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§ 277 Dnr KS 2021/01232-3.1.2 

Beslut - Detaljplan för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden norr, 
Västerås, Dp 1882 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, 
daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-
12-08, godkänns. 

4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 
kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 
2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 

6. Sidan 27 i planbeskrivningen ändras till följande: ”En trafikutredning har 
tagits fram med målet att finna lösningar som ge en hållbar påverkan på 
stadens transportsystem. Även att prioritera trafikantgrupper som nyttjar 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Utformningen bör därför utgå 
från hur mycket trafik som bör belasta vägnätet. Det här för att få en balans 
och hållbarhet i trafiksystemet tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. 
…Den överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och 
fastighetsägarna i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, bedöms 
medföra en minskad belastning på omgivande vägnät. Det här innebär att det 
kommer bli mindre trängsel och minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det 
här eftersom det finns tydliga samband mellan tillgängligheten till 
parkeringsplats, bilinnehav och ökad trafik." 

Reservation 
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag enligt följande: 

"Det är bra att detaljplanen för Kopparlunden är framtagen. Det är ett 
attraktivt område som kommer att vara/är en stor tillgång för Västerås. I 
detaljplanen preciseras bland annat plåt som ett material och om att förstärka 
skillnader på äldre och nya tillägg. I området finns mycket av Västerås 
industrihistoria så det är viktigt att behålla karaktären samtidigt som man 
exploaterar området. Redan i planprogrammet var vi gemensamt tydliga med 
att behålla karaktären. För att citera planprogrammet som antogs av 
kommunfullmäktige 2016 ”Industriarkitekturen i Kopparlunden är starkt 
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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.” Sid 28. 

Ett annat område som vi lyft fram vid flera tillfällen och nu senast i både 
byggnadsnämnd och fastighetsnämnd är att området måste ha tillräckligt 
med parkeringsplatser både för boende, arbetsplatser och besökande. Det gör 
att parkeringsnormen inte kan reduceras som en följd av mobility-
management åtgärder. Dessa åtgärder är kortsiktiga och under fem år. Vi vet 
att redan nu i områden som har minskad P-norm som en följd av mobility-
management åtgärder har vi parkeringsproblem och bilpooler är inte kvar. 
Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte lyssnar trots att man har lovat att 
ändra p-normen i Västerås. Nu är det ett år kvar till valet och inget har hänt. 

Vi har också vid ett flertal tillfällen lyft frågan om att Västerås stad måste 
lösa behovet av skolor för områdets barn. Bygger man ett stort område med 
många bostäder kommer snabbt ett behov av förskola och grundskola. Vi vet 
att idag inte finns plats på närmaste skolan Herrgärdet och att lösa skolan 
genom att bygga ut Emausskolan är inte en bra lösning. Vi vet också att det 
är ett omfattande behov av nya skollokaler i Västerås. Det av 
kommunfullmäktige antagna planprogrammet för kopparlunden beskriver 
detta, för att citera ” En samlad bedömning av behovet av skollokaler inom 
stadens centrala delar krävs.  Kopparlunden kan vara ett lämpligt läge för 
skola.” sid 17  ”Stadens utgångspunkt för bedömning av behovet av 
förskolor är en förskola med fyra avdelningar /400 bostäder.” sid 18. 

Vi har som sagt tagit upp dessa frågor under hela processen och tyvärr 
kvarstår dessa brister i förslaget till beslut vilket innebär att vi lägger dessa 
ändringsyrkanden och kompletteringar till avtal och detaljplaner." 

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande: 

"Vänsterpartiet är i det stora hela positiva till exploateringen och 
utvecklingen av Kopparlunden.  

Vi ser dock en tydlig trend att barnens tillgång till kvalitativa utemiljöer 
minskar i våra stadsmiljöer. Andra exploateringsintressen väger tyngre än 
barnens rätt till friytor.  

Barnkonventionen är lag sen ett och ett halvt år och det förpliktigar. Barnens 
bästa ska gå i första rummet. Den fysiska och psykiska utveckling och 
välmående påverkas av tillgången till trygga, säkra och gröna miljöer för fri 
lek, vila och fritidsaktiviteter. Forskningen visar att tillgången till kvalitativa 
ytor som är tillräckligt stora har många positiva effekter såsom mindre 
mobbning, mindre stress, förbättrad inlärning, bättre hälsa m.m." 
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Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., 
Kopparlunden Norr, Dp 1882 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 
social konsekvensanalys samt konsekvensanalys av påverkan på riksintresse 
kulturmiljövården.  

Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en 
levande, unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn 
tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.  

Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 
möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 
Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel.   

Ett ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden är tecknat mellan 
Västerås Stad och fastighetsägarna. I ramavtalet enas staden och 
fastighetsägarna kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i 
planprogrammet ska kunna genomföras. Ramavtalet anger även att ett 
exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige.  

Ett exploateringsavtal har tecknats mellan staden och fastighetsägarna. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat exploateringsersättning, 
miljöfrågor, tillgänglighet, byggplatsåtgärder samt frågor som berör den 
enskilda fastigheten i övrigt. 

Då detaljplanen är av principiell betydelse förs den nu fram till 
kommunstyrelsen för beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, daterad 
2021-06-08 och betecknad Dp 1882. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, 
daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-
12-08, godkänns. 

4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 
kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 
2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

46 (57) 
Kommunstyrelsen 2021-08-18 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

6. Sidan 27 i planbeskrivningen ändras till följande: ”En trafikutredning har 
tagits fram med målet att finna lösningar som ge en hållbar påverkan på 
stadens transportsystem. Även att prioritera trafikantgrupper som nyttjar 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Utformningen bör därför utgå 
från hur mycket trafik som bör belasta vägnätet. Det här för att få en balans 
och hållbarhet i trafiksystemet tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. 
…Den överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och 
fastighetsägarna i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, bedöms 
medföra en minskad belastning på omgivande vägnät. Det här innebär att det 
kommer bli mindre trängsel och minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det 
här eftersom det finns tydliga samband mellan tillgängligheten till 
parkeringsplats, bilinnehav och ökad trafik." 

Yrkanden 
Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) yrkar: 

- Att detaljplaner anpassas så att det inom området är tillräckligt med 
parkeringar utan reduktion av P-norm som en följd av mobility-
managementåtgärder. 

- Att tillägget från majoriteten i byggnadsnämnden om modifierat 
parkeringstal och minskad belastning på kringliggande vägnät utgår. Det vill 
säga punkt 6 i förslag till beslut. 

- Att detaljplaner anpassas så att det inom området finns grundskola för år F-
6. 

- Att komplettera gestaltningsprogrammet i område syd och mitt att utgå från 
det av kommunfullmäktige beslutade planprogrammet där materialval ska 
utgå från befintlig byggnation. 

Anna Maria Romlid (V) yrkar att den planerade förskolegården gårdsyta 
utökas till minst 40 m2 friyta/barn. 

Vicki Skure Eriksson (C) och Carin Lidman (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag samt avslag på övriga förslag. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels förslag från 
Elisabeth Unell (M) med flera, dels förslag från Anna Maria Romlid (V) 
samt bifall till stadsledningskontorets förslag från Vicki Skure Eriksson (C) 
och Carin Lidman (S). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de 
tre förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 
Byggnadsnämnden 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Felldin 
Epost: helena.felldin@vasteras.se 
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Kopia till 

Byggnadsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Detaljplan för Verkstaden 20 m.fl., 
Kopparlunden norr, Västerås, Dp 1882 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, 
daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  
3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 

2020-12-08, godkänns. 
4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, 
daterad 2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är 
förenlig med kraven på en god användning av mark- och 
vattenområden enligt miljöbalken 3 kap. 

6. Sidan 27 i planbeskrivningen ändras till följande: ”En trafikutredning 
har tagits fram med målet att finna lösningar som ge en hållbar 
påverkan på stadens transportsystem. Även att prioritera 
trafikantgrupper som nyttjar kollektivtrafiken samt gång- och 
cykelvägar. Utformningen bör därför utgå från hur mycket trafik som 
bör belasta vägnätet. Det här för att få en balans och hållbarhet i 
trafiksystemet tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. …Den 
överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och 
fastighetsägarna i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, 
bedöms medföra en minskad belastning på omgivande vägnät. Det 
här innebär att det kommer bli mindre trängsel och minskad 
miljöbelastning i stadsmiljön. Det här eftersom det finns tydliga 
samband mellan tillgängligheten till parkeringsplats, bilinnehav och 
ökad trafik." 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., 
Kopparlunden Norr, Dp 1882 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 
social konsekvensanalys samt konsekvensanalys av påverkan på riksintresse 
kulturmiljövården.  
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Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en 
levande, unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn 
tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.  

  
Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 
möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 
Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel.   

  
Ett ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden är tecknat mellan 
Västerås Stad och fastighetsägarna. I ramavtalet enas staden och 
fastighetsägarna kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i 
planprogrammet ska kunna genomföras. Ramavtalet anger även att ett 
exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige.  

  
Ett exploateringsavtal har tecknats mellan staden och fastighetsägarna. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat exploateringsersättning, 
miljöfrågor, tillgänglighet, byggplatsåtgärder samt frågor som berör den 
enskilda fastigheten i övrigt. 

  
Då detaljplanen är av principiell betydelse förs den nu fram till 
kommunstyrelsen för beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, daterad 
2021-06-08 och betecknad Dp 1882. 

Beslutsmotivering 

Stadsledningskontoret konstaterar att detaljplanen går i linje med 
intentionerna i Västerås översiktsplan 2026 och Planprogram för 
Kopparlunden (pp33, 2016). Detaljplanen möjliggör tillsammans med 
intilliggande detaljplaner, en omvandling av Kopparlunden till en blandad, 
levande och attraktiv stadsdel. I ramavtalet enas staden och fastighetsägarna 
kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i planprogrammet 
ska kunna genomföras. I exploateringsavtalet regleras bland annat 
exploateringsersättning, miljöfrågor, tillgänglighet, byggplatsåtgärder samt 
frågor som berör den enskilda fastigheten i övrigt.  

Då ramavtal och exploateringsavtal är upprättade och godkända samt att 
detaljplanen är förenlig med kraven på en god användning av mark och vatten, 
enligt MB 3 kap anser stadsledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., 
Kopparlunden Norr, Västerås, daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

.  
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Ekonomisk bedömning 

Staden ska anlägga och bekosta all ny allmän platsmark inom området, men 
anläggandet finansieras till största delen av fastighetsägarna genom 
erläggande av exploateringsersättning. 

Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området. Det innebär 
att kommunen har ansvar för drift av allmän plats inom detaljplaneområdet.  

Hållbar utveckling 

Detaljplanen möjliggör en omvandling av norra Kopparlunden till en 
levande, unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn 
tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 186 Dnr BN 2017/00872-3.1.2 

Detaljplan för Kv. Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden norr, 
Västerås, Dp 1882 
Beslut 
1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., 
Kopparlunden Norr, Västerås, daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882. 
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  
3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-
12-08, godkänns. 
4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 
kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 
2021-06-08, godkänns. 
5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 
6. Sidan 27 i planbeskrivningen ändras till följande: ”En trafikutredning har 
tagits fram med målet att finna lösningar som ge en hållbar påverkan på 
stadens transportsystem. Även att prioritera trafikantgrupper som nyttjar 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Utformningen bör därför utgå 
från hur mycket trafik som bör belasta vägnätet. Det här för att få en balans 
och hållbarhet i trafiksystemet tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. 
…Den överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och 
fastighetsägarna i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, bedöms 
medföra en minskad belastning på omgivande vägnät. Det här innebär att det 
kommer bli mindre trängsel och minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det 
här eftersom det finns tydliga samband mellan tillgängligheten till 
parkeringsplats, bilinnehav och ökad trafik." 
Särskilt yttrande 
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M), Solveig Nygren (M) lämnar 
följande särskilda yttrande: "Vi förutsätter att skrivningar rörande parkering 
inte leder till brist på parkeringsplatser."  
Stefan Sturesson (KD) och Jens-Ove Johansson (-) biträder särskilda 
yttrandet. 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en 
levande, unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn 
tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.  
Detaljplanen möjliggör ca 900 bostäder, men även äldrevård, två förskolor, 
kontor, centrumverksamheter samt möjlighet att bedriva hotell och 
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gymnasium/ högre utbildning. Detaljplanen möjliggör även en ny gång- och 
cykelbro för att ansluta Kopparlunden till området norr om E18, bland annat 
Emausskolan.  
Kopparlunden är del av riksintresset för kulturmiljövården (Västerås U24). 
Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet i 
gestaltning, utförande, material, detaljer och åldrandeaspekter som är 
jämförbara med områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. 
Särskilt värdefulla byggnader skyddas där ursprunglig utformning ska vara 
vägledande vid ändringar. Utformning av ny bebyggelse ska även beakta 
risker och störningar från E18 och Mälarbanan samt hantera områdets 
markföroreningar.  
Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 
möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 
Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel. 
Förslaget till detaljplan har under perioden 11 januari till 14 februari 2021 
varit utställt för granskning. Planförslaget har under samma tid varit utställt i 
Stadshuset, stadens hemsida samt Bostad Västerås hemsida.  
Under granskningstiden inkom 27 yttranden, varav 3 utan erinran. De 
inkomna synpunkterna gäller främst detaljplanernas påverkan på 
riksintresset för kulturmiljövården, byggnaders utformning och gestaltning, 
friytor, storlek förskolegård samt parkering och trafik.  
Utifrån delar av synpunkterna i inkomna granskningsyttranden, har 
planhandlingarna ändrats. För att möta Länsstyrelsens och Länsmuseets 
granskningsyttrande har tre byggnader längs Metallverksgatan sänkts från 9 
våningar till 8 våningar, vilket föranlett ändringar i plankartan och 
planbeskrivningen. Vidare har lösningar för dagvatten- och skyfallshantering 
uppdaterats. Plankartan har även kompletterats med planbestämmelse för 
reglering av förskolevolym för den östra förskolan. Även att bullerskärm ska 
finnas i kvarteret längs Kopparbergsvägen. I övrigt har mindre redaktionella 
revideringar gjorts i planhandlingarna. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer 
att ändringarna inte innebär en väsentlig ändring av detaljplanen, vilket 
skulle kräva att detaljplanen skickas ut på granskning på nytt. Detaljplanen 
lämnas till antagande med kvarstående synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda.  
Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats efter granskningen.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige antar detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., 
Kopparlunden Norr, Västerås, daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882. 
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  
3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-
12-08, godkänns. 
4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 
2021-06-08, godkänns. 
5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 
med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 
miljöbalken 3 kap. 
Yrkanden 
Jonas Cronert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande ändring på sidan 27 i planbeskrivningen: ”En trafikutredning har 
tagits fram med målet att finna lösningar som ge en hållbar påverkan på 
stadens transportsystem. Även att prioritera trafikantgrupper som nyttjar 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Utformningen bör därför utgå 
från hur mycket trafik som bör belasta vägnätet. Det här för att få en balans 
och hållbarhet i trafiksystemet tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. 
…Den överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och 
fastighetsägarna i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, bedöms 
medföra en minskad belastning på omgivande vägnät. Det här innebär att det 
kommer bli mindre trängsel och minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det 
här eftersom det finns tydliga samband mellan tillgängligheten till 
parkeringsplats, bilinnehav och ökad trafik."  
Claes Kugelberg (M) yrkar avslag på Jonas Cronerts (S) ändringsyrkande. 
Proposition 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning 
till Jonas Cronerts (S) ändringsyrkande och Claes Kugelbergs (M) avslag till 
ändringsyrkande och därefter till liggande förslag till beslut. 
Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. 
Ordföranden finner att byggnadsnämnden bifaller Jonas Cronerts (S) 
ändringsyrkande och till liggande förslag till beslut. 
Kopia till 
Sökande 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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Inledning 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en levande, 

unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn tas till 

områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. 

 

Detaljplanen möjliggör ca 900 bostäder, men även äldrevård, två förskolor, 

kontor, centrumverksamheter samt möjlighet att bedriva hotell och gymnasium/ 

högre utbildning. Detaljplanen möjliggör även en ny gång- och cykelbro för att 

ansluta Kopparlunden till området norr om E18, bland annat Emausskolan.  

  

Kopparlunden är del av riksintresset för kulturmiljövården. Ny bebyggelse ska 

utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, 

material, detaljer och åldrandeaspekter som är jämförbara med områdets 

kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. Särskilt värdefulla byggnader 

skyddas där ursprunglig utformning ska vara vägledande vid ändringar. 

Utformning av ny bebyggelse ska även beakta risker och störningar från E18 

och Mälarbanan samt hantera områdets markföroreningar. 

 

Ägoförhållanden 

Fastighet Ägare (populärnamn) Areal m2 Markanvändning 

Verkstaden 11 Klövern 776 Kvartersmark 

Verkstaden 16 Fastighets AB Balder 3 453 Kvartersmark 

Verkstaden 17 PEAB 7 351 Kvartersmark 

Verkstaden 18 Avans maskin 1 698 Kvartersmark 

Verkstaden 20 Verkhuset AB 42 179 Kvartersmark 

Västerås 4:90 Västerås stad 279 Allmän plats 

Huvuddrag 

Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 

möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner en omvandling av 

Kopparlunden till en tät, levande och attraktiv stadsdel som utgår från den 

befintliga bebyggelsens förutsättningar och på ett respektfullt sätt tillför nya 

byggnader, gator, parkstråk och gårdar. Detaljplanen möjliggör ca 900 nya 

bostäder, två förskolor samt över 16 000 m2 äldrevård, kontor, handel och 

verksamheter i nya och befintliga byggnader. Därutöver skapas ett antal nya 

kvartersgator och gårdar samt en park. Stadsmiljön ska i sin helhet hålla en hög 

gestaltningsmässig nivå, vilket säkerställs genom ett separat gestaltningsprogram. 

Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse sparas och skyddas i planen. 

Politiska beslut 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-21, § 197, att ge Stadsbyggnadsförvaltningen 

i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Tre detaljplaner har tagits fram 

parallellt i Kopparlunden. Detaljplan norr (denna plan) har samordnats med 

detaljplan Mitt och Syd. Detaljplan Öst kommer att påbörjas i ett senare skede. 

Planhandlingar 

• Plankarta med illustrationsplan och grundkarta 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Fastighetsförteckning 

• Gestaltningsprogram 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

• Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 

Utredningar, planspecifika 

• MUR samt PM Geoteknik, Tyréns, 2018-06-15 respektive 2018-06-29 

• Riskbedömning (markmiljö), Sweco, 2019-05-17 

• Kostnadsuppskattning för åtgärd av förorenade områden, Sweco, 2019-05-24 

• Luftutredning, Sweco, 2020-08-18 

• Utredning av dagsljustillgång på fasad, FOJAB, 2020-08-26 

• Skyddsanalys/riskutredning, Brandskyddslaget, 2020-08-27 

• PM Verksamhetsbuller, AFRY, 2020-09-11 

• Vibrationsutredning, AFRY, 2020-09-11 

• PM Utformning avåknings- och avrinningsskydd, Brandskyddslaget 2020-09-11 

• PM Brandtekniska förutsättningar, Brandskyddslaget, 2020-10-09 

• Trafikbullerutredning, AFRY, 2020-10-23 

• Dagvattenutredning för kvartersmark, Structor, 2020-11-27 

• Kulturmiljöutredning, Stockholms byggnadsantikvarier, 2021-06-16 
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Utredningar och underlag, gemensamma för hela Kopparlunden 

• Social konsekvensanalys för Kopparlunden, Norconsult, 2015-06-01 

• Kopparlunden miljömål, Västerås stad, 2015-11-01 

• Riskbedömning miljö allmän platsmark, Sweco, 2019-05-16 

• Riksintresset Västerås stad [U24], Västmanlands läns museum, 2019 

• Fördjupad parkeringsutredning, AFRY/VAP, 2020-01-24 

• PM markföroreningar, Sweco, 2020-06-15 

• Analyser av täthet, stråk samt gång- och cykelflöden, Spacescape 2020-06-18 

• Gestaltningsprogram allmän platsmark, Sweco, 2020-09-15 

• Analys av friytor och upplevelsevärden, FOJAB, 2020-10-28 

• Trafikutredning, AFRY, 2020-11-03 

• Social konsekvensanalys, Tyréns, 2020-11-23 

• Samlad bedömning av påverkan på riksintresset, Sweco, 2021-06-03 

• Dagvattenutredning och skyfallsanalys, Sweco, 2021-xx-xx (uppdateras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läge 

Planområdet ligger omedelbart öster om stadskärnan och storleken är ca 5,6 ha. 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Samuel Rizk, FOJAB, tillsammans 

med planarkitekter Viktor Ståhl samt Susanne Malo på Västerås stad och i 

samarbete med kompetenser från Västerås stad och fastighetsägare. 

Ovan: Planområdets läge i Västerås.  

Nedan: Kopparlunden, flygvy österifrån, indelning i detaljplaner. 
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Planförslag 
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Övergripande gestaltningsidé 
Planförslaget utgår från Planprogram för Kopparlunden (2016) samt de 

Gemensamma mål (2017) som finns för området. Sedan 2018 är dock 

Kopparlunden del av riksintresset U24 Västerås stad, vilket lett till att 

förslaget i samråd med sakkunniga inom kulturmiljö anpassats till kulturmiljön 

gällande kvartersstruktur och gestaltningskoncept. 

Samtliga byggnader som bedömts vara kulturhistoriskt mycket värdefulla ska 

sparas. Utöver detta ska volym och materialitet från större delen av 

byggnadsmassan med positiv betydelse för stadsbilden eller visst 

kulturhistoriskt värde återskapas, för att på så vis öka läsbarheten av och 

förståelsen för planområdets historia som industriområde. 

Gestaltningsidén utgår från begreppet urban palimpsest, där platsens historia 

får leva vidare i form av en sorts lagerverkan, där spår av platsens tidigare 

användning sparas i form av fotavtryck och materialitet. 

Befintliga byggnader med högt kulturhistoriskt värde behålls, skyddas och 

tillgängliggörs. En del genom att fyllas med nya publika verksamheter, andra 

med befintliga verksamheter som kan bidra till mångfalden i Kopparlunden. 

Befintlig industrihall med miljöskapande värden, som i nuvarande form inte är 

kompatibel med flera av projektets övergripande mål, rivs och ersätts av ny 

bebyggelse som i volym och materialitet minner om den gamla hallen. 

Mindre, befintliga byggnader som tillsammans med logistikytor funnits mellan 

de stora hallarna rivs och ersätts med öppna kvarter med friliggande bebyggelse, 

gårds- och parkrum samt kvartersgator. Bebyggelsens fotavtryck anpassas för 

att möjliggöra genomblickar mellan de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna. 

Sammantaget möjliggörs en ny bebyggelsestruktur som tar tydligt strukturellt 

avstamp i platsens unika historia samtidigt som den tillför ett nytt lager med ett 

varierat innehåll, anpassat till dagens och morgondagens behov. 

Det öppna kvarteret och hallkvarteret; en planstruktur med utgångspunkt i historien 

 

Den stora verkstadshallens volym och material fortsätter att göra avtryck i stadsmiljön 
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Gestaltningsriktlinjer 

Kopparlundens offentliga och historiska karaktär, där området dessutom är del 

av riksintresse för kulturmiljövården, ställer särskilt höga krav på gestaltningen 

av byggnader och stadsrum. Ett separat Gestaltningsprogram har tagits fram 

som tillsammans med detaljplanen ska ligga till grund för bygglovsprövning. 

Gestaltningen av gator och stadsrum ska utgå från den befintliga bebyggelsen 

och dess kulturhistoriska värden, där tankarna om urban palimpsest är ett sätt 

att hantera detta. I gestaltningsprogrammet redovisas de olika kvarterstyperna 

var för sig med sina olika förutsättningar och vad dessa innebär för gestaltningen. 

Platser och stråk placeras och utformas som ett nätverk av gröna rum genom 

Kopparlunden, i enlighet med Gestaltningsprogram för allmän platsmark. 

Kopparlundens kulturhistoriska värden och dess betydelse för Västerås 

motiverar en särskild planbestämmelse som säkerställer en genomgående hög 

gestaltningsmässig nivå i området. Ny bebyggelse ska utformas med hög 

kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, material, detaljer och 

åldrandeaspekter som är jämförbara med Kopparlundens kulturhistoriskt 

värdefulla industribebyggelse (generell utformningsbestämmelse).  

Planbestämmelsens syfte är att säkerställa att gestaltningsprogrammets 

intentioner och principer tas om hand i den fortsatta processen att rita, 

projektera och uppföra bebyggelsen inom planområdet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottenvåningarna ska tas väl om hand i hela planområdet, både där publika 

lokaler finns, men även där bottenvåningarna består av bostäder och 

bostadskomplement samt entréer till dessa och tillhörande vistelseytor. 

Den efterfrågade arkitektoniska kvaliteten handlar också om att skapa miljöer 

som känns omhändertagna och byggnader som åldras på ett vackert och värdigt 

sätt tillsammans med den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. 

Färgsättningen ska utgå från gestaltningsprogrammets principer, där olika 

material och färgskalor gäller för hallkvarteret och punkthuskvarteren. För 

hallkvarteret finns planbestämmelse som påbjuder att fasad ska utformas i rött 

tegel som en sammanhållen volym med obruten takfot ovanför sjätte våningen. 

Våningar ovanför denna ska tydligt kontrastera mot det röda teglet i material 

och/eller kulör (f1). För punkthuskvarteren gäller å andra sidan att fasad ska 

utformas så att den tydligt kontrasterar mot de befintliga byggnadernas röda 

tegel i material och/eller kulör (f2). Vidare vägledning kring vilka material och 

kulörer som fungerar bra och hur man ska tänka kring gestaltningen finns i 

gestaltningsprogrammet.  

På nästa sida sammanfattas detaljplanens olika bebyggelsetyper. Därefter följer 

en fördjupning som går igenom först den befintliga bebyggelsen och sedan de 

två nya kvarterstyperna och hur de regleras i detaljplanen. 

Nedan: sektion genom planområdet, med befintlig bebyggelse, öppna och slutna kvarter  
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Bebyggelse 

Sammanfattning 

Planområdets bebyggelse anpassas till riksintresset för kulturmiljön. 

Värdefulla byggnader sparas och ny bebyggelse utformas så att den i 

fotavtryck och material tydliggör platsens historiska struktur. 

Den nya bebyggelsen ska på ett tydligt sätt anpassas till den befintliga så att 

den kulturhistoriskt värdefulla miljön även fortsättningsvis är tydligt avläsbar. 

En planbestämmelse som säkerställer hög arkitektonisk kvalitet gäller för hela 

planområdet (generell utformningsbestämmelse). Utöver detta regleras den nya 

bebyggelsen med bland annat en mängd utformnings- och utförandebestämmelser 

som säkerställer att planen genomförs enligt det formulerade syftet. 

Befintlig bebyggelse – kulturmiljö 

Samtliga byggnader av högt kulturhistoriskt värde, plus ytterligare en byggnad, 

bevaras. Dessa är sinsemellan olika, men har även tydliga gemensamma 

nämnare som exempelvis det röda teglet. En del byggnader kommer att an- 

vändas på samma sätt som idag, medan andra kan komma att få nytt innehåll. 

Byggnaderna kan innehålla centrumverksamhet, kontor, parkering, högre 

utbildning utan krav på friytor, verksamheter utan krav på skyddsavstånd samt 

bostadskomplement (C, P, S2, Z1, B1, K). Den befintliga bebyggelsen beskrivs 

på sid 9-13. 

Ny bebyggelse – hallkvarter 

Bebyggelsen utgår från den tidigare verkstadshallens fotavtryck och materialitet 

och ska upplevas som en sammanhållen tegelbyggnad, för att på så vis 

bibehålla läsbarheten av planområdet som del av ett tidigare verkstadsområde. 

Kvarteret ska innehålla främst bostäder, men även äldrevård och centrum, vilket 

även innefattar kontor. Utöver detta finns möjlighet till parkering (B, D1, C, P). 

Den nya bebyggelsen generellt samt planbestämmelser som gäller för all ny 

bebyggelse beskrivs på sid 14-16. Hallkvarteret och dess utformning samt 

specifika förutsättningar för detta kvarter beskrivs på sid 17.  

Ny bebyggelse – öppna kvarter 

Bebyggelsen utgår från de mellanrum, med friliggande byggnader och 

logistikytor, som tidigare funnits mellan hallkvarteren. Byggnaderna placeras 

så att siktlinjer mellan de kulturhistoriska byggnaderna, inklusive det nybyggda 

hallkvarteret, bibehålls. Bebyggelsen ska innehålla främst bostäder, men i vissa 

lägen även äldrevård, förskolor, centrum och parkering (B, D1, C, S1, P). 

Utöver detta är hotell tillåtet i det högsta huset. (O1). 

Den nya bebyggelsen generellt samt planbestämmelser som gäller för all ny 

bebyggelse beskrivs på sid 14-16. De öppna kvarteren, deras utformning samt 

specifika förutsättningar gällande dem beskrivs på sid 18-19. 

Vy mot planområdet söderifrån  
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Befintlig bebyggelse – Ställningstaganden rörande kulturmiljön som helhet 

Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövården 

enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB). Riksintresset rör Västerås stad [U24] 

och reviderades av Riksantikvarieämbetet 2018.  

I Kopparlunden som helhet kommer riksintresset till uttryck genom ”industri- 

byggnader och kontorsbyggnader i tegelarkitektur från olika perioder och med 

egna tidstypiska uttryck som visar på områdets utveckling över tid från 1890-

talet till 1950-talet. Flera bevarade spår av äldre funktioner så som vaktkur, 

gasledningssystem och traverser.” 

Riksintresset, dess avgränsning och definition beskrivs mer ingående under 

Förutsättningar > Tidigare ställningstaganden > Riksintressen (sid 47).  

Kopparlunden är sedan tidigare noggrant inventerat och dokumenterat i ett 

flertal rapporter. I samband med planarbetet har ytterligare en kulturmiljö- 

utredning gjorts, Kulturmiljöutredning Verkstaden 16, 17, 18 och 20, 

Kopparlunden Norr (2019-04-12). I denna har samtliga byggnader inom 

planområdet inventerats. Se Förutsättningar > Bebyggelse > Kulturmiljö (sid 

50). Byggnaderna har sedan delats in i tre olika klassningar: 

- Högt kulturhistoriskt värde (röd klassning) – Byggnad nr 96, 97, A5 

samt 73a. 

- Av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt 

värde (orange klassning) – Byggnad nr 57, 73b, 74, 75 och 91. 

- Övriga byggnader. 

I det planprogram som togs fram 2016 föreslås tre byggnader behållas, 

byggnad 96 (sågtandsbyggnaden Linverket), byggnad 97 (kontorsbyggnaden i 

fyra våningar som sitter ihop med Linverket) samt byggnad A5 

(Modellverkstaden från 1910-talet intill E18). Resten föreslås rivas. 

Bevarade byggnader i vitt, nya i gult, illustrationsplan ur Planprogram Kopparlunden. 

I kulturmiljöutredning Verkstaden 16, 17, 18 och 20, Kopparlunden Norr från 

2021 framkommer att ytterligare en byggnad utöver ovan nämnda byggnader 

är av högt kulturhistoriskt värde (röd klassning). Detta gäller byggnad 73a 

(kontorsbyggnad i korsningen nuvarande Hylsvägen/Metallverksgatan). 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Kulturmiljöutredning. 

Detaljplanens genomförande innebär att samtliga byggnader av högt kultur- 

historiskt värde behålls, vilket stärker platsens historiska anknytning liksom 

riksintresset för kulturmiljövården jämfört med planprogrammet. Dessutom 

behålls även byggnad 75, vilket innebär att två byggnader fler sparas jämfört 

med planprogrammet. 
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Befintlig värdefull bebyggelse skyddas med planbestämmelser. Här byggnad A5. 

 

Numrering befintliga byggnader (grått/rött) och nya kvarter (svart/gult). 

Rivningar 

I kulturmiljöutredningen pekas ytterligare ett antal byggnader ut som ”bebyggelse  

av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde” 

(orange klassning). Bortsett från byggnad 75 (tillbyggnad till Modellverkstaden) 

är dessa byggnader (57, 73b, 74 och 91, se bilder nedan) dock mycket svåra att 

behålla och samtidigt nå ekonomisk bärighet i projektet som helhet på grund av  

byggnadernas form, utbredning och begränsade möjliga användningsområden. 

  

 
Byggnad 57, 73b, 74 och 91 föreslås rivas. 

Byggnad 91 är det tidigare bredbandsvalsverket som de senaste åren delvis 

inrymt volymhandel. Detaljplanens genomförande innebär att Byggnad 91 rivs. 

Då syftet med detaljplanen är att åstadkomma en levande, öppen och trygg 

stadsmiljö har slutsatsen varit att ett bevarande av byggnaden inte blir kompatibelt 

med planens syfte samt projektets mål och vision så som de formulerats i 

Planprogrammet för Kopparlunden. Då ett bevarande av hallen hade varit 

önskvärt ur kulturhistorisk synvinkel samt det faktum att miljön och byggnaden 

ingår i riksintresset för kulturmiljövården har noga avvägningar gjorts för att 

väga ett bevarande i relation med de stadskvaliteter som eftersträvas. 
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De huvudsakliga slutsatserna av utvärderingen redovisas i resonemangen nedan: 

• Ett bevarande av hela den befintliga hallen skulle släcka ut många av de 

kvaliteter som förväntas finnas i den nya stadsmiljön. Ett bevarande av enbart 

en del av hallen bidrar inte till att upprätthålla den i övrigt rivna hallens 

miljöskapande värde, dess friliggande volym och massa. Ett partiellt bevarande 

bidrar inte till läsbarheten kring platsens historia då det är de storskaliga 

volymerna med öppna ytor mellan som är mest typiska för platsen och platsens 

värdebärare. Planförslaget söker därför att med ny bebyggelse upprätthålla 

byggnadens miljöskapande värde. 

• Byggnad 91 har de senaste åren till del varit uthyrd till volymhandel som nu 

flyttat ut medan resterande del av huset, som består av gamla verkstadsytor 

med förorenad betong, stått outhyrt. Funktionen som volymhandel är inte 

kompatibel med planförslaget då markparkeringsytorna försvinner. Att 

inrymma det parkeringsbehov som volymhandeln genererar under omgivande 

bostadskvarter och samtidigt tillskapa boendeparkering är inte ekonomiskt 

eller tekniskt genomförbart. Husets geometri, storlek och husdjup, lämpar sig 

inte för urbana verksamheter som passar i det framtida Kopparlunden. 

Möjligheten att finna nya verksamheter som kan nyttja huset bedöms därför 

mycket små. Risken är därför stor att huset kommer att stå tomt vilket skulle få 

allvarliga konsekvenser för stadsmiljön i övrigt likväl som för underhållet av 

själva byggnaden. Genom att den verksamhet som nu bedrivs i huset inte 

passar in i ett framtida Kopparlunden riskeras att byggnaden förfaller vilket 

både förminskar dess kulturhistoriska värde och ger upphov till större 

otrygghet i stadsrummen.  

• Exploateringen av Verkstaden 20 innebär omfattande miljösanering av både 

byggnader och mark och den kommande volymen av byggrätter behövs för att 

kunna absorbera den omfattande saneringskostnaden. Utan det tillskott av 

bostadsvolymer som i planförslaget föreslås ersätta Byggnad 91 skulle det bli 

mycket svårt att få ekonomisk bärkraft i exploateringen av Verkstaden 20.  

• De sociala konsekvenserna av ett bevarande av Byggnad 91 skulle bli stora. I 

planområdets norra del längs E18 ligger befintliga marknivåer under 

motorvägens nivå vilket skapar en otrygg plats som inte lämpar sig som 

boendemiljö. En bärande idé i planförslaget ur social hållbarhetssynpunkt är 

därför att lyfta upp marknivån i norr för att skapa en tryggare miljö där 

bostadsvolymerna som vetter mot E18 tillåts landa i en ny gata i nivå med 

motorvägen. Marknivåerna inom Verkstaden 20 planeras att ges en 

kontinuerlig lutning från E18 ner mot Metallverksgatan. Denna lösning går inte 

att genomföra om man bevarar Byggnad 91. Det har inte hittats några andra 

alternativa löningar än att luta planområdet för att skapa en trygg och socialt 

hållbar stadsmiljö i denna del av planområdet.  

Vidare löper en viktig skolväg i öst-västlig riktning genom planområdet där 

bostadskvarteren kopplas till ett parkstråk i öster och GC-bron norrut till 

Emmausskolan. Trafikmiljön längs denna skolväg är anpassad för att ge 

prioritet för gående och cyklister. Ett bevarande av Byggnad 91 skulle kapa 

den planerade skolvägen som skulle behöva ledas runt byggnaden. Skolvägen 

blir inte bara längre utan barn tvingas även ut i trafikmiljöer med blandtrafik.  

Byggnad 91 är en sluten volym med mycket långa fasader utan 

genombrytningar. Då nya verksamheter svårligen kan finnas som vill flytta in i 

byggnaden får långa öde fasader utan social kontroll mycket negativ påverkan 

på livet i Kopparlunden. Otrygga miljöer uppstår, främst under dygnets mörka 

timmar samtidigt som attraktiviteten i stadsmiljön som helhet blir kraftigt 

försämrad.  

• Ett bevarande av Byggnad 91 innebär svåra konsekvenser för möjligheten att 

skapa gröna ytor mellan husen och på gårdarna. Ett garage planeras inrymmas 

under den upphöjda marken i norr vilket har gjort att bostadsgårdar i stor 

utsträckning inte behöver vara underbyggda med garage. Större planteringsdjup 

och större träd blir då möjliga på bostadsgårdarna. Ett bevarande av Byggnad 

91 omöjliggör ett garage i markremsan mot E18 vilket skulle göra att boende- 

parkering behöver inrymmas under bostadsgårdarna i större utsträckning. Det 

föreslagna kvarteret som ersätter Byggnad 91 innehåller den största bostads- 

gården i planområdet och bidrar till den upplevda tillgången på bostadsnära 

grönska i hela planområdet.  
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Urban palimpsest  

Begreppet ”palimpsest” beskriver ett dokument, ofta i papyrus eller pergament, 

som har återanvänts och skrivits på fler än en gång och där äldre lager 

fortfarande går att urskilja. Det kan även beteckna en plats eller ett objekt som 

innehåller flera lager eller aspekter som går att utläsa mer eller mindre tydligt. 

Fenomenet ”urban palimpsest” beskriver just detta i stadsmiljön; hur nya 

tillägg såsom byggnader, gator och stadsrum på ett eller annat sätt förhåller sig 

till historisk användning och utformning. Ett klassiskt arkitekturhistoriskt 

exempel på det är torget Piazza Navona i Rom. Under antiken låg en stadion på 

platsen. Idag är arenabyggnaden sedan länge borta precis som funktionen, men 

den identitetsstarka långsmala strukturen är bevarad i form av den kringbyggda 

torgytan som tydligt kan utläsas i stadsväven. Exempel på urban palimpsest, om 

än inte lika gamla och tydliga, finns dock i olika typer i de flesta äldre stadsmiljöer. 

Urban palimpsest i Rom samt Byggnad 91 (Net-on-net-huset) 

Planförslaget syftar till att på detta sätt bevara platsens karaktär även om vissa 

av byggnaderna byts ut. Genom att ersätta den karaktärsskapande massiva 

hallen med en ny byggnad med samma fotavtryck och materialet får den nya 

strukturen en tydlig relation till platsens historia och tidigare markanvändning. 

Den massiva hallbyggnadens ande kan leva kvar, trots att byggnaden inte gör det. 

