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INLEDNING

BAKGRUND 
Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett plan-
program för att utveckla Kopparlunden till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås. 
Planprogrammet ska fungera som beslutsunderlag för fortsatt utveckling av stads-
delen, exempelvis för kommande detaljplanering. Diskussioner har förts mellan fas-
tighetsägare i Kopparlunden och tjänstemän på Västerås stad gällande utvecklin-
gen av Kopparlunden och ett gemensamt arbete har inletts. Som led i detta arbete 
genomfördes en tidig och bred dialog om Kopparlunden under våren 2013. 

DESIGNDIALOG 2013
Metoden Designdialog anpassad till stadsbyggnadssammanhang används då man vill involvera många i 
tidigt skede. Det är en strukturerad process med ett tydligt syfte, innehåll och förväntat resultat i varje steg.
Dialogen för Kopparlunden genomfördes som en serie workshops där olika aktiviteter för att bygga kunskap 
och utveckla idéer ingick. Processledande arkitekter ansvarade för att processen drevs framåt och tog fram 
olika framtidsbilder/skissförslag med utgångspunkt från idéerna som kom fram i workshopsarbetet. 

VISION KOPPARLUNDEN 2026 - 
KOPPARLUNDEN ÄR EN ATTRAKTIV STADSDEL I CENTRALA VÄSTERÅS DÄR 
DET MYLLRAR AV INSPIRERANDE STADSLIV. 

FRÅN          TILL
- från stängt industriområde till aktiv stadsdel som hänger ihop med staden 
på många sätt.

  
- från industriområde  till blandad stadsdel med bostäder, kontor/verksam-
heter, kultur, utbildning, handel/service.

 
- från 0 boende till 3-5000 (?) boende i Kopparlunden.

- från 0 bostäder till ett blandat utbud av bostäder av olika typer och med 
olika upplåtelseformer (bostadsrätter, hyresrätter, ungdoms/studentboende) eller för 
nya boendeformer

- från att ha använts delar av dygnet till att användas hela dygnet. 
 
- från glest till tätt där vi prövar inslag av högre byggnader utan att vi förlorar områ-
dets karaktär. 

 
- från storskaliga parkeringsytor till definierade platser och torg med 
mänsklig skala.

 
- från få restauranter/caféer i området till en stadsdel med en mångfald av 
matställen och caféer att välja på.

 
- från stark ensidig industriidentitet till mångsidig stark identitet som 
präglas av platsens industrihistoria.

Målet med dialogprocessen för Kopparlunden var att nå fram till en stadsbyggnadsvision som tillsammans 
med andra utredningar utgör underlag till planprogrammet för Kopparlunden. Syftet var att i ett tidig skede 
föra en diskussion om framtida Kopparlunden tillsammans med olika grupper av männsikor med anknytning 
till eller intresse av stadsdelen. I dialogen deltog fastighetsägare, företagare, högskolestudenter, förenings-
representanter, tjänstemän och andra intresserade västeråsare. Totalt deltog ett åttiotal personer vid något 
eller samtliga workshopstillfällen. Antalet närvarande vid varje möte var mellan drygt 30 och närmare 60 
personer. Det var ungefär lika många kvinnor och män som deltog och de var från olika åldersgrupper, med 
viss underrepresentation av yngre personer.

STADSBYGGNADSVISION 
Det här dokumentet är en sammanfattning av designdialogen för Kopparlunden. Det är en övergripande 
stadsbyggnadsvision som bygger på de skisser som utvecklades under dialogprocessen.

Utbyta kunskap, 
utveckla idéer

Pröva olika 
scenarier

Utvärdera 
helhetsskiss

Stadsbyggnadsvision - ett 
underlag till planprogram

10 april 7 maj

1 2

W O R K S H O P A R

28 maj

3
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KOPPARLUNDEN DÅ OCH NU

Kopparlundens läge i Västerås. I Kopparlunden är det nära till mycket, knappt 1 km till Mälaren, järnvägsstationen, högskolan och Stora torget i stadskärnan.

Stadskärnan

Mälaren

Stationen

E18

Högskolan

Järnvägen

LÄGE I STADEN
Kopparlunden ligger centralt beläget i Västerås, inte långt från järnvägsstationen och stadskärnan. 
Området omfattar ca 28 ha och är omgivet av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra 
Ringvägen i väster och Pilgatan i söder. 

KOPPARLUNDEN DÅ 
Kopparlunden har spelat en mycket viktig roll i Västerås industrihistoria. ASEA och därmed elindus-
trin hade startats 1890. Det nya företaget krävde allt större mängder ledningsmaterial och Nordiska 
Metallaktiebolaget bildades och byggde sina industrilokaler här. ASEA producerade stora genera-
torer, 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 
finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under in-
dustrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet.

Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som då fick namnet Kopparlunden,  
startade i mitten av 1990-talet. Dåvarande markägarna Outocumpu Copper koncentrerade sin 
verksamhet till den norra tredjedelen av området- närmast E18 – vilket gav möjligheter att öppna den 
centrala delen av området och göra det tillgängligt för annan verksamhet. En översiktsplan för Kop-
parlunden antogs 1995. Visionen i översiktsplanen var att omvandla Kopparlunden till en mångsidig 
stadsdel med verksamheter, bostäder och service. I den norra och östra delen av området förutsattes  
industriverksamheten fortsätta. 

I den nyligen antagna Västerås översiktsplan 2026 anges att Kopparlunden ska vidareutvecklas till en 
stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. Gällande översiktsplan från 1995 
ger vissa möjligheter till fortsatt utveckling, men fördjupade studier krävs. 
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Kopparlunden kännetecknas av en tät kärna omgiven av storskaliga hallbyggnader och stora asfaltsytor. Järnvägen till vänster i bild och E18 är i nedre kanten. Närheten till stadskärna framgår i den övre högra delen av bilden. 
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KOPPARLUNDEN DÅ OCH NU

KOPPARLUNDEN NU
Sedan slutet av 1990-talet har Kopparlunden genomgått en omfattande omvandling. Borta är de 
tunga industriverksamheterna och gasklockan mitt i området. En ny infart till området från väster har 
öppnats. I Kopparlundens centrala kärna finns många små företag, bland annat med inriktning IT och 
konsultverksamhet. Teknikbyn, nu Västerås Science Park, etablerades 1998. Här finns också restau-
rang och hotell Valsaren, Kopparlundens bageri och några mindre butiker. Utanför den centrala kär-
nan finns grossistföretag, postens företagsservice, gym, net-on-net, Storel, läkarmottagning  mm.

Culturen med kultur- och föreningsverksamhet har funnits i området sedan slutet av 1990-talet och 
torde vara den del av Kopparlunden som har flest besökare. Culturen drivs av en ekonomisk förening. 
Här finns konferenslokaler och flera föreningar:  Bio (Elektra), 4:e Teatern, Kopparlundsgymnasiet, 
närradio, öppna kanalen, nya perspektiv ( experimentell musik), LajvVerkstaden, DraoThea, Västerås 
kulturcentrum, ABF.  

