I 
husens entrévåningar finns ytor för små butiker, 
caféer, trapphus och cykelrum. Två våningar under 
under mark ligger ett garage med ca 480 p-platser. In- 
och utfart sker från Legeringsgatan.

Gestaltningskoncept

Byggnadsvolymerna är visuellt uppdelade i mindre 
enheter. Mot Varmvalsvägen, Kopparlundsvägen och 
Legeringsgatan anordnas takterasser för att förstärka 
kontakten med gaturummen. 
Genom kvarteret löper tydliga siktlinjer; en nord-
sydlig som länkar samman linverket norr om 
Metallverksgatan med Koppartorget och en öst-
västlig som förbinder område K med område E via 
en portik.

BTA

Ny BTA enligt Planprogram   17 885 kvm
Ny BTA enligt förslag   20 900 kvm * 

* Exklusive ytor för garage- och teknikutrymmen
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Karaktär

Kvarter F2

Kontor

I kvarteret F2 föreslås en kontorsbyggnad som utgör 
en fond i Varmvalsvägens östra sträckning. 

Gestaltningskoncept

Byggnaden utförs i tegel och med stora glaspartier. 
Huset begåvas med takterrasser med vacker utsikt. 
Även inifrån huset är utblickarna fantastiska; kanske 
främst söderut längsmed det nord-sydliga parkstråket 
som planeras i intilliggande DP Öst. BTA

Ny BTA enligt Planprogram   7 668 kvm 
Ny BTA enligt förslag   5 000 kvm*

* Exklusive ytor för garage- och teknikutrymmen
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Karaktär

Kvarter F3

Kontor och verksamheter

Befintliga byggnader i F3/Koppartorget inrymmer 
idag bl a kontorslokaler, gym och restaurang. De 
nya byggnadsvolymerna mot Varmvalsvägen har 
verksamhetslokaler i entréplan och kontor i övriga 
plan. Mot Legeringsgatan ligger ett litet garage i 
entréplanet och för våningsplanen ovan föreslås 
kontor.

Gestaltningskoncept

Den bevarade fasaden mot Varmvalsvägen och 
Legeringsgatan är kulturmiljöskyddad och styr 
våningshöjden på det första planet till ca 5 m. 
Från plan två ges de nya byggnaderna ett varierat 
formspråk där volymen visuellt är uppdelad i mindre 
enheter med varierande uttryck.  
Som en kompensation för svårigheten att aktivera 
entréplanet med glaspartier är byggnaderna 
längsmed den bevarade fasaden tillbakadragna i sitt 
andra plan för att skapa terrasser för kontoren mot 
solen och gaturummet.

BTA

Ny BTA enligt Planprogram   8 858 kvm 
Ny BTA enligt förslag   12 600  kvm* 
Befintliga byggrätter som kvartstår ca 11 000 kvm **

* Exklusive ytor för garage- och teknikutrymmen

**= LOA x 1,1
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Karaktär

Kvarter G

BTA

Ny BTA enligt Planprogram   13 530 kvm 
Ny BTA enligt förslag   8 050  kvm* 
Befintliga byggrätter som kvarstår 2 458 kvm

Bostäder och Kontor

Före detta Metallverkens huvudkontor med 
sin särpräglade femtiotalsarkitektur bevaras 
som verksamhetslokaler. På det intilliggande 
lamellhuset i gult tegel sparas fasaden. Längs Östra 
Ringvägen placeras bostäder i ett nytt lamellhus 
och i ett högre punkthus. Parkering anordnas 
i garage under gårdsbjälklag med infart från 
Legeringsgatan.

Gestaltningskoncept

Nya byggnader är placerade i gatuliv i 
förlängningen av intilliggande kontorshus och har 
en utbredning som tillåter f.d. Metallverkens kontor 
att fortsätta vara centralt motiv i stadsbilden i 
korsningen Östra ringvägen/ Kopparbergsvägen. 
Det nya lamellhuset ges en detaljerad tegelfasad 
som varieras med indragna fält och med franska 
balkonger. Bottenvåningen bearbetas för att ge 
intryck av högre våningshöjd. Överst finns en från 
gatan indragen byggnadsvolym med metalliskt 
uttryck som kan utformas som radhus. Mot gården 
formas trapphusen i glas och metall. På taket finns 
en gemensam uteplats som man når från alla tre 
trapphus.