Bevarade byggnader 

Byggnad 96 (sågtandsbyggnaden Linverket) 

Den befintliga byggnaden Linverket, med sitt karakteristiska sågtandstak, 

föreslås fyllas med verksamheter av olika slag. Byggnadens öppna och flexibla 

yta förses med planbestämmelser som ska möjliggöra för olika typer av verk-

samheter att samverka och även att förändras över tid, i takt med att den nya 

stadsdelens behov förändras. Lämplig användning för Linverket är dels olika 

typer av arbetsplatser som kontor och publika icke-störande verksamheter, dels 

mobilitetsfunktioner som exempelvis fordonsparkering. Även gymnasium eller 

högre utbildning utan behov av friytor skulle kunna passa bra, liksom bostads- 

komplement, exempelvis cykelparkering och förråd för boende i intilliggande 

kvarter (CPS2Z1B1). Den södra delen av byggnaden ligger mot viktiga publika 

stråk och ska därför inrymma publika funktioner såsom centrumverksamhet, 

gymnasium eller högre utbildning utan behov av friytor (CS2). 

Byggnaden skyddas med planbestämmelse som innebär att byggnadens volym 

ska bevaras och inte får byggas på eller till. Ursprungligt rött fasadtegel samt 

taklutning ska bevaras. Vård och underhåll ska ske med material och metoder 

anpassade till byggnadens egenart (q1). Ombyggnad, byggnadsvård och 

underhåll ska ske i samråd med antikvariskt sakkunnig. 

Byggnadens karaktärsskapande delar som sågtaket, fönstersättning och fönster 

med originalbågar samt släta fasader av ojämnt bränt tegel ska behållas. Hål får 

dock tas i byggnadens fasader för att skapa entréer och kopplingar till kring- 

liggande gator. Detta föra att på ett bra sätt kunna fylla byggnaden med publika 

innehåll och koppla den till gatunätet.  

Byggnaden förses också med planbestämmelse (k) för varsamhetskrav på 

underhåll. Sågtandsbyggnadens karaktärsdrag vad gäller byggnadsmaterial och 

detaljer ska vara vägledande vid eventuella ändringar.  

Balkong får inte sticka ut utanför fasadliv mot kvarterets utsida (f3). 

Därutöver skyddas byggnaden med rivningsförbud (r). 
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Byggnad 96, Linverket, med sitt karakteristiska sågtandstak, exteriör och interiör 

Byggnad 73a samt 97 (kontorsbyggnader) 

De befintliga kontorsbyggnaderna, 73a i planområdets sydöstra del samt 97 i 

planområdets västra del, är lämpliga för just kontor (K) och föreslås användas 

för detta även framgent. Om gymnasium eller högre utbildning utan behov av 

friytor blir aktuellt i Linverket kan dessa funktioner finnas även i Byggnad 97 (S2). 

Byggnaderna skyddas med bestämmelse (q1). Underhåll ska göras med stor 

omsorg om byggnadernas karaktärsskapande delar såsom fönster och 

fönstersättning, balkongfronter, entrépartier och tegelfasader. Byggnaderna 

skyddas också med rivningsförbud (r). Ombyggnad, byggnadsvård och 

underhåll ska ske i samråd med antikvariskt sakkunnig. 

 
Byggnad 73a, vy från söder (tv). Byggnad 97, vy från sydväst (th) 

Byggnad A5/75 

Byggnaderna A5 och 75 (Modellverkstaden samt tillbyggnaden) på fastigheten 

Verkstaden 18 är kulturhistoriskt värdefulla. Hela fastigheten ligger inom 

skyddszonen för E18 och har därför inte någon byggrätt i detaljplanen. 

Befintliga icke-störande verksamheter får dock fortsätta bedrivas i 

byggnaderna (Z1), men verksamheterna kan behöva anpassas då nya bostäder 

byggs nära. Exempelvis kan plats för lastning och lossning av varor, som 

skulle kunna vara störande för närboende, anpassas. 

Byggnad A5 skyddas med planbestämmelse som innebär att byggnadens volym 

ska bevaras och inte får byggas på eller till. Ursprungligt rött fasadtegel samt 

taklutning ska bevaras. Vård och underhåll ska ske med material och metoder 

anpassade till byggnadens egenart (q1). Taklanterninen är ett karaktäristiskt 

inslag och en viktig del av Kopparlundens taklandskap. Ursprungliga träfönster 

och bågarnas glas är av betydelse för förståelsen av byggnadens ålder. 

Ombyggnad, byggnadsvård och underhåll ska ske i samråd med antikvariskt 

sakkunnig. 

Byggnad 75 skyddas med bestämmelse (q2), vilket innebär att byggnaden har 

ett kulturhistoriskt värde. Vissa förändringar kan tillåtas om dessa görs med 

hänsyn till byggnadens ursprungliga utformning. 

Byggnaderna skyddas också med rivningsförbud (r). 

 
Byggnad 75 med A5 i bakgrunden, vy från sydväst (tv). Byggnad A5, vy från sydost (th) 
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Ny bebyggelse – generellt för hela planområdet 

Bebyggandets omfattning 

Bebyggandets lämpliga omfattning är starkt kopplad till förutsättningarna för 

dagsljus och buller och byggrätternas placering har därför studerats noggrant. 

Bebyggandets omfattning inom planområdet begränsas genom prickmark och 

byggnadshöjd. Dessutom finns bestämmelser för största bruttoarea ovan mark 

exklusive garage, per egenskapsområde (e1 00) eller byggnadsgrupp (e2 00). De 

båda bestämmelserna har särskilts för att skapa en större flexibilitet i de lägen 

där det finns möjlighet och samtidigt skapa en tydlighet kring vad som avses. 

Plankartans definition av ovan mark följer vedertagen standard. Om avståndet 

från marken till ovanliggande vånings golv är mer än 1,5 meter räknas våningen 

under denna som ovan mark. I vissa lägen, exempelvis i kvarter A, där höjden 

på omgivande mark varierar kraftigt, kan plandiagrammet nedan användas som 

vägledning gällande vilka ytor som räknas som under respektive över mark. 

  
Utöver detta finns en extra byggrätt för balkonger, även inglasade, mot gårdarna 

i vissa lägen. Förutsättningen är att de är maximalt 6 m2 per lägenhet, att minsta 

frihöjd är 2,5 m över gård och minsta avstånd mellan balkong och motstående 

fasad är 11 m (e3). Självklart är balkongernas möjliga storlek och placering 

även beroende av att dagsljuskravet klaras enligt gällande riktlinjer. 

Gårdar och höjder 

Planområdet är idag mer eller mindre plant och möter E18 i norr med en hög 

stödmur på som mest sex meter. För att skapa bättre samband norrut och även 

få plats med så många bilar som möjligt under mark utan större schaktningar 

föreslås att planområdet ges en lätt lutning, vilket regleras med plushöjd. Då 

kan nivåskillnaden mellan gator och innergårdar minskas, särskilt i norra delen 

av planområdet. Lutningen behövs även för avrinningen av dagvatten. 

Konceptsektion som visar principen för områdets lutning upp mot påfartsrampen till E18 

En del av innergårdarna får överbyggas med gårdsbjälklag med ett minsta 

planteringsdjup om 0,5 m (b1) respektive 0,3 m (b2). Detta för att möjliggöra 

plantering av buskar och mindre träd (b1) respektive gräs och marktäckare (b2). 

Gårdens höjd regleras med bestämmelse om nockhöjd för att säkerställa att det 

går att skapa goda rumsliga samband mellan innergårdar, parker och gator och 

att ett eventuellt garagebjälklag inte upplevs som en mur. Garaget får även grävas 

ner helt eller halvt. Däremot bör garaget inte sticka ut i fasad annat än på enstaka 

platser. Garaget räknas inte in i (e1 00) eller (e2 00). Däremot räknas t ex förråd. 

Trots nivåskillnader ska bostadsgårdar samt angränsande kvartersgator utformas 

så att det är lätt att ta sig mellan dessa. Om möjligt ska sammankopplingen 

utformas som tillgänglighetsanpassad ramp. Där ramp inte är möjlig på grund 

av att höjdskillnaden är för stor kan kopplingen utföras som trappa. Tillgänglig-

heten säkerställs då via trapphusens hissar. Bostadsgårdar ska bindas samman 

med gata via trappa/ramp enligt illustrationer (generell utförandebestämmelse). 

Illustrationerna finns på nästa sida. Vidare läsning i gestaltningsprogrammet. 
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Sektion A nedan visar på ett översiktligt sätt gestaltningen av de murar och 

ramper som bildar gräns mellan kvarterets innergårdar och gaturum. På samma 

sätt delar murar och ramper in förskolegården i två delar för att artikulera skill- 

naden mellan den norra sidan, som kvällar och helger kan nyttjas av kvarterets 

boende, och den södra, som kvällar och helger kan nyttjas av allmänheten. 

Sektion B visar trappan i kvarter A, var syfte är att skapa en genväg mellan den 

nedre nivån vid kvarterets vändplan och den övre nivån vid Kopparbergsvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion C visar trappan och rampen som binder samman de tre nivåerna vid 

gågatan (+6,6), parkeringsgatan (ca +9,6) och Emausmotets rondell (+12,6). 

Ramp med tillgänglighetsanpassad lutning ska finnas mellan parkeringsgatans 

och Emausmotets nivåer. Syftet är att skapa en koppling norrut. 

Sektion D visar de två ramper som ansluter marknivån nere vid Hylsgatan (ca 

+7,0) och det nya parkeringsdäckets övre (högst +9,0) respektive nedre (ca 

+6,0) nivå. Ramperna kompletteras med en trappa invid husfasaden.  
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Entréer och entrézoner 

För att säkerställa goda rumssamband och full tillgänglighet mellan bostäder, 

innergårdar, gator och parker sätts en generell utformningsbestämmelse för 

detta som gäller för hela planområdet. Entréer till bostadshus ska i huvudsak 

vara genomgående (generell utformningsbestämmelse). Av säkerhetsskäl 

gäller att dörrar i entréplan inte får slås ut över allmän plats eller planområdes- 

gräns (generell utformningsbestämmelse). Bostadskomplement som exempelvis 

tvättstugor, cykel- och barnvagnsrum samt gemensamhetslokaler ska i möjligaste 

mån förses med egna välgestaltade entréer från gaturummet. Även marklägenheter 

ska om möjligt förses med primär eller sekundär entré från gatan. Mer om 

gestaltningen av entréer och entrézoner finns att läsa i gestaltningsprogrammet. 

Balkonger 

Balkonger mot gatan ger liv åt fasaden och mänsklig närvaro. De skänker också 

en mer informell och brokig karaktär åt gaturummet. Utanpåliggande balkonger 

mot gatan ses generellt som positivt och får i de flesta lägen finnas så länge 

djupet begränsas till 1,5 m och det finns en minsta frihöjd om 3,2 m. Mot park- 

stråket gäller dock 4,0 m frihöjd av hänsyn till trädkronor (f4). Hallkvarteret får 

av kulturhistoriska skäl endast ha indragna balkonger för att kvarterets volym 

ska bli tydligt avläsbar (f3). Mot E18 begränsas balkonger av bullerskäl (f5). 

Generellt gäller att balkonger får kraga ut över prickmark. Dessa får dock inte 

glasas in. Inglasade balkonger utförs generellt som en del av byggnadskroppen 

och räknas då in i bruttoarean (e1, e2). I vissa lägen får dock balkonger mot 

innergården, även inglasade, byggas utöver största bruttoarea. Detta gäller en 

maximal area av 6 m2 per lägenhet som får kraga ut högst 2 m utanför fasadliv. 

Minsta frihöjd är dock 2,5 m över gård och minsta avstånd mellan balkong och 

motstående fasad är 11 m (e3). Gällande dagsljuskrav måste klaras för lägenheterna 

innanför, vilket i praktiken kan innebära en begränsning av balkongernas djup. 

Offentlig och kommersiell service 

Planförslaget skapar goda förutsättningar för offentlig och kommersiell 

service, både i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen och som möjligt 

innehåll i byggnad 96 (Linverket) som kan anpassas genom nya entréer och 

fönster för att öppna upp byggnaden mot omgivningen (mer om detta på sid 12). 

Publika lokaler med egna entréer är tillåtna i nästan hela planområdet (C), men 

tvingande bestämmelse om våningshöjd och entréer finns endast mot Metallverks- 

gatan och Linverksgatan. Här ska minst 40% av bottenvåningarna bestå av 

lokaler för centrumverksamhet med en rumshöjd om minst 3,5 meter (f7). 

Skydd mot störningar 

Planområdet har ett trafikbullerutsatt läge med E18 i norr, Kopparbergsvägen i 

väster, Metallverksgatan i söder och Mälarbanan (järnvägen) i öster. I de lägen 

där riktlinjer för ljudnivå inte uppnås ska minst hälften av vistelserummen i varje 

lägenhet orienteras mot ljuddämpad sida (f6). Mot Metallverksgatan får dock 

enkelsidiga lägenheter uppföras om de är högst 35 m² (v1) enligt gällande riktlinjer. 

I ett läge i kvarter F behöver en bullerdämpande skärm uppföras mellan husen 

(b6). Skärmen kan, men måste inte, kombineras med balkonger. I kvarter A 

behövs en bullerskärm mot norr för att klara god ljudnivå på gården (b6). 

I delen närmast E18 ska utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till 

säker plats vid olycka på E18, det vill säga bort från riskkällan. Friskluftsintag 

ska placeras mot trygg sida, d.v.s. bort från riskkällan och högt upp från 

marken mot innergård i kvarter B, D och F samt garaget mot E18 (m2). 

Parkeringsdäcket mot E18 ska dessutom göras tätt så att skydd mot brand- och 

gasspridning till parkeringsgaraget erhålls (m1). 

Befintligt vägräcke ska bytas till ett räcke i kapacitetsklass H2 som 

kompletteras med kantsten, förhöjd kantbalk eller motsvarande om minst 20 

cm i förhållande till vägbanan. Räcket ska vara minst 1,2 meter högt och följa 

Trafikverkets Vägars och gators utformning. Räcket plus kantsten/balk ger då 

skydd mot både avåkning och avrinning (villkor för startbesked). 

Grundläggning ska ske på ett sådant sätt att föroreningar i mark, vatten, grund-

vatten, byggnad eller anläggning tas om hand och att miljö- och hälsorisker mini- 

meras. Detta ska säkerställas innan startbesked kan ges (villkor för startbesked).  
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Ny bebyggelse – Hallkvarter (D, E) 

I fotavtrycket av den rivna verkstadshallen föreslås ett nytt kvarter. Detta 

kommer i första hand att inrymma bostäder och vårdboende, men även 

centrumverksamhet och parkering är tillåten (BD1CP). 

Kvarteret ska av kulturhistoriska skäl (se kapitlet Urban palimpsest, sid 12) ha 

en sammanhållen och obruten takfot som fortsätter runt hela kvarteret. Ovanpå 

denna får ytterligare volym adderas, vilken på ett tydligt sätt ska kontrastera 

mot den befintliga bebyggelsens röda tegel i material och/eller kulör (f1). 

För att ytterligare artikulera byggnaden som en sammanhållen volym får 

balkonger inte sticka ut utanför fasadliv mot kvarterets utsida (f3). 

På kvarterets insida är gestaltningen friare och här kan både byggnadsvolymer 

och balkonger sticka ut, så länge dagsljusförhållandena i lägenheterna klaras, 

vilket prövas i bygglovsskedet. 

 
Hallkvarterets slutna volym och tegelfasad minner om den tidigare industribyggnaden 

Gångpassage 

Tvärs genom innergården går ett öst-västligt stråk som är en viktig länk i barns 

säkra skolväg och ska därför hållas öppet så att barn kan passera. Passagen ska 

vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (g1). 

Öppning 

För att både uppnå en sammanhängande byggnadskropp i hela kvarteret och 

säkerställa en allmän gångpassage genom kvarteret ska en öppning med minsta 

bredd på 7 meter och minsta frihöjd på 9 meter finnas på två platser (f9). 

Passagen genom öppningen ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (g2). 

Bostadsgård 

De nordligaste och sydligaste delarna av innergården får byggas över med 

planterbart gårdsbjälklag med ett lägsta planteringsdjup om 0,5 m (b1) på som 

högst +10,2 meter över angivet nollplan (nockhöjd). Under den upphöjda 

gården kan parkering, förråd eller liknande funktioner förläggas. 

Den mellersta delen av gården får dock inte byggas över, utan ska vara tillgänglig 

från stråket genom kvarteret. Bostadsgårdens olika nivåer ska sammanbindas 

med ramper så att hela gården blir tillgänglig (generell utförandebestämmelse). 

Sektion genom hallkvarteret med de upphöjda gårdarna och passagen genom kvarteret 
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Ny bebyggelse – Öppna kvarter (A, B, C, F, G) 

Mellan de befintliga och nya tegelbyggnaderna bildas fem nya öppna kvarter. 

De öppna kvarteren kommer att rymma mestadels bostäder, men även centrum-

verksamhet är tillåten (BC). I en del av byggnaderna tillåts utöver ovanstående 

även vårdboende (D1). Dessutom är hotell tillåtet i den högsta byggnaden (O1). 

I två av kvarteren, B och F, ska förskola finnas (S1), vilket är en förutsättning 

för att planområdet ska vara lämpligt för omfattande bostadsbebyggelse. 

Byggnaderna placeras så att genomblickar skapas mellan bebyggelsens olika 

delar, vilket bedömts stärka upplevelsen av kulturmiljön (prickmark). Fasader 

utformas så att de tydligt kontrasterar mot de befintliga byggnadernas röda 

tegel i kulör och/eller material (f2).  

 
De öppna kvarteren tillåter genomblickar mellan de kulturhistoriska byggnaderna 

Förskolor 

Två förskolor med sammanlagt ca nio avdelningar planeras. En större med ca 

sex avdelningar och ca 100 barn i västra delen och en mindre med ca tre av- 

delningar och ca 50 barn i östra delen. Antalet beräknade avdelningar är baserat 

på Västerås stads princip om en förskoleavdelning per 100 bostäder. Antalet 

avdelningar regleras dock inte i detaljplanen. Båda förskolorna lokaliseras dels 

i delar av de högre byggnadsvolymerna och dels i en egen byggnadsvolym. I 

den västra förskolan ska två hela våningsplan (trapphuset undantaget) i två av 

byggnadsvolymerna bestå av förskolelokaler (f10). I den östra förskolan ska två 

hela våningsplan (trapphuset undantaget) i en av byggnadsvolymerna bestå av 

förskolelokaler (f10), medan två våningsplan i en av volymerna ska innehålla 

lokal för förskoleverksamhet (f11). Det senare innebär ungefär halva vånings-

planen, eller så mycket som krävs för att klara lämpliga förskolelokaler. Syftet 

med bestämmelserna är att säkerställa att behovet för förskolelokaler uppfylls. 

Utrymmen för förskola kan även finnas i angränsande byggnadsvolymer (S1). 

Den större förskolan får en friyta på ca 3 000 m2 och den mindre på ca 1 500 

m2. I båda fallen blir ytan ca 30 m2 per barn, vilket bygger på ett antagande om 

sex respektive tre avdelningar för de båda förskolorna.  

Indelning av förskolegården i två huvudsakliga delar med rik rumslighet 
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Innergårdar 

De öppna kvarterens gårdar är generellt upphöjda ca 0,5 meter jämfört med 

gatans nivå och avgränsas dessutom med låga ”sittmurar” för att skapa en 

tydligare gräns mellan offentligt och privat (se illustration på föregående sida). 

Gårdarna kopplas samman med gatorna genom tvärgående ramper mellan 

sittmurarna för att skapa en tillgänglig struktur. I kvarter A och F är delar av 

innergården upplyft ca 3,5 meter jämfört med nuvarande marknivå för att 

kunna inrymma parkering. Mer om innergårdarnas gestaltning finns att läsa i 

gestaltningsprogrammet. 

Samnyttjande av gård 

För kvarter B och F som rymmer varsin förskola föreslås samnyttjande för 

gården, vilket innebär att förskolan har ensamrätt till att använda gården under 

sina öppettider (n1), medan de boende i kvarteret har full tillgång till gården på 

kvällar och helger. Detta regleras genom ett särskilt civilrättsligt avtal. 

 
Sektion genom öppet kvarter med samnyttjad gård och siktlinjer mot Linverket 

Takterrasser 

I kvarter B och F (med förskola) är tillträdet till innergården begränsat för de 

boende under förskolans öppettider. Därför ska en del av bostadshusens tak 

utformas som gemensamma takterrasser, tillgängliga för de boende i kvarteret 

(b4). På samma sätt ska förskolans lågdel utformas som takterrass tillgänglig 

för förskolan (b4). 

Bebyggelsen mot E18 

Med stöd i planprogrammet och för att uppnå variation i höjdled samt optimala 

ljus-, ljud- och luftmiljöförhållanden föreslås en skärm av högre bebyggelse 

mot E18 i norr. Skärmen består av en basnivå på mellan åtta och nio våningar 

samt tre höjdaccenter om (från väst till öst) 24, 12 och 16 våningar 

(byggnadshöjd). 

Höjdaccenterna kommer att synas på håll, både inifrån Kopparlunden och från 

kringliggande områden. Byggnaderna ska därför ges en omsorgsfull gestaltning 

som säkerställer slanka, skulpturala volymer. 

I den bullerutredning som tagits fram framkommer att framför allt den 

västligaste och den östligaste byggnaden närmast E18 får svårt att klara den 

ljudmiljö som är lagkrav. Här behöver byggnadstekniska lösningar som 

exempelvis ljudabsorbenter användas i en del lägen för att uppnå acceptabel 

ljudmiljö för den södra sidan som är den minst bullerstörda och som samtliga 

lägenheter därför måste ha minst hälften av sina vistelserum och eventuella 

balkonger mot (f5, f6). 

Bebyggelsen mot E18 måste även ha utrymningsvägar placerade så att 

utrymning kan ske till säker plats vid olycka på E18, det vill säga bort från 

riskkällan. Friskluftsintag ska placeras högt mot trygg sida, det vill säga bort 

från riskkällan på exempelvis byggnadernas tak (m2). 

Naturvärden 

I västra delen av planområdet, vid kvarter A, finns ett befintligt större träd som 

är karaktärsskapande men inte klassat som värdefullt.  

Skydd mot skyfall 

För all ny bebyggelse gäller att färdigt golv ska ligga minst 0,2 meter över 

utpekad skyfallsväg på sidan 25 (generell utformningsbestämmelse). För 

kvarter A, där utpekad skyfallsväg ligger utanför planområdet, gäller minst 

+6,6 meter över angivet nollplan enligt RH2000. För garage gäller att tröskel 

som skyddar mot skyfall ska finnas på minst denna nivå.  
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Ny bebyggelse – överbyggda garage 

Förutom de överbyggda garagen som finns under delar av innergårdarna tillåter 

detaljplanen ytterligare två överbyggda garage. 

Garage längs E18 

Mellan den nya bebyggelsen och påfartsrampen till E18 tillåts ett överdäckat 

parkeringsgarage/bostadskomplement (PB1) med en gata ovanpå (b3). 

Byggnadens nockhöjd ska vara högst 0 meter över påfartsrampen till E18 

(relativ nockhöjd) vilket skyddar byggnaden mot olyckor relaterade till 

transport av farligt gods på E18. Byggnaden hamnar alltså under ny marknivå 

och utförs tät så att skydd mot brand- och gasspridning till parkeringsgaraget 

erhålls (m1). Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker plats 

vid olycka på E18, det vill säga bort från riskkällan. Friskluftsintag ska 

placeras mot trygg sida, det vill säga bort från riskkällan och högt upp från 

marken på gårdssidan (m2). Den nya gatan ovanpå garaget nås via ramp 

österifrån (b5) samt från mittersta nord-sydliga kvartersgatan. Öster om garaget 

finns en yta för fördröjning av dagvatten. Ytan får därför inte hårdgöras (b7). 

Gatan ovanpå garagets takbjälklag får en ljud-, luft och riskmiljö som inte är 

optimal för vistelse under längre tid och ska därför utformas så att den inte 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse (f8). Exempelvis får inte sittgrupper, 

lekfunktioner eller annan liknande möblering förekomma. 

Angöring till intilliggande bostadskvarter behöver ske från denna gata. Om 

separat fastighet inrättas för byggnaden/gatan behöver angöringen säkras via 

servitut, vilket finns beskrivet i genomförandebeskrivningen. 

Garage under parkstråket 

I östra delen av planområdet, där marknivån byggs upp som mest fem meter 

över befintlig marknivå, tillåts ett överdäckat parkeringsgarage under allmän 

plats (PARK (P)). Bestämmelsen Parkering (P) gäller upp till +9,5. Däröver 

gäller bestämmelsen Park (PARK). Utrymningsvägar placeras så att utrymning 

kan ske till säker plats vid olycka på E18, det vill säga bort från riskkällan. 

Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, d.v.s. bort från riskkällan (m2).  

Sol- och skuggförhållanden på mark 

En studie av sol- och skuggförhållanden på innergårdarna har gjorts för att 

säkerställa att framför allt förskolegårdarna får rätt förutsättningar. 

 
Soltimmar på mark under 21:a mars/sept. Förskolegårdar markerade med cirklar 

Resultat förskolegårdar 

Analysen visar att förskolorna är placerade i de kvarter som får mest solljus. 

Västra förskolans gård får minst tre timmars sol på hela gården samt relativt 

stora ytor med fem timmars direkt solljus vid vår- och höstdagjämning. Östra 

förskolan får över tre timmars solsken på så gott som hela gården. Enstaka 

platser får upp till fem timmar. 

Resultat planområdet som helhet 

De öppna kvarteren och hallkvarteret beter sig som varandras motsatser i sol-

instrålningsavseende. Den öppna strukturen ger en slags utjämnad solinstrålnings- 

profil där nästan alla ytor får åtminstone lite solljus. Väldigt få ytor får noll 

soltimmar. Gården i hallkvarteret är mer “antingen eller” - ytorna i hörn får i 

princip aldrig sol, medan de norra delarna av gårdarna får betydligt mer. 

Detaljer och jämförelse med samrådsförslaget går att läsa i dagsljusutredningen. 
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Dagsljus 

En studie av dagsljusförhållanden mot fasader (VSC) har gjorts. Beräkning av 

VSC indikerar hur den egna och grannskapets byggnader påverkar mängden 

dagsljus som når byggnaders fasader. Metoden är lämplig som en översiktlig 

analys i tidiga skeden. Målet är att se till att fasader i alla planerade lägenheter 

i projektet får tillräcklig tillgång till dagsljus och samtidigt få en indikation på i 

vilka områden fönsterytan kan behöva ökas eller planlösningar ses över.  

 
VSC-vy ur dagsljusutredningen där de ljusmässigt svåra situationerna redovisas särskilt 

Resultat 

VSC-resultaten har delats in i tre huvudnivåer, över 29% där tillgången till 

dagsljus anses god eller optimal, mellan 

16-29% där mängden är begränsad, samt 

under 16% där mängden dagsljus riskerar 

att vara otillräcklig. Mittnivån kan vidare 

indelas i två ytterligare nivåer.  

Ett rum med VSC mellan 16-22% kan uppnå tillräckligt med dagsljus om 

rumsdjupet inte är större än 4m*. Medan ett rum med VSC mellan 22 - 29% 

kan uppnå tillräckligt med dagsljus om rumsdjupet inte är större än 5m, vilket 

bör inkludera djupet av eventuella balkonger.  

Rum innanför ytor i den undre kategorien (< 16%) kommer förmodligen ha 

svårigheter att uppnå dagsljusfaktor (DF) 1,0%. Det betyder att DF inomhus 

riskerar vara för låg oavsett fönsterstorlek och rumsdjup. 

På föregående sida visas en VSC-vy för hela planområdet. Resultatet tolkas 

visuellt. Varje kvarter utvärderas individuellt i en mer detaljerad analys som 

går att läsa i dagsljusrapporten. 

Slutsatser 

I helhet har Norra Kopparlunden bra tillgång på dagsljus. Ett antal områden har 

dock identifierats där dagsljustillgången trots optimeringar i strukturen fortfarande 

är något begränsad eller otillräcklig. Dessa områden illustreras närmare i 

dagsljusutredningen, där även möjliga lösningar diskuteras. Balkonger 

försämrar dagsljuset i rummen innanför, vilket innebär att maximal tillåten 

balkongyta enligt (e3) troligen inte alltid är möjlig. I vissa lägen där fasaderna 

är markerade i mörkblått kommer det troligen att krävas avsteg från BBR:s 

dagsljuskrav, alternativt att dessa lägen ges ett annat innehåll än bostäder.  

Fornlämningar 

Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet 

omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Skyddsrum 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

Tillgänglighet 

Planförslaget förbättrar tillgängligheten till området avsevärt jämfört med 

dagens situation, då utgångspunkten är full tillgänglighet för alla, oavsett 

rörelsehinder, i och mellan alla offentliga rum, även på kvartersmark. 
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Genom att befintlig marknivå höjs med en lätt lutning, vilket regleras med 

plushöjd samt bestämmelser om trappor och ramper (b5), minskas den stora 

höjdskillnaden upp mot Emausmotet och en koppling mot nordväst kan 

tillskapas med hjälp av trappor och ramper. De stängsel och hinder som idag 

gör det svårt att röra sig inom området försvinner och en ny finmaskig 

gatustruktur tillskapas. Upphöjda övergångsställen/passager över gatorna och 

kopplingar till kringliggande stadsdelar i alla väderstreck gör det lättare att röra 

sig både inom och igenom området. 

I och mellan offentliga rum ska nivåskillnader alltid tas upp med ramper där 

lutningen inte överstiger gällande regelverk, även inom kvartersmark. För vissa 

av de halvprivata bostadsgårdarna, där gårdsnivån är mer än två meter över 

omkringliggande gator, accepteras att tillgängligheten istället sker via hiss i 

trapphuset. 

Trafik från omkringliggande vägar genererar buller som bidrar till en sämre 

ljudmiljö, vilket kan påverka personer med nedsatt syn och olika typer av 

hörselproblem negativt. Nya platser med god ljudmiljö tillskapas lokalt inom 

planområdet. 

God tillgänglighet till bostads- och förskoleentréer ska säkerställas och 

framkomlighet tryggas. Entréer ska lokaliseras så att avståndet till angöring för 

färdtjänst, liksom parkering för rörelsehindrade, inte överskrider 25 meter. 

I samband med bygglovsprövning för ändrad användning i de befintliga 

byggnaderna finns det möjligheter att stärka tillgängligheten inom dessa. 

Trygghet 

Uppdelningen i tydliga kvarter runt gemensamma bostadsgårdar där gården 

blir samlingsplats är ett sätt att skapa samhörighet mellan grannar. Gårdens 

gestaltning och utrustning är viktig men också att vistelsevärdena och 

mikroklimatet uppmuntrar till möten och umgänge. Mer om hur byggnader och 

mellanrum gestaltas för hög trygghet finns att läsa i gestaltningsprogrammet. 

Mark och vatten 

Slänt med planteringar 

I nordvästra delen av planområdet ska en grön slänt anläggas som hålls upp av en 

stödmur (n3). Syftet är att skapa en tryggare miljö utan undanskymda skrymslen. 

  

  
 

 
 

Principlösning för stödmur och grön slänt mot den upphöjda Kopparbergsvägen. 

 

Naturmiljö 

Inga naturmiljöer påverkas av planförslaget. Ett större träd finns nära östra 

plangränsen. Trädet är inte särskilt ekologiskt värdefullt, även om det utgör ett 

karakteristiskt inslag i stadsbilden, och behöver tas bort för att möjliggöra den 

nya anslutningen till gång- och cykelbron över E18. Ett befintligt karaktärs- 

skapande träd finns strax söder om byggnad 97, inte heller klassat som värdefullt. 
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Park och lek 

I Planprogrammet för Kopparlunden och sedermera i Gestaltningsprogrammet 

för allmän plats föreslås ett allmänt parkstråk, kallat Norra parken, i planområdets 

östra del (PARK). Detta blir en del av ett längre nord-sydligt grönt stråk genom 

Kopparlunden och vidare norrut via Ringvallsbron, en ny gång- och cykelbro mot 

Emausskolan och Gideonsberg (bro1). Stråket är främst ett kommunikationsstråk 

för gående (och delvis cyklister) men tillför även rekreativa kvaliteter och mind-

re lekfunktioner och blir därmed ett komplement till den östra förskolans gård. 

En särskild friytekartering har tagits fram för att se till att tillräcklig mängd 

friyta finns för att säkerställa framför allt barns behov av lek och rörelse. 

Friytekarteringen är gemensam för hela Kopparlunden och har fungerat som 

diskussionsunderlag och arbetsverktyg. Slutsatserna sammanfattas nedan. 

Sammanfattning 

Friytan per invånare inom planområdet är 4,8 m2 per invånare och i Koppar- 

lunden som helhet 15,0 m2 per invånare. 22% av den totala markytan i hela 

Kopparlunden utgörs av friyta, vilket kan sättas i relation till UN Habitats 

rekommendation om minst 15% offentlig friyta. 

Delar där planområdet uppfyller grönstrukturplanens riktlinjer: 

• Inom 3 km avstånd från planområdet nås strövområden på över 90 ha. 

Delar där planområdet inte uppfyller grönstrukturplanens riktlinjer: 

• Invånarna inom planområdet når inte någon grannskapspark inom 300 

m från sin bostad. 

• Endast en mindre andel av invånarna i Kopparlunden når 

stadsdelsskog/stadspark inom 800 m (Vasaparken) från sin bostad. 

• Som en konsekvens av detta uppfylls inte den högt ställda riktlinjen 

om att alla ska ha tillgång till 50 m2 park och 50 m2 stadsdelsskog 

eller stadspark per invånare. 

Andra riktlinjer avseende friytor som uppfylls 

• Friytan i Kopparlunden är 15,0 m2 per invånare vilket med överstiger 

gränsvärdet om 5 m2 per person. 

• I planområdet för Kopparlunden utgörs 22% av den obebyggda 

markytan av allmänt tillgänglig friyta, vilket med god marginal 

uppfyller UN Habitats rekommendation om att minst 15% av den 

obebyggda marken ska vara allmänt tillgänglig friyta. 

Åtgärder i linje med planförslagen 

När generella riktlinjer inte kan uppfyllas föreslås ett antal åtgärder i 

grönstrukturplanen som bedöms ligger i linje med planförslagen, utifrån den 

bedömning som är möjlig att göra från tillgängligt underlag. Exempelvis att 

utveckla andra värden inom 300m från bostaden med: 

• Välgestaltade fickparker. 

• Gröna upplevelsevärden på kvartersmark. 

• Sammanhängande rekreationsstråk gör att avstånden upplevs kortare 

och den upplevda tillgången högre. 

Projektspecifikt för Kopparlunden är att det dessutom finns stor variation av 

urbana rum med förutsättningar att skapa stora vistelsekvaliteter och 

upplevelsevärden vilket bör tas i beaktande. 

Frågor att bevaka i senare skeden 

Bristen på större grönområde eller park i närområdet förutsätter god kvalitet och 

varierat innehåll på de vistelseytor som finns inom planområdet. Förutsättningarna 

finns med det är av stor vikt att detta bevakas och kravställs i senare skede. 

Potential vid stadsutveckling i närområdet 

Planförslagen för Kopparlunden innehåller flera åtgärder som avsevärt förbättrar 

befintlig stadsmiljö och nya rekreationsytor tillskapas. Stadsrummen blir väl 

sammanlänkade och funktioner och aktiviteter tillkommer. Kopplingarna till 

angränsande stadsdelar stärks och viktiga barriärer överbryggas. 
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Vid framtida utveckling av stadsdelar i närområdet finns stor potential i att se 

Kopparlunden som en viktig pusselbit i ett större rekreativt stråk. Samman- 

kopplad grönstruktur ökar invånarnas upplevda tillgång på både ytor med 

vistelsevärden. 

Idrott och rekreation 

Ytor för idrott och rekreation finns inte inom planområdet. Ytor i närheten av 

planområdet beskrivs under Förutsättningar > Mark och vatten > Idrott och 

rekreation. 

Torg 

Inga allmänna torgytor ingår i detaljplanen, men en triangelformad torgyta 

planeras på kvartersmark i skärningen mellan Metallverksgatan och 

Linverksgatan. Torget blir en naturlig mötesplats i skärningspunkten mellan 

den huvudsakliga östvästliga genomfartsgatan (Metallverksgatan) och det 

huvudsakliga nordsydliga promenadstråket (Kopparstråket/Linverksgatan). 

Torget har ett utmärkt solläge och kan med fördel förses med trädplanteringar 

och sittgrupper, men även torghandel är en möjlighet på platsen. Ytterligare ett 

torg-/parkrum finns strax norr om detta i ett mer skyddat och lugnt läge och 

med eftermiddagssol. 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning bestående av PM samt MUR (markteknisk 

undersökningsrapport) har tagits fram. Syftet med den geotekniska under- 

sökningen är att utreda markförhållandena i området genom att översiktligt 

fastställa de geotekniska förutsättningarna för byggnation. PM:et behandlar 

förutsättningar avseende geoteknik och grundvatten. Sammanfattning av de 

utförda undersökningarna redovisas i MUR:en. Objektsspecifika geotekniska 

undersökningar skall utföras i projekteringsskedet. 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

Förutsättningar 

Två dagvattenutredningar har tagits fram. En som omfattar kvartersmarken 

inom planområdet och en som omfattar allmän plats i hela Kopparlunden.  

Idag leds dagvattnet från Kopparlunden till Mälaren via Västerås hamnområde. 

Västerås hamnområde uppnådde måttlig ekologiskt status och ej god kemisk 

status vid VISS senaste statusklassning. Tidsfristen för att uppnå god 

ekologiskt status och god kemisk ytvattenstatus har förlängts till 2027.  

Kraven på dagvattenhantering inom planområdet innebär att flödes- och 

föroreningsbelastningen ska minska jämfört med befintlig situation. Flödet från 

planområdet ska motsvara naturmarksavrinning (15 l/s ha) och kommunens 

mål för rening av fosfor är att minska belastningen med 20%. 

Föroreningar och påverkan på miljökvalitetsnormer 

Resultat från föroreningsberäkningarna visar att föroreningsbelastningen från 

planområdet förväntas minska efter exploatering jämfört med befintlig situation 

även innan rening. Förbättringen kan förklaras av den förändrade markanvändningen 

där befintligt industriområde med tillhörande parkeringsytor ersätts av bostads-

kvarter och parker. Efter exploatering kommer parkering ske i garage i större 

utsträckning då de flesta markparkeringarna försvinner.  

För att klara kraven i dagvattenpolicyn måste dagvattnet från planområdet även 

renas innan anslutning till kommunalt dagvattennät sker. Föroreningsbelastningen 

från planområdet kan i och med reningen förväntas minska ytterligare jämfört 

med befintlig situations nivåer. Baserat på att föroreningsbelastningen förväntas 

minska efter exploatering bedöms inte planen och den planerade exploateringen 

att försvåra förutsättningen att uppnå miljökvalitetsnormerna i recipienten. 

Extrema regn och skyfall  

I befintlig situation finns flertalet instängda områden där det finns risk för 

översvämning vid extrema regn. För att undvika att byggnader eller viktig 
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infrastruktur skadas vid skyfall är det viktigt att höjdsättningen vid exploatering 

utförs så att dagvatten kan avrinna ytledes mot säkra avrinningsvägar. Färdigt 

golv ska ligga minst 0,2 meter över utpekad skyfallsväg nedan (generell 

utformningsbestämmelse). Skyfallsvägens nivåer är reglerade i plankartan 

med plushöjd och marken ska luta nedåt i pilarnas riktning nedan. För kvarter 

A, där utpekad skyfallsväg ligger utanför planområdet, gäller minst +6,6 meter 

över angivet nollplan enligt RH2000. För garage gäller att tröskel som skyddar 

mot skyfall ska finnas på minst denna nivå. 

Kartering av skyfallsvägar på allmän plats (mörkblå pilar) och kvartersmark (ljusblå 

pilar) samt lokala lågpunkter (röda ringar) 

Dagvattenberäkningar 

I beräkningarna har detaljplanen delats upp i delområden där bostadskvarter 

och parkeringsdäck benämns A-G. Kvartersgator och andra ytor benämns 1-5. 