Culturen är inrymd i en av de av ASEA uppförda stora verkstadshallarna. De tre övriga nyttjas för an-
dra verksamheter som inte är av publik karaktär. I det sydligaste skeppet fanns till för något år sedan 
industriverksamhet.

I den gamla Arvidverkstaden längst i söder, vilken uppfördes på 1930-talet för att bland annat ge 
utrymme för tillverkning av motorer för järnvägslok och spårvagnar, har Bombardier sitt centrala kontor 
i Västerås.

Kopparlunden ramas in av Bombardiers karaktäristiska kontorsbyggnad i söder.

 Västra porten, människor på väg hem från arbetet vid Metallverken i slutet av 1950-talet. Arbete vid metallindustrin i Kopparlunden kring sekelskiftet.
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Kopparlunden har en tät inre kärna som präglas av byggnader i tegel och gatstensbelagda gränder. Gatunamn och skyltar på fasaderna berättar om platsens industrihistoria.
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DESIGNDIALOG - WORKSHOP 1 

Syftet med den första övningen var att samla in kunskap om 
nuläget. Övningen inleddes med ett kort bildspel om hur Koppar-
lunden ser ut och fungerar idag. Därefter fick deltagarna, en och 
en, gå fram och med hjälp av post-it lappar berätta vad de tycker är 
bra och dåligt med Kopparlunden idag (plus och minus) samt vilka 
möjligheter de ser med framtida Kopparlunden (dröm). Redovisnin-
gen filmades och är sammanfattad i bildprotokoll.

PLUS MINUS DRÖM

WORKSHOP 1
ÖVNING 1

MINUS
• Själlösa parkeringsytor (synpunkt som framfördes av flera).

• De övergivna byggnaderna mot Östra Ringvägen känns inte 
bra (synpunkt som framfördes av flera).

• Kyrkogården intill är en barriär mot stan (synpunkt som framfördes 
av flera).

• Många öde ytor i områdets norra del (synpunkt som framfördes av 
flera).

• Bullerproblem försvårar för framtida bostäder (synpunkt som 
framfördes av ett par stycken).

• Området har bra och centralt läge fågelvägen men upplevs ändå som 
rätt isolerat.

• Området upplevs som ödsligt och otryggt vissa delar av dygnet.

• För få bostäder. Fler behövs för att få underlag för framtida kom-
mers i området.

• Området är anonymt. Området saknar “image”.

DRÖM (MÖJLIGHETER)
• Att det skall bli en blandning av restauranger, bostäder och ser-

vice. Blandade funktioner (synpunkt som framfördes av flera).

• Besöksmål ur olika aspekter, både arkitektoniskt och historiskt 
(synpunkt som framfördes av ett par stycken).

• Attraktiv stadsdel som är hållbar och modern och med interna-
tionellt rykte.

• Grön stadsdel som uppmuntrar till ett aktivt liv. 
• Folk dygnet runt (synpunkt som framfördes av flera).

• Lokaler med billiga hyror för småskaliga verksamheter (syn-
punkt som framfördes av ett par stycken).

• Att man vid exploatering av Kopparlunden tar tillvara de värden 
som redan finns (synpunkt som framfördes av flera).

• Ekonomiskt hållbar stadsdel över tid så att det blir ekonomiskt 
attraktivt för fastighetsägare att investera.

• Inkluderande stadsdel för alla åldrar och etniska och sociala 
bakgrunder.

Nedan redovisas några av de mest återkommande synpunkterna 
som framfördes om Kopparlunden vid den första övningen:

PLUS
• Bra läge, nära till stan även om platsen känns avskild (synpunkt som 

framfördes av flera).

• Vacker tegelarkitektur med både estetiska och historiska bev-
arandevärden (synpunkt som framfördes av flera).

• Mycket grönska i området (synpunkt som framfördes av flera).

• Mänsklig skala i befintlig bebyggelse. Gårdar och gränder (syn-
punkt som framfördes av ett par stycken)

• Området bär på en viktig del av Västerås historia och stolthet 
(synpunkt som framfördes av ett par stycken).

• Storleken på området innebär stora utvecklingsmöjligheter 
(synpunkt som framfördes av ett par stycken). 

• Mångfald vad gäller de befintliga husens nuvarande verksamheter.

• Här finns många tekniska småföretag. 
• Här finns fastighetsägare med goda ambitioner. 
• Här finns redan ett rikt föreningsliv och många småskaliga verk-

samheter. Området är ej så livlöst som många hävdar. 

10 april 2013, Culturen, kl 17-21, knappt 60 deltagare
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WORKSHOP 1
ÖVNING 2

Syftet med den andra övningen var att utveckla 
tidiga idéer för framtida Kopparlunden. 

Deltagarna delades in i 8 grupper med 7-8 
personer i varje grupp. Som inledning till 
grupparbetet visades ett inspirationsbildspel. 
Varje grupp fick sedan en verktygslåda och en 
spelplan i form av en flygbild över Kopparlun-
den. Materialet i lådorna; bildbrickor, glitter, 
snören mm, användes som stöd för gruppdis-
kussionen. Grupperna testade, flyttade runt 
och klistrade fast mot slutet.

Avslutningsvis redovisades grupparbetet. 
Deltagarna i de olika grupperna gick fram och 
redovisade för varandra, de berättade hur 
diskussionen gått och förklarade symbolerna 
på spelplanen. Redovisningen filmades och har 
sammanfattats i bildprotokoll.

Frågor till grupparbetet.

Diskutera utifrån målet att: 
2026 - Kopparlunden är en attraktiv 
stadsdel i centrala Västerås där det 
myllrar av inspirerande stadsliv.

Hur ska Kopparlunden hänga ihop med 
Västerås på bästa sätt – vilka stråk 
och kopplingar tycker du är viktiga att 
utveckla?

Vad tycker du att det behövs i Koppar-
lunden för att skapa inspirerade 
stadsliv?

Hur ska den yttre miljön i Kopparlunden 
se ut – hur vill du använda platser och 
torg, vad vill du kunna göra?

Hur vill du att gammalt och nytt ska 
mötas när Kopparlunden utvecklas? Inom 
vilka delar tycker du t.ex. att vi kan pröva 
nya tillägg och inslag av högre hus?

Om du var en de framtida boende i 
Kopparlunden – vad tror du att ni har för 
önskemål om er boendemiljö 2026? 

Från redovisningen:

Öppna upp en livfull 
axel i nordsydlig rikt-
ning, ett “pubstråk“!

Låt bebyggelse-
strukturen sydväst om 
området fortsätta in i 
Kopparlundens södra 
del.

Förtäta områdets 
“icke-rum”.