Det nya punkthuset har en ren och geometrisk 
yttre form med rundade inglasade balkonger 
runt om. Exteriören ges ett metalliskt uttryck 
kombinerat med glas i räcken och inglasningar. 
Den övergripande formen samt detaljeringen och 
materialiteten anspelar på tidigare verksamhet 
i Kopparlunden. På taket finns en gemensam 
uteplats med vidsträckt utsikt.

Under mark finns ett P-garage som sträcker 
sig under bostadsgården och intilliggande 
platsbildning.

* Exklusive ytor för 

teknikutrymmen, ev. inglasade 

balkonger & garage
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Karaktär

Kvarter K

Verksamheter och bostäder

Det nya huset mot Metallverksgatan har 5 våningar 
bostäder. Varje plan sammanbinds av en loftgång 
mot norr. Tack vare att varje lägenhet har balkong 
eller terass, får alla en bra utsikt mot parken/platsen 
intill det gamla arkivet.

Gestaltningskoncept

Ett slankt loftgångshus med spännande takform 
och fina planlösningar passar utmärkt intill 
Kopparlundsvägen. Hög kvalitet i materialen krävs, 
förslagsvis tegel med många, fina detaljlösningar.

BTA

Ny BTA enligt Planprogram   0       kvm 
Ny BTA enligt förslag   1 850  kvm

* Exklusive ytor för teknikutrymmen och inglasade balkonger
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Karaktär

Kvarter L

Verksamhetslokaler

Idag inrymmer den ståtliga Byggnad 5 en mängd 
olika verksamhetslokaler; allt från skola och hotell 
till lättare handels- och logistikverksamheter.

Gestaltningskoncept

Inga tillägg kommer göras, men en långsiktig 
ambition finns att aktivera husets östra fasad mot 
det planerade parkstråket österut. Här kan butiker,  
restauranger och andra verksamheter av publik 
karaktär  samsas och bidrar till att tillgängliggöra 
byggnaden och aktivera parkmiljön. 
 
Framför husets gavlar planeras två torg/parker



5
Gator, platser och gårdar



31 Gestaltningsprinciper Kopparlunden

2021-06-24

Sektion S1 1:200 (A3)

Legeringsgatan
Gestalningsprincip

Illustrationsplan 1:1000

S1

S2

Legeringsgatan utformas som en cykelfartsgata, 
där körbanan delas mellan cyklister och bilister i 
cyklisternas hastighet. Körbanan utformas så att 
cyklister kör på ett underlag av asfalt, medan bilarna 
kör på ett mer ojämt underlag som t ex gatsten. På 
var sida om körbanan utformas gångbanor. Från  
Legeringsgatan nås in- och utfarter till garage i Kv. 
F1,  F3 och G.

På gatans östra sida tillförs en grön zon med 
mindre, smalkroniga träd i plantreringsytor varvat 
med längsgående parkeringsplatser för bil och 
cykelparkering. Trädraden tillför grönska och 
rumslighet till gaturummet, och hjälper till att 
definiera körbanans bredd. Växtbäddarna utformas 
som skelettjord för att ta hand om gatans dagvatten.

Legeringsgatan utformas med en hög kvalitet  i 
markmaterialen, med inslag av natursten i t ex friser 
mot byggnader, kantstöd och delar av körbanan. 
Även möblering och växtmaterial ska vara av god 
kvalitet. Möbler, t ex cykelställ, papperkorgar, 
och  belysningsarmaturer, mörklackas i svart eller 
antracitgrått.

Sektion S2 1:200 (A3)

Gata med trädplanteringar och sidoparkering. Industristaden 

Uppsala. Foto: Archus.

 

 ► Cykelfartsgata 

 ► Ensidig träd-och parkeringszon med 

skelettjord/dagvattenmagasin.

 ► Byggnader landar i fris av natursten. 