Behovet av fördröjning har sedan räknas fram för respektive yta för att uppnå 

önskat maximalt flöde ut från planområdet (se karta och diagram nedan). 
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Dagvattenhanteringen inom kvartersmark 

Utsläppskravet resulterar i ett maximalt utflöde från planområdets kvartersmark 

på 67 l/s. Den erforderliga fördröjningsvolymen för att uppnå detta är 817 m3, 

vilket motsvarar 24 mm nederbörd och är baserat på utredningsområdets 4,5 ha. 

Dagvattnet från planområdets kvartersmark fördröjs och renas förslagsvis i 

gröna tak, regnbäddar och underjordiska makadammagasin. Med rätt utformning, 

skötsel och underhåll kan den här typen av dagvattenanläggningar även skapa 

höga estetiska värden och bidra till ökad biologisk mångfald. Längs kvarters-

gatorna ska trädplanteringar med skelettjordsmagasin finnas (n2). Öster om 

parkeringsdäcket mot E18 finns en yta dedikerad för fördröjning av dagvatten 

från det stora mestadels hårdgjorda p-däcket. Denna får inte hårdgöras (b7). 

Kvartersgatornas lutning säkerställs med plushöjd i vissa nyckelpunkter för att 

säkerställa att avrinningen kan ske åt rätt håll.  

I dagvattenutredningens Bilaga 5 finns beräkningar och pedagogiska exempel 

på möjliga sätt att fördröja nödvändig mängd dagvatten inom respektive kvarter.  

Dagvattenhanteringen inom allmän plats 

Den allmänna plats som finns inom planområdet består av det som kallas 

Norra parkstråket och ligger i planområdets östra del. Parkstråket planeras 

avvattnas via ränndalar mot nedsänkta växtbäddar och/eller skelettjordar. Då 

stråket lutar relativt mycket kan en lösning vara att anlägga växtbäddarna i 

terrasser där dagvattnet rinner från de övre delarna mot de lägre belägna.  

Fördröjningsvolymen som behövs är 17 m3 och baseras på 50% skelettjord och 

50% växtbädd. Stråkets lutning säkerställs med plushöjd så att avrinningen ska 

ske söderut. I korsningspunkten med den öst-västliga kvartersgatan behöver det i 

projekteringsskedet säkerställas att vattnet kan rinna i avsedd riktning. 

Inför nästa skede 

Att tänka på i framtida planering och projektering:  

• Föreslagna åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten inom 

utredningsområdet är gröna tak, regnbäddar, underjordiska makadammagasin 

och trädplanteringar med skelettjordsmagasin. Specifika åtgärdsförslag för 

respektive delområde bör detaljprojekteras i kommande skeden utifrån 

dimensioneringsförutsättningarna som beskrivs i denna dagvattenutredning.  

• För att undvika att byggnader eller annan infrastruktur skadas vid skyfall är 

det viktigt att höjdsättningen utförs så att dagvatten kan avrinna ytledes mot 

säkra avrinningsvägar. Planområdets höjdsättning är planerad så att ytlig 

avrinning generellt sker söderut i planområdet.  

• För att undvika täta dagvattenanläggningar och kunna infiltrera dagvatten i 

markprofilen måste det via markundersökningar säkerställas att spridning av 

miljögifter inte kommer att ske med dagvattnet.  

• Byggherrarna är ansvariga att utforma respektive fastighet för att uppfylla 

utsläppskravet på 15 l/s ha. Förslag på åtgärder för att uppnå detta har 

redovisats i denna utredning.  

• Servisanslutningar för varje fastighet bör tas fram så tidigt som möjligt för att 

underlätta planeringen av avvattning på kvartersmark.  

• Hänsyn och hantering av befintliga ledningar måste ske i så tidigt stadium 

som möjligt i kommande skeden av exploateringsprocessen både inom allmän 

platsmark och kvartersmark. Identifiering av ledningsslag, skick och material 

inom planområdet samt servislägen för befintliga områden är viktigt att utreda 

vidare.  

• Då avläsning av grundvattennivåer bara utförts en gång i samband med den 

geotekniska utredningen är det viktigt att fortsätta mätningar och få en tydlig 

bild av grundvattennivåernas variationer inom planområdet.  

• Det bör noteras att där fastighetsgränsen går dikt an mot huskropp bör inte 

byggnaden utformas med utåtlutande tak och avvattna takvatten ut mot gata 

utanför fastighetsgränsen. Avsaknad av förgårdsmark gör att omhändertagande 

av dagvatten från takytor som lutar mot kommunal gata försvåras. Vid 

utformning av kvarter utan förgårdsmark bör tak lutas mot innergård.  

• För att säkerhetsställa att föreslagna lösningar genomförs i det fortsatta 

planarbetet är det viktigt att framtida projektörer är väl insatta i 

dagvattenlösningarnas syfte, funktion, drift och underhåll.  

• För att långsiktigt säkerställa dagvattenanläggningarnas funktion bör drift och 

skötselplaner upprättas och att regelbunden tillsyn och kontroll av 

anläggningarna utförs.  
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Infrastruktur 

Övergripande – gemensamt för hela Kopparlunden 

En tätare bebyggelse i Kopparlunden med såväl bostäder som arbetsplatser 

kommer att alstra nya resebehov, vilket ställer krav på att transportsystemet 

kan tillgodose dessa enligt de strategier som finns i Västerås översiktsplan 

2026. 

En trafikutredning har tagits fram med målet att finna lösningar som ge en 

hållbar påverkan på stadens transportsystem. Även att prioritera 

trafikantgrupper som nyttjar kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. 

Utformningen bör därför utgå från hur mycket trafik som bör belasta vägnätet. 

Det här för att få en balans och hållbarhet i trafiksystemet tillsammans med en 

attraktiv stadsmiljö. 

Under arbetet har alstringsberäkningar för trafiken utförts utifrån 

schablonsiffror för de byggnadsytor med olika funktioner som planeras i de 

olika detaljplaneområdena. Beräkningarna visar att trafikökningar kommer att 

ske i alla de tre anslutningar som finns mot det omgivande vägnätet. 

Exempelvis beräknas trafikmängden på Metallverksgatans anslutning mot 

Kopparbergsvägen öka från nuvarande 4 700 fordon till ca 6 200 fordon/dygn. 

Den överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och fastighetsägarna 

i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, bedöms medföra en minskad 

belastning på omgivande vägnät. Det här innebär att det kommer bli mindre 

trängsel och minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det här eftersom det finns 

tydliga samband mellan tillgängligheten till parkeringsplats, bilinnehav och 

ökad trafik. 

Föreslagen trafikhierarki för Kopparlunden, ur Gestaltningsprogram allmän plats  
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Gångtrafik 

För gående föreslås ett finmaskigt nät av kvartersgator och gångstråk med 

vistelsekvaliteter. Gångnätet ska vara gent, tydligt och tryggt. 

Cykeltrafik 

För cyklister kommer parkstråket i öster att vara en viktig länk i cykelvägnätet 

mellan Kopparlunden och norra delarna av Västerås. I övrigt kommer 

cykeltrafiken i området i princip enbart bestå av cyklister med start- eller 

målpunkt inom planområdet. Dessa är då precis i början eller slutet på sin resa 

och rör sig på gåendes villkor och i samma hastighet som gående. 

Fordonstrafik 

De stora genomfartsgator för bilar som finns (E18, Kopparbergsvägen samt 

Metallverksgatan) ligger alla utanför planområdet. En av dessa, Metallverks-

gatan, kommer att användas som angöring till bostäder och verksamhetslokaler 

trots att själva gatan ligger utanför planområdet. I övrigt kommer planområdets 

bostäder och övriga funktioner att angöras från nya gator på kvartersmark. 

Ringvallsbron, en ny gång- och cykelbro över E18 

För att stärka Kopparlundens kontakt med resten av Västerås är det viktigt med 

nya kopplingar över barriärerna som omger stadsdelen. En av dem är E18 norr 

om stadsdelen. Här planeras Ringvallsbron, en gång- och cykelbro som bildar 

länk mellan Emaus och Kopparlunden både i syfte att knyta samman grönstråken 

i staden, skapa en säker skolväg och göra cykelpendling möjlig genom Koppar-

lunden (VÄG, bro1). Bron är en förutsättning för att kunna genomföra detalj- 

planerna i Kopparlunden. Detta eftersom Kopparlundens skolbehov kommer 

att lösas genom att utöka Emausskolan, som ligger norr om E18. Bron kommer 

att börja vid det ostligaste av höghusen och passerar först över en vägyta på 

befintlig mark med kommunalt huvudmannaskap och sedan över E18, statlig väg. 

För att skapa en attraktiv miljö och en välkomnande entré till Kopparlunden 

norrifrån är det av vikt att bron med dess ramper och sidoområden gestaltas 

med omsorg och med en anpassad skala och detaljnivå som passar de gåendes 

och cyklandes takt. Det ska vara tryggt att färdas såväl på bron som under den.  

Vid utformning av bron bör man välja en så underhållsfri konstruktion som 

möjligt. En rostfri stålbro är att föredra ur drift- och underhållssynpunkt. Även 

istappsbildning vintertid behöver beaktas gällande takkonstruktion. Bron bör 

vara minst 5 meter bred med en lutning på maximalt 1:20. Parkytor vid bron 

måste kunna driftas på ett effektivt sätt. Den kommunala markytan under bron 

(VÄG, bro1) ska ha utrymme för bropelare, men även i framtiden kunna binda 

ihop planområdets kvartersgator med en framtida kvartersgata i detaljplan öst.  

Bron med sin trätakskonstruktion blir ett nytt landmärke i Kopparlunden och Västerås. 

Buffertzon längs E18 

Motorvägen E18, norr om planområdet, är av riksintresse för kommunikation. 

För att säkerställa möjligheten till en framtida breddning av motorvägen från 

fyra till sex körfält hålls en buffertzon för detta ändamål i detaljplanens norra 

del, närmast motorvägen (prickmark). Zonen är ca tre meter bred men 

smalnar av österut där avståndet till befintlig körbana är längre. Sammanlagt 

blir avståndet mellan befintlig körbana och slutet på den nya buffertzonen åtta 

meter, vilket täcker in både ett eventuellt nytt körfält och erforderlig marginal 

enligt de önskemål som ställts av Trafikverket. 

Angöring 

Angöring till samtliga trapphus sker från gatan, med undantag för bebyggelsen 

mot Kopparbergsvägen, där angöring av framkomlighetsskäl är olämplig. Här 

måste angöring ske från gårdssidan. Även femvåningshuset i planområdets 

östra del behöver en speciallösning för angöring. Här kan angöring behöva ske 

från gatan i norr och via passage under förskolan, alternativt söderifrån. 
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Eventuella parkeringsgarage som anläggs under gårdarna angörs förslagsvis 

från Hylsgatan, utom i kvarter A där garaget angörs från Metallverksgatan via 

gränden som går mellan kvarteret och den befintliga sågtandsbyggnaden 

Linverket. Parkeringsanläggningen närmast E18 (PB1) angörs österifrån från 

Hylsgatan, där en ramp leder ner i garaget och en ramp upp på den gata som 

anläggs ovanpå garaget (b5). Besöksparkering ska finnas längs kvartersgatorna. 

Den västra förskolan angörs från Tubdragargatan, där upp till sex kantstens- 

platser kan reserveras för hämtning/lämning och varuleveranser. Möjligt 

samnyttjande mellan dessa funktioner bör studeras. 

Den östra förskolan angörs för hämtning/lämning från Hylsgatan, antingen 

väster om förskolan, där tre kantstensplatser kan reserveras för detta ändamål, 

eller norrifrån via bostadstrapphuset. Även här kan tre p-platser reserveras. 

Varuleveranser sker norrifrån från lastzon intill vändplanen. 

Parkering 

Västerås stads riktlinjer för parkeringstal anger det minsta antal parkeringsplatser 

som måste ordnas vid ny- eller ombyggnation av en fastighet. Under detaljplane-

arbetet har flera separata parkerings- och mobilitetsutredningar genomförts, 

vilket har resulterat i modifierade parkeringstal för Kopparlundsområdet. 

Kopparlunden ska tillämpa flexibla parkeringstal för att uppnå målen i plan- 

programmet. Vidare ska området ha ett fokus på moderna mobilitetslösningar 

som minskar behovet av parkeringar. Fastighetsägarna förbinder sig att utföra 

Mobility Management-åtgärder (MM-åtgärder) och samnyttjande.  

Fastighetsägarna planerar för 2 200 platser i detaljplanerna Norr, Mitt och Syd. 

Utöver dessa platser kan 300 platser parkeringslösas för hela Kopparlunden. 

Detta kan ske via Västerås Stad Parkerings AB inom fastigheten Ängsgärdet 7 

alternativt på annan plats som fastighetsägare råder över. 

Beräkning av parkeringsalstring nu i detaljplaneskedet har utgått från en 

sammanställning av funktion och storlek på befintliga och planerade 

byggnadsytor (BTA) inom detaljplanen. Totalt parkeringsbehov vid beräkning 

med modifierade parkeringstal är ca 630 platser för Dp Norr. 

Vid bygglov där exakta lägenhetsstorlekar och ytor för lokaler m.m. fastställs 

beslutas slutgiltigt exakt antal p-platser som krävs. Västerås stad tar fram en 

objektsspecifik parkeringsberäkning som harmonierar med parkerings- 

utredningarna i detaljplanerna. Skulle p-talet i Västerås sänkas ska detta även 

beaktas i framtiden för Kopparlunden. 

Parkering för rörelsehindrade ska inrymmas på kvartersmark inom 25 meter 

från entré. För varutransporter finns utrymme för särskilda lastzoner på de 

högst belastade platserna. 

Bilparkeringen kan anläggas på fem olika sätt. Huruvida alla sätten kommer att 

implementeras eller inte kommer sannolikt att bero på den faktiska efterfrågan 

på parkeringsplatser, liksom av de krav som ställs av staden för bygglov. 

1. Inomhus i ett större garage inom skyddsområdet mot E18 samt 

utomhus ovanpå detta, ca 190 platser (P). 

2. Inuti byggnad 96 (sågtandsbyggnaden Linverket) i tre våningsplan, ca 

200 platser (P). 

3. Under upphöjda bostadsgårdar, ca 190 platser (P). 

4. Under parkstråket, ca 20 platser (P) 

5. Längs lokal-/gårdsgator. Främst besöksparkering, ca 20 platser (g1). 

Cykelparkering kommer att anläggas på två olika sätt: 

1. Parkering för boende i särskilda cykelrum i bottenvåning på 

bostadshus, med entré direkt från gatan, ca 2 600 platser (BC1). 

2. Besöksparkering på kvartersmark, ca 700 platser. 

Ifall ett stort antal hushåll väljer bort egen bil för att istället använda lastcykel 

eller cykelvagn, kan platser för dessa anläggas inne i garagen.  

Kollektivtrafik 

Detaljplanen medför inga förändringar av kollektivtrafiken. 
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Avfallshantering 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt 

avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller 

liknande vilka bör dimensioneras även för utsortering av förpackningsavfall 

och tidningspapper. Verksamhetsavfall ska hanteras separat från hushållens 

avfall. Skriften Råd och anvisningar för avfallsutrymmen samt transportvägar 

ska vara styrande vid planering av gemensam avfallslösning. Vafab Miljö bör 

kontaktas inför projektering eller bygglovsförfarandet för dialog kring 

planering av avfallsutrymmen. 

Planen har stämts av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och 

anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar”. 

Teknisk försörjning 

Den kraftiga utbyggnaden av området innebär att flera transformatorstationer 

kommer att behöva tillföras för att klara elförsörjningen. Den planerade 

byggnationen av gång- cykelbro över E18 innebär även att befintlig station 

eventuellt behöver omlokaliseras. Detta behöver stämmas av med Mälarenergi. 

Två lämpliga platser för nya nätstationer (E1) har lokaliserats i norra delen av 

planområdet. Ytterligare en lämplig plats finns i södra delen av planområdet 

invid det nord-sydliga parkstråket (E1). 

Brännbara material får inte finnas inom 5 meter från nätstationen. Nätstationer 

avger magnetfält vilket kräver säkerhetsavstånd på 5 meter. Dock kan tekniskt 

utrymme och/eller parkering tillåtas inom 5 meter. Då ingen annan funktion än 

parkering tillåts inom 5 meter behövs ingen särskild planbestämmelse för att 

reglera detta. Nätstationerna behöver kopplas samman med högspänningskablar. 

Utrymme för dessa finns reserverat i planen (u1). 

Risker och störningar 

Trafikbuller 

Bakgrund och sammanfattning 

Planområdets bebyggelsestruktur utgår från riksintresset för kulturmiljön och 

de krav på en öppen bebyggelsestruktur som lyfts av sakkunniga inom 

kulturmiljö. I ett planområde med trafikbuller från samtliga väderstreck har 

den öppna strukturen krävt noggranna och löpande avstämningar med 

akustikkonsult, med efterföljande optimeringar av bebyggelsestrukturen för att 

säkerställa att gällande riktlinjer kan nås i största möjliga mån.  

De avsteg som ändå görs bedöms vara rimliga i relation till helheten och de mål 

som satts upp för projektets kulturmiljö, exempelvis öppenhet och genomblickar. 

Den totala andelen lägenheter som behöver bullerskyddsåtgärder är ca 6%. För 

den allra största delen av lägenheterna är dock överskridandet av riktvärdena så 

litet att enbart minde omfattande bullerskyddsåtgärder krävs. 

I ett scenario där planområdet är fullt utbyggt, kallat Fall 1, klarar sig bostads- 

och föreskolegårdarna i princip gällande riktlinjer utan särskilda åtgärder, 

bortsett från kvarter A där en bullerskärm säkerställer ljudmiljön för en 

gemensam uteplats om sådan anordnas. 

För att undersöka förutsättningarna för etappindelning studerades även ett 

alternativ utan skärmande byggnader utmed E18 och Mälarbanan, kallat Fall 2. 

Resultatet visade att ett fåtal bostäder med fasad mot E18 skulle behöva 

omfattande bullerskyddsåtgärder. Ur bullersynpunkt är det alltså en fördel om 

området byggs ut norr- och österifrån. Vill man börja bygga från något annat 

håll behöver man i bygglovsskedet visa att man tillför ytterligare åtgärder för 

att klara riktvärdena. Riktvärden på samtliga innergårdar överskrids dock utan 

dessa skärmande byggnader, vilket innebär att åtgärder i så fall behövs för att 

klara även detta. Rekommendationen är alltså att man vid en etappindelning av 

området utgår från de förutsättningar som trafikbullersituationen ger. Eftersom 



  

 
31 (54) 

förskolornas lokaler till största del ligger i de byggnader som exkluderas i Fall 

2 innehåller detta scenario inga förskolor eller förskolegårdar. 

Förordningen om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 

SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade 

efter 1: a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i 

kraft 2017-07-01 har dock införts och ändringen av förordningen tillämpas 

därför i utredningen. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 

bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan.  

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga 

regelverket gällande ljudnivåer inomhus. Vid beräkning av bullervärden vid en 

bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik med betydelse för bullret. 

Riktvärden för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

Beräkningar och resultat 

Beräkningar av ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik har utförts vid 

fasad per våningsplan samt över mark, där höjden avser 1,5 m och 3 reflexer 

har använts. Utredningen avser prognos år 2040 där två fall har utretts, där den 

första är med samtliga planerade byggnader och den andra är utan de 

skärmande byggnaderna utmed E18. Ekvivalentvärden samt ljudutbredning på 

mark redovisas översiktligt nedan. För fler resultat och detaljer, se utredningen. 

 
Ekvivalent ljudnivå på gårdar, tabell  

Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas i bilder till höger. Bostadshus mot E18 

får upp mot 71 dBA ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest utsatta 

fasader mot Kopparbergsvägen får upp mot 68 dB och mot Metallverksgatan 

upp mot 62 dBA ekvivalent ljudnivå.  

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark för kvarter A blir mellan 51 – 55 dB 

för större delen av innergården. Ekvivalent ljudnivå blir högst 50 dBA för 

kvarter B – E och större delar av kvarter F och G, där en mindre yta i kvarter F 

blir upp mot 51 dBA. En sammanställning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter 

över mark på innergårdar kan ses i tabellen ovan. 

Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid blir för de mest utsatta bostadsfasaderna i 

Verkstaden 17 (kvarter F) med gavelfasader mot Mälarbanan upp mot 80 dBA. 

Mest utsatta fasader mot E18 får upp mot 78 dB, mot Kopparbergsvägen upp 

mot 83 dBA och mot Metallverksgatan upp mot 79 dBA maximal ljudnivå. 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark blir högst 70 dBA på innergårdar för 

samtliga kvarter i planområdet. 
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy tagen från sydöst 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy tagen från nordväst 

Bullerskyddsåtgärder 

Ett förslag på typplan med 4 lägenheter per plan för bostadshusen utmed E18 

har studerats. Typplanet innehåller 2 lägenheter placerade på gavlarna som har 

genomgående planlösning, där minst hälften av bostadsrummen är mot 

bullerdämpad sida och 2 enkelsidiga lägenheter med fasad mot bullerdämpad 

sida. En uppskattning har gjorts av andelen lägenheter som behöver någon typ 

av bullerskyddsåtgärder på bullerdämpad sida. Se tabell nedan. 

 

Samtliga kvarter har områden där riktvärdena för uteplatser innehålls, med 

undantag av kvarter A där lokala bullerskyddsåtgärder i form av bullerdämpande 

skärm behövs för att skydda en gemensam uteplats på bostadsgården (b6). 

För att klara gällande riktlinjer längs E18 får balkong endast uppföras mot ljud- 

dämpad sida alternativt med byggnadsteknisk lösning som säkerställer god ljud- 

komfort (f5). Mot E18, Kopparbergsvägen och Metallverksgatan ska minst hälften 

av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida (f6). Mot 

Metallverksgatan får enkelsidiga lägenheter finnas om de är mindre än 35 m2 (v1). 

Med lämpliga val av yttervägg, fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö 

inomhus erhållas med stängda fönster. För fasader mot spårtrafik och ett antal 

fasader mot vägtrafiken kommer tunga ytterväggar krävas för att få erforderlig 

ljudreduktion. Eventuella fönsterdörrar måste vara inåtgående. Observera att 

ljudkraven varierar med fönsterstorlek, rumsstorlek, val av ventilation och 

ytterväggskonstruktion. Framtagande av ljudkrav och granskning av yttervägg 

görs i den fortsatta projekteringen. 

Den planerade förskolegården i kvarter F innehåller riktvärdena för Fall 1, se 

bilaga A01 och A02. Utan skärmande byggnader mot E18 och Mälarbanan 

överskrids riktvärdena. Förskolan är dock planerad i en av byggnaderna som 

skärmar innergården mot Mälarbanan. 
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Verksamhetsbuller 

Då Kopparlunden utvecklas till en stadsdel med bostäder, kultur, handel, skola 

och företagande, behöver befintliga och planerade verksamheter kartläggas och 

eventuellt anpassas till de övergripande målen för stadsdelen. 

Genom platsbesök och öppet kartmaterial har ett särskilt PM tagits fram för att 

identifiera och kartlägga bullerkällor inom och i anslutning till planområdet. 

Ekvivalenta ljudnivåer har beräknats och redovisas i detalj i nämnda PM. 

Sammanfattningsvis identifierades bullerkällor på 8 fastigheter runt om 

detaljplaneområdet genom flygfoton, gatuvybilder och platsbesök. Majoriteten 

av de externa bullerkällorna på området hör till byggnadernas ventilationssystem 

och kylning och är så pass tysta att de bedömdes som försumbara vid 

platsbesöket. Fyra bullerkällor bedömdes vid platsbesöket som ej försumbara.  

Beräkningarna visar att bostäder på de nordligaste fasaderna mot E18 utsätts för 

ekvivalenta ljudtrycksnivåer på upp till 49 dBA från industriell verksamhet kväll 

och natt, främst från verksamhet på fastigheten Isolatorn 2. Med tillgång till ljud-

dämpad sida bedöms riktvärden för Zon B enligt Boverkets vägledning innehållas.  

I utredningen är den övre våningen på en av fasaderna markerad med röd ring, 

vilket indikerar ett överskridande av gällande riktvärden. Samtidigt slås fast att 

”Genom att höja upp balkongen mellan de två huskropparna så att den ger en 

bullerskyddande effekt även på den översta våningen, bedöms 45 dBA nattetid 

kunna innehållas”. Detta säkerställs med planbestämmelse som påbjuder att 

bullerdämpande skärm ska finnas (b6), vilket gäller för samtliga våningsplan. 

Vibrationer 

Området är omgärdat av E18 i norr, Kopparbergsvägen i öster och Metallverks- 

gatan i Söder, vilket innebär att risken för komfortstörande vibrationer från 

vägtrafik har bedömts. Med grundläggning på pålar i områden med lera i marken 

och med styva betongbjälklag bedöms riktvärdet 0,4 mm/s kunna innehållas. 

Viss osäkerhet råder dock för husen närmast Kopparbergsvägen då vägens upp-

byggnad inte är känd och marken strax intill består av 10 meter mycket lös lera.  

Farligt gods och skyddszoner 

Riskanalys gällande garage inom skyddsavståndet från E18 

Planområdet ligger i anslutning till E18 som är primär transportled för farligt 

gods. Mellan E18 och stora delar av planområdet löper en påfartsramp som 

bildar en sorts mur mellan leden och planområdet. 

En riskanalys togs fram i tidigt skede för att studera planförslaget där ett 

parkeringsgarage föreslås uppföras inom skyddsavståndet på 0-40 meter från 

E18. Analysen kan sammanfattas enligt nedan: 

• Individrisken är oacceptabel inom 30 meter från vägen. 

• På avstånd över 40 meter är individrisken acceptabel. 

• Samhällsrisken utmed E18 är inom det sk. ALARP-området. 

• Planområdet har till viss del ett skyddat läge bakom påfartsrampen till E18. 

• Avseende farligt gods nyttjas påfartsrampen bara för transporter från OKQ8. 

• Transporterna från OKQ8 nyttjar även en del av Kopparbergsvägen. 

• Planområdet ligger lägre än Kopparbergsvägen och påfartsrampen varför 

åtgärder som förhindrar avåkning och avrinning av brandfarlig vätska föreslås i 

riskanalysen. 

• Åtgärder ska förhindra att avåkande fordon med farligt gods hamnar inom 

planområdet samt att ett läckage av brandfarlig vätska inte sprids mot planområdet. 

 

Ett parkeringsgarage kan alltså uppföras så länge byggnadens höjd vid varje 

given sektion är lägre än påfartsrampen till E18 och om de i skyddsanalysen 

föreslagna åtgärderna (m1, m2) samtidigt vidtas. 

Avåkningsskydd och avrinningsskydd för påfartsrampen till E18 

För att hindra ett fordon från att lämna vägbanan behöver avåkningsskydd 

säkerställas utmed aktuella vägsträckor. Detta för att en olycka med farligt 

gods ska ske inom vägbanan och inte hamna närmare den planerade 

bebyggelsen. Sådant skydd kan exempelvis utgöras av ett vägräcke med 

tillräcklig kapacitetsklass eller en vall med tillräcklig höjd och bredd. 
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Vägräcken dimensionernas vanligen med hjälp av standarden SS-EN 1317. I 

Sverige används vanligen kapacitetsklass N2 för vägar vilket klarar kriterierna 

enligt standarden för kollision av ett fordon på 1500 kg i 110 km/h. På broar 

används vanligen kapacitetsklass H2 vilket klarar kriterierna enligt standarden 

för kollision av ett fordon på 13000 kg i 70 km/h. Båda kapacitetsklasserna 

utgår ifrån 20 graders påkörningsvinkel. 

För att hindra ett läckage av exempelvis brandfarlig vätska att rinna in på 

planområdet behöver ett avrinningsskydd säkerställas. I de aktuella fallen 

bedöms det som tillräckligt att kantsten eller motsvarande om 15-20 centimeter 

över vägbanan kommer ge önskat skydd. Effekten blir då att ett vätskeutsläpp 

hålls kvar på körbanan, sprids ut via lutningar och leds bort från vägbanan via 

exempelvis brunnar. För att avrinningsskyddet faktiskt ska få effekt är det 

viktigt att det placeras antingen direkt under eller bakom avåkningsskyddet. 

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom planområdet förrän befintligt 

vägräcke längs rampen till E18 byts till ett räcke i kapacitetsklass H2 som 

kompletteras med kantsten, förhöjd kantbalk eller motsvarande om minst 20 

cm i förhållande till vägbanan (villkor för startbesked). 

Startbesked kan ges om det finns ett giltigt avtal med leverantör samt tidplan 

för byggnation av vägräcket. Vägräcket behöver inte vara anordnat för att 

startbesked för bostäder ska kunna beviljas. Vid leverans av tidplan för 

byggnation av vägräcket ska det kontrolleras att vägräcket kommer vara 

anordnat innan inflytt i bostäderna. 

Avåkningsskydd för Kopparbergsvägen 

Befintligt räcke bedöms inte ha kapacitet att hålla kvar ett tyngre fordon på 

körbanan och befintlig kantsten är placerad långt framför räcket. För att erhålla 

erforderligt skydd behöver ett vägräcke i kapacitetsklass H2 placeras vid 

vägbanekant. Vägräcket kompletteras med kantsten, förhöjd kantbalk eller 

motsvarande om minst 20 cm i förhållande till vägbanan. 

Räcket ska vara minst 1,2 meter högt och följa Trafikverkets Vägar och gators 

utformning. Räcke plus kantsten/balk ger då skydd mot både avåkning och 

avrinning. Det pågår för nuvarande en projektering av Kopparbergsvägen för 

en ombyggnad som ska ske under 2021. Det är relevant att ge ovanstående 

input i den projekteringen för att skydd mot avåkning och avrinning ska 

byggas in i lösningen. 

Luftföroreningar 

En separat luftutredning har tagits fram för detaljplanen, där spridnings-

beräkningar utförts för hela planområdet. Syftet med spridningsberäkningarna 

var att visa på fördelningen av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) inom 

det aktuella planområdet samt att jämföra uppmätta och beräknade halter mot 

föreskrivna miljökvalitetsnormer och det nationella miljökvalitetsmålet 

(MKM), Frisk luft samt Västerås stads lokala miljömål. Beräkningar utfördes 

för den nuvarande situationen och ett framtidsscenario 2030. Framtidsscenariot 

2030 beräknades med HBEFA:s prognostiserade emissionsfaktorer för 2025, 

för att inte riskera att underskatta halterna. 

Sammanfattningsvis visar de beräkningar som gjorts att detaljplanen går att 

genomföra utan att halterna av kvävedioxid och partiklar överskrider varken 

miljökvalitetsnormerna eller de lokala målen. Dock överskrids preciseringen 

av miljökvalitetsmålet frisk luft för partiklar. Eftersom de högst beräknade 

halterna av kvävedioxid och partiklar är koncentrerad till norra delen av 

planområdet, är det viktigt att planen utformas så att människor inte 

uppmuntras till vistelse i området närmast E18 (f8).  

Förslagsvis kan entréer och samlingsplatser placeras bort från den utsatta sidan 

av huset som vetter mot E18 eller Kopparbergsvägen. Det är även att föredra 

om tilluften för ventilation inte tas från fasader som vetter mot E18 eller 

Kopparbergsvägen, utan från taknivå eller från andra sidan av byggnaden.  

Skred och ras 

I den geotekniska utredning som gjorts konstateras att området är relativt plant 

och att därför inte föreligger några problem med dess totalstabilitet. Lerans 

odränerade skjuvhållfasthet har dock bedömts som mycket lös i vissa områden 
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vilket innebär att restriktioner för schakter och uppfyllnader kan förekomma i 

detaljprojekteringen. 

Strålning 

De nya nätstationer som planeras medför magnetfältstrålning där behörigt 

avstånd är säkerställt enligt gällande riktlinjer (prickmark). 

Förorenad mark 

De ytor som enligt planförslaget utgörs av allmän platsmark har undersökts 

med avseende på metaller och organiska ämnen i jord. Resultaten påvisar 

främst metallförorening (koppar, zink, arsenik och bly) i äldre fyllnadsmassor i 

övre jordlagren.   

Inom allmän platsmark kommer flera områden schaktas för anläggande av 

trädplantering och parker där ytlig och förorenad jord ersätts med nya 

skelettjordar. Schakt kommer även utföras för etablering av ledningar, 

anläggande av gator och gc-vägar där delar av föroreningen kommer att 

utgöras av överskottsmassor. Där kvarvarande föroreningar bedöms utgöra en 

risk görs en åtgärdsutredning och riskvärdering på samma sätt som inom 

övriga planområdet.   

Med anledning av förekommande föroreningar inom det aktuella planområdet 

som tidigare gjorda utredningar konstaterat har kompletterande miljötekniska 

markundersökningar med efterföljande riskbedömning avseende klorerade 

alifater inom planområdet gjorts. Syftet med riskbedömningen har varit att 

bedöma vilka hälsorisker som de konstaterade föroreningarna av klorerade 

alifater i mark och grundvatten kan innebära utifrån planerad markanvändning. 

I slutet av riskbedömningen redovisas även ett förslag på fortsatt arbetsprocess 

med de kompletterande undersökningar som krävs inför eventuell åtgärd. I 

denna process utförs även en åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Resultaten från utförda undersökningar visar att det förkommer klorerade 

alifater i grundvattnet både i morän och lera inom detaljplanområdet. Uppmätta 

halter i grundvatten tyder på att det förekommer ett källområde i den sydvästra 

delen av området samt vid den östra gränsen alternativt utanför 

detaljplanerområdet i öster. Det kan inte uteslutas att det finns ytterligare 

källområden inom detaljplanområdet.  

Områden undersökta med avseende på porgas indikerar att spridningen från 

den mättade zonen är låg. Förekomsten av lera verkar minska förutsättningarna 

för spridning av förorening till porgasen under befintliga byggnader. 

Förutsättningarna för spridning kan variera över tid och halterna skulle kunna 

vara högre vid andra förhållanden (tryck, temperatur etc.). Provresultat från 

misstänkta källområden saknas och spridning av klorerade alifater till porgas 

samt vidare till inomhusluft kan därför inte uteslutas. 

Nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna från riskbedömningen avseende 

klorerade alifater: 

• Verkstaden 16 samt del av Verkstaden 20: ett nytt bostadskvarter planeras i 

detta område. Baserat på tillgängliga resultat bedöms riskerna troligen vara 

acceptabla med avseende på inandning av ånga i de planerade bostäderna m.m. 

Bedömningen är dock osäker och kompletterande undersökningar 

rekommenderas för att avgränsa föroreningen i plan och djupled. 

• Verkstaden 17 samt del av Verkstaden 20: två nya bostadskvarter planeras i 

detta område. Baserat på tillgängliga resultat kan det inte uteslutas att 

förorening av klorerade alifater inom området kan utgöra en oacceptabel risk 

med avseende på inandning av ånga i de planerade bostäderna m.m. 

Bedömningen är dock osäker och kompletterande undersökningar 

rekommenderas för att avgränsa föroreningen i plan och djupled. 

• Verkstaden 18: byggnaden planeras bevaras och användas för verksamheter. 

Baserat på tillgängliga resultat bedöms riskerna vara acceptabla med avseende 

på inandning av ånga. 

• Verkstaden 20, Linverket: byggnaden planeras bevaras och användas för 

verksamheter och parkering. Baserat på tillgängliga resultat kan det inte 

uteslutas att förorening av klorerade alifater inom området kan utgöra en 
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oacceptabel risk om inte åtgärder vidtas med avseende på inandning av ånga i 

Linverket. Bedömningen är dock osäker och kompletterande undersökningar 

rekommenderas för att avgränsa föroreningen i plan och djupled. 

• Verkstaden 20, norra delen: två kvarter med bostäder planeras. Baserat på 

tillgängliga resultat bedöms riskerna vara acceptabla med avseende på 

inandning av ånga. 

• Verkstaden 20, södra delen: två kvarter med bostäder planeras. Baserat på 

tillgängliga resultat kan det inte uteslutas att förorening av klorerade alifater 

inom området kan utgöra en oacceptabel risk om inte åtgärder vidtas med 

avseende på inandning av ånga i planerade bostäder m.m. Bedömningen är 

dock osäker och kompletterande undersökningar rekommenderas för att 

avgränsa föroreningen i plan och djupled. 

Åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning har tagits fram (2019-05-23) där 

olika alternativ vägs mot varandra för att kunna göra en bedömning om vilket 

sätt som är lämpligast för att hantera de föroreningar som finns. Syftet med 

åtgärden bör vara att föroreningen inte ska orsaka oacceptabla risker för 

människors hälsa eller miljön, nu eller i framtiden. Exempel på åtgärder kan 

vara sanering, inneslutning av påträffad förorening eller byggnadstekniska 

lösningar med efterföljande kontrollprogram. 

Utökade undersökningar kring de påträffade källområden som redovisas i 

rapporten bör görs i god tid innan exploatering. De undersökningar som har 

gjorts nu bedöms tillräckliga inför antagande av detaljplanen. 

När detaljplanen är antagen, alternativt parallellt med att detaljplanarbetena 

pågår, genomförs de kompletterande undersökningar som krävs inför eventuell 

åtgärd. I denna process utförs även en åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Planbestämmelse finns om att startbesked inte får ges för nybyggnad eller 

väsentlig ändring av byggnadens användning förrän föroreningar i mark, 

vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning har avhjälpts eller byggnads-

tekniska lösningar kommit till stånd (generell administrativ bestämmelse).  

Radon 

Mätningar av radon har gjorts som en del av geoteknikutredningen. Utifrån dessa 

bedöms marken som lågradonmark. Det skall dock understrykas att mätningarna 

endast är översiktliga och att kompletterande undersökningar bör utföras i 

detaljprojektering där fler detektorer för respektive byggnad erfordras. Utförs 

ingen kompletterande mätning så skall marken klassas som normalradonmark 

och konstruktioner utföras radonskyddat med radonslang i förberedande syfte.  
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Genomförandebeskrivning 

Organisationsfrågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 

föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, 

men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till 

ersättning. 

Genomförandeplanering  

En genomförandeplanering är upprättad för Kopparlunden (SVQ, Archus 

2020-12-22). Genomförandeplaneringen har haft ”Levande Kopparlunden” och 

befintliga verksamheters behov som styrande princip. En etappindelning inom 

ramen för genomförandetiden är upprättad och tidsangiven för delområdena. 

Utbyggnadsplaneringen fokuserar i första skedet på att färdigställa Kopparlundens 

”fasad” mot resten av staden, och att samtidigt färdigställa kärnan. Gångbron 

över E18 är också prioriterad. Även rivning av befintlig gångbro över Pilgatan 

(DP Syd) är prioriterad, liksom bebyggelsen längs Metallverksgatan. 

Etappindelningen av byggrätterna styr utbyggnadsordningen för allmän platsmark. 

I takt med att ytor som idag används till parkering tas i anspråk för bebyggelse, 

kommer behov av temporära parkeringsytor, främst inom Ängsgärdet att finnas.  

Sanering kommer att krävas inom många av utbyggnadsområdena, och kan 

påverka i vilken ordning byggnationen ska göras. T ex behöver källområdena 

för klorerade alifater åtgärdas i ett första skede. Fastighetsägarna är skyldiga att 

genomföra saneringsåtgärder utan att grannfastigheter eller allmän platsmark 

påverkas. 

Huvudmannaskap 

Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området, förutom den 

del som ligger inom vägområde för E18 där Trafikverket är huvudman. 

Mälarenergi är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar, allmänna 

dagvattenledningar, fjärrvärme, elnät samt fiber. 

Ansvarsfördelning för genomförande 

Enskilda fastighetsägare ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.  

Västerås stad ansvarar för genomförandet av planen inom allmän plats. 

Avtal 

Ramavtal  

Ett ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden är tecknat mellan 

Västerås Stad och Fastighetsägarna. I ramavtalet enas Staden och 

Fastighetsägarna kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i 

Planprogrammet ska kunna genomföras.  

Frågor som regleras i ramavtalet är ansvarsfördelning för genomförandet, 

principer för kostnadsfördelning och finansiering av allmän plats, finansiering 

av teknisk försörjning, åtgärdande av miljöföroreningar, organisation för 

genomförandet samt genomförande av fastighetsbildning.  