Utveckla en tydlig 
koppling till centrum 
genom kyrkogården i 
väster.
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DESIGNDIALOG - WORKSHOP 2

WORKSHOP 2
Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig 
gestaltning och framtida innehåll i Kopparlun-
den. Kunskap och idéer från workshop 1 har i 
mellantiden bearbetats till två principskisser för 
framtida Kopparlunden. De två tidiga skisserna 
var utgångspunkt för grupparbetet i workshop 2.

Deltagarna delades in i 6 grupper med 6-7 
personer i varje grupp. Som inledning till grupp-
arbetet presenterades skisserna och ett inspira-
tionsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktyg-
slåda och två spelplaner i form av en flygbilder 
över Kopparlunden med skisserna inlagda. 
Materialet i lådorna; bildbrickor, glitter, snören 
mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. 
Grupperna testade, flyttade runt, klippte ihop 
och klistrade fast mot slutet.

Avslutningsvis redovisades grupparbetet. 
Deltagarna i de olika grupperna gick fram och 
redovisade för varandra, de berättade hur dis-
kussionen gått och förklarade symbolerna på 
spelplanen. Redovisningen filmades och har 
sammanfattats i bildprotokoll.

Frågor till grupparbetet.

Diskutera utifrån målet att: 
2026 - Kopparlunden är en attraktiv 
stadsdel i centrala Västerås där det 
myllrar av inspirerande stadsliv.

Syftet med grupparbetet är att ut-
värdera de alternativa framtidsbilderna 
och utveckla de vidare. 

Jämför principskiss A och B. 
- Vad är bra 
- Vad är dåligt  
- Vad vill ni lägga till? 

Diskutera också framtida Kopparlundens 
innehåll.  Bör det finnas en huvudinrikt-
ning?

Principskisserna kan gärna klip-
pas ihop till ett nytt sammansatt 
alternativ!

Principsskisser som underlag för gruppdiskussion, alternativ A och B.

7 maj 2013, Culturen, kl 17-21, drygt 30 deltagare
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WORKSHOP 2

Det finns en risk att 
Kopparlunden blir så 
bra att alla kommer 
hänga här...!

Det finns stora möj-
ligheter att utveckla 
den norra delen med 
ny bebyggelse.

Det ska vara en 
mångfald av aktiv-
iteter, individer och 
åldersgrupper.

Från redovisningen:
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DESIGNDIALOG - WORKSHOP 3

Kunskap, synpunkter och idéer som kommit 
fram i de tidigare workshoparna har till work-
shop 3 bearbetats till en sammanfattande tidig 
skiss för hela Kopparlunden. Principskisser 
som beskriver offentliga rum, kopplingar, be-
byggelse och grönstruktur var tillsammans med 
helhetsskissen utgångspunkt för grupparbetet i 
workshop 3.

Deltagarna delades in i 6 grupper med 6-7 
personer i varje grupp. Som inledning till grupp-
arbetet presenterades förslaget och ett inspi-
rationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verk-
tygslåda och en spelplan med helhetsskissen. 
Uppdraget var att utvärdera skissförslaget och 
diskutera en lämplig etappindelning. Materialet i 
lådorna; bildbrickor, glitter, snören mm, 
användes som stöd för gruppdiskussionen. 
Grupperna testade, flyttade runt, och klistrade 
fast mot slutet.

Vid redovisningen gick deltagarna i de olika 
grupperna fram och berättade hur diskussionen 
gått och förklarade symbolerna på spelplanen. 
Redovisningen filmades och har sammanfattats 
i bildprotokoll. 

Frågor till grupparbetet:

Utvärdera förslaget!
• Kopplingar till omgivande stad!  

• Stadsrum och sammanhang! 

• Bebyggelsens täthet, höjd och karak-
tär!

 

Föreslå en lämplig etappindelning 
utifrån Kopparlundens perspektiv!

• Vad är viktigast att genomföra först?  

• Vilket delområde eller vilka insatser 
har bäst förutsättningar att bli den mo-
tor för genomförandet som behövs?

• Hur kan vi involvera boende och verk-
samma på bästa sätt i den fortsatta 
processen?

Avslutningsvis följde information om 
pågående projekt i Kopparlunden och om 
det fortsatta arbetet med planen. Kom-
munen uppmuntrade alla att fortsätta följa 
processen och gärna ta kontakt efterhand 
som frågor och idéer dyker upp. Workshop 
3 ska ses som start på fortsättningen!

WORKSHOP 3

28 maj 2013, Culturen,  kl 17-21, ca 40 deltagare
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WORKSHOP 3

En grupp använde begreppet 
Kopparstaden istället för 
Kopparlunden - intressant!

Bygg stadsfyrar, 
arkitektoniskt in-
tressanta byggnader 
i strategiska lägen.

Från redovisningen:

Skapa liv i kärnan och 
en intressant fasad-
belysning så fort som 
möjligt.

Börja vid västra 
entrén. Ger en tydlig 
signal att NU händer 
det något i Koppar-
lunden!
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STRATEGI HELHETEN

Utveckla kopplingar och tydliga entréer åt alla håll.

2

Utgå från stadsdelens hjärtat. Småskalig karaktär. Bevara, 
förädla, förtäta.

Befintliga karaktärsbyggnader. Storskalig karaktär. Bevara, 
utveckla, förtäta.

Yttre zon, stor skala. Utveckla med ny bebyggelse och 
gröna strukturer.

STRATEGI UTBYGGNAD

SKISS HELHETEN
Den sammanfattande skissen på nästa sida visar ett förslag på hel-
hetsstruktur för Kopparlunden med offentliga rum och byggda ytor/
kvarter. Bebyggelsen inom kvarteren kan se ut på olika sätt och är i 
detta skede endast schematiskt redovisad. Skissen visar ett exem-
pel på bebyggelsestruktur som ska vägas in med övriga planerings-
förutsättningar i det fortsatta arbetet. 

KOPPLINGAR 
För att befolka och få ett flöde igenom Kopparlunden är det viktigt att 
tidigt utveckla kopplingar och tydliga entréer till stadsdelen. Etablera 
nya rörelsestråk mellan centrum och Kopparlunden och förstärk de 
som redan finns. Öppna upp kyrkogården som ett grönt tillgängligt 
rum i staden och låt grusgångarna bli en del av stadsvävens nät 
för gående och cyklande.  Inled med att tidigt etablera en cykelbro 
över E18, som steg två byggs en bredare grön överdäckning. Skapa 
också en ny koppling österut under järnvägen i förlängningen av 
Trefasgatan.

OFFENTLIGA RUM
Två större platser kan etableras i Kopparlunden, i söder den befintliga 
platsen vid Culturen - Kulturtorget - och i norr formas en ny plats där 

infartsvägarna möts - Gröna torget. Huvudstråket genom området, 
Metallverksgatan, omformas till ett smalare gaturum med trädplan-
teringar och kompletterande inramande bebyggelse. Kopparlunds-
vägen blir fortsatt en viktig nordsydlig axel genom området som 
förlängs norrut. Gaturummets karaktär av småskalig gränd inspire-
rar när nya gaturum etableras i bl.a. de norra delarna av Kopparlun-
den.