 ► Hög kvalitet i markmaterialen, med 

inslag av natursten i t ex friser mot 

byggnader, kanststen och delar av 

körbanan. Stråk med släta tillgängliga 

ytor skapas i asfalt eller betong. 

 ► Mindre, smalkroniga träd. 

 ► Möbler mörklackas i svart eller 

antracitgrått.

N
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Gestalningsprincip

Stansargränd & Skivfilargränd
 

 ► Gåfartsgator, samlade i en nivå.

 ► Cykelparkering i form av pollare tillförs 

vid entréer i entrézon.

 ► Grändens zonering definieras av 

dagvattenrännor i smågatsten och 

rader av storgatsten.

 ► För att öka fördröjningen av dagvatten 

i gränderna, kan regnbäddar anläggas 

vid stuprör. Regnbäddar i anslutning 

till entréer skapar ett välkomnande 

och omhändertaget uttryck.

 ► Befintliga klätterväxter på fasad 

bevaras och fler kan tillföras vid 

utvalda fasadkolonner.

 ► Byggnader landar i fris av natursten. 

 ► Hög kvalitet i markmaterialen, med 

inslag av natursten i t ex friser mot 

byggnader, dagvattenrännor och rader 

av storgatsten. 

Illustrationsplan 1:1000

N

entrézon

entrézon

färdselyta parkering

färdselytaparkering

Sektion Stansargränd S2 1:400

Sektion Skivfilargränd S3 1:400

entrézon entrézonfärdselyta

Sektion Stansargränd S1 1:400

1
2

3

Upphöjda växtbäddar. 
Foto: VegTech

Detaljer av natursten. Foto: Archus. Cykelpollare vid entrézoner.  
Foto: Blidsbergs mekaniska.

Karaktär och funktion 
Stansargränd och Skivfilargränd bevaras till stor 
del i sitt nuvarande uttryck, men konsekvensen i 
materialhanteringen utvecklas över tid.
Cykelparkeringar tillförs vid entrézoner i form av 
svarta/antracitgrå cykelpollare med enkelt och elegant 
uttryck. Tillgängliga parkeringar anordnas i anslutning 
till entréer. 
För att öka fördröjning av dagvatten kan regnbäddar 
anslutas till stuprör, företrädelsevis i anslutning 
till entréer, där de också kan utgöra ett grönt och 
välkomnande element. Grändernas grönska kan också 
utökas med fler klätterväxter på utvalda fasadkolonner.
 
Markmaterial 
Markdetaljer som friser, dagvattenrännor och 
linjeringar i mark utförs i natursten. Entréezoner på 
Stansargränd i natursten. 
Parkeringsytor i grus med linjering av storgatsen.
Möbler, t ex cykelställ, papperkorgar och  
belysningsarmaturer, mörklackas i svart eller 
antracitgrått.
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Kulturparken
Gestalningsprincip

Karaktär och funktion 
I nordöstra hörnet mot Kopparlundsvägen 
gestaltas en torgyta med plats för grönska och 
möjlighet för uteservering. Platsens golv gestaltas 
enhetligt tillsammans med Kopparlundsvägen, så 
att gränsen mellan allmän plats och kvartersmark 
nedtonas. 

För att hantera dagvatten anläggs underjordiska 
makadammagasin i både den norra och södra 
parkeringsytans lägre delar.

Söder om Trefasgatan möjliggörs en byggrätt för 
en liten paviljongbyggnad.

Markmaterial och möblering 
Markdetaljer som friser, kantstenar och linjeringar 
i mark utförs i natursten.  
Möbler, t ex cykelställ, papperkorgar och  
belysningsarmaturer, mörklackas i svart eller 
antracitgrått.

Illustrationsplan

 

 ► Torgyta mot Kopparlundsvägen med 

plats för grönska och möjlighet för 

uteservering.

 ► Parkeringsytor avvattnas mot 

underjordiska makadammagasin.

 ► Möjlighet att placera liten 

paviljongbyggnad söder om 

Trefasgatan.

 ► Hög kvalitet i markmaterialen, med 

inslag av natursten i t ex friser mot 

byggnader, kantsten och linjeringar i 

marken. 