Ramavtalet anger även att ett exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen 

antas av byggnadsnämnden. Ramavtalet upphör att gälla när samtliga detalj-

planer inom Kopparlunden har vunnit laga kraft, all exploateringsersättning är 

erlagd och allmän platsmark är byggd i enlighet med respektive exploaterings-

avtal. Ramavtalet gäller i samtliga delar som inte regleras i exploateringsavtal.  

Exploateringsavtal  

Exploateringsavtal upprättas mellan staden och fastighetsägarna och ska vara 

tecknat innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet reglerar bland annat 
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exploateringsersättning, miljöfrågor, tillgänglighet, byggplatsåtgärder samt 

frågor som berör den enskilda fastigheten i övrigt. 

Västerås stad och fastighetsägarna ska teckna ett avtal om att inga ersättnings- 

krav mot Västerås stad ska ställas avseende q-bestämmelser och rivningsförbud 

som finns i plankartan. Avtalet blir en del av exploateringsavtal som ska 

tecknas innan detaljplanen antas. 

Övriga avtal  

Planavtal omfattande Stadens del i planarbetet är tecknat mellan Västerås Stad 

och Fastighetsägarna. Detaljplanen är en så kallad byggaktörsledd plan, vilket 

innebär att fastighetsägarna anlitar en konsult som tar fram planhandlingar i 

samråd med Västerås Stad. 

Avtal gällande driftansvar kan behöva upprättas mellan Staden och fastighets- 

ägare vid eventuell 3D-fastighetsbildning där parkering finns under park. 

Fastighetsägarnas ersättning för övriga tillkommande kostnader på grund av 

flyttanpassning/ombyggnad och flytt av ledningar (VA, el och fiber) för att 

möjliggöra ett genomförande av utbyggnadsplanerna regleras i Ramavtal 

teknisk försörjning avseende Kopparlunden i Västerås mellan Mälarenergi och 

fastighetsägarna inom Kopparlunden. 

Ett civilrättsligt avtal gällande samnyttjande av gården kan behöva tecknas 

mellan verksamhetsutövare för förskolan och fastighetsägare kring gården. 

Detta för att såväl förskolans barn som de boende ska ha tillgång till friytor. 

Avtalet ska tidsreglera tillträdet till och fördela ansvaret för de gemensamma 

gårdarna. 

Enligt trafikutredningen är det, när det gäller parkering och mobilitetsåtgärder, 

viktigt att få en långsiktighet i åtgärderna för att personer i Kopparlunden ska 

hinna förändra sina beteenden. Rekommendationen är att mobilitetsåtgärderna 

hanteras av en extern leverantör och att dessa säkerställs med avtal mellan parterna. 

Parkering inom fastigheten Ängsgärdet 7, öster om Mälarbanan, kan komma 

att nyttjas för att uppfylla planområdets parkeringsbehov. Avtal om antal platser 

som löses på Ängsgärdet 7 ska då skrivas mellan fastighetsägarna och Staden. 

Avtal avseende byggnation av föreslaget vägräcke längs E18 behöver tecknas 

mellan Västerås stad och Trafikverket för att säkerställa genomförandet enligt 

följande planbestämmelse: Startbesked får inte ges för nybyggnad inom 

planområdet förrän befintligt vägräcke längs rampen till E18 byts till ett 

räcke i erforderlig kapacitetsklass som kompletteras med kantsten, förhöjd  

kantbalk eller motsvarande om minst 20 cm i förhållande till vägbanan.  

Startbesked kan ges om det finns ett giltigt avtal med leverantör samt tidplan 

för byggnation av vägräcket. Vägräcket behöver inte vara anordnat för att 

startbesked för bostäder ska kunna beviljas. Vid leverans av tidplan för 

byggnation av vägräcket ska det kontrolleras att vägräcket kommer vara 

anordnat innan inflytt i bostäderna. 

Fastighetsägarna bekostar åtgärden, vilket regleras i exploateringsavtal.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

Se avsnitt Inledning > Ägoförhållanden. 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen medger att nya fastigheter bildas inom kvartersmark, samt att 

fastighetsreglering sker för att få till en fastighetsindelning som bättre stämmer 

med användningen av mark inom planområdet. Ansökan om fastighetsbildning 

sker hos Lantmäterimyndigheten av fastighetsägare. Västerås Stad initierar den 

fastighetsbildning som krävs för reglering av allmän platsmark. 

Fastighet Fastighetsreglering 

Verkstaden 11 Avstår mark till Västerås 1:123 eller ny kommunal fastighet 

Verkstaden 17 Avstår mark till Västerås 1:123 eller ny kommunal fastighet 

Verkstaden 20 Avstår mark till Västerås 1:123 eller ny kommunal fastighet 
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I planområdets nordöstra del finns ett användningsområde med både park 

(PARK) och parkering ((P)) inom samma linjer. Här kan en 3D-fastighet 

bildas, så att ett parkeringsgarage på kvartersmark ((P)) kan uppföras under 

parken (PARK). Användningarna och därmed eventuella fastigheter ska då 

avgränsas vid +9,5 meter över angivet nollplan enligt RH2000. Höjden är dock 

preliminär. Lämplig avgränsning behöver säkerställas i projekteringsskedet. 

Servitut och ledningsrätter 

Inom planområdet finns idag följande rättigheter: 

Rättighet Ägare - Förmån Ägare - Last Ändamål 

Sv 2005/137.1 Verkstaden 16 Verkstaden 20 Väg 

Sv 2003/51.1 Verkstaden 17 Verkstaden 18 Väg 

Sv 2003/51.2 Verkstaden 18 Verkstaden 17 Väg 

Sv 1999/67.2 Verkstaden 6 Verkstaden 11 Elledning 

Förutom dessa rättigheter har även gemensamhetsanläggningarna Verkstaden 

ga:2 och ga:5 rätt till utrymme inom planområdet i enlighet med upplåtet 

utrymme för anläggningarna.  

Om fastighetsindelning görs så att parkeringsdäcket närmast E18 hamnar på en 

egen fastighet behöver ett servitut inrättas för att säkra angöring till 

intilliggande byggnader. 

Ledningsrätt behöver omprövas beroende på hur ledningsdragning i samband 

med kommande byggnation kommer att ske. Omprövning av ledningsrätt söks 

av ledningshavare. Ledningsrätter för allmänna ledningar kan bildas inom i 

planen anvisade markreservat. Ledningsrättsförrättning söks hos kommunala 

Lantmäterimyndigheten i Västerås och bekostas av ledningshavaren. För det 

fall att kvartersmarken delas i flera fastigheter kan behov av att bilda 

servitutsrättigheter mellan fastigheter uppkomma. 

Allmänna ledningar inom planområdet säkerställs genom ledningsrätt (u1). 

Ledningsägaren ansöker om ledningsrätt vid Lantmäterimyndigheten. 

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

För att tillgodose fastigheternas gemensamma behov av t ex gator, dagvatten- 

system, ledningar mm kan det bli aktuellt att inrätta gemensamhetsanläggning. 

Vid en anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens 

omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande mm. 

Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning görs av fastighetsägaren 

till Lantmäterimyndigheten i Västerås kommun (g1). För att förvalta de 

gemensamhetsanläggningar som kan inrättas kan samfällighetsförening(ar) 

bildas i direkt anslutning till lantmäteriförrättning. 

Kvartersmark för annat än enskilt byggande 

Plankartan medger ett flertal byggrätter där kvartersmark med enskilt byggande 

och kvartersmark för annat än enskilt byggande kombineras. I byggrätter där 

plankartan möjliggör användning Förskola (S1) och Äldrevård (D) finns även 

möjlighet för användning av Bostäder (B) och Centrumverksamhet (C) för att 

skapa en flexibilitet i detaljplanen. Möjlighet finns då att marken kan användas 

för annan användning än enskilt byggande, vilket gör att de särskilda 

markåtkomst- och ersättningsregler enligt PBL (2010:900) blir tillämpliga.  

Behov av förskolor 

För bostadsbyggnation inom Kopparlunden är förskolor nödvändiga. 

Planprogrammet för Kopparlunden (PP 33 2016), anger att behovet av 

förskolor förutsätts kunna tillgodoses inom stadsdelen. För säkerställande av 

byggnation av förskolor (S1) kan köp eller inhyrning av lokaler av privat eller 

kommunal aktör vara aktuellt. Vidare anger en utformningsbestämmelse (f10) i 

plankartan att två hela våningsplan med förskoleverksamhet ska finnas i tre av 

plankartans byggrätter.   

En överenskommelse ska träffas mellan Staden och fastighetsägarna för de 

fastigheter som regleras med planbestämmelse (S1) där förskola är tillåten och i 

vissa delar är den enda tillåtna markanvändningen (f10). I avtalet regleras 

Stadens åtaganden avseende kommande kommunal förskoleverksamhet. 
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Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda 

• Tre av fem privata fastighetsägare (Verkstaden 16, 17 och 20) får 

ökade byggrätter för främst bostäder, men i vissa delar även äldrevård, 

kontor, förskola, centrumverksamhet mm inom sina fastigheter. 

• En fastighetsägare (Verkstaden 18) får ingen ny byggrätt, då 

fastigheten i stort sätt helt ligger inom skyddszonen för E18. Befintliga 

byggnader kan dock stå kvar och användas för verksamheter utan krav 

på skyddsavstånd. 

• En fastighetsägare (Verkstaden 11) får en mindre del av sin fastighet 

omvandlad till allmän plats. Resten av fastigheten ligger utanför 

planområdet. En hög stödmur kommer att behöva uppföras mellan 

Verkstaden 11 och allmän plats. 

• Större delen av befintliga verksamheter kommer troligtvis få sina 

hyreskontrakt uppsagda då området omvandlas från verksamhets-

område till blandad stadsbebyggelse med tyngdpunkt på bostäder. 

Tekniska frågor 

Trafik, gator, gång- och cykelvägar 

I stort sett alla trafikytor inom planområdet ligger inom kvartersmark och 

föreslås uppföras som gemensamhetsanläggning. Fastighetsägarna ansvarar för 

att gator och miljöer uppförs i enlighet med gestaltningsprogrammet.  

För den del av planområdet som är allmän plats ansvarar staden för att 

utbyggnad sker enligt det gestaltningsprogram för allmän plats som är 

gemensamt för hela Kopparlunden. 

Parkering 

Fordonsparkering kan anläggas för varje fastighet för sig eller som 

gemensamhetsanläggningar. Detaljplanen möjliggör ett antal olika sätt att lösa 

parkeringsfrågan. Avstämning sker vid bygglov då sökande måste visa att 

parkering kan lösas i enlighet med kommunens gällande riktlinjer. 

Teknisk försörjning 

Detaljplanens genomförande innebär omfattande ombyggnad av system för 

vatten och avlopp, el, tele, bredband etcetera. Fyra områden för underjordiska 

ledningar är inlagda inom kvartersmarken (u1). Tre lägen för transformator-

stationer finns utpekade i detaljplanen (E1). Brandskyddsavstånd mellan 

nätstation och brännbart material/byggnad ska vara minst 5m. 

Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och 

kommunikation ska ske i samråd mellan fastighetsägare, Teknik- och 

fastighetsförvaltningen och Mälarenergi AB. Alla anläggningar och ledningar 

inom kvartersmark ska anläggas enligt vedertagen kommunal standard. 

Servisledningar och mellanspänningskablar som finns på DP Norr kommer att 

beröras av flytt för att inte skapa konflikt med kommande exploatering. 

Lösningen ska godkännas av Mälarenergi innan flytt bestäms. 

Vid byggnation av ramp som binder samman Kopparlunden och Emausmotet 

måste samordning ske med Mälarenergi Elnät. I u-område mot Emausmotet 

samförläggs rör för elkablar med byggnation av ramp. Exploatör ska kontakta 

och samordna arbetet med Mälarenergi Elnät. 

Servisledning som ligger längs med nuvarande Hylsvägen är en luftledning 

och kommer att behövas grävas ner innan man börjar riva byggnaden för att 

minimera störning på befintlig verksamhet som kommer att finnas kvar. 

Fjärrvärmeledning som korsar nuvarande Tubdragarvägen ligger på 

fastighetsmark och kommer att behöva tas ur drift innan man påbörjar rivning 

av aktuell byggnad, ledning kommer att flyttas ut i kommunalgata för att täcka 

värmebehovet för kommande exploatering. Viktigt att tät dialog förs med 

Mälarenergi i tidigt skede för att ge projektet bästa möjliga förutsättningar. 

Skanova har ledningar/kanalisation i området. Skanova önskar att så långt som 

möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 

olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas 

Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjlig- 

göra exploatering ska den part som initierar åtgärden även bekosta den. När det 
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blir aktuellt med ledningssamordningsmöten ska Skanovas nätförvaltning 

kontaktas. 

Anmälan och tillstånd 

Förorenad mark 

Åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning angående markföroreningar har 

tagits fram som vägledning för hur markföroreningarna ska hanteras. 

Innan schaktning, saneringsarbete eller andra åtgärder startas i ett förorenat 

område måste en skriftlig anmälan göras i god tid till miljö- och konsument-

nämnden. Om markföroreningar påträffas ska Miljö- och hälsoskydds- 

förvaltningen i Västerås stad kontaktas. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnader för exploatering, nödvändiga utredningar, sanering av 

markföroreningar och andra åtgärder inom allmän platsmark regleras i 

exploateringsavtal mellan Västerås stad och respektive exploatör. 

Fastighetsägarnas ersättning för övriga tillkommande kostnader på grund av 

flyttanpassning/ombyggnad och flytt av ledningar (VA, el och fiber) för att 

möjliggöra ett genomförande av utbyggnadsplanerna regleras i Ramavtal 

teknisk försörjning avseende Kopparlunden i Västerås mellan Mälarenergi och 

fastighetsägarna inom Kopparlunden. 
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Konsekvenser 

Miljökvalitetsnormer 

Utomhusluft 

För luft innebär miljökvalitetsnormen värden som inte får överskridas. Enligt 

de spridningsberäkningar som gjorts visar resultatet att planförslaget inte 

försvårar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormerna för både partiklar och kvävedioxid klaras för samtliga 

scenarion. 

Vattenförekomster 

MKN för vattenkvalitet berörs på så sätt att dagvatten avrinner till recipienten 

Mälaren. Dagvattnet kommer dock att fördröjas och till viss del renas inom 

planområdet vid planförslagets genomförande. Dagvattnet bedöms därmed inte 

påverka statusen eller möjligheten att uppnå gällande kvalitetskrav i 

vattenförekomsten Västerås hamnområde (SE660825-154247).  

Omgivningsbuller 

Enligt Västerås senaste bullerkartläggning från år 2017 så har områdena 

närmast E18 ekvivalenta ljudnivåer upp till 75 dBA vid den östra befintliga 

byggnaden och resterande delar av området närmast E18 har upp till 70 dBA. 

De södra delarna längs Kopparbergsvägen har ljudnivåer upp till 65 dBA och 

de norra runt 55 dBA. Längs Metallverksgatan är idag ljudnivåerna upp till 

60dBA. Tågtrafiken på Mälarbanan påverkar de östra delarna av planområdet 

med en ekvivalent ljudnivå upp till 60 dBA. Då planförslaget och utvecklingen 

av Västerås stad kan komma att bidra till ökad trafik lokalt i området 

överskrids ljudnivåer på 55 dBA vid fasad för bostäder belägna nära gator med 

trafik inom planområdet. Omgivningsbuller bör därför följas upp inför 

planeringen av bostäder inom planområdet.  

 
Miljökonsekvenser 
Byggnadsnämnden har i beslut 2017-09-21, § 197, tagit ställning till att 

detaljplanen ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ 

miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt yttrande 2017-

09-21. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har 

därför upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. I miljö- 

konsekvensbeskrivningen redovisas miljömässiga konsekvenser av planens 

genomförande. Nedan är en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen: 

För lokala kulturmiljövärden riskerar planförslaget att medföra måttliga till 

stora negativa konsekvenser. Detta på grund av omfattande rivning av byggnader 

med kulturhistoriska och miljöskapande värden, samt att nytillkomna byggnader 

riskerar att dominera och kraftigt förändra bebyggelsemiljöns karaktär. Även 

stadsbild och siktlinjer från kringliggande stadsdelar och vägar riskerar att 

påverkas negativt genom den planerade byggnadshöjden och den höga 

exponeringsgraden. Dock bedöms bevarandet och skyddet av kulturhistoriska 

byggnader enligt planförslaget vara en mycket positiv åtgärd för kulturmiljön.  

Planförslaget tar sin utgångspunkt i översiktsplanen och följer även i stora 

delar det planprogram som togs fram inför en utveckling av Kopparlunden (Pp 

33). Ingen konsekvensanalys gjordes dock av planprogrammet ur kulturmiljö- 

perspektiv, vilket kan förklara varför en del utgångspunkter och riktlinjer 

medför en risk för negativ påverkan på kulturmiljövärdena. Riksintresset för 

kulturmiljö Västerås U24 antogs efter att planprogrammet upprättades. 

Planförslaget och dess gestaltningsprogram har fördjupat sin utgångspunkt i 

platsens kulturhistoriska värden. I själva planen följs detta också upp av såväl 

detaljerade bestämmelser som beskrivning av övergripande ambitionsnivå. 

Detta är mycket positivt. 

Närheten till stora vägar och utvecklingen av området med bostäder kan 

innebära risk för störning till följd av buller. Planförslaget innebär restriktioner 

för bebyggelse med krav på bullerbegränsande åtgärder. Med de åtgärder och 
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restriktioner som anges i planförslaget bedöms påverkan och konsekvenserna 

från buller för nya bostäder och förskolor i området bli liten negativ 

konsekvens jämfört med nollalternativet. Med lämpliga val av yttervägg, 

fönster och ventiler kan god ljudmiljö inomhus erhållas med stängda fönster 

mot sidor som är utsatta för bullerstörningar. 

Inom planförslaget har verksamheter förekommit som bidragit till föroreningar 

i mark och grundvatten i form av metaller, oljekolväten, PAH och klorerade 

kolväten. Området är undersökt, bland annat avseende klorerade kolväten, och 

den utförda riskbedömningen avseende klorerade kolväten visar på att risker 

bedöms förekomma för människors hälsa och miljön inom planförslaget. 

Kompletterande undersökningar föreslås för delar av området. Planförslaget 

anger att startbesked inte får ges för nybyggnad eller väsentlig ändring av 

byggnads användning förrän föroreningsskada i mark, vatten, grundvatten, 

byggnad eller anläggning har avhjälpts eller byggnadstekniska lösningar som 

säkerställer skydd mot föroreningsskadan har kommit till stånd. Planförslaget 

bedöms medföra liten positiv konsekvens jämfört med nollalternativet 

avseende förorenad mark. Detta under förutsättning att kompletterande 

undersökningar utförs och att åtgärder vidtas som efter utförd riskbedömning 

bedöms nödvändiga för att ge acceptabla risker för människors hälsa och 

miljön för den exploatering som avses göras.  

Dagvattenhanteringen inom området bedöms förbättras jämfört med 

nollalternativet. För att klara Västerås stads krav på maximalt utflöde på 15 l/s 

och ha från planförslaget för både kvartersmark och allmän platsmark och för 

att minska föroreningspåverkan från dagvattnet behöver fördröjningsmagasin 

anläggas. Utförd dagvattenutredning beskriver fördröjning och rening i 

växtbäddar, skelettjordar, magasin, nedsänkta växtbäddar, grönytor och 

svackdiken, lite beroende på om det rör sig om kvartersmark eller allmän 

platsmark. Föroreningshalterna i dagvattnet beräknas minska och vara lägre än 

Västerås stads riktvärden efter planförslagets genomförande, med rening av 

dagvattnet, vilket innebär en mindre påverkan på recipienten. Konsekvenserna 

av planförslagets genomförande bedöms därför medföra liten positiv 

konsekvens jämfört med nollalternativet. Planförslaget bedöms inte påverka 

statusen eller möjligheten att uppnå gällande kvalitetskrav i vattenförekomsten 

Västerås hamnområde (SE660825-154247) som utgör recipient för området. 

Dagvattenlösningar som innebär infiltration av vatten måste dock utredas 

avseende föroreningssituationen och risken för spridning via vatten för 

eventuella krav på täta dagvattenlösningar.  

Planområdet ligger utanför Mälarens översvämningsområde för beräknat 

högsta vattenstånd. Planen anger att det är viktigt att höjdsättningen av ny 

exploatering utförs så att dagvatten vid extrema regn ska kunna rinna av via 

säkra avrinningsvägar utan att skada byggnader och annan infrastruktur.  

En fördjupad riskanalys har utförts avseende risker kopplade till transport av 

farligt gods på E18 och Mälarbanan. Planförslaget är belagt med restriktioner 

avseende skydd mot brand- och gasspridning till parkeringsgaraget, placering 

av utrymningsvägar samt placering av friskluftsintag för att skydda människor 

mot påverkan vid en eventuell olycka med farligt gods på E18. Ett nytt 

vägräcke med avrinningsskydd på påfartsrampen till E18 uppförs för att 

skydda planområdet från olyckor på vägen. Avståndet mellan planområdet och 

Mälarbanan, tillsammans med befintlig bebyggelse inom Kopparlunden Öst 

utgör sammantaget ett grundskydd för att påverkas av olyckor på Mälarbanan. 

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra skada för boende inom 

planförslaget så länge utbyggnaden längs E18 följer restriktionerna och ett nytt 

vägräcke installeras.  

Området är idag till stor del hårdgjort eller bebyggt och vegetationen består i 

princip av en liten andel grönska samt två större träd utan skyddsvärde, ett i 

västra och ett i östra delen av planområdet. I och med utbyggnaden enligt 

planförslaget kommer området delvis få en utvecklad grönstruktur genom 

parkstråket i öst och gröna bostadsgårdar. Planförslagets genomförande 

bedöms därmed medföra ingen till liten positiv konsekvens för naturmiljön 

jämfört med nollalternativet.  

Luftfartsverkets flyghinderanalys godkänner den nya bebyggelsen inom 

planområdet som inte bedöms påverka flygtrafiken negativt. Byggnader över 

20 meter ska dock remitteras till Luftfartsverket i bygglovsprocessen. En 
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flyghinderanmälan ska även skickas in till Försvarsmakten senast fyra veckor 

före uppförandet av ett högt objekt. Ingen konsekvens bedöms uppstå. 

Planområdet angränsar till E18 i norr som är en tungt trafikerad väg. För att 

bland annat skapa goda luftmiljöförhållanden föreslås en skärm av högre 

bebyggelse mot E18 i norr. Utförda spridningsberäkningar avseende kväve- 

dioxid och partiklar (PM10) visar att planförslaget inte försvårar möjligheten 

att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Halterna av partiklar 

beräknas vara oförändrade jämfört med nuläget och kvävedioxidhalterna 

beräknas minska. Samtidigt planeras bebyggelse samt förskolor i närheten av 

trafikerade vägar. Den barriär som skapas med högre byggnader mot E18 

förväntas generera en bättre luftkvalitet i området i jämförelse med nuläget. 

Jämfört med nollalternativet bedöms genomförandet av planförslaget 

sammantaget inte medföra några konsekvenser avseende luft med vidtagande 

av de åtgärder som föreslås i planförslaget.  

Ur ett socialt perspektiv bedöms en utveckling från industriområde till tät 

blandstad ge positiva effekter genom ökad trygghet, skapande av nya mötes- 

platser och målpunkter som underlättar vardagslivet för boende och besökare 

inom och i angränsning till planområdet. Planförslagets genomförande bedöms 

därför medföra positiva konsekvenser jämfört med nuläget avseende social 

hållbarhet. 

Social konsekvensanalys 
Samlat för Kopparlundens tre detaljplaner har en social konsekvensanalys 

(SKA) med integrerad Barnkonsekvensanalys (BKA) tagits fram. Planerna har 

analyserats i förhållande till aspekterna Vardagsliv, Sammanhållning, Identitet, 

Trygghet och Rekreation. Särskild fokus har legat på barnperspektivet samt på 

ett antal specifika frågeställningar från Västerås stad. Nedan är en sammanfattning 

av den sociala konsekvensanalysen: 

Analysen visar att den största utmaningen för planerna vad gäller sociala 

aspekter handlar om att skapa tillräcklig rymlighet för att erhålla goda 

livsmiljöer och samtidigt erhålla de fördelar som täthet kan medföra i form av 

levande stadsgator och tillgänglighet. Att uppnå storleksmässiga riktlinjer för 

förskolegårdar och samtidigt tillräckligt rymliga och kvalitativa bostadsgårdar 

med tydlig avgränsning mellan privat och offentligt och möjlighet till 

avskildhet och introvert rekreation har upptagit en betydande del av arbetet 

med analysen och den iterativa processen med detaljplanegrupperna.  

En utmaning när det gäller målsättningen Levande Kopparlunden är att den 

historiska kärnan i DP Mitt inte kommer att innefatta några bostäder vilket 

innebär att det utifrån detaljplanen inte går att säkerställa någon social kontroll. 

Ambitionerna är dock att dessa kvarter ska vara aktiverade med olika typer av 

verksamheter som lockar en kvällsbefolkning och som skulle förbättra denna aspekt.  

Kopparlundens specifika förutsättningar omgivet av barriärer och med avsaknad 

av sammanhängande naturmark skapar också stora utmaningar när det gäller 

barnperspektiv och stadsdelens integrering i stadsväven. Avsaknad av etablerad 

naturmark är bland annat en pedagogisk brist för förskoleverksamheten i 

området, vilket ställer krav på god tillgänglighet till angränsande områden som 

kan kompensera denna brist. Att åstadkomma säkra skolvägar för barn boende 

i Kopparlunden ställer också krav på sammankopplingen med angränsande 

områden då det inom Kopparlunden inte planeras för någon grundskola.  

Planprocessen har hittills haft en del brister vad gäller att främja delaktighet 

från allmänhet och aktörer som har verksamhet i området, vilket bör förbättras 

i kommande arbete. Det finns goda förutsättningar att engagera befintliga 

aktörer, kulturella verksamheter, barngrupper och de som flyttar in i området i 

att aktivera ytor under byggskedet för att stärka samhörigheten mellan 

människor och verksamheter samt till platsen. Genom olika former av 

platsaktivering och delaktighet kan brister gällande trafiksäkerhet, trygghet, 

tillgänglighet och tydlighet (som hör till vanliga utmaningarna vad gäller social 

hållbarhet i byggskedet) minskas.  

Konsekvenser på riksintresset för kulturmiljö 
Kopparlunden är ett område med höga kulturhistoriska värden. Det har en 

central roll i Västerås moderna historia och därför är det också en del av 
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riksintresset Västerås stad. Men Kopparlunden är inte enbart ett f d 

industriområde, det är en stadsdel ett stenkast från stadens centrum. Det är ett 

högintressant område för stadsutveckling, stort nog att husera tusentals 

västeråsbor med närhet till skolor, arbetsplatser, restauranger och nöjen. Men 

förutsättningarna är komplexa. Kompromisser är nödvändiga mellan 

kulturhistoriska och ekonomiska värden, mellan bevarande och förändring. 

Därtill kommer behovet av att sanera den gamla industrimarken och skapa 

sunda och långsiktigt hållbara miljöer för både människor och natur genom att 

tillföra en grönstruktur som aldrig tidigare funnits. Kulturmiljön har hela tiden 

varit utgångspunkten och det omfattande arbete som gjorts har strävat efter att 

skapa balans mellan gammalt och nytt, industri och stadskvarter, bebyggelse 

och grönstrukturer.  

En aspekt som ökat komplexiteten ytterligare är de parallella processer som lett 

fram till ett planprogram och ett riksintressebeslut som inte fullt ut 

synkroniserats. De förutsättningar som fanns för förändringar vid planarbetets 

början har med tiden begränsats till följd av ett betydligt större fokus på 

områdets bevarande. Det har däremot inte ändrat de förutsättningar som låg till 

grund för ingångna avtal om exploateringstal och allmän platsmark mellan 

Västerås stad och fastighetsägarna. Som en följd av att det aldrig gjordes en 

konsekvensbedömning av planprogrammet har dessutom möjligheten att 

bevaka flera av kulturmiljöns komponenter försvårats. Inte minst gäller det de 

omfattande rivningar inom de norra och östra delarna som planprogrammet tog 

ställning för.  

Behovet att nyttja detta centralt placerade område är stort för Västerås stad. 

Det framgår i översiktsplanen. Oavsett vilken väg förändringen tar så kommer 

den att ske inom en relativt kort tidsperiod. Vägen framåt styrs av ett stort antal 

faktorer precis som en mångfald av faktorer lett fram till de detaljplaner som 

analyserats i Samlad bedömning av påverkan på riksintresset Västerås stad. 

Och som de ser ut nu kan de anses uppfylla översiktsplanens strategier för 

Balanserad komplettering och Kulturarv och utveckling i samklang. 

Planförslagen ligger också i linje med planprogrammet för Kopparlunden, men 

med ett än större fokus och en större respekt för områdets skiftande karaktär. 

Planprogrammets generaliserade beskrivning av området har kompletterats och 

nyanserats med betoning på de olika förutsättningar till förändring som finns i 

de fyra detaljplaneområdena.  

Planförslagen får ofrånkomligen stora konsekvenser för Kopparlunden som 

den upplevs idag. Tillskottet av nya byggnader är stort och det kommer att 

påverka och förändra området i grunden. I praktiken ersätts industrin i 

betydande delar av ny stadsbebyggelse. Stadskaraktären förstärks när nya 

kvarter skapar nya gaturum, torg och parker. Dagens till ytan stora men 

förhållandevis låga byggnader kommer att kompletteras av slankare och högre 

hus. Det kommer att skapas en konkurrens mellan gammalt och nytt vilken får 

en rad effekter. Exploateringen ökar markant liksom höjderna och därmed 

kommer områdets siluett att förändras påtagligt. Men den kommer även att 

medföra att enhetligheten i den historiska bebyggelsen förtydligas när den 

kompletteras av en modern bebyggelse med ett friare förhållningssätt till 

gestaltningen.  

Hanteringen av Kopparlunden som en helhet har dock medfört att vinster för 

kulturmiljön inom vissa delar av området har kunnat vägas mot eftergifter i 

andra. Där förlusterna av byggnader är som störst har strukturer med betydelse 

för upplevelsen återskapats i nya byggnader. Och med hjälp av siktlinjer och 

stråk har betydelsefulla kopplingar och samband skapats mellan de bevarade 

byggnaderna. Planförslagen redovisar också omfattande skyddsföreskrifter och 

rivningsförbud vilka borgar för ett långsiktigt bevarande. Utformnings- 

bestämmelserna för den befintliga bebyggelsen möjliggör i sin tur att värden 

som redan gått förlorade kan återskapas. Därmed kan också värdena i 

kulturmiljön förstärkas på sikt.  

En ytterligare förtjänst med ett samlat grepp om Kopparlunden är att riskerna 

för framtida kumulativa konsekvenser för riksintresset kan minimeras. Detta 

gäller framförallt den kommande hanteringen av Kopparlunden Öst. De 

ställningstaganden som gjorts i övriga detaljplaner är vägledande för såväl 

bevarandet av byggnader som principerna för områdets struktur och 

förhållningssätt gällande volymer, höjder och gestaltning.  
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Förändringen av Kopparlunden bedöms inte vara så omfattande att den 

påverkar motivet till riksintresset som helhet. Det som avses i formuleringen 

”industrisamhällets stadsbyggande främst i form av industrimiljöer, 

bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal – 1940-tal” uttrycks 

fortfarande i Kopparlunden tillsammans med övriga industrianknutna områden. 

Däremot är förändringen av delområdet Kopparlunden så pass omfattande att 

den bedöms som en försvagning av områdets värden med risk för att 

riksintresset skadas. Läsbarheten försvagas som en följd av ett stort tillskott av 

ny bebyggelse inom området, att den nya bebyggelsen reser sig påtagligt högre 

än den befintliga samt att områdets industrikaraktär till stora delar ersätts av en 

stadskaraktär. I praktiken minskar också ytan för industriområdet när nya 

stadskvarter skapas i norr och öster.  

Kombinationen av att riva befintliga byggnader och tillföra så mycket nytt 

inom Kopparlunden Norr medför en risk att nytillskott dominerar över eller 

släcker ut de karaktärsdrag och samband som är avgörande för riksintresset. 

Anledningen är att en betydande del av Kopparlundens moderna historia går 

förlorad. Planförslaget redovisar dock en bebyggelsestruktur med tydlig 

koppling till den befintliga vilken kommer att bidra till sambanden mellan de 

olika volymerna kommer att kunna läsas. Intrycket förstärks av tydliga 

utformningsbestämmelser avseende valen av fasadmaterial. Därmed kan en del 

av läsbarheten bevaras.  

Bedömningen att riksintressets värden försvagas förutsätter att den totala 

rivning som planprogrammet redovisar för Kopparlunden Öst inte genomförs. 

Skulle den fullföljas är bedömningen att förändringen är en förvanskning. Det 

skulle i så fall medföra risken för påtaglig skada på riksintresset.  

I jämförelse med nollalternativet bedöms konsekvenserna för riksintresset som 

likvärdiga på sikt. Hanteringen av Kopparlunden som en helhet har inneburit 

stora eftergifter för kulturmiljön men även påtagliga vinster. En fragmenterad 

hantering av området under längre tid riskerar att leda till kumulativa negativa 

konsekvenser med samma resultat – att riksintresset skadas. På kort sikt 

framstår däremot nollalternativet som bättre för kulturmiljön.  

 
Samlad bedömning av planförslagets påverkan på riksintresset Västerås baserad på 

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ miljöbalken – Handbok (Raä 2014-06-23).  
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Förutsättningar 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövården 

enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB). Riksintresset rör Västerås stad [U24] 

och reviderades av Riksantikvarieämbetet 2018. Den nya motiveringen lyder: 

”Stadslandskap med stadsmiljöer präglade av medeltida strukturer, regleringen 

under 1600-talet, industrisamhällets stadsbyggande främst i form av industri- 

miljöer, bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal -1940-tal, 

centrumområde som visar modernismens centrumomvandling från ca 1950-tal 

– 1970-tal samt av betydelsen som stiftsstad, skolstad och residensstad.”  

Det aktuella planområdet ingår i område 7, Kopparlunden (se karta till höger). 

När det gäller uttrycket för Riksintresset så definieras det för område 7 på 

följande sätt: ”Kopparlunden med industribyggnader och kontorsbyggnader i 

tegelarkitektur från olika perioder och med egna tidstypiska uttryck som visar 

på områdets utveckling över tid från 1890-talet till 1950-talet. Flera bevarade 

spår av äldre funktioner så som vaktkur, gasledningssystem och traverser.” 

I rapporten Riksintresset Västerås stad [U24], Västmanlands läns museum 

2019, beskrivs Kopparlunden med utgångspunkt i riksintresset. I fokus står den 

tegelarkitektur från sekelskiftet 18-/1900 och framåt som präglar 

Kopparlundens bebyggelse. Den äldre arkitekturen, som framför allt återfinns 

söder om det aktuella planområdet, har dekorativa detaljer i fasaderna såsom 

framträdande listverk och kapitäl som anspelar på en blandning av historiska 

arkitekturstilar. På 1920-talet byggs området vidare norrut, utbyggnaden pågår 

fram till 1970. Arkitekturen från denna tid har ett enklare uttryck med få eller 

inga dekorativa detaljer i fasaden. Tegelfasaderna harmoniserar dock med den 

äldre bebyggelsen. Kopparlunden har en stark historisk industrikaraktär som på 

ett pedagogiskt sätt visar områdets framväxt. Bebyggelsen har tydliga 

skillnader i en arkitektur som hålls samman av tegelfasaderna. 

Riksintressekarta Västerås stad [U24]. Kopparlunden utgör i sin helhet område 7. 

Riksintresse för kommunikationer 

Norra delen av planområdet ligger vid E18 som utgör riksintresse för 

kommunikationer. Detta innebär att tillkommande bebyggelse inte får 

påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av vägen negativt. 
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Översiktliga planer 

I Västerås Översiktsplan 2026, antagen av kommunfullmäktige (antagen 2012, 

revidering antagen 2017), står det att ”Kopparlunden vidareutvecklas till en 

stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler.” 

Planprogram Kopparlunden, pp33, godkänt av KF 2016-10-13 § 267 gäller för 

området. Kopparlunden ska vara en stadsdel med en tät och blandad stads-

bebyggelse. Övergripande stråk och platser/gröna rum utgör stommen 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. Befintliga byggnader anpassas till nya 

funktioner. Ny bebyggelse läggs till utan att områdets identitet och karaktär 

förloras.  

Kartutsnitt som visar möjlig utveckling ur Planprogram Kopparlunden. Planområdet 

markerat med svart streckad linje. 

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser 

Inom planområdet gäller idag följande två detaljplaner:  

• SPL 313, laga kraft 1962, gäller i västra och östra delen av planområdet, 

anger industri. 

• DP 1367, laga kraft 1999, gäller i mellersta delen av området. Planen anger ej 

störande industri, handel, kontor.  

Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 2017-09-21, § 197, tagit ställning till att 

detaljplanen ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ 

miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt yttrande 2017-

09-21. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har 

därför upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Platsanalys 
Planområdet ligger i norra delen av Kopparlunden och avgränsas norrut av E18 

och västerut av Kopparbergsvägen som leder in till stadskärnan och 

Resecentrum. Söderut gränsar planområdet mot planområdet för detaljplan 

Kopparlunden mitt, vars arbete löper parallellt med arbetet för detaljplan norr. 

Österut gränsar planområdet mot kommande etapp Kopparlunden öst. 

Flygvy från söder (Google). Planområdet ungefärligt markerat i vitt. 

Planområdet består idag av stora friliggande byggnader med asfalterade 

angörings- och uppställningsytor mellan sig. Inom planområdet finns idag 

ingen allmän platsmark. Gatorna Tubdragarvägen och Hylsvägen ligger på 

kvartersmark inom fastigheten Verkstaden 20 och är i praktiken inte gator i 
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dess traditionella bemärkelse utan snarare stora asfalterade parkerings- och 

uppställningsytor. 

Byggnaderna inom planområdet har varierad skala och form och bebyggelsen 

har till största del växt fram mellan 1930- och 1980-talet. Byggnadshöjderna 

motsvarar bostadshus på mellan en och fyra våningar, medan längden på 

byggnaderna i flera fall är uppåt 150 meter, vilket ger en storskalig miljö trots 

blygsam byggnadshöjd. Det absolut vanligaste materialet är rött tegel, men 

även plåt förekommer. Samtliga byggnader har inventerats och beskrivs i detalj 

i Kulturmiljöutredningen. 

 

 
Byggnad 91 och 73b (överst) samt 96 och A5 (nederst) ur Kulturmiljöutredningen. 

Det finns i princip inga höjdskillnader inom själva planområdet, bortsett från 

en mindre (anlagd) kulle på någon meter. Däremot finns en skarp gräns mot 

väster och norr i form av en stödmur mot Kopparbergsvägen samt påfarts- 

rampen till E18. Som mest, mot cirkulationsplatsen vid Emausmotet, är 

stödmuren ca sex meter hög, där cirkulationsplatsen alltså ligger sex meter 

högre än planområdet. 

Bebyggelse 

Bebyggelse 

Bebyggelsen består av verkstadsbyggnader som idag rymmer arbetsplatser, 

kontor och sällanköpshandel. Bostäder och offentlig service saknas. 

Befintlig bebyggelse är relativt låg, motsvarande ca 1-4 våningar. 

Planprogrammet slår fast att ”En relativt hög exploatering är möjlig.” Vidare 

skriver man att ”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.”  

I planprogrammet presenteras en ”temperaturkarta” som visar lämpliga 

byggnadshöjder på ett konceptuellt plan. 

Temperaturkarta, lämpliga byggnadshöjder (ur Planprogram för Kopparlunden) 

beskuren och med kommentarer. 
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Kulturmiljö 

Inom planområdet finns idag ett flertal verkstads- och kontorsbyggnader. 