Den befintliga storskaliga strukturen i Kopparlunden bör brytas 
ner på flera sätt, bl.a. genom att utveckla nya stråk genom några 
av de stora hallbyggnaderna. Det finns olika sätt att göra detta på, 
alltifrån att man öppnar portar och rör sig “inomhus” genom hall-
byggnaderna till att man rör sig utomhus längs mer grändliknande 
stråk. 

INRE DELARNA
Kärnan i Kopparlunden behåller sin småskalighet. Karaktären med 
tegel och gränder bör bevaras och förädlas med nya intressanta 
tillägg i form av om- och påbyggnader som ansluter till skalan. 

KARAKTÄRSBYGGNADER
Kring den inre kärnan finns flera större karaktärsbyggnader, några 

som bör bevaras i sin helhet och andra som kan utvecklas genom 
om- och påbyggnader och delvis kompletterande nybyggnad. 
Dessa kvarter ska studeras mer ingående.

NORRA DELEN
I den norra delen finns förutsättningar att utveckla mest nybyggna-
tion. Befintliga hallbyggnader har, med undantag av den sågtan-
dade byggnaden vid västra entrén, inte samma bevarandevärde 
som övrig bebyggelse. Här kan en ny varierad bebyggelse stegvis 
utvecklas med inslag av högre byggnader. Byggnadernas innehåll 
kan gärna variera, bostäder i olika former lämpar sig här. 

KANTZONEN
Inom zonerna längs järnvägen och E18 måste risk- och bullerfrågor 
särskilt hanteras. Längs järnvägen, föreslås ett helhetsgrepp på 
båda sidor om spåret med en sammanhängande grön zon som in-
nehåller trädplanteringar, murar med klätterväxter, mindre verksam-
heter och parkeringshus med gröna väggar. 

Under förutsättningen att man bygger ett däck över E18 kan den 
norra delen exploateras med bebyggelse nära vägen. I annat fall får 
man arbeta med en liknande zon som den längs med järnvägen.

1 3 4
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Torg/platser. Två platser med 
olika karaktär, Kulturtorget 
i söder och Gröna torget i norr.

Gröna platser/parkrum samt 
möjliga lägen för pocketparker.

Befintlig karaktärs-
skapande bebyggelse

Schematisk redovisning av 
ny bebyggelse, påbyggnad-
er och tillbyggnader. 

Konstverk, skulptur, vatten eller 
någon form av aktivitet som 
markerar platser/parkrum

Östra Ringvägen omformas 
till grön stadsgata med 
nedtonad biltrafik

Gator/entréer till stadsdelen

Gång-och cykelvägar/entréer 
till stadsdelen

Pressverksgatan

Metallverksgatan

Trefasgatan

K
opparlundsvägen

Ö
stra Ringvägen

Pilgatan

Metallverksgatan

Överdäckning E18

Ny GC-tunnel
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Kulturtorget

Gröna torget

M
etallverksgatan

Idrottpark

Kyrkogården

SKISS HELHETEN

Ytor för bebyggelse/kvarter

Skissen visar ett förslag på helhetsstruktur för Kop-
parlunden med offentliga rum och stråk, respektive 
byggda ytor/kvarter. Bebyggelsen inom kvarteren 
kan se ut på olika sätt och är i detta skede endast 
schematiskt redovisad. Skissen visar ett exempel 
på bebyggelsestruktur som ska vägas in med övri-
ga planeringsförutsättningar i det fortsatta arbetet. 
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STADSLIV

BLANDSTAD 
Kopparlunden ska utvecklas till en intressant del av staden som lockar människor att röra sig igenom,  
att slå sig ner i och uppleva, att bosätta sig i och att vilja etablera sin verksamhet i. Människor gener-
erar nya männikskor och ett myllrande stadsliv kan utvecklas! 

Stadsdelen har goda förutsättningar att rymma blandade funktioner i en intressant samverkan. Det 
befintliga innehållet; verksamheter, forskning, kontor, service, utbildning och kultur, utvecklas och 
komlpetteras med bostäder i olika former. För att skapa levande gaturum i Kopparlunden bör byggan-
dernas sockelvåningar i så hög grad som möjligt vara verksamheter som vänder sig till de som rör sig 
på gatan.

ÖVER DYGNET, ÖVER ÅRET
Genom att komplettera med bostäder kommer stadsdelen användas över hela dygnet, vilket är en 
förutsättning för att utveckla stadsliv och trygga rörelsestråk. Nya aktiviteter som lockar till att använda 
utemiljön över hela året bör utvecklas, såväl tillfälliga som permanenta. I ett övergångsskede kan t.ex. 
någon av de centrala asfaltsytorna användas för skridskoåkning vintertid.

ENTRÉER
Kopparlunden ska vara en stadsdel som det är lätt att hitta till. Entréerna till stadsdelen bör markeras 
och lysas upp, man ska känna sig välkommen hit!  Befintliga entréer åt väster bör förstärkas och med 
fler rörelsestråk till centrum kommer nya entrépunkter etableras. Den södra entrén via gång-och cykel-
bron bör tas om hand och göras välkomnande, liksom den nya entrépunkten från öster vid gång-och 
cykelstråket under järnvägen. I norr kan det skapas en ny entrésituation med den föreslagna bron/
överdäckningen över E18, vilken förstärker möjligheterna för en framgångsrik exploatering i den norra 
delen av Kopparlunden.

GÅ OCH CYKLA
För att Kopparlunden ska bli en del av staden är det avgörande att skapa flöden genom stadsdelen. 
Utöver huvudstråken i nordsydlig och östvästlig riktning föreslås ett finmaskigt nät, en irrationell 
rörelse, som knyter ihop platser med olika karaktär inom stadsdelen. 

Den befintliga storskaliga strukturen i Kopparlunden bör brytas ner på flera sätt, bl.a. genom att 
utveckla nya stråk genom några av de stora hallbyggnaderna. Det finns olika sätt att göra detta på, 
alltifrån att man öppnar portar och rör sig “inomhus” genom hallbyggnaderna till att man  river delar 
och rör sig utomhus längs mer grändliknande stråk. 

Exempel på gaturum där man kan uppleva stadens liv såväl från cykeln som på uteserveringen.

Sickla - omvandling från industri till levande stadsdel, en knutpunkt för kultur, arbetsplatser, industri, handel och utbildning.
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RÖRELSESTRÅK

GATUSTRUKTUR
Metallverksgatan och Pessverksgatan föreslås fortsatt vara huvudgator-
na i stadsdelen. Dessa kan omformas med trädplanteringar och gen-
erösa cykelbanor. Den övriga gatustrukturen föreslås vara gaturum med 
karaktär av småskaliga gränder där silningstrafik tillämpas. Biltrafiken 
fördelas i området och tar sig fram i låg fart. I de centrala delarna kan 
gårdsgator övervägas, gaturum där företräde för gående och cyklar beto-
nas och där biltrafiken anpassar fart efter detta. 