 ► Befintliga klätterväxter mot fasad 

bevaras. 

 ► Möbler mörklackas i svart eller 

antracitgrått.

Befintligt stråk och entréparti vid byggnad 37.  
Foto: Archus
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Glödgargränd & Linslagargränd
Gestalningsprincip

I anslutning till entréer anläggs cykelparkeringar i form 
av cykelpollare i enkel form. Cykelpollare ger ett luftigare 
intryck än traditionella cykelställ. 

Foto: Blidsbergs mekaniska.

Befintliga luck-stråk i corten och betong.Foto: Archus Stuprör kopplade till upphöjd regnbädd.. Foto: -Bara Mineraler

Illustrationsplan 1:1000

 

 ► Gåfartsgata.

 ► Befintligt uttryck i markmaterial och 

detaljer som berättar om områdets 

historia bevaras.

 ► Cykelparkeringar tillförs i samlingar på 

utvalda platser, samt vid entrézoner.

 ► För att öka fördröjningen av dagvatten 

i gränderna, kan regnbäddar anläggas 

vid stuprör. Regnbäddar i anslutning 

till entréer skapar ett välkomnande 

och omhändertaget uttryck.

 ► Befintliga klätterväxter på fasad 

bevaras och fler kan tillföras vid 

utvalda fasadkolonner.

 ► Möbler mörklackas i svart eller 

antracitgrått.

N

Karaktär och funktion 
Glödgargränd och Linslagargränd har en fin 
karaktär i skala och materialval som bevaras. 
Luckor i marken av betong och corten bevaras.

Gränderna kompletteras med cykelparkeringar. 
Glödgargränds två sektioner i östvästlig riktning 
finns plats för större områden av samlad 
cykelparkering. Därutöver kan cykelparkering 
tillföras vid entrézoner i form av svarta/
antracitgrå cykelpollare med enkelt och elegant 
uttryck. Tillgängliga parkeringar anordnas i 
anslutning till entréer.  

Grönska och dagvatten 
Befintliga klätterväxter på fasader i 
Linslagargränd bevaras och kan komplatteras med 
flera på utvalda fasadkolonner.

För att öka fördröjning av dagvatten kan 
regnbäddar anslutas till stuprör, företrädelsevis i 
anslutning till entréer, där de också kan utgöra ett 
grönt och välkomnande element. I Glödgargränds 
nordvästra hörn finns utrymme att sätta ett träd, 
vilket skulle tillföra grönska och blickfång i 
gränden.
Möbler, t ex cykelställ, papperkorgar och  
belysningsarmaturer, mörklackas i svart eller 
antracitgrått.
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Kv E
Gestalningsprincip

Illustrationsplan 1:1000 N

 ► Byggnaderna landar i en torgyta med 

plats för cykelparkering, grönska och 

uppehåll. 

 ► Planteringsytorutformas som 

regnbäddar. 

 ► Hög materialkvalitet i markbeläggning. 

 ► Möbler mörklackas i svart eller 

antracitgrått.

 ► Den planerade transformatorstationen 

intill Varmvalsvägen gestaltas med 

samma omsorg och höga kvalitet vad 

gäller material och detaljer som övrig 

bebyggelse.  

Plats för uppehåll. Foto: Archus Torgyta med stark karaktär. Foto: Archus Markbeläggning av god kvalitet.. Foto: Archus
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Kv F1
Gestalningsprincip

Karaktär och funktion 
En grön kil skär genom bebyggelsen i nordsynlig 
riktning, med syfte att öppna upp kvarteret 
och leda människor in på gården. Den gröna 
kilen och gårdsrummet är inbjudande och 
publikt tillgängliga. Marknivån på kilen och 
gårdsrummet anpassas till omgivande markhöjder 
och det underliggande garaget görs ”osynligt”. 
Gården är grön och lummig och erbjuder 
högkvalitativa ytor för spontanidrott, lek, 
uteserveringar mm.

På förgårdsmarken anläggs cykelparkering 
och grönska. Planteringsytor utformas som 
regnbäddar som kan fördröja dagvatten.  
 