Bortsett från en mindre byggnad från 1910-talet, den s.k. Modellverkstaden, 

har områdets befintliga byggnader byggts mellan 1930- och 1980-talet. En 

kulturmiljöutredning har gjorts där samtliga byggnader inom planområdet 

inventerats och klassificerats utifrån deras kulturhistoriska värde. 

Röd klassning innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att 

bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt. Orange innebär att fastigheten har bebyggelse av 

positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (ur Kulturmiljöutredning). 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i 

samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan 

göras till länsstyrelsen. 

Skyddsrum 

Inga skyddsrum finns inom planområdet idag. 

Mark och vatten 

Naturmiljö 

Befintlig mark inom planområdet är till övervägande del antingen bebyggd 

eller asfalterad. Vegetationen består i princip av planterade mindre träd längs 

Metallverksgatan samt sammanlagt ett bevaransvärt och två ej bevaransvärda 

större träd. Enstaka mindre gräsytor finns inne i planområdet. 

Det finns inga träd som är att betrakta som alléträd. Ett mistelbärande träd 

fanns med i planen i samrådsskedet (se kartutsnitt nedan). Sedan plangränsen 

revideras ligger dock detta utanför planområdet. 

 
Mistelbärande träd vid Verkstaden 16 markerat. 

Park och lek 

Inom planområdet finns idag inga park- eller lekmiljöer. Närmaste befintliga 

lekplats är Johanneslundsparken på andra sidan Kopparbergsvägen, ca 100 

meter väster om planområdet. En annan befintlig lekplats finns i Utanbyparken 

alldeles söder om begravningsplatsen, ca 500 meter sydväst om planområdet.  

Idrott och rekreation 

Inom planområdet finns idag inga idrotts- eller rekreationsytor. Precis norr om 

E18, nordost om planområdet, finns flera större bollplaner. 
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Torg 

Inga torg finns idag inom planområdet. 

Tillgänglighet 

Området är idag helt avskuret norrut på grund av den stora höjdskillnaden upp 

mot Emausmotet. Även stängsel och hinder gör det svårt att röra sig inom 

området i andra riktningar än till och från Metallverksgatan. 

Trafik från kringliggande vägar genererar buller som bidrar till en sämre ljud-

miljö, vilket kan påverka personer med nedsatt syn eller hörsel negativt.  

Trygghet 

Idag kan området möjligen upplevas som otryggt kvällstid, då det är stort, 

ödsligt och obefolkat efter att arbetsplatser och handel stängt. 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning har utförts av Tyréns (2018-06-29). Nedan följer 

en kort sammanfattning av markförhållandena utifrån Tyréns PM. 

Beskrivningen av markförhållandena har delats upp i 3 delområden baserat på 

jordsartsförhållanden (se figur nedan). 

Tre delområden med olika geotekniska förhållanden (ur PM Geoteknik). 

DELOMRÅDE 1 

Jorden inom området består generellt av ca 1–2 m fyllning på lera ovan 

friktionsjord på berg. Berg uppskattas vara på djup varierande mellan 6–10 m 

under markytan med ökande djup mot väst. 

DELOMRÅDE 2 

Jorden inom området består generellt av ca 1–3 m fyllning eller friktionsjord 

på berg. Berg uppskattas vara på djup varierande mellan 1–3 m under 

markytan. 

DELOMRÅDE 3 

Jorden inom området består generellt av ca 1–2 m fyllning på lera ovan 

friktionsjord på berg. Berg uppskattas vara på djup varierande mellan 5–12 m 

under markytan med ökande djup mot öst. 

Lämplig grundläggning behöver studeras vidare i projekteringsskedet och 

påverkas även av markmiljön. 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

Dagvatten och översvämningsrisk undersöks genom en dagvattenutredning av 

planförslaget. Kraven som ställs på dagvattenhanteringen inom detaljplanen 

specificeras i följande krav och riktlinjer:  

• Västerås stads dagvattenpolicy med syfte ”att skapa genomtänkta, 

miljöanpassade och kostnadseffektiva strategier för att rena och i möjligaste 

mån minska mängden dagvatten som avleds inom planlagt område” (Västerås 

stad, 2014).  

• Aktuellt planområde omfattas av reningskrav enligt Riktvärdesgruppens 

riktvärdeskategori för direkt utsläpp till Mälaren (Nivå 1).  

• Västerås stads vattenplan med mål att uppnå MKN för genom att minska 

belastningen av miljögifter och fosfor.  
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• Västerås stads dimensioneringsförutsättningar som innebär att det totala 

utflödet som ansluts till kommunalt dagvattennät inte får överstiga 15 l/s ha vid 

ett dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 enligt Svenskt Vattens 

publikation P110 (2016).  

Läs sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag > Dagvatten och 

översvämning. 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

Metallverksgatan är huvudgata i området och går precis utanför planområdet 

längs dess södra gräns. Oavsett transportmedel är detta enda vägen in i området 

idag. Gatunätet inom planområdet består idag av gatorna Tubdragarvägen och 

Hylsvägen som ligger på kvartersmark och mer har karaktären av infarter än 

gator. Här finns uppställnings- och lastzoner samt parkeringsplatser till de 

större verksamhetsbyggnader som idag dominerar området. 

Parkering och angöring 

Planområdet angörs från Metallverksgatan framför allt via de två infartsgatorna 

Tubdragarvägen och Hylsvägen, men även via ett antal parkeringsinfarter. 

Parkering sker på kvartersmark. 

Kollektivtrafik 

Planområdet har god anslutning till kollektivtrafiken. Kopparbergsvägen 

trafikeras av stadslinje 6 där busshållplats Tegnér ligger alldeles intill 

planområdets västra gräns. Linje 4 har en hållplats ca 300 m öster om 

planområdet, på andra sidan järnvägen. Ca 600 m söder om planområdet 

stannar linjerna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 vid hpl Östra Ringvägen. Avståndet till 

Centralstationen är ca 1 200 m. 

Järnväg 

Järnvägen är belägen som närmast ca 120 meter från planområdet, mätt från 

dess nordöstra hörn. Avståndet från järnvägen till närmaste byggnad inom 

planområdet är ca 135 meter. 

Teknisk försörjning 

Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns 

framdraget till planområdet. 

Risker och störningar 

Verksamhetsbuller 

En del verksamhetsbuller förekommer rimligen idag, men då genomförandet 

av planen förutsätter att de flesta verksamheter flyttar från området bör 

verksamhetsbuller inte förekomma i någon större omfattning i framtiden, med 

undantag från Verkstaden 18 som även fortsättningsvis kommer att användas 

för verksamheter och Verkstaden 11 som ligger strax utanför planområdet. 

Trafikbuller 

Planområdet gränsar till E18 i norr, Kopparbergsvägen i väster samt 

Metallverksgatan i söder och är alltså utsatt för stora mängder trafikbuller från 

tre håll. Ett utkast till övergripande bullerkartering togs fram i början av 

planprocessen, vilken låg till grund för utformningen av strukturplanen. 

Därefter togs en mer heltäckande trafikbullerutredning fram. Läs 

sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag > Risker och 

störningar > Trafikbuller. 

Vibrationer 

Omfattande trafik längs omkringliggande bilvägar samt järnvägen öster om 

planområdet medför att en vibrationsutredning eventuellt behöver göras. 
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Farligt gods och skyddszoner 

I närheten av planområdet har Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

identifierat ett antal riskkällor, se yttrande 2017-10-24 (dnr 2017-000550). 

Dessa är en biogasledning som går längs tågspåret, farligt gods som 

transporteras på järnvägen, en bensinstation samt en primär och en sekundär 

farligt gods-led. 

För E18 gäller ett skyddsavstånd på 40 m bebyggelsefri zon. Om man gör en 

skyddsanalys och vidtar skyddsåtgärder kan ny bebyggelse uppföras mellan 

40–100 meter. Utan några skyddsåtgärder kan ny bebyggelse uppföras efter 

100 meter från E18. 

Då behov finns att använda ytan närmast E18 för parkering har 

Brandskyddslaget tagit fram en skyddsanalys/riskutredning som utreder detta. 

Sammanfattning av denna samt förslag på åtgärder finns under rubriken 

Planförslag > Risker och störningar > Farligt gods och skyddszoner. 

Luftföroreningar 

Planområdet gränsar till E18 i norr där stora mängder biltrafik, bland annat 

tunga transporter, passerar. Luftmiljön närmast E18 kan misstänkas innehålla 

farliga partiklar. En övergripande luftmiljöutredning har därför tagits fram. Läs 

sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag > Risker och 

störningar > Luftföroreningar. 

Skred och ras 

Då området är relativt plant så föreligger inga problem med områdets 

totalstabilitet. 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har dock bedömts som mycket lös i vissa 

områden vilket innebär att restriktioner för schakter och uppfyllnader kan 

förkomma i detaljprojekteringen. 

Förorenad mark 

Den industriverksamhet som funnits i Kopparlunden har bidragit till 

föroreningar i mark och grundvatten. För att fastställa allmänna förutsättningar 

och mål som ska styra ambitionsnivån för hur föroreningar hanteras har ett 

måldokument upprättats (Kopparlunden Miljömål, Sweco, 2015-11-01), där 

det klarläggs vilka krav som ställs på miljöförbättringar i området som helhet 

och hur dessa kan hanteras i samband med kommande exploatering. 

Måldokumentet är vägledande för kommande beslut. Följande åtgärdsmål 

föreslås: 

1. Människor (barn och vuxna) ska kunna bo, arbeta och vistas i området utan 

risk för negativa effekter på hälsan, kortsiktigt och långsiktigt. 

2. Föroreningar från marken ska inte spridas och leda till negativ påverkan av 

människors hälsa i grannområden. 

3. Skyddet av markmiljön ska säkerställa så att den markfunktion som krävs 

för planerad markanvändning kan upprätthållas. 

4. Spridningen av föroreningar från Kopparlunden ska inte innebära negativ 

påverkan på recipienter vilket innebär att spridningen inte ska äventyra 

uppfyllelse av miljömål och/eller orsaka oacceptabel belastning och/eller 

negativ påverkan på grund- och ytvatten. 

5. Vid åtgärder ska hållbara lösningar eftersträvas och vid utvärdering av 

saneringsbehov ska den totala hållbarheten för olika åtgärdsalternativ beaktas. 

6. Kulturmiljövärden ska beaktas vid utvärdering av åtgärdsbehov och 

eventuella val av saneringsåtgärder. Så långt det är möjligt ska inte 

kulturmiljövärden påverkas negativt av efterbehandlingsarbetet. 

De ytor som enligt planförslaget utgörs av allmän platsmark har undersökts 

med avseende på metaller och organiska ämnen i jord. Resultaten påvisar 

främst metallförorening (koppar, zink, arsenik och bly) i äldre fyllnadsmassor i 

övre jordlagren.  
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En kompletterande miljöteknisk markundersökning med efterföljande 

riskbedömning har tagits fram avseende klorerade alifater inom planområdet. 

Slutsatser och förslag på åtgärder finns under rubriken Planförslag > Risker 

och störningar > Förorenad mark. 

Radon 

Mätningar av radon har gjorts som en del av geoteknikutredningen. Utifrån 

dessa bedöms marken som lågradonmark. Det skall dock understrykas att dessa 

mätningar endast är översiktliga och att kompletterande undersökningar bör 

utföras i detaljprojektering där fler detektorer för respektive byggnad erfordras. 

Utförs ingen kompletterande mätning så skall marken klassas som 

normalradonmark och konstruktioner skall då utföras radonskyddat med 

radonslang i förberedande syfte. 

Strålning 

Eventuella nya nätstationer medför magnetfältstrålning där behörigt avstånd 

måste säkerställas. 



Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Marken får byggas över med planterbart gårdsbjälklag med ett
lägsta planteringsdjup om 0,5 m

b2 Marken får byggas över med planterbart gårdsbjälklag med ett
lägsta planteringsdjup om 0,3 m

b3 Marken får byggas över med körbart bjälklag
b4 Gemensam takterrass ska finnas
b5 Trappa/ramp mellan nivåer ska finnas
b6 Bullerdämpande skärm ska finnas
b7 Marken får inte hårdgöras
Bostadsgårdar ska bindas samman med kvartersgator med trappa/ramp enligt illustration i
planbeskrivning sid 15

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter ,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

v1 Enkelsidiga lägenheter mot Metallverksgatan ska vara högst 35
m²

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Marken ska vara tillgänglig för förskoleverksamhet
n2 Trädplantering med skelettjordsmagasin ska finnas
n3 Slänt med stödmur ska finnas

0.0 Markens höjd över nollplanet i meter

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnader med högt kulturhistoriskt värde. Byggnadsvolymen
ska bevaras och får ej byggas på eller till. Ursprungligt rött
fasadtegel samt taklutning ska bevaras. Vård och underhåll ska
ske med material och metoder anpassade till byggnadens
egenart

q2 Byggnad med kulturhistoriskt värde. Vissa förändringar kan
tillåtas om dessa görs med hänsyn till byggnadens ursprungliga
utformning

Rivningsförbud ,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r Byggnad får inte rivas

Varsamhet ,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k Sågtandsbyggnadens karaktärsdrag vad gäller
byggnadsmaterial och detaljer ska vara vägledande vid
eventuella ändringar

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m1 Överdäckningen görs tät så att skydd mot brand- och
gasspridning till parkeringsgaraget erhålls

m2 Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker
plats vid olycka på E18, d.v.s bort från riskkällan. Friskluftsintag
ska placeras högt mot trygg sida, d.v.s. bort från riskkällan på
exempelvis byggnadernas tak

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Villkor för startbesked,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom planområdet förrän befintligt vägräcke längs
rampen till E18 byts till ett räcke i erfoderlig kapacitetsklass som kompletteras med
kantsten, förhöjd kantbalk eller motsvarande om minst 20 cm i förhållande till vägbanan
Startbesked får inte ges för nybyggnad eller väsentlig ändring av byggnads användning
förrän föroreningsskada i mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning har avhjälpts
eller byggnadstekniska lösningar som säkerställer skydd mot föroreningsskadan har kommit
till stånd

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för gångpassage
genom öppning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VägVÄG

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

BostadskomplementB1

CentrumC

ÄldrevårdD1

TransformatorstationE1

KontorK

HotellO1

ParkeringP

Parkering(P)

FörskolaS1

Gymnasium eller högre utbildningS2

Verksamheter utan krav på skyddsavståndZ1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

bro1 Gång- och cykelbro med minsta frihöjd 4,7 meter

Mark och vegetation,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0 Markens höjd i meter över angivet nollplan enligt RH2000

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 00 Största bruttoarea i m² ovan mark exklusive garage
e2 00 Största bruttoarea i m² ovan mark exklusive garage inom

byggnadsgruppen
e3 Utöver största bruttoarea får inglasade balkonger med en

maximal area om 6 m² per lägenhet anordnas mot gård, förutsatt
att dessa kragar ut högst 2 m utanför fasadliv. Minsta frihöjd är
dock 2,5 m över gård och minsta avstånd mellan balkong och
motstående fasad är 11 m

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får kraga ut över
prickmark

+0.0 Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan enligt
RH2000

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan enligt RH2000.
Räcken, bullerskydd, samt en mindre komplementbyggnad för
gemensam vistelse per kvarter får sticka upp ovanför detta

0 Högsta nockhöjd är 0 meter över påfartsramp till E18

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Fasad ska utformas i rött tegel som en sammanhållen volym
med obruten takfot ovanför sjätte våningen. Våningar ovanför
denna ska tydligt kontrastera mot det röda teglet i material
och/eller kulör

f2 Fasad ska utformas så att den tydligt kontrasterar mot de
befintliga byggnadernas röda tegel i material och/eller kulör

f3 Balkong får inte sticka ut utanför fasadliv mot kvarterets utsida
f4 Balkong mot kvarterets utsida får anordnas med ett högsta djup

om 1,5 m utanför fasadliv, samt en minsta frihöjd på 3,2 m över
projekterad marknivå, förutom mot PARK där minsta frihöjd är
4,0 m över projekterad marknivå

f5 Balkong får endast uppföras mot ljuddämpad sida eller med
byggnadsteknisk lösning så att en god ljudmiljö uppnås

f6 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras
mot ljuddämpad sida

f7 Minst 40% av bottenvåningen ska bestå av lokal(er) för
centrumverksamhet med en rumshöjd om minst 3,5 m

f8 Garagets tak ska utformas som gata som inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse enligt planbeskrivning sid 20

f9 Öppning med minsta bredd 7 m och minsta frihöjd 9 m
f10 Två hela våningsplan ska bestå av lokal för förskoleverksamhet
f11 Två våningsplan ska innehålla lokal för förskoleverksamhet
Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning,
utförande, material, detaljer och åldrandeaspekter som är jämförbara med Kopparlundens
kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse
Entréer till bostadshus ska i huvudsak vara genomgående
Dörrar i entréplan får inte slås ut över allmän plats eller planområdesgräns
Färdigt golv ska ligga minst 0,2 m över utpekad skyfallsväg i planbeskrivning sid 25

Skala 1:1000
Grundkarta över Verkstaden 7, 12, 20 m.fl.
Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad
Handläggare: Jörgen Lindberg
Kartunderlag: GGD (grundläggande geografiska data)
Koordinatsystem:  SWEREF 99 16 30
Höjdsystem:  RH 2000

Aktualitet:
Fastighetsindelning: 2020-10-07
Detaljer: 2020-09-29

Teckenförklaring grundkartan:
Gatunamn: Pilgatan
Traktgräns:
Traktnamn: VÄSTERÅS
Fastighetsgräns:
Fastighetsbeteckning: 1:1
Rättighet:
Plangräns:
Användningsgräns:
Egenskapsgräns:
Vägkant:
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SAMMANFATTNING 

Västerås stad vill utveckla det gamla industriområdet Kopparlunden och skapa en tät och 

blandad stadsbebyggelse. Området ligger centralt i Västerås, omfattar cirka 26 ha och är en 

viktig del av Västerås industrihistoria och stolthet. Området karakteriseras av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader som är typiska för sin tids industriarkitektur i relativt enhetlig höjdskala 

och hantverksmässigt murade tegelfasader. Kopparlunden Norr är en del av fyra 

detaljplaneområden inom stadsdelen Kopparlunden och omfattar cirka 5,6 ha.  

 

Planområdet ligger med gångavstånd till Västerås stadskärna. Söder om planområdet ligger 

planområden för Kopparlunden Mitt och Syd och öster om planområdet ligger planområdet för 

Kopparlunden Öst. Direkt norr om planområdet passerar E18 och cirka 140 meter öster om 

planområdet passerar Mälarbanan. Inom planområdet finns idag stora friliggande byggnader 

med asfalterade angörings- och uppställningsytor emellan. Däremot finns en skarp gräns mot 

väster och norr i form av en stödmur mot Kopparbergsvägen samt en påfartsramp till E18. 

Bebyggelsen består av verkstadsbyggnader som idag rymmer arbetsplatser, kontor och 

sällanköpshandel.  

 

Detaljplanen möjliggör utveckling av bostäder, förskolor, äldrevård, kontor, handel och 

verksamheter. Ett antal nya kvartersgator, park och innergårdar skapas. Planförslaget syftar även 

till att möjliggöra en ny gång- och cykelbro med ramp för att ansluta Kopparlunden med 

området norr om E18. Den historiska miljön i Kopparlunden är grunden för områdets identitet 

och en kvalitet som ska tas tillvara när området utvecklas. Befintlig kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse sparas, skyddas och lyfts fram. Kontraster tillkommer i byggnadsvolym där 

framförallt storskaliga stadsrum bildas mot E18. I planförslaget föreslås att planområdet ges en 

lätt lutning, vilket regleras med plushöjd och i vissa fall nockhöjd där marken är överbyggd, för 

att skapa bättre samband norrut och även få plats med så många bilar som möjligt under mark 

utan större schaktningar. 

 

Centrala Västerås är utpekat som riksintresse för kulturmiljö, Västerås U24, vilket Kopparlunden 

är en del av. En samlad bedömning av hela Kopparlundens påverkan på riksintresset har tagits 

fram inför granskningen och redovisas i Samlad bedömning qv påverkan på riksintresset (Sweco, 

2020a).  

 

För lokala kulturmiljövärden riskerar planförslaget att medföra måttliga till stora negativa 

konsekvenser. Detta på grund av omfattande rivning av byggnader med kulturhistoriska och 

miljöskapande värden, samt att nytillkomna byggnader riskerar att dominera och kraftigt 

förändra bebyggelsemiljöns karaktär. Även stadsbild och siktlinjer från kringliggande stadsdelar 

och vägar riskerar att påverkas negativt genom den planerade byggnadshöjden och den höga 

exponeringsgraden. Dock bedöms bevarandet och skyddet av kulturhistoriska byggnader enligt 

detaljplanen vara en mycket positiv åtgärd för kulturmiljön.  

 

Detaljplanen tar sin utgångspunkt i översiktsplanen och följer även i stora delar det planprogram 

som togs fram inför en utveckling av Kopparlunden (Pp 33). Ingen konsekvensanalys gjordes 

dock av planprogrammet ur kulturmiljöperspektiv, vilket kan förklara varför en del 

utgångspunkter och riktlinjer medför en risk för negativ påverkan på kulturmiljövärdena. 

Riksintresset för kulturmiljö Västerås U24 antogs efter att planprogrammet upprättades.  

 

Detaljplanen och dess gestaltningsprogram har fördjupat sin utgångspunkt i platsens 

kulturhistoriska värden. I själva planen följs detta också upp av såväl detaljerade bestämmelser 

som beskrivning av övergripande ambitionsnivå. Detta är mycket positivt.  

 

Närheten till stora vägar och utvecklingen av området med bostäder kan innebära risk för 

störning till följd av buller. Detaljplanen innebär restriktioner för bebyggelse med krav på 

bullerbegränsande åtgärder. Med de åtgärder och restriktioner som anges i detaljplanen bedöms 

påverkan och konsekvenserna från buller för nya bostäder och förskolor i området bli liten 

negativ konsekvens jämfört med nollalternativet. Med lämpliga val av yttervägg, fönster och 

ventiler kan god ljudmiljö inomhus erhållas med stängda fönster mot sidor som är utsatta för 

bullerstörningar.  
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Inom detaljplanen har verksamheter förekommit som bidragit till föroreningar i mark och 

grundvatten i form av metaller, oljekolväten, PAH och klorerade kolväten. Området är undersökt, 

bland annat avseende klorerade kolväten, och den utförda riskbedömningen avseende klorerade 

kolväten visar på att risker bedöms förekomma för människors hälsa och miljön inom 

detaljplanen. Kompletterande undersökningar föreslås för delar av området. Detaljplanen anger 

att startbesked inte får ges för nybyggnad eller väsentlig ändring av byggnads användning 

förrän föroreningsskada i mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning har avhjälpts 

eller byggnadstekniska lösningar som säkerställer skydd mot föroreningsskadan har kommit till 

stånd. Detaljplanen bedöms medföra liten positiv konsekvens jämfört med nollalternativet 

avseende förorenad mark. Detta under förutsättning att kompletterande undersökningar utförs 

och att åtgärder vidtas som efter utförd riskbedömning bedöms nödvändiga för att ge 

acceptabla risker för människors hälsa och miljön för den exploatering som avses göras.  

 

Dagvattenhanteringen inom området bedöms förbättras jämfört med nollalternativet. För att 

klara Västerås stads krav på maximalt utflöde på 15 l/s och ha från detaljplanen för både 

kvartersmark och allmän platsmark och för att minska föroreningspåverkan från dagvattnet 

behöver fördröjningsmagasin anläggas. Utförd dagvattenutredning beskriver fördröjning och 

rening i växtbäddar, skelettjordar, magasin, nedsänkta växtbäddar, grönytor och svackdiken, lite 

beroende på om det rör sig om kvartersmark eller allmän platsmark. Föroreningshalterna i 

dagvattnet beräknas minska och vara lägre än Västerås stads riktvärden efter detaljplanens 

genomförande, med rening av dagvattnet, vilket innebär en mindre påverkan på recipienten. 

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms därför medföra liten positiv 

konsekvens jämfört med nollalternativet. Detaljplanen bedöms inte påverka statusen eller 

möjligheten att uppnå gällande kvalitetskrav i vattenförekomsten Västerås hamnområde 

(SE660825-154247) som utgör recipient för området. Dagvattenlösningar som innebär 

infiltration av vatten måste dock utredas avseende föroreningssituationen och risken för 

spridning via vatten för eventuella krav på täta dagvattenlösningar. 

 

Planområdet ligger utanför Mälarens översvämningsområde för beräknat högsta vattenstånd. 

Planen anger att det är viktigt att höjdsättningen av ny exploatering utförs så att dagvatten vid 

extrema regn ska kunna rinna av via säkra avrinningsvägar utan att skada byggnader och annan 

infrastruktur. 

 

En fördjupad riskanalys har utförts avseende risker kopplade till transport av farligt gods på E18 

och Mälarbanan. Detaljplanen är belagt med restriktioner avseende skydd mot brand- och 

gasspridning till parkeringsgaraget, placering av utrymningsvägar samt placering av 

friskluftsintag för att skydda människor mot påverkan vid en eventuell olycka med farligt gods 

på E18. Ett nytt vägräcke med avrinningsskydd på påfartsrampen till E18 uppförs för att skydda 

planområdet från olyckor på vägen. Avståndet mellan planområdet och Mälarbanan, tillsammans 

med befintlig bebyggelse inom Kopparlunden Öst utgör sammantaget ett grundskydd för att 

påverkas av olyckor på Mälarbanan. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra skada 

för boende inom detaljplanen så länge utbyggnaden längs E18 följer restriktionerna och ett nytt 

vägräcke installeras. 

 

Området är idag till stor del hårdgjort eller bebyggt och vegetationen består i princip av en liten 

andel grönska samt sammanlagt ett träd i de västra delarna och ett större träd i de östra delarna 

av planområdet som inte har något större skyddsvärde. I och med utbyggnaden enligt 

detaljplanen kommer området delvis få en utvecklad grönstruktur genom parkstråket i öst och 

gröna bostadsgårdar. Detaljplanens genomförande bedöms därmed medföra ingen till liten 

positiv konsekvens för naturmiljön jämfört med nollalternativet.  

 

Luftfartsverkets flyghinderanalys godkänner den nya bebyggelsen inom planområdet som inte 

bedöms påverka flygtrafiken negativt. Byggnader över 20 meter ska dock remitteras till 

Luftfartsverket i bygglovsprocessen. En flyghinderanmälan ska även skickas in till 

Försvarsmakten senast fyra veckor före uppförandet av ett högt objekt. Ingen konsekvens 

bedöms uppstå.  

 

Planområdet angränsar till E18 i norr som är en tungt trafikerad väg. För att bland annat skapa 

goda luftmiljöförhållanden föreslås en skärm av högre bebyggelse mot E18 i norr. Utförda 

spridningsberäkningar avseende kvävedioxid och partiklar (PM10) visar att detaljplanen inte 
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försvårar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Halterna av partiklar 

beräknas vara oförändrade jämfört med nuläget och kvävedioxidhalterna beräknas minska. 

Samtidigt planeras bebyggelse samt förskolor i närheten av trafikerade vägar. Den barriär som 

skapas med högre byggnader mot E18 förväntas generera en bättre luftkvalitet i området i 

jämförelse med nuläget. Jämfört med nollalternativet bedöms genomförandet av detaljplanen 

sammantaget inte medföra några konsekvenser avseende luft med vidtagande av de åtgärder 

som föreslås i detaljplanen.  

 

Ur ett socialt perspektiv bedöms en utveckling från industriområde till tät blandstad ge positiva 

effekter genom ökad trygghet, skapande av nya mötesplatser och målpunkter som underlättar 

vardagslivet för boende och besökare inom och i angränsning till planområdet. Detaljplanens 

genomförande bedöms därför medföra positiva konsekvenser jämfört med nuläget avseende 

social hållbarhet.  

  



 

 

 

 

 

Uppdrag: 286035, MKB för Kopparlunden norr 2021-06-08 

Beställare: Red Management AB Antagandehandling 

 

6(69) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................................................ 3 

1 INLEDNING .................................................................................................................................................... 7 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE ........................................................................................................................................... 7 

1.2 MKB I PLANPROCESSEN ........................................................................................................................................... 7 

2 AVGRÄNSNING OCH METOD .................................................................................................................. 7 

2.1 AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER .................................................................................................................. 7 

2.2 AVGRÄNSNING I TID .................................................................................................................................................. 8 

2.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ................................................................................................................................. 8 

2.4 METOD FÖR KONSEKVENSBEDÖMNING .......................................................................................................... 8 

3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR .......................................................................................................... 9 

3.1 PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR .................................................................................................... 9 

3.2 RIKSINTRESSEN ......................................................................................................................................................... 11 

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER ................................................................................................................................... 11 

3.4 GÄLLANDE PLANER ................................................................................................................................................. 12 

3.5 ANDRA RELEVANTA PLANER OCH PROGRAM ........................................................................................... 13 

4 ALTERNATIV .............................................................................................................................................. 14 

4.1 PLANFÖRSLAGET ..................................................................................................................................................... 14 

4.2 NOLLALTERNATIVET .............................................................................................................................................. 15 

4.3 ALTERNATIV LOKALISERING .............................................................................................................................. 16 

5 MILJÖKONSEKVENSER ............................................................................................................................ 17 

5.1 KULTURMILJÖ ............................................................................................................................................................ 17 

5.2 BULLER .......................................................................................................................................................................... 29 

5.3 FÖRORENAD MARK ................................................................................................................................................. 34 

5.4 DAGVATTEN OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK .................................................................................................... 38 

5.5 RISKER (TRANSPORT AV FARLIGT GODS) .................................................................................................... 43 

5.6 NATURMILJÖ .............................................................................................................................................................. 46 

5.7 FLYGHINDER .............................................................................................................................................................. 47 

5.8 LUFTFÖRORENINGAR ............................................................................................................................................. 49 

5.9 SOCIAL HÅLLBARHET ............................................................................................................................................ 51 

6 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER UNDER BYGGSKEDET ........................................................... 59 

7 SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE ............................................................................. 60 

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV HUVUDALTERNATIVET OCH NOLLALTERNATIVET ........................... 60 

7.2 MILJÖKVALITETSNORMER ................................................................................................................................... 63 

7.3 MILJÖMÅL .................................................................................................................................................................... 63 

8 REFERENSER ............................................................................................................................................... 65 

BILAGA 1 .................................................................................................................................................................. 67 

BILAGA 2 .................................................................................................................................................................. 68 

BILAGA 3 .................................................................................................................................................................. 69 

 



 

  

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Västerås stad utvecklas och växer vilket medför ett behov av fler bostäder. Volymstudier i 

nuvarande planförslag pekar på att det är möjligt att bygga cirka 900 bostäder i stadsdelen 

Kopparlunden i centrala Västerås. 

 

Västerås stad vill därför pröva lämplig omfattning och inriktning som ska bidra till att skapa en 

tät och blandad stadsbebyggelse i Kopparlunden enligt intentionerna i Planprogram för 

Kopparlunden, Pp 33. Utgångspunkten är att bostäder, kontor, butiker, verkstäder, lokaler för 

möten och aktiviteter ska tillåtas inom hela Kopparlunden. Förskoleplatser ska även möjliggöras 

och dimensioneras efter den mängd bostäder som planerna tillåter. Övergripande stråk och 

platser/gröna rum ska utgöra basen. Den historiska miljön är grunden för områdets identitet 

och en kvalitet som ska tas tillvara när området utvecklas. Befintliga byggnader anpassas till nya 

funktioner. Ny bebyggelse läggs till utan att områdets identitet och karaktär förloras. Hela 

området Kopparlunden omfattar ett område på cirka 26 ha. Detaljplanearbetet för Kopparlunden 

Norr är en del av denna förändring. Samtidigt pågår detaljplane- och MKB-arbete för 

Kopparlunden Mitt och Syd. Detaljplanearbete för Kopparlunden Öst kommer i ett senare skede. 

Det övergripande syftet med detaljplanen för Kopparlunden Norr är att fullfölja intentionerna i 

Planprogram för Kopparlunden, Pp 33, genom att utveckla Kopparlunden till en levande 

stadsdel.  

 

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att möjliggöra en samlad 

bedömning av påverkan på människors hälsa och miljön till följd av detaljplanens 

genomförande.  

1.2 MKB I PLANPROCESSEN  

När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen enligt miljöbalken göra en 

miljöbedömning av detaljplanen om dess genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i detaljplanen eller 

programmet så att en hållbar utveckling främjas. Om detaljplanen bedöms kunna medföra en 

betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. En väl integrerad 

MKB-process skapar därmed förutsättningar för minskad miljöpåverkan.  

 

Västerås Stad har gjort bedömningen att genomförandet av den aktuella detaljplanen kan 

innebära betydande miljöpåverkan på grund av projektets storlek och fysiska omfattning, varför 

en miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i miljöbalken har upprättats.  

 

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar ikraft. För mål och 

ärenden gällande planer och program som har påbörjats före den 1 januari 2018 ska äldre 

föreskrifter fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen. (Övergångsbestämmelser 

Miljöbalken 2017:955). Ett plan- eller programärende får anses ha påbörjats när ett formellt 

beslut om att inleda ärendet har fattats. Denna MKB är därmed upprättad enligt miljöbalkens 

tidigare bestämmelser då Byggnadsnämnden beslutade §130, 2017-09-21, att ge 

Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 

2 AVGRÄNSNING OCH METOD 

2.1 AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER 

En miljökonsekvensbeskrivning ska behandla den huvudsakliga inverkan på miljön som 

detaljplanens genomförande väntas ge upphov till. Västerås Stad har genomfört en 

behovsbedömning, vilken avgränsar vilka aspekter som bedöms kunna ge upphov till betydande 

miljöpåverkan.  

 

Den 23 november 2018 genomfördes även ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i 

Västmanlands län. Länsstyrelsen höll med om avgränsningen av miljöaspekterna men tillade att 

även landskapsbild/stadsbild skulle kunna tas med som en aspekt i MKB då det kan vara en 

viktig aspekt att beakta med tanke på riksintresse Kulturmiljö (Västerås U24). 
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Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta följande aspekter:  

• Kulturmiljö och stadsbild 

• Buller 

• Förorenad mark 

• Dagvatten och översvämningsrisk 

• Risk avseende transport av farligt gods, järnväg och E18 

• Naturmiljö till följd av förekomst av mistel och alléträd 

• Luftföroreningar 

• Social hållbarhet 

 

Vibrationer från tåg har avgränsats bort som miljöaspekt då bedömningen är att det inte innebär 

någon betydande miljöpåverkan.  

2.2 AVGRÄNSNING I TID 

Bedömningen av berörda värden och konsekvenser avser år 2030, då detaljplanen bedöms ha 

genomförts och området är utbyggt.  

2.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Kopparlunden Norr ligger i den norra delen av området Kopparlunden och har en storlek på cirka 

5,6 hektar. Området avgränsas i norr av E18 och i väster av Kopparbergsvägen. I söder av 

Metallverksgatan och Kopparlunden Mitt och i öster följer avgränsningen fastighetsgränser och 

fasadliv inom kvarteret.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar planområdet, som redovisas i Figur 1, samt även 

planens influensområde, det vill säga det område som kan komma att påverkas av detaljplanens 

genomförande för vissa av miljöaspekterna. Influensområdet bedöms omfatta närliggande 

detaljplaneområden inom Kopparlunden samt för vissa aspekter även övriga 

fastigheter/områden runt om planområdet d.v.s. berörda sakägare enligt PBL.  

 

 

Figur 1. Planområdet och dess närmaste omgivningar. 

2.4 METOD FÖR KONSEKVENSBEDÖMNING 

Bedömning av miljökonsekvenserna till följd av detaljplanens genomförande har utgått från det 

berörda områdets förutsättningar och värde samt bedömd omfattning av störningen eller 

ingreppet (påverkan). Om en aspekt i ett område med stort värde avseende aktuell aspekt störs i 
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stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser medan en liten störning på ett område 

med litet värde innebär små negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser kan uppstå om 

inverkan på ett område är positiv. 

 

Områden med stora värden är t.ex. riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå, 

såsom Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. Områden med 

måttliga värden utgörs av regionala och större kommunala intressen. Områden med låga värden 

är områden med lokala och mindre kommunala intressen.  

 

Omfattningen av påverkan som detaljplanen antas medföra för respektive miljöaspekt har 

bedömts på en skala: ingen – liten – måttlig – stor.  

 

Konsekvenserna har sedan bedömts utifrån en sammanvägning av värdet och omfattningen av 

påverkan, se Figur 2. Bedömningarna av påverkan och konsekvens har gjorts i förhållande till 

nollalternativet. 

 

 

Figur 2. Konsekvensmatris. 

3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR 

Planområdet ligger i de centrala delarna av Västerås stad med gångavstånd till Västerås 

stadskärna och centralstation. Kopparlunden Norr omfattar cirka 5,6 ha av hela kvarteret 

Kopparlunden, som totalt uppgår till 26 ha. Söder om planområdet ligger planområdet för 

Kopparlunden Mitt och Syd och öster om planområdet ligger planområdet för Kopparlunden Öst. 

Se Figur 3 för planområdets läge i Kopparlunden. Direkt norr om planområdet passerar väg E18 

och cirka 140 meter öster om planområdet passerar Mälarbanan.  
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Figur 3. Planområdets läge i Kopparlunden.  

 

Centrala Västerås är utpekad som riksintresse för kulturmiljövård, vilket Kopparlunden ingår i. 

Det är främst kännetecken från industrialismens samhällsbyggande som ligger till grund för 

riksintresset inom Kopparlunden. Omvandlingen av området från ett slutet industriområde till en 

mer öppen stadsdel började i mitten av 1990-talet.  

 

Planområdet består idag av stora friliggande byggnader med asfalterade angörings- och 

uppställningsytor emellan, se Figur 4. Bebyggelsen består av verkstadsbyggnader som idag 

rymmer arbetsplatser, kontor och sällanköpshandel. Bostäder och offentlig service saknas. 

Inom planområdet finns idag ingen allmän platsmark. Byggnaderna inom planområdet har 

varierad skala och form och bebyggelsen har till största del växt fram mellan 1930- och 1980-

talet. Byggnadshöjderna motsvarar bostadshus på mellan en och fyra våningar, medan längden 

på byggnaderna i flera fall är uppåt 150 meter, vilket ger en storskalig miljö trots relativt låg 

byggnadshöjd. Det absolut vanligaste materialet är rött tegel, men även plåt förekommer. 

Samtliga byggnader har inventerats och några byggnader är av högt kulturhistoriskt intresse.  

 

Det finns i princip inga höjdskillnader inom planområdet. Däremot finns en skarp gräns mot 

väster och norr i form av en stödmur mot Kopparbergsvägen samt en påfartsramp till E18. Som 

mest, mot cirkulationsplatsen vid Emausmotet, är stödmuren cirka sex meter hög, där 

cirkulationsplatsen ligger sex meter högre än planområdet. 

 

Kopparlunden Norr består av fem fastigheter, större delen av Verkstaden 16, 17 och 20, hela 

Verkstaden 18, samt en mindre del av Verkstaden 11 och Västerås 4:90. Fastighetsägare är 

Klövern, Fastighets AB Balder, PEAB, Avans maskin och SveaReal. Markanvändningen i övrigt är 

kvartersmark.  
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Figur 4. Flygfoto taget från nordväst med planområdet för Kopparlunden Norr i förgrunden.  

3.2 RIKSINTRESSEN 

Centrala Västerås är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård, Västerås U24, vilket 

Kopparlunden ingår i. Det är främst kännetecken från industrialismens samhällsbyggande som 

ligger till grund för riksintresset inom Kopparlunden. Kopparlunden har spelat en mycket viktig 

roll i Västerås industrihistoria. Den välbevarade och tidstypiska arkitekturen från 1800-talets 

industrialism bidrar med ett rikt och unikt kulturarv. I Sverige finns få andra exempel på en så 

välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens 

genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Omvandlingen av området 

från ett slutet industriområde till en mer öppen stadsdel började i mitten av 1990-talet. 