För att skapa tydliga och lättanvända rörelsestråk mellan centrum och 
Kopparlunden föreslås en omgestaltning av Östra Ringvägen till en 
stadsgata med generösa passager. Förutsättningarna för att minska 
körfälten för bilar utmed Ringvägen/Kopparbergsvägen och öka tillgäng-
ligheten för cykel bör utredas.

KOLLEKTIVTRAFIK
En busslinje föreslås ledas längs Metallverksgatan runt stadsdelen och 
kopplar på så sätt tydligt Kopparlunden via Östermalmsgatan till cen-
trum. Med denna dragningen blir det fokus även på den östra delen av 
Kopparlunden. Åtgärder för att främja cykel och kollektivtrafikåkandet, 
bland framför allt nya Kopparlundenbor, bör utredas. Ny teknik och lättill-
gänglig information om resor och avgångar samt effektiv cykelparkering 
med cykelservice vid stationen, är exempel på sådana åtgärder. Det ska 
vara lätt att välja cykel/buss/tågalternativen för de dagliga resorna! 

PARKERING
Arbete med en särskild parkeringsutredning för Kopparlunden pågår, där 
bl.a. frågor kring hur vi kan reducera bilanvändandet i stadsdelen och 
framtida p-norm tas upp. 

Hur ska vi arrangera de parkeringsplaster som ändå behövs för boende 
och besökande i Kopparlunden? Stadsdelens gaturum föreslås utformas 
som stadsgator med kantstensparkering. I övrigt föreslås i huvudsak ner-
grävd parkering under nya kvarter och parkeringshus med gröna väggar 
och tak i zonen längs järnvägen.

SKISS RÖRELSESTRÅK

Gång- och cykelstråk

Skyltar på Kopparlundens äldre industribyggnader som uppmuntrar till att uppleva 
stadsdelen till fots!

Förslag på busslinje

Pressverksgatan

Metallverksgatan

Ö
stra Ringvägen

Metallverksgatan

Ko
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en

M
etallverksgatan

Östermalmsgatan

Nedtonade gator/ småskaliga gränder

Gator med genomgående trafik Motorväg, E18

Förslag på ny överdäckning
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OFFENTLIGA RUM

GATURUM
Kopparlundsvägen som går genom de inre delarna av Kopparlunden är exempel på ett gaturum med 
mått som har en mänsklig skala. Gaturummets karaktär av småskalig gränd inspirerar när nya gaturum 
etableras i bl.a. de norra delarna av Kopparlunden.

TORG OCH PLATSER
Kopparlunden består idag av stora parkeringsytor och dåligt utnyttjade asfaltytor. För ett skapa en 
intensiv stadsmiljö behöver stadsdelens “icke-rum” utvecklas till definerade platser och förtätas med 
ny bebyggelse. 

Två större platser med olika karaktär kan etableras i Kopparlunden. I söder utvecklas den befintliga 
platsen vid Culturen - Kulturtorget - och i norr formas ett nytt parktorg där infartsvägarna möts - Gröna 
torget. 

Kulturtorget i söder kan bli en plats där “oväntade saker kan hända” när Culturens verksamhet flyttar 
ut på torget. Här kan t.ex. arrangeras filmvisning, gatuteater, kulturella marknader och utställning av 
installationer och konst. Delar av torget kan till viss del användas för korttidsparkering men bör främst 
fungera som en samlingsplats i stadsdelen.  

Gröna torget i den norra delen utformas som en kilformad plats som understryker de olika strukturrikt-
ningarna i området. Befintliga storvuxna träd föreslås bli utgångspunkt för utformningen och befintliga 
äldre tegelbyggnade kan stå som paviljonger på platsen. Nya inslag på platsen kan vara aktiviter med 
inriktning på odling, en vertikala trädgård, ett inglasat orangeri etc. Med ny bebyggelse längs den 
norra sidan får platsen en fin inramning där caféer och uteserveringar med fint söderläge kan inrym-
mas i bottenvåningen.

Principskiss - ny bebygggelsestruktur och nya platser tar ut-
gångspunkt i stadsdelens befintliga strukturriktningar vilket bl.a. 
skapar en intressant kilformad plats i den norra delen.

Exempel på ett väletablerat och frekvent använt gång-och cykelstråk genom Norra kyrkogården i Lund.

Inspirationsbild på grön överdäckning, Highland Parc i New York, som fungerar som både vardagsrum och rörelsestråk.
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Principsektion som visar exempel på hur platsen i norr kan gestaltas med spännande aktiviteter och inramande i bebyggelse. Ny högre bebyggelse med plats för uteserveringar i söderläge längs norra sidan och befintlig lite lägre bebyggelse i söder. 

Principsektion som visar exempel på hur nya täta stadsgator inom bl.a. den norra delen av i Koppar-
lunden skulle kunna se ut.

Kopparlundsvägen, ett varierat och tätt gaturum att inspireras av. 

Befintlig byggnad Gå och cykla Smal gata med 
kantstensparkering

Installationer/aktiviteter Grönska och vatten Smal gata med 
kantstensparkering

Generös trottoar, 
uteservering i söderläge

gata, ca 5 m

ca 9-11 m mellan husfasader

Befintliga träd och tegelhus 
inordnas i torgrummet 

gata, ca 5 m

ca 8,5-12 m mellan husfasader
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POCKETPARKER OCH ETT GRÖNT DÄCK

POCKETPARKER
Utöver de större platserna och grönstrukturen i områdets ytterkanter föreslås mindre gröna rum insprän-
gad i stadsstrukturen. Små pocketparker kan bli ett signum för Kopparlunden! Den befintliga inre struk-
turen i Kopparlunden innehåller redan idag gränder och prång som inspirerar att bygga vidare på. Den nya 
täta och varierade strukturen kan inrymma intressanta platser och pocketparker med teman som ger dem 
olika karaktär; skulpturer, vatten, , dofter, körsbärsträd etc.

GRÖNA SVETSAR
Den gröna strukturen i ytterkanterna bidrar till att att knyta ihop stadsdelen med omgivningen, en slags 
gröna svetsar med olika karaktär men som överbrygger de barriärrer som Östra Ringvägen, E18 och 
järnvägen utgör idag. Östra Ringvägen föreslås omformas till en grön stadsgata med generösa passager, i 
norr föreslås ett grönt däck över E18 och i öster föreslås en ny gång- och cykeltunnel samt att det utveck-
las en gemensam karaktär på grönområdena på ömse sidor om järnvägen. 

Exempel på hur en grön överdäckning kan se ut, Highland Parc i New York med frodig grönska och rörelsestråk.