Markmaterial och möblering 
Förgårdsmarken, kilen och gårdsrummet gestaltas 
med en hög materialkvalitet. Förgårdsmarkens 
karaktär ska knyta an till befintlig karaktär i 
området med t ex naturstensfriser runt byggnader 
och detaljer som kantstenar, vattenrännor m.m. i 
natursten. Minst två träd som mistlar trivs i ska 
etableras på förgårdsmarken eller i den gröna 
kilen mot Varmvalsvägen.

Möbler på förgårdsmarken, t ex cykelställ, 
papperkorgar och  belysningsarmaturer, 
mörklackas i svart eller antracitgrått.

 ► Publikt tillgänglig kil och gårdsrum, 

utan kanter mot omgivningen. 

 ► Gården ska vara planterad och 

upplevas lummig, samt erbjuda ytor 

för samvaro. 

 ► Planteringsytor på förgårdsmark 

utformas som regnbäddar där 

dagvatten kan fördröjas.

 ► Hög materialkvalitet i markbeläggning 

som knyter an till övriga 

Kopparlunden.

 ► Minst två av träden på förgårdsmarken 

mot Varmvalsvägen ska vara av 

mistelgynnande karaktär.

 ► Möbler på förgårdsmarken mörklackas 

i svart eller antracitgrått.

Regnbädd Strandbogatan, Uppsala.. Foto: Archus                                                                                                                                           

         

Illustrationsplan 1:1000 N

Grön gård med platser för uppehåll. 

Annedal, Bromma.  Foto: Archus                                                                                                                                           
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Kv K & F2
Gestalningsprincip

Kv K & F2

Kvartersmarken gestaltas med stor andel gröna 
ytor, där dagvatten kan infiltrera.  

På förgårdsmark mot Metallverksgatan finns plats 
för cykelparkering och en större planteringsyta 
med träd i. Planteringsytan utförs som regnbädd 
för fördröjning dagvatten. 

Förgårdsmarken gestaltas med en hög 
materialkvalitet. Markbeläggningens karaktär  
ska knyta an till befintlig mark i området med t ex 
naturstensfriser runt byggnader och detaljer som 
kantstenar, vattenrännor m.m. i natursten. 

Möbler på förgårdsmarken t ex cykelställ, 
papperkorgar och  belysningsarmaturer, 
mörklackas i svart eller antracitgrått. 

 
 

Illustrationsplan 1:1000 N

Gårdsmiljö Annedal, Bromma. Foto: Archus                                                                                                                                           

         

 ► Gröna och infiltrerbara ytor. 

 ► Planteringsytor på förgårdsmark 

utformas som regnbäddar där 

dagvatten kan fördröjas.

 ► Hög materialkvalitet i markbeläggning 

som knyter an till övriga 

Kopparlunden.

 ► Möbler på förgårdsmarken mörklackas 

i svart eller antracitgrått.
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Kv G
Gestalningsprincip

Skala 1 : 400Verkstaden 19 Västerås Situationsplan 09/14/20

Bostadsgården är underbyggd med P-garage, 
liksom platsen framför nya huvudkontoret.

Bostadsgården detaljeras som en bullerskyddad 
uteplats/fickpark med upphöjda planteringslådor 
med perenna planteringar i sitthöjd, en lekyta och 
cykelparkering.

Platsbildningen mellan Varmvalsvägen, framför 
nya huvudkontoret och mot bostadshuset gestaltas 
som en sammanhängande torgyta. 

Fontänen flyttas till ett nytt läge och blir ett viktigt 
element i den nya platsbildningen. 

Framför nya huvudkontoret finns ett antal 
diskret markerade P-platser, integrerade i miljön. 
En flexibel möblering, t ex i form av flyttbara 
planteringslådor ger verksamheterna möjlighet till 
ett varierat nyttjande av ytan. 

Platsen mot korsningen Varmvalsvägen/
Legeringsgatan ges motsvarande gestaltning.
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En vy från Kulturparken längsmed 

Kopparlundsvägen norrut. I fonden 

skymtar bostadsbebyggelse i DP Norr.

I l lustration

Kulturparken & Kopparlundsvägen