 

E18 är utpekad som riksintresse för kommunikationer, trafikslag väg.  

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen inom ett antal områden för att 

förebygga eller åtgärda miljöproblem. De kan gälla hela landet eller för ett begränsat geografiskt 

område. Normerna är styrmedel för att på sikt uppnå miljömålen och de flesta av 

miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Miljökvalitetsnormerna finns 

reglerade i miljöbalkens 5:e kapitel. Enligt miljöbalkens 6 kap 7 § 2 punkten ska en 

miljökonsekvensbeskrivning beskriva hur det ska undvikas att verksamheten/åtgärden 

medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap inte följs.  

 

Det finns idag miljökvalitetsnormer (MKN) för buller, luft och vattenkvalitet. För luft innebär 

miljökvalitetsnormen värden som inte får överskridas, medan miljökvalitetsnormerna för vatten 

innebär bestämmelser om kvalitén på miljön i en vattenförekomst. 

 

För omgivningsbuller är miljökvalitetsnormen en målsättningsnorm där ”det ska eftersträvas att 

omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” (SFS 2004:675). 

Miljökvalitetsnormen omfattar omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och 

tillståndspliktiga hamnar i kommuner med mer än 100 000 invånare. Kommunerna och 

myndigheter som till exempel Trafikverket ansvarar för att miljökvalitetsnormen följs och ska 

tillse att kartläggningar och framtagande av åtgärdsprogram görs. 
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3.4 GÄLLANDE PLANER 

3.4.1 ÖVERSIKTSPLAN  

Översiktsplanen för Västerås, Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, revidering antagen av 

kommunfullmäktige 2017-12-07 (Västerås, 2017a). Det övergripande målet för översiktsplanen 

är att Västerås ska vara en attraktiv och hållbar kommun som planerar med människan i fokus. 

Med utgångspunkt i visionen har strategier för hur Västerås kan växa och utvecklas på ett 

hållbart och klimatsäkert sätt utvecklats. Strategiernas syfte är att ge Västerås möjlighet att växa 

och utvecklas samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av 

brukningsvärd mark begränsas samt att de värden som finns i naturen och i den byggda miljön, 

som är en del av Västerås identitet, tas tillvara. Detaljplanen för Kopparlunden berörs främst av 

strategierna ”Bostäder för alla”, ” Balanserad komplettering”, ”Enkelt att gå och cykla” och 

”Kollektivtrafiknätet som ryggrad” som alla är tillämpliga på den föreslagna detaljplanen.  

 

Strategierna innebär bland annat att det i staden ska finnas ett varierat utbud av bostäder med 

olika boendeformer, hustyper och upplåtelseformer i olika lägen, vilket ger mångfald. Marken 

ska utnyttjas effektivare och natur- och jordbruksmark ska sparas. Ett mål är en tät och grön 

stad där det bland annat är enkelt och naturligt att gå och cykla med korta avstånd och där man 

har tillgänglighet till gröna områden. Kollektivtrafiken ska också vara en viktig utgångspunkt för 

bebyggelseplaneringen.  

 

Kopparlunden har goda förutsättningar att utvecklas till en levande stadsdel med den unika 

historiska miljön och gångavstånd till stadskärnan. 

3.4.2 DETALJPLAN  

Inom planområdet finns 2 gällande detaljplaner: 

• Dp 313, laga kraft 1962, anger industri, gäller i västra och östra delen av området.  

• Dp 1367, laga kraft 1999, gäller i mellersta delen av området. Planen anger ej störande 

industri, handel, kontor. 

 

Genomförandetiden för de båda detaljplanerna har gått ut.  

 

Angränsande detaljplaner: 

• Dp 144, laga kraft 1951, anger industri och gata söder om planområdet. 

• Dp 1102 J, laga kraft 1993, avser gatumark i korsningen Norra Ringvägen/ 

Kopparbergsvägen. 

• DP 1434 K, laga kraft 2001, avser gatumark längs Kopparbergsvägens norra del  

• Dp 1665, laga kraft 2008, anger ej störande industri, handel och kontor.  

 

Planområdet med gällande detaljplaner i omgivningen visas i Figur 5.  

 

Detaljplanearbete pågår parallellt för Kopparlunden Syd och Kopparlunden Mitt. Kopparlunden 

Öst är inte påbörjad ännu. Detaljplanerna mellan Mitt, Syd och Norr samordnas inbördes.  
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Figur 5. Planområdet med gällande detaljplaner i omgivningen. 

3.5 ANDRA RELEVANTA PLANER OCH PROGRAM 

Planprogram 33 Kopparlunden (Västerås, 2016) gäller för området och syftar till att 

Kopparlunden ska vara en stadsdel med en tät och blandad stadsbebyggelse. Planprogrammet 

ligger till grund för utvecklingen av området Kopparlunden.  

 

Västerås Stad har ett antaget program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Västerås, 

Program för bostadsförsörjning i Västerås, antagen 2017-12-07 (Västerås, 2017b). 

Programmet tar avstamp i globala, nationella och regionala mål samt kommunens demografiska 

utveckling. Västerås stad har som mål att det ska finnas ”Bostäder åt alla”, ”Bostäder åt flera”, 

Bostäder på rätt plats” samt ”Bostäder på rätt sätt”. 

 

En dagvattenpolicy, Dagvattenpolicy för Västerås, antogs 2014-03-06.  De övergripande målen 

i policyn är att minska dagvattenflödena till Mälaren, som utgör recipient för dagvatten och 

avrinnande ytvatten i Västerås, att rening och fördröjning av dagvatten ska ske så nära källan 

som möjligt samt att dagvatten ska utredas i alla planer (Västerås, 2014a). En handlingsplan 

finns även framtagen, Handlingsplan för dagvatten i Västerås (Västerås, 2014b). Syftet med 

handlingsplanen är att minska föroreningsmängderna och risken för översvämningsskador, att 

tydliggöra och underlätta arbetet med dagvattenfrågor samt att målen i dagvattenpolicyn 

uppfylls. 

 

Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 2018–2021 (Västerås, 2018), har som 

syfte att nå de miljökvalitetsnormer som fastställs för kommunens yt- och grundvatten. Planen 

syftar även till att konkretisera stadens vilja att använda vattnet på ett hållbart sätt samt att 

uppfylla de nationella miljömålen för vatten.  

 

Västerås stads miljöprogram (Västerås, 2005) är antaget i kommunfullmäktige 2005-05-12, 

med en framtidsbild som säger ”Västerås är långsiktigt hållbart” och programmet visar vad 

stadens miljöarbete bör fokusera på för att uppnå denna framtidsbild. Miljöprogrammet 
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innehåller inriktningsmål som ska verka som en styrande funktion för Västerås stads interna 

arbete när det gäller åtgärder som ska prioriteras.  

 

Nuvarande fastighetsägare inom Kopparlunden har gett Sweco Environment uppdraget att ta 

fram dokumentet Kopparlunden miljömål. Dokumentet har som syfte att fastställa 

övergripande åtgärdsmål, skyddsobjekt och acceptabel föroreningspåverkan så att detta 

hanteras på samma sätt för alla kommande exploaterings- och utvecklingsprojekt inom 

Kopparlunden (Sweco, 2015).  

 

Handlingsplan för förorenade områden 2013 (Västerås, 2012) visar vägen till hur Västerås ska 

uppnå målet giftfri miljö och övriga tillämpbara mål: ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Levande 

sjöar och vattendrag”, ”God bebyggd miljö” och ”Miljökvalitetsnormen för vatten”. Syftet med 

handlingsplanen för förorenade områden är att redovisa hur föroreningssituationen ser ut idag 

utifrån redan utförda undersökningar och inventeringar, sätta upp mål för arbetet förorenade 

områden samt redovisa hur arbetet fortskrider. 

4 ALTERNATIV 

4.1 PLANFÖRSLAGET 

Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en levande, unik, öppen, 

hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla 

industribebyggelse. 

 

Detaljplanen möjliggör cirka 900 bostäder, men även äldrevård, två förskolor, kontor, 

centrumverksamheter samt möjlighet att bedriva hotell och gymnasium/högre utbildning. 

Därutöver skapas ett antal nya kvartersgator, parker och innergårdar, se Figur 6. Detaljplanen 

möjliggör även en ny gång- och cykelbro för att ansluta Kopparlunden till området norr om E18, 

bland annat Emausskolan.  

  

Kopparlunden är del av riksintresset för kulturmiljövården. Ny bebyggelse ska utformas med hög 

kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, material, detaljer och åldrandeaspekter 

som är jämförbara med områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. Särskilt 

värdefulla byggnader skyddas där ursprunglig utformning ska vara vägledande vid ändringar. 

Utformning av ny bebyggelse ska även beakta risker och störningar från E18 och Mälarbanan 

samt hantera områdets markföroreningar. 

 

Gestaltningsidén utgår från begreppet urban palimpsest, där platsens historia får leva vidare i 

form av en sorts lagerverkan, där spår av platsens tidigare användning sparas i form av 

fotavtryck och materialitet. De nya byggnaderna ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet, 

i harmoni med de kulturhistoriska värden som finns i området. Vid ändringar av den befintliga 

bebyggelsen ska ursprunglig utformning vara vägledande. Utformning av ny bebyggelse ska 

även beakta risker och störningar från E18 och Mälarbanan. Stadsmiljön ska i sin helhet hålla en 

hög gestaltningsmässig nivå, vilket säkerställs genom ett separat gestaltningsprogram.  

 

Värdefulla byggnader sparas och ny bebyggelse utformas så att den i fotavtryck och material 

tydliggör platsens historiska struktur. Den äldre bebyggelse som sparas är av högt 

kulturhistoriskt värde och skyddas genom bestämmelse q1 och beläggs med rivningsförbud r i 

plankartan, se Bilaga 1. Dessa lyfts fram och tillgängliggörs i stadsbilden genom generell 

utformningsbestämmelse. För att skapa kontrast mellan ny och gammal bebyggelse får de 

tillkommande punkthusen bestämmelse f2 som innebär att fasad ska utformas så att den tydligt 

kontrasterar mot den befintliga bebyggelsen. Det hallkvarter som skapas för att efterlikna den 

industrihall som rivs får bestämmelse f1 som innebär att fasad ska utformas i rött tegel som en 

sammanhållen volym med obruten takfot ovanför sjätte våningen. Våningar ovanför det ska 

tydligt kontrasterar mot de befintliga byggnadernas röda tegel i material och/eller kulör. 

Merparten av byggnaderna med klassningen ”bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden 

och/eller av visst kulturhistoriskt värde” rivs.  
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Den befintliga bebyggelsen planläggs för att innehålla centrumverksamhet, kontor, parkering, 

högre utbildning utan krav på friytor och verksamheter utan krav på skyddsåtgärder samt 

bostadskomplement (C, K, P, S2, Z1, B1). Den nya bebyggelsen i läget för den industrihall som rivs 

ska främst innehålla bostäder men även äldrevård och centrum vilket innefattar kontor Utöver 

detta finns möjlighet till parkering (B, D1, C, P). Resterande bebyggelse lämnas öppen med 

mellanrum så att siktlinjer mellan de kulturhistoriska byggnaderna, inklusive det nybyggda 

hallkvarteret, bibehålls. Bebyggelsen ska innehålla främst bostäder men i vissa lägen även 

äldrevård, förskola, centrum och parkering (B, C, D1, S1, P). Utöver detta är hotell och 

takrestaurang tillåtna i det högsta huset (O1.). 

 

Planområdet är idag mer eller mindre plant och möter E18 i norr med en hög stödmur på som 

mest sex meter. I detaljplanen föreslås att planområdet ges en lätt lutning, vilket regleras med 

plushöjd (samt nockhöjd där marken är överbyggd), för att skapa bättre samband norrut och 

även få plats med så många bilar som möjligt under mark utan större schaktningar. Då kan 

nivåskillnaden mellan gator och innergårdar minskas, särskilt i den norra delen av planområdet. 

Nivåskillnader tas upp genom ramper, trappor och hissar. Över E18 kommer en ny GC-bro att 

byggas med anslutande ramp in i planområdet.  

 

I detaljplanens östra del förslås ett allmänt parkstråk (PARK). Parken blir en del av ett längre 

nord-sydligt grönt kommunikationsstråk genom Kopparlunden och vidare norrut via en gång- 

och cykelbro mot Emausskolan och Gideonsberg. Stråket är främst ett kommunikationsstråk för 

gående (och i vissa delar cyklister) men tillför även funktioner för rekreation och mindre 

lekfunktioner. Området blir ett komplement till den östra förskolans gård genom att tillföra fler 

lekytor samt en koppling mot ett större grönområden norr om E18.  

 

 

Figur 6. Illustrationsplan av Kopparlunden Norr.  

4.2 NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. 

Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om dessa kan ha stora likheter. I det här 

fallet antas nollalternativet innebära att området även fortsättningsvis innehåller en blandning av 

arbetsplatser, kontor och sällanköpshandel. Bostäder och offentlig service saknas. Den 

industriella karaktären präglar fortfarande området starkt, med stora asfalterade ytor och 
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sparsamt med grönska. Området är även omgärdat av trafikerade gator, vilket är en utmaning i 

strävan att länka samman området med stadskärnan.  

 

Nollalternativet för Kopparlunden Norr antas därmed innebära att markanvändningen kommer 

att vara oförändrad jämfört med nuläget. Området kommer sannolikt nyttjas likt nuläget och 

inga nya bostäder kommer att tillkomma inom området. Markanvändningen regleras enligt 

gällande detaljplaner. 

 

Konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive miljöaspekt. 

4.3 ALTERNATIV LOKALISERING 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder, två förskolor samt kontor, handel och 

verksamheter i nya och befintliga byggnader inom Kopparlundens norra delar i enlighet med 

planprogrammet. Stadsnära områden är aktuella att ta i anspråk för att nå målen i 

översiktsplanen och underlätta nyttjandet av kollektivtrafik och därmed minska biltrafik och 

klimatpåverkan. Det aktuella planområdet är naturligt att bygga ut och utveckla med tanke på 

läget och omgivande infrastruktur. Det är därför inte aktuellt att jämföra konsekvenserna av en 

etablering mellan olika lokaliseringar, utan alla lämpliga, stadsnära områden behövs för att 

uppfylla Västerås stads mål avseende befolkningstillväxt. Några alternativa lokaliseringar har 

därför inte utretts inom ramen för planprocessen. 
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5 MILJÖKONSEKVENSER 

5.1 KULTURMILJÖ   

Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den fysiska 

miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i varierande grad präglats av 

olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla 

föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen (definition av kulturarv och 

kulturmiljö, Riksantikvarieämbetet). 

5.1.1 NULÄGE 

Planområdet utgör norra delen av industriområdet Kopparlunden, som idag ingår  

i riksintresse för kulturmiljövården, Västerås (U 24), se Figur 7.  

 

 

Figur 7. Riksintressekarta över Västerås stad [U24]. Kopparlunden utgör område 7. (ur Karaktärisering av 

områden i Västerås som ingår i riksintresset Västerås stad. Länsmuseets dnr: VLM 180029) 

Motiveringen för riksintresset Västerås (U 24) beskrivs som ett stadslandskap med stadsmiljöer 

präglade av medeltida strukturer, regleringen under 1600-talet, industrisamhällets 

stadsbyggande främst i form av industrimiljöer, bostadsområden och samhällsservice från cirka 

1880-tal -1940-tal, centrumområde som visar modernismens centrumomvandling från cirka 

1950-tal – 1970-tal samt av betydelsen som stiftsstad, skolstad och residensstad. 

 

När det gäller uttrycket för riksintresset så nämns Kopparlunden specifikt genom lydelsen: 

”Kopparlunden med industribyggnader och kontorsbyggnader i tegelarkitektur från olika 

perioder och med egna tidstypiska uttryck som visar på områdets utveckling över tid från 1890-

talet till 1950-talet. Flera bevarade spår av äldre funktioner så som vaktkur, gasledningssystem 

och traverser (ur Riksintressen för kulturmiljövården, www.raa.se). 
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Gällande detaljplaner inom området är: Dp 313 antagen 1962, som omfattar områdets östra och 

västra del samt Dp 1367 antagen 1999, som reglerar områdets mitt. Dp 313 anger endast 

industriändamål medan Dp 1367 även medger handel och kontor. Genomförandetiden har idag 

löpt ut. 

 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med 

exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.  

 

Kort historik 

Västerås blev en industristad på 1890-talet när Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget –  

ASEA – och Nordiska Metallaktiebolaget grundades. Elektrifiering av Sverige krävde en säker och  

effektiv kraftöverföring och efterfrågan på koppar blev snabbt mycket stor. Vid Nordiska 

Metallaktiebolaget tillverkades halvfabrikat i koppar och mässing till ASEAs produktion; tråd, 

plåt, bultar och skruvar och inte minst den betydelsefulla kraftöverföringslinan. Här tillverkades 

även ammunition. ASEA tillverkade produkter som hörde ihop med elektrifieringen; så som 

elmotorer, generatorer, belysningssystem och kraftöverföringsutrustning men också elektriska 

lok och spårvagnar, brödrostar och cykelbelysning. De båda bolagen kom att spela en 

betydelsefull roll i elektrifieringen av Sverige; till kunderna hörde Vattenfall, SJ och Televerket. 

Västerås kom härigenom att bli något av den svenska elektrifieringens mittpunkt. I ett tidigt 

skede uppförde bolagen även arbetarbostäder, framför allt i norra delen av området. Bostäderna 

kom successivt att ersättas av byggnader för verksamheten och idag finns ingen av dessa 

bostäder kvar.I takt med att industrierna växte utvecklades Västerås, och var under lång period 

en av Europas modernaste industristäder, se Figur 8. 

 

 

Figur 8. Kopparlunden 1933 (foto Länsmuseets arkiv, hämtat ur Kulturmiljöutredning Kopparlunden Norr, 
Stockholms Byggnadsantikvarier, rev 2019) 

Kopparlundens historiska framväxt finns mer utförligt beskriven i Kulturmiljöutredning 

Verkstaden 12-21, Kopparlunden Västerås, framtagen av Stockholms byggnadsantikvarier AB 

2019-03-14, ur vilken texten ovan delvis är hämtad. 
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Norra Kopparlunden idag 

Norra delen av Kopparlunden är utvecklad under den senare delen av Metallverkens storhetstid. 

Byggnaderna i området är av skiftande karaktär och flera av byggnaderna har byggts om och till 

vid ett flertal tillfällen. Inom det område som motsvarar dagens planområde finns byggnader 

från i huvudsak 1930-talet fram till 1980-talet, se Figur 9. Liksom i övriga delar av Kopparlunden 

har flertalet av byggnaderna fasader av rött tegel. Utformning och storlek skiljer sig dock åt i 

stor utsträckning. Här finns mindre byggnader, såsom det tidigare modellförrådet (byggnad A5) 

med utsmyckningar i fasadteglet men även mycket stora byggnader, så som det tidigare plåt- 

och bandvalsverket (byggnad 90-91). Höjderna är däremot genomgående låga, motsvarande 

cirka 1-4 våningar. Mellan byggnaderna är stora öppna, asfalterade ytor. Viss grönstruktur finns 

i mindre utsträckning. 

 

 

Figur 9. Flygfoto över Kopparlunden mot söder. Kopparlunden norr är markerat.  

Kulturhistoriskt värde 

Kopparlunden har stora kulturhistoriska värden, såväl som representant för Västerås 

samhällsutveckling som ur ett nationellt perspektiv, genom ASEA:s framväxt från 1800-talets 

senare del genom 1900-talet och den betydelse Kopparlunden spelade i utveckling av industri 

och elektrifiering i Sverige. Också byggnaderna i sig har många gånger höga kulturhistoriska 

värden, dels genom att visa på utveckling och framväxt över tid, men också genom att flera av 

dessa utgör tidstypiska exempel på sin tids industribyggnader. Johan Dellbeck konstaterar i sin 

utredning AB Svenska Metallverken i Västerås (Västmanlands läns museum 1993) att det ”i 

Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, 

tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet” som hela 

Kopparlunden representerar.  

 

Byggnaderna i norra delen av Kopparlunden, uppförda under 1930-80-talet visar på en 

utveckling från småskalig industriarkitektur till storskalig rationell industriarkitektur. I den 

kulturmiljöutredning som togs fram av Stockholms byggnadsantikvarier 2019 lyfts ett antal 

byggnader inom planområdet som kulturhistoriskt värdefulla, se Figur 10 och Figur 11.  

Röd klassning markerar här ett högt kulturhistoriskt värde och innebär att bebyggelsen bedöms 

som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Orange klassning innebär att bebyggelsen bedöms vara av positiv betydelse för stadsbilden 

och/eller inneha ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnader med särskilt högt kulturhistoriskt 
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värde inom Norra Kopparlunden är enligt utredningen byggnad 96, 97, A5 och 73A. Byggnader 

med visst kulturhistoriskt värde är enligt samma utredning byggnaderna 57, 74, 73 och 91 

 

 

Figur 10. Indelning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Röd klassning innebär ett högt kulturhistoriskt 
värde. Orange klassning innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden 

och/eller av visst kulturhistoriskt värde (Kulturmiljöutredning, 2019). 

Kopparlundens kulturhistoriska värden beskrivs mer utförligt i bl a Kulturmiljöutredning 

Verkstaden 12-21, Kopparlunden Västerås (Stockholms byggnadsantikvarier AB, rev 2019-03-

14), Bebyggelseinventering, utförd 2012 av Stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen inför 

planprogram Kopparlunden pp 33 samt AB Svenska Metallverken i Västerås (Johan Dellbeck, 

Västmanlands läns museum 1993). 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 286035, MKB för Kopparlunden norr 2021-06-08 

Beställare: Red Management AB Antagandehandling 

 

21(69) 

 

Figur 11. Kopparlundens byggnader med den numrering som även fortsatt använts, ur utredningen ”AB 
Svenska Metallverken i Västerås” (Dellbeck, VLM 1993) 

5.1.2 BEDÖMNINGSGRUNDER 

- Riksintressen enligt Miljöbalken (1988:808) är statligt utpekade områden till vilka 

hänsyn ska tas i den kommunala planeringen och i bygglovsprövning. Riksintressen för 

kulturmiljö fastställs av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som även tagit fram kriterier för 

bedömning av påverkan och påtaglig skada av ett riksintresse (Rapport från 

Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, 

Handbok 2014-06-23) 

 

- PBL kap 8§13 (förvanskningsförbud) 

Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 

förvanskas. 

 

- PBL kap 8§14 (anpassat underhåll) 

Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens 

värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till 

omgivningens karaktär. 

 

- PBL kap 8§17 (varsamhetskrav vid ändring) 

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 

och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 

värden tas till vara. 

 

- PBL kap 2 §2, §6 (prövning av lokalisering)  
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- Boverkets riktlinjer för värdering och hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

 

- De nationella kulturmiljömålen. 

 

- Riksantikvarieämbetets Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval (2015). 

5.1.3 PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen har sin utgångspunkt i planprogram för Kopparlunden, PP 33 (2016) samt de 

gemensamma mål (2017) som finns för området. Avtal om exploatering upprättades utifrån 

detta. I programmet bedöms hela Kopparlunden kunna bebyggas med 1000–1500 nya bostäder.  

 

Planprogrammet (2016) drar upp riktlinjer och principer för utveckling av området, bland annat 

genom följande punkter: 

- Hela Kopparlunden ses som en hängmatta där de stora hallarna centralt i området 

omges med lägre bebyggelse medan bebyggelsen tillåts bli rejält hög i områdets 

periferi.  

- Gestaltningen ska tydliggöra tidsgapet mellan historia och framtid.  

- Mötet mellan kulturhistoria 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 användning. 

- Nya byggnader med tegelfasader bör inte efterlikna de äldre industribyggnaderna.  

- Befintliga strukturer och befintliga byggnader ska utgöra grunden för framtida 

byggnader och rumsbildningar, vilket skapar en småskalighet i horisontalplanet. Gator, 

platser, gränder, och kvartersstorlekar anknyter till den historiska industrimiljön. 

- Tillbyggnader och nybyggnader ska ges en hög arkitektonisk kvalitet där sockelvåningar 

och allmän platsmark bidrar till liv och attraktivitet.  

- Materialval och omsorg kommer vara avgörande för hur samverkan mellan nytt och 

gammalt kommer att upplevas. 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.  

 

Planprogrammet är ambitiöst och utgår i flera avseenden från platsens kulturhistoriska värden. 

Som del av de övergripande utgångspunkterna formuleras att: 

 

”Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och en kvalitet som tas tillvara 

när området utvecklas. Befintliga byggnader anpassas till nya funktioner. Ny bebyggelse läggs 

till utan att områdets identitet och karaktär förloras”.  

 

Ingen konsekvensanalys av själva planprogrammet gjordes specifikt ur kulturmiljöperspektiv, 

vilket kan förklara varför en del utgångspunkter och riktlinjer inte fullt ut tar hänsyn till platsens 

kulturhistoriska värden, och ibland även innebär en risk för negativ påverkan på dessa, se Figur 

12. Detta gäller bland annat volym och exploateringsgrad liksom i vissa avseenden även material 

och utformning för ny bebyggelse. Däremot anger programmet att ”fördjupade analyser av 

kulturmiljövärdena och byggnadernas tålighet för förändringar och tillägg” ska göras i samband 

med detaljplaneläggning och bygglovsprövning. 
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Figur 12. Karta ur utredning inför planprogrammet, framtagen 2012, vilken beskriver byggnadernas 
kulturhistoriska värden inom Kopparlunden Norr och delar av övriga Kopparlunden (s.48 i 
planprogrammet).  

Efter planprogrammets antagande utvidgades Riksintresset Västerås stad 2018 till att även 

omfatta Kopparlunden, vilket innebar att områdets kulturhistoriska värden ytterligare lyftes fram 

och förstärktes. En följd av detta blev också att hänsyn till de kulturhistoriska värdena i högre 

grad måste tas utifrån fler aspekter, då inte minst det nationella perspektivet förstärkts.  

Den nu aktuella detaljplanen utgår också i högre grad än planprogrammet från Kopparlundens 

kulturhistoriska värden genom att i vissa avseenden ytterligare förstärka och säkerställa dessa.  

 

Det nu föreliggande detaljplanen ger förutsättningar för cirka 900 nya bostäder samt därutöver 

verksamheter och samhällsservice. 

 

Gestaltningsidén för detaljplanen utgår från begreppet urban palimpsest, där platsens historia 

får leva vidare i form av en sorts lagerverkan, där spår av platsens tidigare användning sparas i 

form av fotavtryck och materialitet. 

 

Detaljplanen medför att befintliga byggnader med högt kulturhistoriskt värde behålls, skyddas 

och tillgängliggörs. En del genom att fyllas med nya publika verksamheter, andra med befintliga 

verksamheter som kan bidra till mångfalden i Kopparlunden. Ett antal byggnader pekas ut som 

kulturhistoriskt mycket värdefulla. Planprogrammets bedömning av vilka byggnader som är 

kulturhistoriskt värdefulla avviker dock delvis från bedömningen i den byggnadsinventering som 

togs fram inför planprogrammet (Stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen 2012). Samtliga 

byggnader som bedömts vara kulturhistoriskt mycket värdefulla föreslås sparas. 

Planprogrammet resonerar också kring hur befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt värde 

(orange) inom Kopparlunden ska hanteras i planläggningen, bland annat hur de kan tåla vissa 

förändringar. Inom planområdet för norra Kopparlunden rivs dock alla utom en av dessa 

byggnader.  
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Detaljplanen föreslår att volym och materialitet från större delen av byggnadsmassan med 

positiv betydelse för stadsbilden eller visst kulturhistoriskt värde återskapas, för att på så vis 

öka läsbarheten av och förståelsen för planområdets historia som industriområde.  

 

Detaljplanen innebär att nya kvarter skapas, delvis med utgångspunkt i befintlig struktur. 

Samtidigt får området nu mer av en stadskaraktär med blandad bebyggelse, parker och 

grönstruktur, se Figur 6 och Figur 13. 

 

 

 

Figur 13. Illustration ur detaljplanen med numrering av de befintliga byggnader som bevaras. 

5.1.4 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING 

Konsekvenser utifrån riksintresset hanteras i separat rapport: ”Samlad bedömning av påverkan 

för riksintresset Västerås stad” (Sweco, 2020a). 

 

Befintlig bebyggelse 

Detaljplanen innebär att 5 befintliga byggnader bevaras och förses med skydd. Dessa utgörs av 

de fyra högst värderade (rödmarkerade) byggnaderna enligt tidigare kulturmiljöutredning: 

byggnaderna 96, 97, A5 och 73a samt en av de miljöskapande/kulturhistoriskt värdefulla 

(orangemarkerade) byggnaderna: byggnad 75. I jämförelse med planprogrammet innebär det att 

ytterligare 2 byggnader bevaras och skyddas. 

 

Stora delar av befintlig bebyggelse föreslås dock rivas för att lämna plats åt nya. De byggnader 

som rivs har tillkommit runt 1900-talets mitt och senare del och representerar tiden kring andra 

världskriget liksom även efterkrigstidens rekordår. I de flesta fall utgörs de av större volymer 

med tegelfasader, med inslag av plåt och delvis med stora fönsterlösa partier, se Figur 14.  
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Figur 14. Detalj ur situationsplan med numrering ur AB Svenska Metallverken, VLM 1993 som 

illustrerar förhållandet mellan de byggnader som bevaras respektive rivs inom planområdet. 

Byggnader som bevaras markerade med pilar. 

Ett av de byggnadskomplex som föreslås rivas är det tidigare plåt- och bandvalsverket (byggnad 

90-91) som uppfördes vid 1900-talets mitt (1947 respektive 1954), se Figur 15. Byggnaderna 

omfattar en stor yta med låg höjd, slutna fasader i framförallt tegel och med lanterniner utmed 

takens sträckning för ljusinsläpp. Förutom att byggnaderna är miljöskapande och i hög grad 

bidrar till karaktären i norra Kopparlunden utgör valsverket också ett tydligt uttryck för 

efterkrigstidens rekordår med ökande efterfrågan. 

 

 
Figur 15. Byggnad 90 som planeras att rivas enligt detaljplanen (foto Stockholms Byggnadsantikvarier 
2019).  



 

 

 

 

 

Uppdrag: 286035, MKB för Kopparlunden norr 2021-06-08 

Beställare: Red Management AB Antagandehandling 

 

26(69) 

Ett par av byggnaderna inom området representerar en äldre och mer småskalig struktur. Hit hör 

byggnadsgruppen 73 a, b och c samt byggnad 74, vilka alla är sammanbyggda. Byggnaderna 

uppfördes under åren 1938-54 för den ammunitionstillverkning som nu ökade i omfattning, och 

är härigenom ett betydelsefullt uttryck för utvecklingen vid tiden för andra världskriget, se Figur 

16. 

 

Arbetet här utfördes till största delen av kvinnor, vilket i sig också tillför ett mervärde; dels 

eftersom kvinnors liv och arbete generellt varit mindre synligt i historieberättandet, men i hög 

grad också genom att vittna om hur kvinnor under krigsåren inom många områden ersatte 

männen som arbetskraft, vilket delvis även bidrog till att ge kvinnor större möjlighet att 

förvärvsarbeta på längre sikt.  

 

En av dessa byggnader; kontorsbyggnaden i söder (73 a) bevaras och får ett skydd enligt 

detaljplanen, vilket är mycket positivt ur kulturmiljösynpunkt. Övriga tre byggnader rivs, vilket 

bedöms innebära en stor negativ påverkan på områdets kulturhistoriska värden, dels utifrån 

byggnaderna i sig med sin utformning, historia och tidigare funktion men också genom den mer 

småskaliga struktur och skala de representerar inom området.  

 

 
Figur 16. Byggnad 74 som planeras att rivas enligt detaljplanen (foto Stockholms Byggnadsantikvarier 
2019).  

Exempel på denna småskaliga struktur utgör även byggnad 75 och A5, tidigare snickeri och 

modellförråd. Dessa byggnader, som är sammanbyggda föreslås bevaras och skyddas genom 

detaljplanen, vilket är mycket positivt. Deras placering längst i norr innebär också att de fortsatt 

kommer att vara synliga vid inblickar mot området. 

 

Ny bebyggelse 

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom detaljplanen är omfattande. Stora delar av denna 

ges också en avsevärt högre byggnadshöjd än den rådande. Detta tillsammans med den höga 

exploateringsgraden innebär en risk att den nya bebyggelsen helt eller delvis kommer att 

upplevas dominera på platsen. 

 

Samtidigt utgår detaljplanen i flera avseenden från platsens kulturhistoriska värden. Detta 

genom att bland annat tillskapa siktlinjer och öppningar i den tillkommande bebyggelsen, så att 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 286035, MKB för Kopparlunden norr 2021-06-08 

Beställare: Red Management AB Antagandehandling 

 

27(69) 

delar av befintliga byggnader och områdets karaktär kan upplevas såväl inom planområdet som i 

förhållande till omgivande områden. Inte minst gäller detta öppningar mellan Kopparlundens 

mellersta och norra del. Av vikt är också att något av Kopparlundens ursprungliga karaktär även 

kan uppfattas från angränsande delar av staden utanför Kopparlunden.  

 

Höjder och volymer 

Planområdet karaktäriseras idag av byggnader med en låg höjdprofil, motsvarande cirka 1–4 

våningar. Samtidigt omfattar flera av dessa stora volymer till ytan. Befintliga byggnaders 

utformning och placering har till stor del styrts av funktion, dvs av de olika verksamheternas 

behov. Mellan byggnaderna finns större öppna ytor, mestadels hårdgjorda och inom området 

råder inga större skillnader i markhöjder.  

 

De höjder som föreslås för ny bebyggelse inom planområdet följer planprogrammets idé om 

Kopparlundens utformning som en ”hängmatta”, med lägre bebyggelse i områdets mitt och hög 

till mycket hög i områdets utkanter. Mot norr tillåts byggnader med en varierande maxhöjd på 

mellan 8–16 våningar samt i hörnet mot nordväst även en byggnad med 24 våningar.  

 

De höga höjder som föreslås framför allt inom områdets norra och nordvästra delar innebär en 

mycket stor kontrast till befintliga byggnadshöjder liksom till områdets karaktär idag.  

Sett till hela Kopparlunden finns även något högre byggnader, som tex Arvidsverkstaden i söder. 

Karaktär och byggnader inom planområdet representerar dock i stora utsträckning den senare 

delen av Kopparlundens utveckling, med stora volymer i låga höjder. Om detaljplanen 

genomförs innebär det att denna karaktär kraftigt förändras.  

 

Höga byggnader återfinns även i omgivande stadsdelar, som tex Karlsdal liksom i andra delar av 

staden. Norra Kopparlunden kommer ändå att utmärka sig genom sin omfattning och inte minst 

genom den högsta höjden i nordväst. Förutom den uppenbart negativa påverkan på platsens 

karaktär utifrån kulturhistoriska värden och uttryck, skulle en möjlig positiv effekt av detta 

kunna vara ett ökat intresse för platsen och därigenom i förlängningen en ökad kunskap om 

Kopparlunden och dess historiska betydelse för Västerås som stad och ur ett nationellt 

perspektiv. 

 

Gestaltning 

Till detaljplanen har ett gestaltningsprogram upprättats, som i förhållande till planprogrammet i 

större utsträckning tar hänsyn till och utgår ifrån platsens kulturhistoriska värden och uttryck.  

 

Enligt programmet utgår gestaltningsidén från begreppet urban palimpsest, där platsens historia 

får leva vidare i form av en sorts lagerverkan, där spår av platsens tidigare användning sparas i 

form av fotavtryck och materialitet. 

 

Konkret tar sig detta uttryck främst i det så kallade Hallkvarteret, vars utformning knyter an till 

det tidigare plåt- och bandvalsverket som i och med planen föreslås rivas. Det är främst de yttre 

formerna som tas upp, liksom slutenheten i de utvändiga fasaderna. De inre delarna av kvarteret 

blir mer öppna och tillåter tex balkonger. 

 

Gestaltningsprogrammet knyter också i högre grad än planprogrammet an till befintliga material 

och uttryck. I planen följs detta upp genom bestämmelser som till viss del även reglerar material 

och utförande. 

 

Planen anger också övergripande att ”Bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet 

med välutformade detaljer. Fasadgestaltning ska göras med omsorg om kulörer och material”.  

 

Ambitionen avseende arkitektonisk gestaltning, uttryck och material är mycket god. Hur 

resultatet blir då ett byggande realiseras är dock avhängigt att denna ambition fullföljs i 

praktiken. 
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Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att nu gällande detaljplaner ligger kvar, med industri som huvudsakligt 

ändamål inom området. Varken bostäder eller annan verksamhet medges i dp 313 (1962), som 

omfattar östra och västra delen av aktuellt planområde. För områdets mitt gäller dp 1367 

(1999), vilken även medger handel och kontor.  

 

Nollalternativet innebär också att befintliga byggnader saknar skydd och rivningsförbud, då 

områdets kulturhistoriska värden inte hanteras inte i gällande detaljplaner. Detta medför en risk 

för såväl större förvanskningar av befintliga värden liksom även rivning av befintlig bebyggelse.  

 

Vid en utveckling av norra Kopparlunden utifrån nollalternativet föreligger också en risk att 

området delas upp i flera detaljplaner, med olika förutsättningar och utgångspunkter. En samlad 

plan för området är att föredra, för att på så sätt bättre kunna se till helheten, ta hänsyn till och 

säkerställa platsens kulturhistoriska värden. 

 

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära en stor risk för negativ påverkan på de 

kulturhistoriska värdena över tid. 

 

Samlad bedömning 

Den omfattande rivningen av befintliga byggnader inom planområdet bedöms innebära en stor 

negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena.  

 

I någon mån kan en kompensation sägas göras genom det återskapande av uttryck som framför 

allt det så kallade Hallkvarteret representerar. Men förutom förlusten av de fysiska uttrycken 

riskerar även viktiga delar av berättelsen om Kopparlundens historia och utveckling att försvinna 

genom den föreslagna rivningen. 

 

De byggnader som planeras att rivas utgör också en stor andel av de som tillkommit under 

1900-talets mitt och senare del inom Kopparlunden, vilket innebär att uttrycken för den 

moderna delen av historien i hög utsträckning försvinner. 

 

När det kommer till platsens karaktär blir förändringen också mycket stor jämfört med idag 

avseende såväl struktur, form, funktion och uttryck. Industrikaraktären försvinner till stor del 

inom planområdet som får mer av stadskaraktär med nya kvarter och grönstruktur. Den nya 

bebyggelsens omfattning, volymer och höjder utgör också en stark kontrast till dagens uttryck. 

 

Ur ett historiskt perspektiv skulle ett tillskapande av bostäder kunna sättas i ljuset av 

Kopparlundens tidiga år, då delar av området var bebyggt med bostäder för de anställda.  

Förutom att placeringen till viss del sammanfaller med dessa finns förstås mycket lite 

gemensamt med de bostäder som nu planeras. Däremot fanns vid denna tid även mer av 

grönstruktur än idag. 

Norra delen av Kopparlunden representerar idag dock i första hand ett senare skede i 

Kopparlundens utveckling och historia, vilket till stor del även skapar dess karaktär. 

 

Detaljplanen tar sin utgångspunkt i översiktsplanen och följer även i stora delar det planprogram 

som togs fram inför en utveckling av Kopparlunden (Pp 33). Ingen konsekvensanalys gjordes 

dock av planprogrammet ur kulturmiljöperspektiv, vilket kan förklara varför en del 

utgångspunkter och riktlinjer medför en risk för negativ påverkan på kulturmiljövärdena.  

 

Detaljplanen och dess gestaltningsprogram har fördjupat sin utgångspunkt i platsens 

kulturhistoriska värden. I själva planen följs detta också upp av såväl detaljerade bestämmelser 

som beskrivning av övergripande ambitionsnivå. Detta är mycket positivt.  

Redan i planprogrammet konstateras också att ”Materialval och omsorg kommer vara avgörande 

för hur samverkan mellan nytt och gammalt kommer att upplevas”. 