Exempel på en s.k. pocketpark. En grön oas mitt i New York med svalkande skugga med vattenskulptur i fonden.

SKISS GRÖNSTRUKTUR

Torg/platser

Pocketparker

Gröna platser/parkrum

“Gröna svetsar” som 
knyter ihop stadsdelen 
med omgivningen

Ett grönt däck över E18
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MARKERA FÖRÄNDRING - TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER

NÄRLIGGANDE GRÖNOMRÅDEN
Kyrkogården och parken söder om denna är en grön lunga i staden som har potenitial att utvecklas till 
en lugn oas för kopparlundenborna. Idrottsplanerna norr om E18 är också en resurs som kan utveck-
las som mötesplats för aktivitet, idrott och hälsa. 

ETT GRÖNT DÄCK
Med en överdäckning i norr skapas förutsättningar för att bygga kompakt mot E18 på ett sätt som 
annars inte är möjligt med hänsyn till buller och risker. Det gröna däcket skapar dessutom plats för 
aktiviteter och idrott av olika slag och för olika målgrupper. Det kan komplettera idrottsplanerna i norr 
och tillsammans bli en stark målpunkt. 

BELYSNING
Under dialogen har många personer uttryckt att belysningen i Kopparlunden inte fungerar tillfredsstäl-
lande. Här borde man ta ett helhetsgrepp och arbeta med ljus-gestaltning på ett medvetet sätt för att 
skapa ökad trygghet och stämning i stadsdelen under framför allt de mörka delarna av året. Förslag 
att använda mjuk fasadbelysning som t.ex. i Prags äldre stadskärna, har framförts. Något som ger ett 
varmt intryck och kan passa här. 

AKTIVITETER
Vilka aktiviteter ska Kopparlundens torgrum och parker innehålla? Några förslag och teman som 
diskuterats under dialogen är t.ex. att skapa förutsättningar för stadsodling på och kring parktorget i 
norr, att möjliggöra konserter på de stora ytorna vid järnvägen, att visa film på torget vid Culturen, att 
ha en stor skridskobana på vintern och att bygga en riktigt bra skatepark som man åker 10 mil för att 
besöka!

MARKERA FÖRÄNDRING - TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER 
Skapa intresse för Kopparlunden och förutsättningar för en intressant och stegvis utveckling genom 
att ta någon del av Kopparlunden i anspråk för aktiviteter redan nu! Samverka med de som redan är 
etablerade här och bjud in nya föreningar och företag att vara med i denna utveckling. 
Man kan t.ex. skapa plats för aktiviteter på Gröna torget i norr. Inledningsvis som en prova på-
verksamhet där produktutvecklare, affärsverksamheter, idrottsföreningar m.fl. visar upp sig några 
månader i taget. Detta kan attrahera både de som finns i stadsdelen idag och nya människor att 
besöka och etablera sig i här.

Inspirationsbild från Rotterdam där man i ett tidigt skede etablerat ett nytt stråk genom en stadsdel som är under 
omvandling. På samma sätt kan nya stråk etableras i Kopparlunden, inledningsvis med enkla åtgärder som sedan kan 
permanentas efterhand. 

Inspirationsbild från Carlsberg i Köpenhamn där man arbetar medvetet med en stegvis omvandling av stadsdelen och använder sig 
av stadsrummen på olika sätt i ett tidigt skede. Här en aktivitetsplast med enkla redskap som samlar unga och gamla för lek och 
idrott.
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BEBYGGELSE

KARAKTÄRER
Kopparlunden är en viktig del av Västerås industrihistoria och stolthet. Här finns 
både estetiska och historiska bevarandevärden, framför allt i den täta kärnan med 
dess tegelbyggnader, gränder och gårdar.  Denna kärna är en stomme att bygga 
vidare på och att kontrastera emot när Kopparlunden utvecklas.

Kring den inre kärnan finns flera större karaktärsbyggnader, några som bör bev-
aras i sin helhet och andra som kan utvecklas genom om- och påbyggnader och 
delvis kompletterande nybyggnad. 

I den norra delen finns förutsättningar att utveckla mest nybyggnation. Befintliga 
hallbyggnader har, med undantag av den sågtandade byggnaden vid västra en-
trén, inte samma bevarandevärde som övrig bebyggelse. Här kan en ny varierad 
bebyggelse stegvis utvecklas med med nya arkitektoniska uttryck och inslag av 
högre byggnader.

Kopparlunden som helhet har en varierande karaktär som har byggts ut under 
många år. Här finns intressanta motsatser som skulle kunna vävas ihop till en 
intressant helhet; kulturmiljö möter framtid, storskaligt möter småskaligt, det täta 
möter det glesa osv.

I skissen till höger ges en översiktlig bild av befintliga karaktärsskapande byg-
gnader. Den visar också strategiska lägen för ny karaktärsskapande bebyggesle, 
som skulle kunna markera entréerna till Kopparlunden och synliggöra stadsdelen 
från t.ex. E18 i norr.

SKISS KARAKTÄRSSKAPANDE BYGGNADER

Befintliga karaktärsskapande  
byggnader

Strategiska platser för nya 
karaktärskapande byggnader

Tegel, koppar och glas - intressanta material att arbeta vidare med när Kopparlunden förädlas.
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OMVANDLING

hallbyggnaderna. Den visar också schematiska principer för hur industrikvarteren kan utvecklas i sina 
inre delar med förslag på tillägg, ny-, om- och påbyggnader. 

Omvandling har påbörjats inom vissa delar av Kopparlunden. Det finns många tidiga tankar kring ut-
veckling av bebyggelsen men det behövs mer ingående studier för att bedöma byggnadernas värden 
och möjligheter. Hur stor förändring tåler byggnaderna och strukturen innan värdena går förlorade? 
Och vilka ombyggnader, påbyggnader och nya tillägg behövs för att vitalisera och levandegöra be-
byggelsen och de offentliga rummen?

NYTT MÖTER GAMMALT
I Kopparlunden finns alla möjligheter att låta det nya möta det gamla på ett intressant sätt. Att renodla 
de historiska kvaliteterna som finns och addera det som behövs. 

Industriarvet ger möjlighet att få en unik stadsdel med egen profil. 
Här ska man inte bara tänka på byggnadernas fasad och yta utan också på berättelserna som byg-
gnderna är laddade med. Byggnadernas namn - huvudkontoret, vaktbyggnaden etc - ger t.ex. en bild 
av arbetsförhållandena på platsen. 

I dialogen har olika sätt att förädla den befintliga bebyggelsen diskuterats. Stadsbyggnadsvisionen 
visar bl.a. en tidig idé om hur man kan skapa nya sätt att röra sig på tvären genom de storkskaliga 

Domkyrkoforum i Lunds stadskärna är exempel på ett modernt tillägg i en äldre miljö. Byggnaden har ett nytt arkitektoni-
skt uttryck samtidigt som den ansluter i skala till omgivande bebyggelse på ett intressant sätt.

Inspirationsbilder från Sickla, som omvandlats från industri till en levande stadsdel. Här visas påbyggnaden av kontoret som 
blivit ett landmärke för stadsdelen och som kvällstid syns på långt håll. 
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INNEHÅLL

INNEHÅLL I BEFINTLIG OCH NY BEBYGGELSE 
Under dialogen har olika förslag på inriktning/innehåll i Kopparlunden diskuterats. Med ett varierat 
innehåll skapas förutsättningar för en levande stadsdel som används hela dygnet. Det befintliga in-
nehållet; verksamheter, forskning, kontor, service, utbildning och kultur bör utvecklas och komlpetteras 
med bl.a. bostäder i olika former. Genom att lyfta fram industriarvet på nya sätt kan Kopparlunden 
även bli ett intressant besöksmål.  

EXEMPEL PÅ FÖRSLAG SOM KOM UPP UNDER DIALOGEN
 - Utveckla skola, forskning, science park i en intressant mix. 

- Etablera småindustrier för att bibehålla ett industriellt liv. Skapa plats för entrepenörer och tekniska 
småföretag. 

- Behåll det norra skeppet i industrihallen som det är med kultur, utbildning och verksamheter. Inred 
ett växthus i den södra industrihallen (Emanuesskeppen). 

- Utveckla Koppalunden till ett kulturmecka. Utveckla Culturen vidare - inom byggnaden och ut på 
torget!

- Anordna konserter utomhus liknande den som genomfördes på parkeringen vid järnvägen en som-
mar för ett par år sedan.

- Plocka tillbaka handel som sker utanför stan idag. Ha sällanköpshandel i Emanuesskeppen med 
bostäder ovanpå.

- Bygg ett återvinningsvaruhus vid järnvägen.

- Inred någon av byggnader med saluhall och andra matrelaterade verksamheter.

- Skapa ett experimentarium för barn liknande Tom Tits i Södertälje, kanske med ett tema kopplat till 
Kopparlundens metallförädling. 

- Bygg en idrottshall i den nordöstra delen som tillsammans med de befintliga idrottsplanerna norr om 
E18 kan bli en ny målpunkt för idrott och hälsa.

- Bygg mycket bostäder i olika former; studentboende, äldreboende, kollektivboende etc.

The Sharp Project i Manchester, är exempel på en välfungerande inkubatorverksamhet där små företag hyr in sig i enkla 
containerboxar som placerats i tidigare stora industrihallar. 

Det tidigare gasverket Vesterpark i Amsterdam visar exempel på hur en stor hallbyggnad kan delas in i mindre enheter 
genom en träpanel på väggar och tak som ramar in resturangen i byggnaden.

Kopparlundens bageri är exempel på en redan 
väletablerad verksamhet i området.
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NY BEBYGGELSE

NY BEBYGGELSE
I Kopparlunden finns det förutsättningar och ytor för ganska mycket ny bebyggelse, framförallt 
i den norra delen men även i övriga delar. Kopparlunden har växt fram under lång tid och den 
nya bebyggelsen bör bygga vidare på den variation som finns i området idag, både vad gäller 
innehåll och uttryck. 

Under dialogen diskuterades den nya bebyggelsens placering och karaktär efterhand som 
skissen utvecklades. Framtida  Kopparlunden föreslås innehålla en spännande blandning av 
ny bebyggelse. Här ska man kunna bo såväl i ett gathus längs en smal gränd som i ett högt 
hus med utsikt!

EXEMPEL PÅ FÖRSLAG SOM KOM UPP UNDER DIALOGEN
- Komplettera med med många nya olika sorters bostäder. Gärna nya boendeformer och 
bostäder som saknas i Västerås idag; smålägenheter, hyreslägenheter och kollektivboende. 

- Bygg bostäder för olika grupper av människor, alltifrån studenter till pensionärer. Bygg 
världens längsta studentkorridor i en av industrihallarna eller en studentbostadsskrapa!

- Bygg bostäder med butiker och verksamheter i bottenplan.

- Skapa plats för caféer, restauranger och uteserveringar.

- Anpassa ny bebyggelse till den befintliga genom att ha murgröna på fasaderna, precis som 
på den befintliga industriarkitekturens tegelfasader.

- Bygg parkering under kvarteren.

- Skapa en vertikal variation i området med tredimensionell fastighetsbildning.

- Bygg lokaler med billiga hyror för småskaliga verksamheter.

- Bygg kontor, fler utbildningslokaler och fler lokaler för kulturverksamhet.

- Bygg ett vertikalt kluster med höga hus i norr som annonserar Kopparlunden mot E18. 

- Bygg ett enastående högt hus, en slingrande kopparbyggnad med direkt infart från trafikplat-
sen i norr!

- Bygg smarta byggnader med smarta tekniska lösningar.

- Gör Kopparlunden till ett besöksmål ur olika aspekter, såväl historiskt som arkitektoniskt!

SKISS STADSRUM - HUSRUM

Stadsrum - stråk, platser och 
gröna rum

Husrum - ytor för bebyggelse

Skissen visar ett förslag på helhetsstruktur för Kopparlunden 
med stadsrum (stråk, platser och gröna rum) och husrum 
(ytor för bebyggelse). Den ger en översiktlig bild av hur 
bebyggelsen kan rama in de offentliga rummen. Ytorna för 
bebyggelse är i detta skede schematiskt redovisade och 
rymmer såväl befintlig som ny bebyggelse och kan varieras 
på olika sätt. 
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Nya tillägg i Kopparlunden kan ha en lätt karaktär, som t.ex. den glasade paviljongen Växthuset i Sickla. Ny bebyggelse kan innehålla funktioner som saknas idag, som t.ex. studentbostäder, nedan i ombyggd silo i Norge.

Den nya bebyggelsen i Kopparlunden kan se ut på många olika sätt, här visas några exempel på byggnadskaraktärer som diskuterats under dialogen.

Nya tillägg kan kontrastera mot den befintliga bebyggelsen på ett intressant sätt, som t.ex. Domkyrkoforum i Lund. Ny bebyggelse i Kopparlunden kan erbjuda utsikt från balkongen, som exemplet nedan från Örestad i Köpenhamn.
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EN HÅLLBAR STADSDEL
Under dialogen diskuterades olika sätt att skapa en stadsdel som håller över tid. Det ska vara lätt att 
leva och verka i Kopparlunden och att göra vägval som är hållbara för miljön, t.ex. att lätt kunna välja 
cykel/buss/tågalternativen för de dagliga resorna. 

Någon framförde att ambitionen bör vara att skapa en attraktiv stadsdel som är hållbar och modern 
och med ett internationellt rykte! Hur skapar man det? En fråga att arbeta vidare med i den fortsatta 
planprocessen. 