 

Sammantaget bedöms dock detaljplanen innebära stora negativa konsekvenser för 

kulturmiljövärdena. I förhållande till nollalternativet bedöms den negativa påverkan av 

detaljplanen bli likvärdig eller möjligen något mindre. Detta eftersom flera av de kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaderna genom den nya planen får ett skydd de idag saknar och att 

nollalternativet i sig bedöms innebära en stor risk för negativ påverkan av de kulturhistoriska 
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värdena på sikt. Det finns också ett värde i att platsens fortsatta användning säkerställs och att 

ett helhetsgrepp tas kring planering och utveckling.  

5.1.5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

- Fördjupade analyser inför förändringar 

Enligt planprogrammet föreslås att ”Fördjupade analyser av kulturmiljövärdena och 

byggnadernas tålighet för förändringar och tillägg” ska göras i samband med 

detaljplaneläggning och bygglovsprövning. I viss utsträckning görs detta genom den nu 

pågående planprocessen, men analyser bör även tillämpas i fortsatta processer och 

bygglovhantering. I planbeskrivningen ställs också krav på medverkan av antikvariskt 

sakkunnig vid eventuell ändring av de skyddade byggnaderna, vilket är mycket positivt. 

 

- Dokumentation 

Inför eventuell rivning av befintliga byggnader bör en detaljerad antikvarisk dokumentation 

genomföras. 

 

- Gestaltning 

Planen anger att ”Bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet med välutformade 

detaljer. Fasadgestaltning ska göras med omsorg om kulörer och material”. Avgörande för 

ett gott resultat vid tillägg av ny bebyggelse är att denna ambition fullföljs i praktiken. 

 

- Platsens värden 

Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och en kvalitet som ska tas 

tillvara när området utvecklas, vilket också nämns i såväl planprogram som aktuellt 

planförslag. Ny bebyggelse i området kan läggas till, med stor hänsyn till områdets 

befintliga värden, identitet och karaktär. Av betydelse är också att förmedla kunskap om 

platsens värden och historia, vilket kan göras genom tex skyltning, vandringar i området, 

utställningar mm. 

5.2 BULLER 

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts  

för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka  

stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. För personer  

med nedsatt hörsel orsakar vägtrafikbullerstörningar av taluppfattbarheten vid samtal. Med 

anledning av detta har Boverket fastställt riktvärden för maximal bullernivå vid bostäder. 

5.2.1 NULÄGE 

Planområdet innehåller inga bostäder i dagsläget. Inom planområdet finns flera olika typer av 

verksamheter. Vissa av verksamheterna orsakar idag visst buller bland annat genom 

ventilationsaggregat på taken. Externt buller från befintliga verksamheter och trafik i och 

omkring området samt på E18 och Mälarbanan bedöms inte överskrida gällande riktvärden i 

dagsläget.   

5.2.2 BEDÖMNINGSGRUNDER BULLER 

Vid bland annat planläggning ska bestämmelserna om riktvärden för buller i förordning 

(2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas vid bedömningen av olägenhet för 

människors hälsa, se Tabell 1. Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn 

tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 
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Tabell 1. Riktvärde för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 

2017:359. 

Utomhus Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från väg- och spårväg 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om 

högst 35m
2 

65 - 

På uteplats (om sådan ska 

anordnas i anslutning till 

bostaden) 

50 70 b) 

a) Om den angiva ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 

inte överskrids mellan 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2§ första stycket 3a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i a) 1. Att minst ett bostadsrum i en 

bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med 

mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på förskole- och skolgårdar från väg- och 

spårtrafik (Naturvårdsverket, 2017), se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik för förskole- och skolgård. 

(Naturvårdsverket, 2017) 

Del av förskole- och 

skolgård 

Ekvivalent ljudnivå för dygn 

(dBA) 

Maximal ljudnivå (dBA, fast) 

De delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 

skolgården 

55 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer är 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den 

tiden då skolgården nyttjas. 

5.2.3 PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen innebär att området omvandlas från verksamhetsområde och parkeringar till tät 

bostadsbebyggelse. Den täta bostadsbebyggelsen kommer inrymma en stor mängd bosatta 

personer och området kommer även rymma annan känslig verksamhet i stor utsträckning 

(förskolor). Därmed bedöms området vara av högt värde avseende buller.  

 

De bosatta i området kan komma att störas av buller från i första hand trafik inom och i 

närheten av planområdet samt spårtrafik på Mälarbanan. Förutom bostäder inrymmer 

detaljplanen även två områden för förskola, varvid ett genomförande av detaljplanen innebär att 

barn kan komma att påverkas av trafikbuller vid framförallt utomhuslek. Visst buller från 

verksamheter kan även förekomma.  

 

Trafikbuller från E18, Mälarbanan och omkringliggande vägnät har utretts av Efterklang (2020a) i 

Norra Kopparlunden. Resultatet av utredningen visar att med lämplig planlösning och 

bullerskyddsåtgärder vid balkong på bullerdämpad sida innehålls riktvärdena för samtliga 

planerade bostadskvarter. Beräkningar av ekvivalent ljudnivå har utförts vid fasad per 

våningsplan, se Figur 17, Figur 18 och Figur 19, med trafikprognos år 2040. I Bilaga 2 redovisas 

även bullernivå 1,5 meter över mark.  
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Figur 17. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy tagen från nordväst (Efterklang, 2020a) 

 

Figur 18. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy tagen från nordöst. (Efterklang. 2020a) 
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Figur 19. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy tagen från sydöst (Efterklang, 2020a).  

 

Detaljplanen utsätts för höga trafikbullernivåer från närliggande E18 och till viss del av 

Mälarbanan. Andra bullerkällor är Kopparbergsvägen och Metallverksgatan. Att innehålla 

riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasa är inte möjligt för ett antal byggnader i flera 

av kvarteren. Planerade byggnader utmed E18 får även över 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasader mot E18 vilket är riktvärde för lägenheter som är högst 35 m
2

. I Figur 20 redovisas en 

sammanställning över bostadshus i detaljplanen som innehåller ett visst riktvärde och 

tillhörande restriktioner på planlösningar, med avseende på buller.  
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Figur 20. Sammanställning bostadshus som innehåller ett visst riktvärde och tillhörande 

restriktioner på planlösningar med avseende på buller (Efterklang, 2020a) 

Samtliga kvarter har områden där riktvärdena för uteplatser innehålls med undantag kvarter A 

där lokala bullerskyddsåtgärder kommer behövs vid gemensam uteplats om sådan anordnas.  

 

För byggnader i kvarter A med fasader mot Kopparbergsvägen samt byggnader i kvarter B, D och 

F med fasader mot E18 blir ekvivalent ljudnivå vid fasad över 65 dBA. Planlösningarna för dessa 

byggnader behöver vara genomgående där minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 

vetter mot bullerdämpad sida.  

 

Inom kvarter B kan bullerskyddsåtgärder utföras på balkonger mot bullerdämpad sida. För 

majoriteten av bostäderna behövs endast akustiskt täta räcken som är monterade utan glipor 

mellan räcke och balkonggolv samt fasad och ljudabsorbent i balkongtak. För de bostäder där 

ljudnivån blir upp mot 61 dBA ekvivalent ljudnivå kan även 50% inglasning behövas utöver täta 

räcken och absorbent i balkongtak. För byggnaderna med fasad mot E18 i kvarter F överskrids 

riktvärdet för ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA på bullerdämpad 

sida. Ekvivalent ljudnivå blir 58 dBA och överskrids med cirka 3 dBA medan maximal ljudnivå blir 

77 dBA och överskrids med cirka 7 dBA. Inom kvarter F där riktvärdena överskrids kommer 

bullerskyddsåtgärder på balkong behövas med akustiskt täta räcken som är monterade utan 

glipor mellan räcke och balkonggolv samt fasad. Det behövs även absorbent i balkongtak och 

delvis inglasning 50–75%.  

 

Förskolan som är planerad inom kvarter F innehåller riktvärden med de planerade byggnaderna 

enligt detaljplanen. Även inom kvarter B där en förskola är planerad innehålls riktvärdena.  

 

Efterklang (2020b) har också genomfört en utredning för verksamhetsbuller. Totalt 

identifierades bullerkällor på 8 fastigheter inom området varav majoriteten är så pass tysta att 
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de bedömdes som försumbara vid platsbesök. Fyra bullerkällor bedömdes vid platsbesöket som 

ej försumbara. Beräkningarna visar att bostädernas fasader i de nordligaste delarna utsätts för 

ekvivalent ljudtrycksnivåer på upp till 49 dBA för industriell verksamhet kväll och natt. Med 

tillgång till ljuddämpad sida bedöms riktvärdena för Zon B enligt Boverkets vägledning 

innehållas.  

5.2.4 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Detaljplanen bedöms ha ett högt värde avseende buller eftersom området kommer att hysa 

bostadsbebyggelse med förhållandevis stor mängd bosatta samt förskolor. Bebyggelsen närmast 

E18, Mälarbanan, Metallverksgatan och Kopparbergsvägen påverkas av bullernivåer över 

riktvärdet för bostäder och klarar inte riktvärdena utan vidtagande av åtgärder.  

 

Genom att vidta skyddsbestämmelserna v1, f5, f6 och b4, b6 för detaljplanen bedöms påverkan 

från buller mildras och alla bostäder klarar sig inom riktvärdena för bullerpåverkan.  

 

Med lämpliga val av yttervägg, fönster och ventiler kan god ljudmiljö inomhus erhållas med 

stängda fönster. För fasader mot spårtrafik och ett antal fasader mot vägtrafik kommer tunga 

ytterväggar krävas för att få erforderlig ljudreduktion. Ljudkraven varierar med fönsterstorlek, 

rumstorlek, val av ventilation och ytterväggskonstruktion.  

 

Sammantaget med de åtgärder som anges i detaljplanen bedöms påverkan och konsekvensen 

från buller för nya bostäder och förskolor i området bli liten negativ jämfört med nollalternativet 

då bullerstörningen inte är så kraftig att majoriteten av bostäderna kan byggas utan större 

restriktioner. Däremot tillkommer bostäder och förskola i ett bullerpåverkat område.  

 

För nollalternativet bedöms påverkan till följd av buller öka något på grund av att trafikmängden 

ökar med cirka 1–1,5 % årligen. Området är dock av relativt lågt värde för buller då bostäder och 

förskolor saknas. Påverkan på människors hälsa och miljön bedöms därmed inte få någon 

påverkan och medför därför ingen konsekvens.  

5.2.5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Följande åtgärder föreslås tas hänsyn till utöver de bestämmelser och skyddsåtgärder som anges 

i detaljplanen för att minska risken för negativa konsekvenser av buller:  

 

• Ljudabsorberande material till tak och fasader för att bullerdämpa inne i lägenheterna.  

 

• För att minska bullerspridningen och upplevelsen av buller längs gatorna finns möjlighet 

att anlägga de trafikerade vägarna med så kallad tyst asfalt, d.v.s. en bullerdämpande 

vägbeläggning.  

 

• Utreda möjligheten till begränsning av trafiken på Metallverksgatan för att minska 

bullerpåverkan från fordonstrafiken. 

 

• Gestalta balkonger med bullerdämpande egenskaper enligt Boverkets bestämmelser.  

5.3 FÖRORENAD MARK 

5.3.1 NULÄGE 

Kopparlunden är som tidigare nämnts ett gammalt industriområde där bland annat ASEA och 

Svenska Metallverken haft verksamhet. Inom området har det funnits verksamheter som 

mekanisk verkstad, gjuteri, tråddrageri, tubdrageri, valsverk, metallpress och 

ammunitionstillverkning. Verksamheterna har gett upphov till föroreningar i mark och 

grundvatten som metaller, oljekolväten, PAH och klorerade kolväten. Miljötekniska 

markundersökningar har utförts inom Kopparlunden vid olika tillfällen och i delar av området 

och finns bland annat sammanställda av Structor (2013). Kompletterande miljöteknisk 

markundersökning av klorerade kolväten med efterföljande riskbedömning inom område norr 

har utförts och redovisas i rapporten ”Miljöutredningar Kopparlunden Dp Norr”, daterad 2019-

04-04, rev. 2019-05-17 (Sweco, 2019). 
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Syftet med riskbedömningen har varit att bedöma vilka hälsorisker som de konstaterade 

föroreningarna av klorerade alifater i mark och grundvatten kan innebära utifrån planerad 

markanvändning. Den kompletterande undersökningen visar att det finns klorerade alifater i 

grundvattnet i både lera och i underlagrande morän (Sweco, 2019). Det undersökta området har 

delats in i delområden, se Figur 21. De uppmätta halterna i grundvattnet tyder på att det finns 

en källa av förorening i sydvästra delen av planområdet inom fastighet Verkstaden 20 (inom 

delområde 1 ”Linverket”) och vid den östra gränsen av detaljplanen inom fastigheten Verkstaden 

17 alternativt utanför detaljplanen i öster, se Figur 22 för aktuella områden. Resultatet av de 

utförda undersökningarna innebär att det inte kan uteslutas att det även finns andra 

föroreningskällor för klorerade alifater inom detaljplanen.  

 

Provtagning av porgas indikerar att spridning av klorerade alifater från den mättade zonen är 

låg. Förutsättningarna för spridning av klorerade alifater till porgas under befintliga byggnader 

verkar minskas av förekomsten av lera. Spridning av klorerade alifater till porgas och vidare till 

inomhusluft från misstänkta källområden kan inte uteslutas då provtagningar i dessa områden 

saknas.  

 

 

 

Figur 21. Indelning av fastigheten Verkstaden 

20 (Sweco, 2019) 

 

Figur 22. Fastigheter i Kopparlunden som 

omfattas av Dp Norr (Sweco, 2019). 

 

En översiktlig bedömning av hur riskbedömningen har påverkats till följd av att detaljplanen 

ändrats efter samråder har gjorts (Sweco, 2020b). Riskbedömningen har utförts genom att 

jämföra uppmätta halter i inomhusluft, porgas, jord och grundvatten med framtagna 

platsspecifika riktvärden. De förändringar som gjorts i detaljplanen har ingen betydelse för den 

riskbedömning som tidigare utförts.  

5.3.2 PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen innebär bland annat en förändrad markanvändning med utbyggnad av bostäder och 

förskolor. De miljötekniska utredningarna som utförts inom Kopparlunden Norr visar att risker 

för människors hälsa och miljön inte kan uteslutas, både för befintliga förhållanden och för 

detaljplanens genomförande, som situationen ser ut idag.  

 

För bedömning av vilken föroreningspåverkan som kan accepteras i förhållande till planerad 

markanvändning och påverkan på miljön inom och omkring det aktuella området tas 

övergripande åtgärdsmål fram. De övergripande åtgärdsmålen är till stora delar styrande för 

bedömningen av eventuella åtgärdsbehov inom området. I det miljömålsdokument som tagits 

fram av Sweco (2015) för Kopparlunden som helhet föreslås följande övergripande åtgärdsmål: 

  

1. Människor (barn och vuxna) ska kunna bo, arbeta och vistas i området utan risk för negativa 

effekter på hälsan, kortsiktigt och långsiktigt.  

2. Föroreningar från marken ska inte spridas och leda till negativ påverkan av människors hälsa 

i grannområden.  

3. Skyddet av markmiljön ska säkerställa så att den markfunktion som krävs för planerad 

markanvändning kan upprätthållas.  
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4. Spridningen av föroreningar från Kopparlunden ska inte innebära negativ påverkan på 

recipienter (exempelvis Mälaren) vilket innebär att spridningen inte ska äventyra uppfyllelse 

av nationella, regionala eller lokala miljömål och/eller orsaka oacceptabel belastning 

och/eller negativ påverkan på grund- och ytvatten som naturresurser.  

5. Vid åtgärder ska hållbara lösningar eftersträvas och vid utvärdering 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 åtgärdsbehov och eventuella val av 

saneringsåtgärder. Så långt det är möjligt ska inte kulturmiljövärden påverkas negativt av 

efterbehandlingsarbetet. 

 

Olika typer av markanvändning innebär olika form av exponering för föroreningar. För 

bedömning av risker kopplade till föroreningshalter i detaljplanen har Sweco (2019) tagit fram 

platsspecifika riktvärden. Riktvärdena är framtagna utifrån de övergripande åtgärdsmålen och 

det miljömålsdokument som tagits fram av Sweco (2015) för användning av området dels för 

bostäder, dels för verksamheter. De platsspecifika riktvärdena indikerar om uppmätta 

föroreningshalter innebär en acceptabel risk för människors hälsa och miljön och de används 

som en del i processen för att avgöra om ett område behöver efterbehandlas. Eftersom 

Kopparlunden är ett stort område med olika typ av markanvändning i olika delar av området är 

det motiverat med olika exponeringsscenarier. De platsspecifika riktvärdena har tagits fram 

avseende klorerade kolväten för grundvatten för följande markanvändningsscenarier:   

 

Scenario 1: Bostäder med parkeringsgarage 

Scenario 2: Bostäder utan parkeringsgarage 

Scenario 3: Verksamheter med parkeringsgarage 

Scenario 4: Verksamheter utan parkeringsgarage 

 

Därtill har jämförelsevärden tagits fram för porgas för bostäder samt för verksamheter (Sweco, 

2019).  

 

Den utförda riskbedömningen avseende klorerade kolväten visar på att risker bedöms 

förekomma för människors hälsa och miljön inom planområdet (Sweco, 2019). 

Föroreningsbilden och riskerna inom planområdet varierar något mellan de olika fastigheterna. 

Den utförda riskbedömningen avseende klorerade kolväten har av Sweco (2019) sammanfattats 

enligt följande, se Figur 23 för aktuella fastigheter:  

 

Verkstaden 16 samt del av 

verkstaden 20: 

Bedömd trolig acceptabel risk m.a.p. inandning av ånga i 

planerade bostäder, dock osäker bedömning och 

kompletterande undersökningar rekommenderas för 

avgränsning av föroreningen i plan och djup. 

Verkstaden 17 samt del av 

verkstaden 20: 

Kan ej utesluta oacceptabla risker m.a.p. inandning av ånga i 

planerade bostäder. Kompletterande undersökningar 

rekommenderas för avgränsning av föroreningen i plan och 

djup.  

Verkstaden 18:

  

Bedömd acceptabel risk m.a.p. inandning av ånga (byggnad 

bevaras). 

Verkstaden 20, Linverket: Kan ej utesluta oacceptabla risker m.a.p. inandning av ånga 

(byggnad bevaras). Kompletterande undersökningar 

rekommenderas för avgränsning av föroreningen i plan och 

djup. 

Verkstaden 20, norra delen:  Bedömd acceptabel risk m.a.p. inandning av ånga i planerade 

bostäder. 

Verkstaden 20, södra delen: Kan ej utesluta oacceptabla risker m.a.p. inandning av ånga i 

planerade bostäder m.m. Kompletterande undersökningar 

rekommenderas för avgränsning i plan och djup. 
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Sweco (2019) påtalar att det inte kan uteslutas att högre halter kan förekomma inom 

detaljplanen som medför oacceptabla risker för människors hälsa och miljön. För kommande 

exploatering av detaljplanen rekommenderas därför i utförda undersökningar att 

kompletterande undersökningar ska göras för att klargöra riskerna och åtgärdsbehovet.  

 

Utökade undersökningar kring de påträffade källområden som redovisas i rapporten (2019a) bör 

göras i god tid innan exploatering. De undersökningar som har gjorts nu bedöms tillräckliga 

inför antagande av detaljplanen. När detaljplanen är antaget, alternativt parallellt med att 

detaljplanarbetena pågår, genomförs de kompletterande undersökningar som krävs inför 

eventuell åtgärd. I denna process utförs även en åtgärdsutredning och riskvärdering. 

 

Planbestämmelse finns om att startbesked inte får ges för nybyggnad eller väsentlig ändring av 

byggnads användning förrän föroreningsskada i mark, vatten, grundvatten, byggnad eller 

anläggning har avhjälpts eller byggnadstekniska lösningar som säkerställer skydd mot 

föroreningsskadan har kommit till stånd (generell administrativ bestämmelse). 

5.3.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

För att kunna avhjälpa eventuella föroreningar är det viktigt att de osäkerheter som finns i 

nuvarande utredningar klargörs. Sweco (2019) föreslår att kompletterande undersökningar minst 

ska omfatta:  

- Avgränsning av förorening som har påvisats i grundvatten i den sydvästra delen av 

Verkstaden 20 i plan och djupled, både i mättad och omättad zon. 

- Avgränsning av föroreningen som har påvisats i grundvatten i den östra delen av 

Verkstaden 17 i plan och djupled, både i mättad och omättad zon. 

- Porgasundersökningar inom Verkstaden 16, södra delen av Verkstaden 20 samt inom 

Verkstaden 17 för att utesluta risk. 

 

De kompletterande undersökningarna ska efterföljas av riskbedömning och eventuell 

åtgärdsutredning. Eftersom den styrande exponeringsvägen för klorerade kolväten är inandning 

av ånga har det till exempel betydelse om föroreningen ligger under ett lerlager eller inte och 

om detta lerlager kommer att förbli intakt. Om lerlager försvinner kan det även påverka 

spridningsvägar för grundvattnet. Det bör även säkerställas att inga andra föroreningar ger 

oacceptabla effekter på människors hälsa och miljön.  

 

I detaljplanen (utkast 2020-09-23) anges den administrativa bestämmelsen att ”Startbesked får 

inte ges för nybyggnad eller väsentlig ändring av byggnads användning förrän föroreningsskada 

i mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning har avhjälpts eller byggnadstekniska 

lösningar som säkerställer skydd mot föroreningsskadan har kommit till stånd”.  

 

Under förutsättning att villkoret i detaljplanen följs, att kompletterande undersökningar och 

riskbedömningar görs och att erforderliga åtgärder vidtas, bedöms förorenad mark inte ge 

upphov till negativa konsekvenser till följd av detaljplanens genomförande. Detta gäller även 

påverkan från befintliga byggnader. Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra liten 

positiv konsekvens jämfört med nollalternativet, där risker för negativ påverkan på människors 

hälsa och miljön inte kan uteslutas.  

 

För nollalternativet bedöms påverkan till följd av förorenad mark vara densamma framöver som 

idag. Markanvändningen kommer att vara oförändrad jämfört med nuläget och inga bostäder 

kommer att tillkomma inom området. Eftersom de riskbedömningar som utförts inte kan 

utesluta risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljön i flera delar av området med 

nuvarande markanvändning och utan vidtagande av åtgärder bedöms nollalternativet medföra 

måttligt negativa konsekvenser.  

5.3.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Avhjälpandeåtgärder för att skapa acceptabel risk för människors hälsa och miljön kan göras på 

olika sätt. Ett utgångsläge bör vara att åtgärderna ska utföras på ett så resurseffektivt och 

hållbart sätt som möjligt genom att minimera transportarbete, naturresursförbrukning etc.  
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Om de kompletterande undersökningarna och efterföljande riskbedömningarna visar på ett 

åtgärdsbehov för att minska risken för oacceptabla effekter, ska åtgärdsutredning utföras där 

olika åtgärdsalternativ vägs mot varandra. Åtgärder kan exempelvis vara sådana som hindrar 

föroreningarna att tränga in i byggnaderna, alternativt kan föroreningarna åtgärdas i mark och 

grundvattnet (Sweco, 2019). För klorerade kolväten behöver det utredas om källan till 

föroreningen finns inom detaljplanen eller förkommer som en plym in i området, eftersom detta 

påverkar vilken avhjälpandeåtgärd som ger bestående effekt.   

5.4 DAGVATTEN OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 

5.4.1 NULÄGE 

Västerås dagvattenpolicy (Västerås, 2014b) anger de övergripande målen att bland annat minska 

dagvattenflödena till Mälaren, att rening och fördröjning av dagvatten ska ske så nära källan som 

möjligt och att dagvatten ska utredas i alla planer. Dagvattenpolicyn anger även riktvärden för 

näringsämnen, tungmetaller och olja för bedömning av behovet av rening.  

 

Detaljplanen ligger på mark som idag utgörs av småindustrier och handel med tillhörande 

parkeringsytor. Andelen hårdgjord yta bedöms som relativt stor till följd av detta. Befintliga 

ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns längs Metallverksgatan längs södra 

plangränsen och längs E18 längs den norra plangränsen. I nordsydlig riktning i östra kanten av 

detaljplanen går den kulverterade Emausbäcken (Structor, 2021).  

 

Rörande befintliga ledningar inom planområdet saknas information om befintliga ledningar och 

ledningarna som förväntas finnas antas vara i varierat skick (Structor, 2021). Det finns inga 

kända fördröjnings- eller reningsåtgärder. 

 

Området avvattnas i stort generellt mot söder mot Mälaren som är recipient för avrinnande 

grund- och ytvatten samt dagvatten från planområdet via Västerås hamnområde. Västerås 

hamnområde utgör vattenförekomst SE660825-154247 med beslutade miljökvalitetsnormer 

måttlig ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus 2027 (VISS, 2019). Den ekologiska 

statusen har idag klassificerats till måttlig, otillfredsställande eller dålig till följd av 

hamnverksamhet. Målet är att för andra påverkanskällor än hamnverksamhet ska de åtgärder 

som krävs för att uppnå god ekologisk status vidtas (VISS, 2019). När det gäller kemisk 

ytvattenstatus undantas kvicksilver och bromerade difenyleter (PBDE) och tidsfristen för att 

uppgå god status avseende antracen och tributyltenn har förlängts till 2027 (VISS, 2019).   

 

Den geotekniska utredning som gjorts inom detaljplanen (Tyréns, 2018) visar att jordlagren i 

området består av fyllning över lera som i sin tur överlagrar friktionsjord på berg. Fyllningen 

uppgår generellt till mellan 1–3 meter. Lerans mäktighet bedöms variera mellan 0–8 meter med 

ingen förekomst av lera i de centrala delarna av detaljplanen och med ökande mäktigheter mot 

västra och östra delarna av detaljplanen.  Djupet till berg varierar mellan 1–3 meter i de centrala 

delarna och 5–12 meter i västra och östra delarna av detaljplanen. Grundvattennivån har avlästs 

att ligga mellan 1,7 meter – drygt 3 meter under markytan (Tyréns, 2018). I områdena med 

förekomst av lera bedöms möjligheten till infiltration vara begränsad.  

 

För området har föroreningsberäkningar utförts av Structor (2021) utifrån en ytkartering av 

befintlig situation, se Figur 23, baserad på plankarta daterad 2020-10-06. Resultaten redovisas 

tillsammans med beräkningar för detaljplanen, se Tabell 3.  
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Figur 23. Ytkartering av det aktuella området, befintliga förhållanden, baserad på grundkarta 

samt Google maps (Structor, 2021).  

5.4.2 PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen innebär byggnation av ett flertal bostadsområden med flerfamiljshus, kontor, 

butikslokaler, förskolor och gårdsytor samt bevarande vissa äldre industribyggnader. De stora 

parkeringsytorna som finns idag försvinner därmed. Parkeringar kommer istället att anläggas 

under mark. Detaljplanen regleras ett jorddjup på bostadsgårdarna för att ge förutsättningar för 

plantering av buskar och mindre träd och som fungerar som kommer fungera som infiltration av 

regnvatten. 

 

Västerås Stad har krav på att utflödet av vatten från detaljplanen som ansluts till kommunalt 

dagvattennät maximalt får vara 15 liter per sekund och hektar (l/s, ha) (Structor, 2019a). När det 

gäller föroreningspåverkan har Västerås Stad tagit fram riktvärden för näringsämnen, 

tungmetaller och olja för bedömning av behovet av rening (Västerås, 2014b). 

 

Beräkning av dagvattenflöden utifrån den planerade markanvändningen inom området har 

utförts av Structor (2021). Dagvattensystemet i området dimensioneras för ett 10-årsregn med 

klimatfaktor 1,25 enligt Svenskt Vattens publikation P110. Beräkningarna har utförts utifrån 

ytkartering utförd utifrån utkast till plankarta daterad 2020-10-06, se Figur 24 (Structor, 2021). 

Kvartersmarken i området har delats upp i utredningsområdet, där omexploatering/förändring 

kommer ske så att nytt dagvattensystem behövs, och i befintliga områden, där ingen betydande 

omexploatering kommer att ske.  

 

För att klara kravet på maximalt utflöde på 15 l/s och ha från området för både kvartersmark 

och allmän platsmark behöver fördröjningsmagasin anläggas. Beräkningarna visar på ett behov 

av fördröjningskapacitet på 817 m
3

 för kvartersmarken inom område norr och på drygt 1200 m
3

 

för allmän platsmark inom hela Kopparlunden, varav cirka 17 m
3

 i Kopparlunden Norr.  

 

Beräkning av föroreningsbelastningen i dagvatten från det planerade området har utförts av 

Structor (2019a) i beräkningsprogrammet Stormtac v19.1.2 och redovisas i Tabell 3. 

Föroreningsberäkningarna är baserade på underlag från plankarta 2019-01-31. I och med 

uppdateringen av plankartan bedömde Structor i samråd med Mälarenergi att en justering av 

StormTac-modellen skulle ge ett nytt resultat som faller inom felmarginalen med avseende på de 

schablonhalter som beräkningarna baseras på. Förväntad och årlig föroreningsbelastning och 

föroreningshalt som presenteras i denna utredning är därmed gällande för båda scenarierna. I 

tabellen redovisas både beräknade föroreningshalter efter exploatering i icke-renat och renat 

vatten och för befintliga förhållanden samt riktvärden framtagna av Västerås Stad för bedömning 

av behov av rening av dagvatten vid utsläpp till Mälaren.   
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Figur 24. Planområdet för DP Norr med kvartersmarksindelning mellan områden som 

exploateras; delområde A-G och kvartersgator samt befintliga områden som inte kommer 

genomgå omfattande förändringar. Allmän platsmark som inte behandlas i Structors utredning 

utgörs av vitt område. Indelningen baseras på detaljplanekarta daterad 2020-10-06 (Structor 

2021). 

 

Dagvattnet från detaljplanen efter exploatering kan förväntas innehålla generellt lägre 

föroreningshalter efter exploatering än vid nuvarande förhållanden till följd av förändrad 

markanvändning, se Tabell 3. Beräknade dagvattenhalter bedöms dock fortfarande överskrida 

uppsatta riktvärden för flera ämnen om inte reningsåtgärder vidtas. Vidtas reningsåtgärder, som 

i beräkningsfallet antagits utgöras av regnbäddar och makadammagasin, beräknas halterna 

underskrida riktvärdena (Structor, 2021). I och med detaljplanen genomförande beräknas 

föroreningsbelastningen från området minska.  

 

För att både klara kravet på maximalt utflöde på 15 l/s, ha från området och för rening av 

dagvattnet inom områden med kvartersmark skapas fördröjning i växtbäddar, gröna tak, 

skelettjordar och magasin. Inom allmän platsmark skapas fördröjning i bland annat nedsänkta 

växtbäddar, skelettjordar, grönytor och svackdiken dit uppsamlat dagvatten leds. För områden 

som inte exploateras ställs inga direkta krav på dagvattenhanteringen (Sweco, 2021).  

 

Tabell 3. Beräknad föroreningsbelastning i dagvatten från aktuellt planområde för befintliga  

förhållanden och efter exploatering före och efter rening samt riktvärden (Structor, 2021). 
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Detaljplanen ligger utanför Mälarens översvämningsområde för beräknat högsta vattenstånd 

(Structor, 2021). Inom området finns dock risk för instängda områden som kan översvämmas vid 

extrema skyfall. Detaljplanen anger att det är viktigt att höjdsättningen av ny exploatering utförs 

så att dagvatten vid extrema regn ska kunna rinna av via säkra avrinningsvägar utan att skada 

byggnader och annan infrastruktur. I Figur 25 (och Bilaga 3) visas anläggningar och stråk inom 

allmän plats i hela Kopparlunden för att hantera större regn och skyfall som beror av 

höjdsättningen inom området som inte är fastställd. Detaljplanen föreslår att område norr ges 

en lätt lutning, genom reglering med plushöjd, för att bland annat skapa bättre samband norrut. 

Detta kan vara en fördel avseende avrinningen av dagvatten i området. Golvhöjder, infarter till 

parkeringsgarage och entréer måste säkerställas så att inträngande vatten förhindras och så att 

önskad avrinning uppnås. På plankartan är plushöjder införda i strategiska lägen (SWECO, 2021).  

 

 

Figur 25. Figur som redovisar rekommenderade flödesvägar, som beror av planens 

höjdsättning, vid skyfall för allmän platsmark (mörkblåa pilar) respektive kvartersmark 

(ljusblåa pilar). De röda ringarna redovisar identifierade problemområden/lågpunkter (Sweco, 

2021). 

5.4.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Det saknas nationella bedömningsgrunder för dagvatten. Hanteringen av dagvatten beskrivs i ett 

flertal publikationer från bland annat Svenskt Vatten. När det gäller föroreningspåverkan är ofta 

påverkan på närmaste recipient styrande för bedömning av påverkan och hur denna ska göras.  

 

Detaljplanens genomförande bedöms innebära att dagvattenhanteringen inom området 

förbättras jämfört med nollalternativet i och med att detaljplanen innebär att dagvatten kommer 

omhändertas och fördröjas. I fördröjningsmagasin, svackdiken etcetera, som anläggs kommer 

även viss rening av vattnet att ske. Idag är det oklart i vilket skick befintligt dagvattensystem är. 

En förutsättning är att dagvattensystemet i områden där ingen betydande omexploatering sker 

ses över.  
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Föroreningshalterna beräknas minska och vara lägre än Västerås stads riktvärden efter 

detaljplanens genomförande, med rening av dagvattnet, vilket innebär en mindre påverkan på 

recipienten. Dagvattnets påverkan på Mälaren bedöms därmed generellt bli liten i och med 

detaljplanens genomförande. Möjligheten att uppnå MKN i recipienten kommer att förbättras då 

andelen körbara ytor planeras att minska inom planområdet. Adenelen genomsläppliga ytor och 

grönytor ökar vilket leder till en minskad avrinning.  

 

Området har under lång tid huserat tunga industrier, vilket lett till föroreningar i området. 

Dagvattenlösningar som innebär infiltration av vatten måste utredas avseende 

föroreningssituationen och risken för spridning via vatten för eventuella krav på täta 

dagvattenlösningar.  

 

För hantering av extrema regn är höjdsättning utförd så att dagvatten kan rinna ytledes via säkra 

avrinningsvägar utan att skada byggnader eller annan infrastruktur. Inom planområdet behöver 

marken luta från byggnader, mot låglinjer som avleder vattnet mot gator och eventuella 

översvämningsytor. För kvartersgator sker utformningen så att ytledes avrinning kan ske i sydlig 

riktning. Identifierade problemområden behöver ses över och utformas så att god hantering av 

dagvattnet kan fastställas. Skyfallsvägens nivåer är i plankartan reglerad med plushöjder och 

planbeskrivningen anger att garage behöver en tröskel på angivna höjder som skyddar mot 

skyfall.  

 

Detaljplanens genomförande bedöms jämfört med nollalternativet medföra liten positiv 

konsekvens för Mälaren till följd av dagvattenutsläpp från detaljplanen då föroreningshalterna i 

dagvattnet beräknas minska jämfört med dagens situation och beräknas bli lägre än Västerås 

stads riktvärden. Bedömningen gäller under förutsättning att reningsåtgärder vidtas och att 

dagvattenhanteringen detaljprojekteras i kommande skeden för att bland annat klara 

utsläppskravet på 15 l/s och ha. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka statusen 

eller möjligheten att uppnå gällande kvalitetskrav i vattenförekomsten Västerås hamnområde 

(SE660825-154247). I och med genomgående beräknad minskning av både föroreningshalter 

och mängder kommer möjligheterna att uppnå MKN i recipienten att förbättras på grund av 

andelen körbara ytor och trafikbelastningen planeras minska inom detaljplanen. Samtidig 

kommer andelen genomsläppliga ytor och grönytor att öka vilket leder till en minskad avrinning.  

 

Konsekvenserna till följd av extrema regn bedöms bli små under förutsättning att området 

höjdsätts korrekt och hänsyn tas till intilliggande områden. Jämfört med nollalternativet bedöms 

konsekvenserna bli något positiva, beroende på reningsförmågan i planerade dagvattensystem 

och dagvattenmagasin och under förutsättning att dagvattensystemet i området ses över.  

 

För nollalternativet bedöms påverkan på vatten vara densamma framöver som idag med 

beräknade halter över Västerås Stads riktvärden. Det innebär att även konsekvenserna av 

dagvatten blir oförändrade jämfört med idag. Nollalternativet bedöms innebära liten till måttligt 

negativ konsekvens, eftersom halterna beräknas överskrida Västerås Stads riktvärden och att 

dagvattensystemet idag inte är byggt för kraftiga skyfall. 

5.4.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

I dagvattenutredningen som utförts rekommenderar Structor (2020) ett antal punkter inför 

framtida planering och projektering, varav följande bör beaktas utöver vad som anges i 

detaljplanen: 

 

• För att undvika täta dagvattenanläggningar och kunna infiltrera dagvatten i markprofilen 

måste det via markundersökningar säkerställas att spridning av miljögifter inte kommer 

att ske med dagvattnet.  

 

• Servisanslutningar för varje kvarter bör tas fram så tidigt som möjligt för att underlätta 

planeringen av avvattning på kvartersmark.  

 

• Ytor för dagvattenhantering ska specificeras i plankartan.  
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• Möjligheten att anlägga gemensamma dagvattenanläggningar dit vatten från både 

kvartersmark och allmän platsmark bör utredas. Det största hindret i denna fråga gäller 

avtal för framtida ansvar, skötsel och underhåll.  

 

• Där fastighetsgräns går vid huskropp bör inte byggnaden utformas med utåtlutande 

sadeltak och avvattna takvatten ut mot gata utanför fastighetsgränsen. Avsaknaden av 

förgårdsmark gör att omhändertagande av dagvatten ej blir möjligt för takytan.    

 

Följande förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra dagvattenhanteringen inom 

områden som kommer att vara oförändrade i detta skede har föreslagits av Structor (2021) och 

bör beaktas:  

• Bryta upp stuprör och leda ut vattnet via utkastare mot planteringar, gräsytor etc.  

• Ersätta hårda beläggningar med genomsläppliga 

• Utöka andelen planteringar 

• Upprustning av befintliga dagvattenanläggningar 

 

Sådana åtgärder kräver dock hänsyn till att förorenad jord kan förekomma, där risken för 

föroreningsspridning behöver beaktas.  

5.5 RISKER (TRANSPORT AV FARLIGT GODS) 

Transporter av farligt gods innebär risker för människor och miljö i omgivningen. Farligt gods 

kan finnas av många slag, men av dominerande betydelse är explosiva ämnen, brandfarliga eller 

giftiga gaser, brandfarliga vätskor, oxiderande och giftiga ämnen.   

 

Om det transporterande fordonet blir inblandat i en olycka och det farliga godset kommer ut kan 

följderna bli såväl brand och explosion som spridning av giftig gas och farliga ämnen. 

5.5.1 NULÄGE 

En riskutredning för detaljplan Norr har utarbetats (Brandskyddslaget, 2018) för att utifrån 

riskbilden undersöka lämpligheten i den aktuella detaljplanen och att utvärdera risker inom 

området som människor kan komma att utsättas för.  

 

Riskanalyserna omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv 

och hälsa. Hänsyn har inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller 

miljöfarliga utsläpp. Området Kopparlunden ligger inom det aktuella avståndet för riskkällor.  

 

I Västmanlands län tillämpas en riskpolicy (Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR): 

Farligt gods på väg – Risker och skyddsåtgärder för ADR-transporter /6/) som innebär att 

skyddsavstånd ska beaktas i framtagande av detaljplaner inom 150 meter från vägar och 

järnvägar med transport av farligt gods. Detaljerade rekommendationer finns inte men en 

zonindelning för möjlig markanvändning i förhållande till järnväg och transportled för farligt 

gods finns, se Figur 26.   
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Figur 26. Zonindelning avseende markanvändning i anslutning till väg/järnväg med transport av 

farligt gods (Brandskyddslaget, 2017).  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har år 2006 genomfört en kartläggning av 

farligt godstransporter i Sverige. Förbi detaljplanen, på E18, transporteras enligt kartläggningen 

årligen omkring 29 890–76 920 ton farligt gods. De dominerande volymerna utgörs av icke 

brännbara gaser, brandfarliga vätskor och frätande ämnen, se Tabell 4 (Brandskyddslaget, 

2018). 