EXEMPEL PÅ FÖRSLAG SOM KOM UPP UNDER DIALOGEN

- Bygg parkeringshus i områdets ytterkanter som skydd mot omgivande buller från järnväg och E18.

- För rening och hushållning med vatten bör gröna fasader och tak uppmuntras. 
Klätterväxter är en karaktär som finns i området och intressant att bygga vidare på.

- Bygg hus med solceller på tak och fasader.

- Bygg hus med smarta tekniska lösningar (detta kan bl.a. vara nödvändigt på grund av markförorenin-
gar).

- Öppna upp den kulverterade ån och arbeta med system för rening och fördröjning av dagvatten i 
stadsdelen.

Exempel från Augustenborg i Malmö, där ett befintlig bostadsområde kompletterats med gröna tak och sollceller på fasad och tak. P-hus Dockan i Malmö, ett exempel på p-hus med gröna fasader där dagvattnet fördröjs och används för bevattning av växterna.

Bilder från Augustenborg i Malmö som visar exempel på hur 
öppen dagvattenhantering kan gestaltas.



HÖGA HUS I KOPPARLUNDEN?
Frågan om höga byggnader i Kopparlunden diskuterades under dialogens workshopar. Här finns inga 
snabba svar att ge, detta får utredas vidare i det fortsatta arbetet med hänsyn till stadens siluett och 
stadsdelens kulturhistoriska värde. 
 
Sammanfattningsvis menade dock många att strategin bör vara att variera bebyggelsens täthet och 
höjd inom Kopparlunden, med den övergripande principen - högt i norr, lågt i mitten och mellanhögt i 
söder och i kantzonen. Under dialogen diskuterades olika karaktärer på höga hus i Kopparlunden, se 
nedan.   

UTROPSTECKEN
Kopparlundens norra delar, där stor förändring och nybyggnation väntas, kan tåla någon eller några 
höga signalbyggnader. Här finns redan idag en storskalig struktur inom Kopparlunden och i den 
omgivande infrastrukturen. Höga byggnader som sticker upp ur stadssiluetten skulle kunna markera 
entrén till Västerås och vara ett utropstecken för Kopparlunden mot E18 och järnvägen. 

LYKTOR
Lyktor på strategiska ställen i form av på- eller nybyggnader kan vara ett intressant tillägg i Kopparlun-
dens siluett. Dessa lyser upp kvällstid och markerar stadsdelen på håll. Höjden bör balanseras mot 
befintliga höga byggnader i Kopparlunden som tex Bombardier i söder.

SVETSLOPPOR
Utöver detta kan man utreda vidare hur befintlig bebyggelse kan förädlas med nya ljusinsläpp och 
mindre påbyggnader i tex form av ateljéer. En slags svetsloppor som kompletterar Kopparlundens 
signalbyggnader och lyktor!
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STADSSILUETT

Vy över Västerås där vi där vi testat att lägga in nya utropstecken, lyktor och svetsloppor i 
Kopparlunden! (Ursprungsbild LAI Illustrationer)

Stadssiluett över Västerås med befinliga och planerade höga hus inklusive några av befintliga karaktärsbyggnader i Kopparlunden. (Ursprungsbild Kjellaner Sjöberg Arkitektkontor)
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Vy över Västerås stadssiluett med befintliga och planerade landmärken i form av höga hus vi där vi testat att lägga in några höga hus i Kopparlunden. (Ursprungsbild LAI Illustrationer)
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ETAPPER OCH GENOMFÖRANDE

NU - SENARE - FRAMTID 
Det är viktigt att ha en helhetsbild för framtida Kopparlunden, en 
strategi som tåler att genomföras i etapper över lång tid. 
Under dialogens sista workshop diskuterade grupperna en lämplig 
etappindelning för Kopparlunden. Var är det lämpligt att börja? Vad 
ger mest effekt i ett tidigt skede?

Sammanfattningsvis betonade flera gruppar vikten av att tidigt 
skapa flöden genom Kopparlunden, att skapa liv i den inre kärnan 
och att tidigt utveckla den västra entrén. 

ETT TIDIGT SAMMANFATTANDE FÖRSLAG PÅ ETAPPINDELNING: 

1. KOPPLINGAR
Få människor att hitta till Kopparlunden genom att utveckla bra 
kopplingar från centrum och från alla andra håll. Utveckla kopplin-
gen norrut så att de nya bostadsområdena norr om E18 naturligt 
kan länkas till Kopparlunden. Börja med att bygga en bro och bygg 
en överdäckning senare. Omgestalta Östra Ringvägen till stads-
gata och etablera tidigt rörelsestråk genom kyrkogården i väster.

2. INRE KÄRNAN - STADSDELENS HJÄRTA
Få upp ett intresse för Kopparlunden genom att skapa intensitet 
i den inre kärnan. Utgå från de två platserna i söder och norr och 
gör något lockande kring dessa. Utveckla de befintliga kvaliteterna 
i bebyggelsen vidare. 

3. VÄSTRA DELEN
Skapa en tidig intresseväckare för Kopparlunden genom att ut-
veckla den västra entrén. Ger en tydlig signal att NU händer det 
något i Kopparlunden! 

4. SÖDRA DELEN 
Utveckla den södra delen med befintliga karaktärsbyggnader och 
nya tillägg.

5. NORRA OCH ÖSTRA DELEN 
Utveckla den norra delen och zonen längs järnvägen. 

Se också sid 14 med beskrivning av strategin för helhetan och 
principkartor för utbyggnad. 

FLER SYNPUNKTER OCH INFALLSVINKLAR SOM FRAMFÖRDES I 
DIALOGEN:
- Öppna upp torget utanför Culturen för film en gång i veckan och 
för dans, artister mm.

- Skapa liv i kärnan så fort som möjlig genom bl.a. en intressant 
fasadbelysning.

- Börja med bostäder tidigt, det lockar fram fler butiker och 
verksamheter.

- Skapa en ny rolig entré i väster, en vägvisare in i stadsdelen med 
något som förstärker och lockar, ett slags skyltfönster för verksam-
heter, konst etc. 

- Skapa intresse för Kopparlunden och förutsättningar för en 
intressant och stegvis utveckling genom att ta någon del av Kop-
parlunden i anspråk för aktiviteter redan nu! Samverka med de som 
redan är etablerade här och bjud in nya föreningar och företag att 
vara med i denna utveckling. Ta inspiration från platser där man 
arbetar på detta sätt, t.ex. Carlsberg i Köpenhamn.

AMBASSADÖRER FÖR KOPPARLUNDENS UTVECKLING
Avslutningsvis vill vi uppmuntra till att ta vara på den kraft som 
dialogprocssen genererat! Här finns mycket intressant expertkun-
nande och engagmang att bygga vidare på. Använd människors 
kunskap om t.ex. industrihistorien och metallförädlingen i nya sam-
manhang. Det är ett bra sätt att få många ambassadörer för Kop-
parlundens utveckling!   
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