 

Trafiken på Mälarbanan ligger i dagsläget på 120 tåg om dagen. Av dessa är 8 godståg. Fram till 

år 2040 räknar Trafikverket med att godstågen på sträckan har ökat till 26 tåg om dagen. Av 

den totala godsmängd som passerar detaljplanen har Trafikverket uppskattat att ungefär 5,4 

procent består av farligt gods. Samtliga klasser förekommer förutom klass 1 och 7. Vanligast 

förekommande är klass 9 (Brandskyddslaget, 2017). 
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Tabell 4. Antal transporter av farligt gods på E18 per dygn, uppdelat på respektive ADR-Klass 

(Brandskyddslaget, 2018).  

Klass Andel 

1. Explosiva ämnen och föremål <0,6% 

2.1. Gaser – Brännbar gas 2,9% 

2.2 Gaser – Icke brännbar. Icke giftig gas 32% 

3. Brandfarliga vätskor 28,5% 

4.1. Brandfarliga fasta ämnen 0,6% 

4.3. Brandfarliga fasta ämnen <0,6% 

5.1. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 0,6% 

6.1. Gifta ämnen <0,6% 

6.2. Giftiga ämnen 1,2% 

7. Radioaktiva ämnen 0,6% 

8. Frätande ämnen 20,9% 

9. Magnetiska material och övriga farliga ämnen. 11% 

 

Bensinstationen på Kopparbergsvägen säljer bensin, diesel och etanol. Den befintliga 

lossningsplatsen för drivmedel är idag utförd utan spillzon. Vid ett läckage vid lossning kommer 

drivmedlet spridas på gatan. Området där bensinstationen är belägen lutar ner mot planområdet 

vilket innebär att vätska som läcker ut söker sig ner mot området. Dock är vägen mellan 

bensinstationen och planområdet doserad och utförd med brunnar som kommer hejda ett 

läckage innan det når Kopparbergsvägen.  

5.5.2 PLANFÖRSLAGET 

Den aktuella detaljplanen innebär att större delen av befintlig bebyggelse rivs och ersätts med 

ny bebyggelse. Området kommer främst bebyggas med bostäder och längst i norr mot E18 är 

mark avsatt för parkeringsgarage. Befintlig bebyggelse som sparas i de västra och nordöstra 

delarna kommer kunna inrymma centrumverksamhet, gymnasium, kontor eller annan 

verksamhet som inte har krav på skyddsavstånd (Z1). Två förskolor finns planerade i området; en 

i mitten av området och en i de östra delarna.  

 

Parkeringsgaraget planeras att uppföras inom ett skyddsavstånd på 3–40 meter från E18. 

Närheten till E18 innebär att parkeringsgaraget måste uppföras så att människor inte exponeras 

för oacceptabla risker. Brandskyddslaget (2018) bedömer att parkeringsgaraget kan uppföras så 

länge byggnadens höjd vid varje given sektion är lägre än påfartsrampen till E18 samt att 

föreslagna åtgärder samtidigt vidtas. Föreslagna åtgärder enligt Brandskyddslaget (2018) finns 

inarbetade i detaljplanens plankarta (f8 , m1, m2) . Dels ska garagets tak utformas som gata och 

inte uppmuntra till stadigvarande vistelse (f8), överdäckning görs tät så att skydd mot brand- och 

gasspridning till parkeringsgaraget erhålls (m1) och utrymningsvägar placeras så att utrymning 

kan ske till säker plats vid olycka på E18 samt att friskluftsintag placeras högt mot trygg sida 

(m2).  

 

Den nya bostadsbebyggelsen närmast E18 och parkeringen förses även med restriktionen att 

utrymningsvägar och friskluftsintag placeras bort från riskkällan (m2). 

 

Ett PM (Brandskyddslaget, 2020) baserat på tidigare riskbedömning utredde avåknings- och 

avrinningssydd för påfartsramp E18 och Kopparbergsvägen. Påfartsrampen till E18 och 

Kopparbergsvägen bedöms inte ha kapacitet för att hålla kvar ett tyngre fordon på befintlig 

vägbana samt bedöms ha för låga kantstenar för att hålla kvar ett vätskeutsläpp. Befintligt 

vägräcke bör enligt utredningen bytas ut till ett räcke i kapacitetsklass H2 och kompletteras med 

kantsten, förhöjd kantbalk eller motsvarande om minst 20 cm.  

 

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom detaljplanen förrän befintligt vägräcke längs 

rampen till E18 byts till ett räcke i kapacitetsklass H2 som kompletteras med kantsten, förhöjd 

kantbalk eller motsvarande om minst 20 cm i förhållande till vägbanan (villkor för startbesked). 
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5.5.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Risker bedöms genom att väga samman sannolikhet och konsekvens (i stället som för 

miljöaspekterna väga samman värde och påverkan för att få konsekvensen). Sannolikhet innebär 

hur troligt det är att en olycka inträffar och konsekvens hur allvarliga konsekvenser den olyckan 

skulle kunna orsaka. Precis som för övriga aspekter bedöms sannolikhet och konsekvens efter 

att inarbetade skyddsåtgärder vidtagits. 

 

Avståndet mellan E18 och planområdet innebär att de skyddsavstånd som tillämpas i 

Västmanlands län (Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, 2006) måste beaktas. En stor del 

av farligt gods-transporterna förväntas vara av samma klassning som under kartläggningen från 

år 2006, vilket innebär att riskområdet vid en olycka främst är i direkt närhet till platsen för 

olyckan. Detaljplanen är belagt med restriktioner (m1 och m2) för att skydda människor mot 

påverkan vid en eventuell olycka med farligt gods på E18.  

 

Anläggandet av nya vägräcken med kapacitetsklass H2 med ett kompletterande avrinningsskydd 

bedöms ge fullgott skydd mot både avåkning och avrinning mot planområdet.  

 

Bensinstationen bedöms inte påverka detaljplanen negativt eftersom den fastighet som ligger 

närmast inom planområdet är befintlig och ska behållas och fungerar som ett skydd mot 

detaljplanen, förhållandet blir den samma som idag. 

 

Den kommunala biogasledning som finns öster om området har ett avstånd till detaljplanen som 

överskrider skyddsavståndet till biogasledning som både MSB och Energigas Sverige publicerat. 

Biogasledningen ses därför inte som en riskkälla att beakta. 

 

Avståndet mellan detaljplanen och Mälarbanan, tillsammans med befintlig bebyggelse inom 

Kopparlunden Öst, utgör sammantaget ett grundskydd för detaljplanen att påverkas av olyckor. 

Då eventuella olyckor på Mälarbanan inte skulle nå förbi Kopparlunden Öst och de eventuella 

skyddsåtgärder som behöver vidtas där för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Riskinventeringen (Brandskyddslaget, 2018) visar att riskerna är så låga att detaljplan Norr kan 

genomföras utan vidare krav på säkerhetshöjande åtgärder i förhållande till järnvägen. 

 

Sammantaget bedöms detaljplanen inte innebära någon risk för människor då Mälarbanan, 

bensinstationen och biogasledningen ligger på ett sådant avstånd att de inte bedöms påverka 

detaljplanen negativt. Så länge nytt vägräcke med avrinningsskydd samt utbyggnaden längs E18 

följer restriktionerna i detaljplanen bedöms inte detaljplanen medföra skada på boende i 

området. 

 

Nollalternativet bedöms inte innebära någon risk då inga verksamheter eller bostäder planeras 

inom skyddsavståndet från E18 samt att riskavståndet till Mälarbanan och biogasledningen 

innebär att det skyddsavstånd som tillämpas i Västmanlands län för verksamheter beaktas. 

5.6 NATURMILJÖ 

5.6.1 NULÄGE 

Befintlig mark inom detaljplanen är till övervägande del antingen bebyggd eller asfalterad. 

Endast enstaka mindre gräsytor finns. Vegetationen består i princip av ett större träd nära den 

östra plangränsen som inte är särskilt ekologiskt värdefullt men utgör ett karakteristiskt inslag i 

stadsbilden samt ett träd i den västra delen av planområdet, söder om kontorsbyggnaden i fyra 

våningar som sitter ihop med Linverket. 

 

Det finns inga träd som är att betrakta som alléträd. Det mistelbärande trädet i södra delen av 

Verkstaden 16 som fanns med i samrådsförslaget ligger nu efter reviderad plangräns utanför 

planområdet. Detta gäller även den låga trädrad längs med Metallversgatan. Då det inom 

Kopparlunden finns en stor mistelpopulation är det möjligt att mistel kan ha spridit sig även till 

träd där den inte tidigare observerats.  
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5.6.2 PLANFÖRSLAGET 

Inga naturmiljöer påverkas av detaljplanen. Det större trädet som finns nära östra plangränsen 

behöver tas bort för att möjliggöra den nya anslutningen till gång- och cykelbron över E18. Detta 

träd är dock inte särskilt ekologiskt värdefullt, även om det utgör ett karakteristiskt inslag i 

stadsbilden. Det träd som finns i detaljplanens västra del strax söder om byggnad 97 kommer 

att bevaras. 

 

I detaljplanens östra del föreslås ett allmänt parkstråk, kallat Norra parken. Parken blir en del av 

ett längre nord-sydligt grönt kommunikationsstråk genom Kopparlunden och vidare norrut via 

gång- och cykelbron. En koppling skapas därmed mot parkområdet norr om motorvägen. 

Förslaget skapar en allmän tillgång till mötesplatser och grönska. Då bostäder och förskola ska 

tillkomma inom detaljplanen är den grönska som finns inom området mycket värdefull att 

bevara och utveckla för upplevelsen. För de bostäder som planeras i området kommer 

framförallt bostadsgårdarna vara platsen för lek. Bristen på större grönområden eller parker i 

närområdet förutsätter god kvalitet och varierat innehåll på de vistelseytor som finns inom 

detaljplanen. Det är av stor vikt att detta bevakas och kravställs. I planen regleras ett jorddjup på 

gårdarna för att ge förutsättningar för plantering av buskar och mindre träd. 

5.6.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Inom planområdet finns i dagsläget en liten andel grönska. Detaljplanen får en delvis utvecklad 

grönstruktur genom parkstråket i öst och ett träd i de västra delarna bevaras, vilket kan ha 

betydelse för bl.a. mistelpopulationens möjlighet till spridning. Bostadsgårdar och andra 

vistelseytor kommer kunna bidra till ökad grönstruktur. Dessa ytor är dock inte reglerade i 

plankartan. Det större trädet i den östra delen behöver tas bort. Trädet har värden för 

stadsbilden men är inte ekologiskt värdefullt.  

 

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen medföra liten positiv påverkan på grund av 

parkstråket i öst och bevarandet av trädet i väst. Den utvecklade grönstrukturen som tillkommer 

i området kan på lång sikt öka de biologiska värdena inom detaljplanen och bidra till positiva 

konsekvenser. Till år 2030, då detaljplanen bedöms ha genomförts och området är utbyggt, 

bedöms dock de nya träden och den grönstruktur som tillkommer i området inte hinna uppnå 

några höga biologiska värden. Därmed bedöms detaljplanen få ingen till liten positiv konsekvens 

jämfört med nollalternativet som innebär att grönstrukturen bevaras likt nuläget.  

5.6.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Nedan finns rekommendationer till åtgärder för att bevara och utveckla naturmiljön i 

detaljplanen:  

 

• Plantera gynnsamma träd för mistlar samt gör försök med att plantera in mistel i dessa 

träd. Träden som planteras bör vara av olika ålder för att bidra till att vara gynnsamma 

för etableringen av mistlar. 

 

• Övervaka etableringen av nya träd under förslagsvis fem år för att ersätta träd som 

eventuellt dör under den perioden.  

 

• Främja gröna ytor inom bostadsgårdarna samt dimensionera växtbäddar på 

bostadsgårdarna så att det möjliggör planteringar i tillräcklig omfattning.  

5.7 FLYGHINDER 

5.7.1 NULÄGE 

Planområdet ligger inom flyghinderzon för Luftfartsverkets och Försvarsmaktens verksamheter. 

Försvarsmakten måste beaktas vid byggnader över 44 m och Luftfartsverket måste beaktas vid 

byggnader över 20 m. Luftfartsverket, Västerås flygplats, Eskilstuna flygplats och 

Försvarsmakten var remissinstanser under samrådsskedet. Luftfartsverket hade inget att erinra 

mot detaljplanen och en Flyghinderanalys (2019) godkändes utan anmärkningar. Eskilstuna 

flygplats samt Nya Västerås flygplats hade inget att erinra mot detaljplanen.  
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5.7.2 PLANFÖRSLAGET 

Med stöd i planprogrammet och för att uppnå variation i höjdled samt optimala ljus-, ljud- och 

luftmiljöförhållanden föreslås en skärm av högre bebyggelse mot E18 i norr. Skärmen består av 

en basnivå på mellan åtta och nio våningar samt tre höjdaccenter om 24, 12 och 16 våningar 

(från väst till öst). Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan för den högsta byggnaden i 

väst är 84 m. Byggnadshöjderna kommer därmed överstiga de höjder på byggnader som ska 

beaktas enligt Försvarsmakten och Luftfartsverket.  

 

Inga master, kranar, eller andra byggnader får resas tillfälligt eller permanent om de överstiger 

de höjder (möh) som angivits på kartan, se Figur 27. I det fall tex byggkranar m.m. kommer att  

penetrera den på kartan blåa ytan (koniska ytan) måste en flyghinderanalys beställas från LFV 

(Luftfartsverket) av den som ska uppföra konstruktionen. Detta innebär att byggnader i 

bygglovsskedet ska remitteras till Luftfartsverket. En flyghinderanmälan ska även skickas in till 

Försvarsmakten senast fyra veckor före uppförandet av ett högt objekt, innan objektet når en 

höjd av 45 m inom sammanhållen bebyggelse. 

 

 

Figur 27. Karta som redovisar tillåtna höjder inom planområdet. 

5.7.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Luftfartsverkets flyghinderanalys godkänner den nya bebyggelsen inom planområdet som inte 

bedöms påverka flygtrafiken negativt. Byggnader över 20 meter ska dock remitteras till 

Luftfartsverket i bygglovsprocessen. En flyghinderanmälan ska även skickas in till 

Försvarsmakten senast fyra veckor före uppförandet av ett högt objekt. Ingen konsekvens 

bedöms uppstå.  
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5.8 LUFTFÖRORENINGAR  

Inom planområdet har Sweco (2020c) utfört spridningsberäkningar av halterna av partiklar och 

kvävedioxid för nuläget respektive detaljplanen för prognosår 2030.  

5.8.1 NULÄGE 

I nuläget är kvävedioxid och partiklar (PM10) de luftföroreningar som uppvisar högst halter i 

Västerås. Den huvudsakliga källan till dessa luftföroreningar är vägtrafiken och de högsta 

halterna uppmäts i anslutning till tungt trafikerade billeder samt slutna gaturum. 

Luftföroreningar kan även transporteras långväga från källor både inom och utanför Sverige. 

Även vedeldning och industriella verksamheter genererar kvävedioxid och partiklar. Detaljplanen 

angränsar till E18 i norr som är en tungt trafikerad väg. 

5.8.2 PLANFÖRSLAGET 

Kopparlunden Norr är det område i Kopparlunden som angränsar till E18 i norr och påverkas av 

trafikflödena på vägen. Ny bebyggelse inom detaljplanen är planerad i direkt närhet till E18. Med 

stöd i planprogrammet och för att uppnå variation i höjdled och boendeformer samt optimala 

ljus-, ljud- och luftmiljöförhållanden föreslås en skärm av högre bebyggelse mot E18 i norr. 

Skärmen består av en basnivå på mellan åtta och nio våningar samt tre höjdaccenter om 24, 12 

och 16 våningar. 

 

Friskluftsintag ska placeras högt mot trygg sida, det vill säga bort från E18 på exempelvis 

byggnadernas tak.  

5.8.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Sweco (2020c) har utfört spridningsberäkningar för luftföroreningar inom detaljplanen. 

Framtidsscenariot 2030 beräknades med HBEFA:s (2017) prognostiserade emissionsfaktorer för 

2025, för att inte riskera att underskatta halterna. Resultatet från beräkningarna redovisas i 

Figur 28.  

 

 

Figur 28. Sammanställning av högst beräknade halter (µg/m
3

) vid gränsen till detaljplanen vid 

Norra Kopparlunden (Sweco, 2020c). 

 

Enligt spridningsberäkningarna som Sweco (2020c) har utfört visar resultatet att detaljplanen 

inte försvårar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.  

 

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid klaras för samtliga scenarion. För miljökvalitetsmålet 

”frisk luft” klaras årsmedelvärdet för båda scenariona, likaså klaras timmedelvärde för 2030 men 

nuläget tangerar miljökvalitetsmålet. Kvävedioxidhalterna beräknas minska från dagsläget till 

2030. De reducerande halterna av kvävedioxid är en kombinerad effekt av minskade 

bakgrundshalter samt hårdare krav på utsläppsmängder som kommer att driva på 

teknikutvecklingen, vilket förväntas leda till minskade emissioner av kväveoxider. Halterna 

beräknas vara som högst i detaljplanens norra delar som vetter mot E18 men halterna avtar 

snabbt med avståndet.  
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Beräknade partikelhalter klarar miljökvalitetsnormerna för års- och dygnsmedelvärde med god 

marginal, för samtliga scenarion. Dock överstigs miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” årsmedelvärde 

och dygnsmedelvärde för PM10 som ligger på 15 µg/m
3

 respektive 35 µg/m
3 

i planområdets 

norra delar i både nuläget och år 2030. Anledningen till att partikelhalterna inte förväntas 

minska i samma utsträckning som kvävedioxidhalterna mellan scenariona är att den antagna 

minskningen i andelen fordon med dubbdäck till viss del motverkas av den prognostiserade 

trafikökningen. Den prognostiserade trenden när det gäller partiklar och särskilt 

bakgrundshalter inte är lika positiv som för kvävedioxid.  

 

Cirka 200 meter öster om planområdet passerar både pendeltåg och övrig tågtrafik. Vid 

beräkningarna har det antagits att majoriteten av tågen som passerar planområdet är eldrivna 

och därav har försumbar effekt på halterna av kvävedioxid. Tågen ger dock upphov till partiklar 

(PM10) men dessa bidrag har också antagits vara försumbara i beräkningarna. Tågens haltbidrag 

av PM10 är små på grund av deras korta uppehållstid i luften och det långa avståndet till 

detaljplanen.  

 

Gatan ovanpå garagets takbjälklag får en luftmiljö där människor inte bör vistas under längre tid 

och bör därför utformas så att den inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Förslagsvis kan 

entréer och samlingsplatser placeras bort från den utsatta sidan av huset som vetter mot E18 

eller Kopparbergsvägen. Det är även att föredra om tilluften för ventilation inte tas från fasader 

som vetter mot E18 eller Kopparbergsvägen, utan från taknivå eller från andra sidan av 

byggnaden.  

 

Utförandet av detaljplanen medför att människor som vistas inom planområdet inte utsätts för 

en ökad risk för exponering av hälsofarliga luftföroreningar jämfört med nollalternativet. 

5.8.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Det finns många sätt att minska emissioner av luftföroreningar. Följande åtgärder antas ha en 

positiv inverkan på luftföroreningshalterna inom planområdet 

 

• Bullerskärmar. Bullerskärmarnas primära syfte är att minska bullernivåer från trafiken 

men det har också framkommit att de har en positiv effekt på luftkvaliteten. Den 

reducerande effekten ges av att skärmen håller kvar luftföroreningarna på vägsidan och 

därmed minska inblandningen av trafikavgaser på andra sidan (Janhäll, 2015). Det finns 

i nuläget inga bullerskärmar mellan Kopparlunden norr och E18. De planerade 

byggnaderna i detaljplanen bildar dock en barriär mot de omkringliggande vägarna som 

har liknande effekt på luftföroreningarna som bullerskärmarna. Den förändring som 

sker enligt detaljplanen medför att människor som vistas inom planområdet inte utsätts 

för en ökad risk för exponering av hälsofarliga luftföroreningar jämfört med nuläget.  

 

• Vegetation. Vegetation som placeras i närheten av vägtrafik har påvisats ha en inverkan 

på föroreningskoncentrationen. Vegetationen kan på flera sätt påverka luftkvaliteten 

positivt. Dels genom att träden kan öka turbulensen och därigenom underlätta 

spridningen och blandningen av luftföroreningar. Vegetation kan även öka upptaget 

(depositionen) av luftföroreningar, i synnerhet partiklar (Baldauf et al. 2009). För bästa 

möjliga resultat bör vegetationen placeras så nära källan som möjligt. Ur luftsynpunkt 

vore det fördelaktigt att anordna en trädlinje så nära E18 som möjligt, för att kunna 

uppnå bästa möjliga deposition. Utformningen av vegetation kommer att påverka 

möjligheten till spridningen och filtrering av luften och deponering av luftföroreningar 

på vegetationsytorna. Även vegetationen inom detaljplanen kan antas ha en positiv 

effekt på luftkvaliteten genom deponering på dessa träd. Vegetation i täta stadsmiljöer 

kan dock ha en negativ effekt eftersom det kan minska turbulens och därigenom 

omblandningen och spridningen av luftföroreningar (Janhäll, 2015). Vissa av gatorna 

inom detaljplanen kommer att bli slutna vid genomförandet av detaljplanen och därmed 

är det viktigt att inte plantera träden tätt så att gaturummen sluts ytterligare. Risken 

med att träden placeras för tätt är att luftföroreningarna stängs in under trädkronorna 

vilket försämrar ventilationen och kan leda till ökad exponering av luftföroreningar. 

Förslagsvis skulle låga häckar eller buskar kunna placeras i den direkta närheten av 

gatorna.  
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• Hastighetssänkningar. Det finns en stark koppling mellan körförlopp och avgasutsläpp 

och därför kan hastighetsdämpande åtgärder vara viktiga utifrån ett 

luftkvalitetsperspektiv. Det är dock viktigt att vid införande av hastighetsdämpande 

åtgärder se till att de inte ger upphov till ökade variationer i körförloppet eller 

köbildning eftersom körförloppet med acceleration, retardationer och hastighetsnivåer 

är avgörande för åtgärdernas effekt på bränsleförbrukningen och utsläpp av 

kväveoxider. För slitagepartiklar ökar emissionerna med ökad hastighet medan 

avgaspartiklarna minskar ju närmare en motors optimala hastighet den närmar sig och 

vid jämn körning. Sammantaget kommer partikelhalterna minska vid en 

hastighetssänkning samtidigt som en ökad hastighet främjar den fordonsgenererade 

turbulensen som ökar utspädningen av partikelemissionerna. Fördonsturbulensen har 

påvisats vara mycket viktigt för utspädningen i smala gaturum, där luftproblematiken 

oftast är störst.  

 

För att förbättra luftkvaliteten inom detaljplanen finns det åtgärder som tidigare har uppvisat 

reducerande effekter på luftföroreningar. Kombinationen av vegetation samt ett fysiskt hinder, 

exempelvis bullerskärmar/byggnader, har visat störst reducerande effekt och därför skulle en 

trädlinje så nära E18 som möjligt kunna ge positiv effekt ut luftsynpunkt inom detaljplanen. 

Inom detaljplanen kommer slutna gaturum skapas och då kan vegetation försämra 

omblandningen genom minskad turbulens. I dessa typer av gaturum är det viktigt att inte sätta 

träden för tätt så att gaturummet ytterligare sluts.  

 

Inom detaljplanens norra del planeras för nya byggnader som kan fungera som en barriär mot 

E18 genom att dessa fasadkroppar byggs ihop. Genom att bygga ihop fasadkropparna som 

placeras närmast E18 skapas en effektiv barriär mot inträngning av luftföroreningar. Höga hus 

kan även bidra med att renare luft högre uppifrån leds ner till marknivå där människor vistas. Att 

upprätta de hopbyggda husen i olika höjder anses positivt eftersom det ökar vindens turbulens, 

vilket i sin tur ökar möjligheterna för bättre omblandning och spridning av luftföroreningarna.  

 

Enligt Swecos (2020c) spridningsberäkningar så överskrids inte miljökvalitetsnormerna varken 

för nuläget eller framtidsscenariot. Det finns dock inte någon nedre nivå där inga negativa 

hälsoeffekter kan ses och att jobba för att nå så låga luftföroreningshalter som möjligt är 

fördelaktigt.  

5.9 SOCIAL HÅLLBARHET 

En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen 

av sociala frågor och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt. 

Planeringsprocesser där de sociala frågorna förankrats tidigt minimerar risk för oro bland 

närboende och därmed även risk för större omtag under senare skeden. SKA:n ska på så sätt ge 

allmänheten förståelse för de konsekvenser som ett projekt medför och är i likhet med en MKB 

ett underlag för beslut. SKA-verktyget har sin utgångspunkt i människor, med särskild hänsyn till 

människors skilda livssituationer och behov. Målet är inte bara att undvika att den byggda miljön 

förhindrar negativa sociala konsekvenser utan också att den byggda miljön faktiskt främjar 

sociala värden och skapar positiva konsekvenser för människor.  

 

En SKA har även som syfte att säkerställa att mål kopplade till social hållbarhet lyfts och 

bearbetas inom ramen för projektet. Genomförandet av SKA:n ligger i linje med de nationella 

folkhälsomålen, de jämställdhetspolitiska delmålen och barnkonventionen. Arbetet främjar även 

Västerås stads mål gällande jämställdhet, jämlikhet samt tillgänglighet och barnperspektiv. 

5.9.1 NULÄGE 

År 2015 tog Norconsult fram en Social konsekvensanalys (SKA) baserat på Planprogrammet för 

Kopparlunden. Syftet var att undersöka områdets förutsättningar samt att resonera kring 

konsekvenserna av utvecklingen. Analysen är anpassad efter planprogrammets översiktliga 

innehåll och är således generell i sina slutsatser om konsekvenserna av programmet.  
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Under år 2020 har ytterligare en SKA med särskild fokus på barnperspektiv genomförts för hela 

Kopparlunden (Tyréns, 2020). Denna utredning analyserade respektive detaljplan och deltog i 

revidering av dessa. 

 

I dagsläget innehåller Kopparlunden en blandning av småindustrier, kontor, handel och kultur. 

Den industriella prägeln har levt vidare trots att den tunga industrin har flyttat ut. Vissa delar av 

dygnet kan avsaknaden av bostäder och ett bredare vardagsliv i stadsdelen ge upphov till 

ödslighet och otrygghet. Detta gäller särskilt de stora markparkeringarna och de dåligt 

utnyttjade asfaltsytorna. Tillgången på grönyta i området är förhållandevis begränsad och det 

saknas en sammanhängande park för lek, spel och vistelse. Närmsta park ligger cirka 500 meter 

sydväst om planområdet på andra sidan Östra Ringvägen, intill kyrkogården. Trots närheten till 

centrum kan Kopparlunden upplevas som avskilt i och med de barriärer som omger området, i 

synnerhet E18 och järnvägen. 

 

För mindre barn finns få relevanta målpunkter i Kopparlunden. En tydlig målpunkt är kulturhuset 

Culturen som innehåller olika former av kulturell verksamhet som teatrar, biograf med mera. De 

kulturhistoriska värdena i planområdet kan antas ha ett pedagogiskt värde, men förmodas inte 

nyttjas på grund av bristande tillgänglighet. Dagens Kopparlunden är inte ett område som är 

anpassat för barn, med avseende på exempelvis trafiksäkerhet, trygghet, etc. Det ger i sin tur 

påverkan på möjlighet till lek, rekreation och lärande 

5.9.2 PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen möjliggör en utveckling av Kopparlunden från industrimiljö till tät blandstad. Den 

ensidiga karaktären bryts till förmån för mer varierad stadsbebyggelse med plats för bostäder, 

kontor, butiker, verksamheter och lokaler för aktiviteter. Stadsdelen blir därigenom en mer 

integrerad del av stadskärnan med goda förutsättningar för ett rikt och varierat folkliv. 

Förtätningen bidrar också till en mer sammanhängande bebyggelsestruktur med färre 

mellanrum i form av parkeringsplatser och asfaltsytor. 

 

Barnperspektivet  

Det är inte förrän vid 12–14 års ålder som barn utvecklat sin förmåga att tolka trafiksituationer. 

De börjar dock röra sig ensamma i trafiken som fotgängare och cyklister mycket tidigare, om än 

inom ett begränsat område. Barn i åldrarna 11–12 år är särskilt utsatta då de har behov av att 

röra sig längre från bostaden men inte helt har utvecklat sin förmåga att uppfatta 

trafiksituationer.  

 

De platser där barn är som mest utsatta är vid plankorsningar, kring parkerade bilar, 

övergångsställen och nära busshållplatser, varför det är viktigt att det finns säkra passager för 

barn att kunna röra sig fritt mellan hem, skola, vänner och fritidsaktiviteter.  

 

Detaljplanen möjliggör en tydlig struktur med varierad bebyggelse och goda möjligheter till 

referenspunkter i miljön vilket underlättar barns orientering och trygghet att röra sig 

självständigt i området. Stråk, som till exempel gång- och cykelvägar har god kontinuitet och i 

stora delar av området planeras biltrafik ske på cyklister och gåendes villkor, vilket främjar 

barnens trygghet och säkerhet. Detta leder fortsättningsvis till att barnen upplever att de har 

kontroll och ökar på så sätt deras självkänsla.  

 

Enligt riktlinjer för storlek och kvalitet på skol- och förskolegårdar (Västerås stad, 

stadsbyggnadsförvaltningen, 2017c), är utgångspunkten en friyta på minst 40 m
2

 per barn och 

minst 3000 m
2

 stor förskolegård. Inom detaljplanen är två förskolor planerade och ingen av 

dessa uppfyller riktlinjerna för storlek på förskolegården. Friytorna är beräknade till 30 m
2

 per 

barn och de totala ytorna är 2754 m
2

 (+ 266 m
2

 på takterrass) respektive 1500 m
2

.  

 

Enligt detaljplanen har förskolegårdarna placerats med stora ytor i söderläge för att öka 

solljusinsläpp.  

 

I Figur 29 redovisas samtliga knutpunkter till och från Kopparlunden. Passagerna i norr och i öst 

är i form av GC-bro respektive tunnel vilket borgar för säkra passager. Även över 

Kopparbergsvägen i väster behöver en trafiksäker passage tillskapas. Samtliga passager behöver 

också ha goda förutsättningar för trygghet.  
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Enligt detaljplanen finns god tillgänglighet till kollektivtrafik inom planområdet för 

Kopparlunden vilket gynnar barn och unga som är mer beroende av den än vuxna.  

 

 

Figur 29. Planerad utformning av knutpunkter till angränsande stadsdelar från Kopparlunden.  

 

Hälsa och välbefinnande  

I detaljplanen planeras det för en park inom det norra parkstråket som är en del av ett längre 

nord-sydligt parkstråk genom Kopparlunden och vidare norrut mot Emausskolan och 

Gideonsberg. Halva parken planeras inom detaljplan Norr och halva inom detaljplan Öst som 

kommer planläggas i ett senare skede. Det betyder att det enbart är den halva som ligger inom 

detaljplan Norr som kommer kunna nyttjas av de första som flyttar in i området. Utformningen 

av parken är fortfarande under utredning och det är svårt att bedöma hur stor yta som kommer 

kunna nyttjas som park när GC-väg och eventuellt garage under parken är färdigplanerade. Det 

föreslås dock en mindre lekpark inom detaljplan Norrs halva av parkstråket vid den torgbildning 

som skapas mot Metallverksgatan. Vid korsningen Metallverksgatan och förlängningen av 

Kulturstråket planeras en mindre torgbildning med möjlig trädplantering och strax norr om 

denna på Kulturstråket ytterligare en liten torg/park-bildning.  

 

I området är gång- och cykeltrafik prioriterat och detaljplanens intentioner är att det ska vara 

möjligt att köra bil inom området men att genomfartstrafik ska vara förbjuden. 

 

I den Friytekartering som genomförts av FOJAB (2020b) föreslås baserat på Västerås stads 

Grönstrukturplan ett projektspecifikt mål om 5 kvm allmänt tillgänglig friyta per invånare och 

totalt minst 10 kvm per invånare inom 300 meter från bostaden. Som riktlinje för total friyta i 

området tillämpas UN Habitats rekommendationer om minst 15% av total markytan. Dessa 

riktlinjer uppnås med föreslagen exploatering med 20% allmänt tillgänglig friyta i området och 
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6,9 kvm friyta per invånare, samt 20 kvm tillgänglig friyta per invånare inom 5-10 minuters 

promenad, vilket enligt grönstrukturplanen motsvarar cirka 300 meter. Dessa siffror gäller för 

Kopparlunden som helhet.  

 

I Tyréns SKA tillämpades baserat på aktuell forskning en riktlinje om ett minimum av 20 kvm per 

100 BTA vilket bostadsgårdarna i DP Norr inte uppnådde i samrådsversionen. I 

granskningsförslaget har de ökat något men uppnår fortfarande inte riktlinjerna. De uppgår som 

minst till 10 kvm per 100 BTA. Vid samnyttjande med förskolegårdarna uppgår ytan till 13 kvm 

per 100 BTA och vid tillskapande av takgård något högre.  

 

Tillgänglighet 

Genom att befintlig marknivå höjs med en lätt lutning, vilket regleras med plushöjd samt 

bestämmelser om ramper, minskas den stora höjdskillnaden upp mot Emausmotet och en 

koppling mot nordväst kan tillskapas med hjälp av trappor och ramper. De stängsel och hinder 

som idag gör det svårt att röra sig inom området försvinner och en ny finmaskig gatustruktur, 

med en blandning av huvudgator samt gång- och cykelfartgator, tillskapas. Upphöjda 

övergångsställen/passager över gatorna och kopplingar till kringliggande stadsdelar gör det 

lättare att röra sig både inom och genom området. 

 

Det planeras för en blandstad med varierad stadsbebyggelse och plats för bostäder, kontor, 

butiker, verksamheter och lokaler för aktivitet. Med denna blandning inom området skapas 

tillgänglighet med möjlighet till vardagliga ärenden inom bostadsområdet vilket ger goda 

förutsättningar för ett rikt och varierat folkliv.  

 

För byggnadsvolymen i befintlig bebyggelse kan det innebära vissa svårigheter att uppnå fullgod 

tillgänglighet inomhus. I samband med bygglovsprövning för ändrad användning, finns det dock 

möjligheter att stärka tillgängligheten inom de befintliga byggnaderna. Detta kräver dock 

särskild kompetens. God tillgänglighet till bostadsentréer ska säkerställas och framkomlighet 

tryggas. Entréer ska lokaliseras så att avståndet till angöring för färdtjänst och parkering för 

rörelsehindrade inte överskrider 25 meter. Utformningen av allmän platsmark, med hänsyn till 

orienterbarhet och trygghet är särskilt viktig där blandade trafikslag kommer att tillåtas.  

 

Trots nivåskillnader ska bostadsgårdar samt angränsande gator och parker utformas så att det 

är lätt att ta sig mellan dessa. Om möjligt ska sammankopplingen utformas som 

tillgänglighetsanpassad ramp. Där ramp inte är möjlig på grund av att höjdskillnaden är för stor 

kan kopplingen utföras som trappa. Tillgängligheten säkerställs då via trapphusens hissar. 

Bostadsgårdar ska bindas samman med allmän plats eller gemensamhetsanläggning via trappor 

eller ramp, vilket gäller för hela detaljplanen.  

 

Trygghet 

Genom att skapa förutsättningar för ett mer varierat vardagsliv under flera tider på dygnet bidrar 

detaljplanen till en mer befolkad miljö vilket är viktigt ur brottsförebyggande och 

trygghetsskapande synpunkt då social kontroll i form av en informellt övervakande 

kvällsbefolkning med uppsyn mot gator och torg från bostadsfönster etableras. Aktiva 

bottenvåningar och fönster mot gator och öppna ytor fungerar på samma sätt.  

 

Att dagens stora, öppna parkeringsytor som upplevs ödsliga kvälls- och nattetid ersätts av ett 

tydligt nätverk av gator och platser som minimerar antalet ”baksidor” är också en bidragande 

faktor till stärkt trygghet i området.  

 

Detaljplanen har en särskild utmaning i områdets nordvästra hörn där det fortsatt blir en plats 

som är obefolkad och är därmed ett potentiellt område för brottslighet. Gestaltningsprogrammet 

(FOJAB, 2020a) redogör dock för hur platsen ska byggas om i enlighet med förslag i Tyréns SKA 

(2020), vilket förbättrar platsen ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv.  

 

Detaljplanen redogör för befolkade bostadskvarter med tydlig markering mellan privat och 

offentlig plats vilket skapar bra förutsättningar för brottsförebyggande och trygghetsskapande 

miljöer.  
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Mångfald och integration  

Enligt detaljplanen ska Kopparlunden erbjuda ett varierat utbud av bostäder och ett brett utbud 

av lokaler för olika verksamheter. Det innebär att det ska finnas bostäder med olika storlek och 

upplåtelseform samt bostäder för äldre och för personer med olika behov och livsstilar samt att 

förutsättningar ska finnas att skapa nya boendeformer för nya levnadssätt. Förslaget stämmer 

således överens med stadens övergripande integrationsprogram. 

 

Den sociala konsekvensanalysen (Tyréns 2020) rekommenderar att planförslagen kompletteras 

med bostäder för olika grupper, exempelvis studentbostäder eller gruppboende. I 

granskningsversionen av detaljplanen planeras det för en blandning av bostadsrätter, 

äganderätter, hyresrätter/studentbostäder samt äldreboende. 10% av de planerade bostäderna i 

samrådsförslaget har omvandlats till ”Äldrevård”. Denna benämning preciserar inte i vilken 

utsträckning det handlar om äldreboende respektive någon form av vårdinrättning för äldre.  

 

Genom att Kopparlunden Norr utvecklas till en blandstad skapas fler målpunkter som lockar 

allmänheten. Med blandningen av parker, torg och verksamheter kan detta medföra en 

integration och samvaro mellan olika grupper. Den flödesanalys som genomförts visar dock att 

förväntade flöden främst kommer bestå av personer som har en målpunkt i området, och inte 

personer som är på väg någon annanstans (Spacescape 2020).  

 

Området omgärdas i dagsläget av barriärer i form av E18 i norr, Mälarbanan i öster och Östra 

ringvägen i väster. Trots dessa barriärer är det nära till flertalet målpunkter i city och 

centralstationen, se Figur 29. Nuvarande kopplingar mellan Kopparlunden och omgivande 

stadsdelar är främst anpassade för biltrafik. Cykel och gångbanor finns fram till området men 

har stora bister inom det. För att lyckas integrera stadsdelen i staden är det av yttersta vikt att 

kopplingar till andra stadsdelar blir tydliga, säkra och trygga. 

 

Delaktighet  

Tidigt i planprocessen, år 2013, genomfördes en designdialog då aktörer och individer bjöds in 

för att diskutera utvecklingen av området. Det som framkom i samband med det har sedan legat 

till grund för de förslag som arkitekter tagit fram. Det är dock inte tydligt på vilket sätt det 

omhändertagits. Det fanns flertalet kritiska röster mot höghus under dialogen. Med tanke på 

förslagets många höghus skulle detta behöva motiveras och återkopplas till de som deltog i 

dialogen för att upprätthålla legitimitet för projektet.   

 

I samrådsredogörelserna för alla tre detaljplanerna har ett antal föreningar och organisationer, 

kommunala bolag, kommunala nämnder och förvaltningar, myndigheter, politiska partier och 

privatpersoner lämnat sina synpunkter. Tyréns (2020) anser att synpunkterna från de befintliga 

verksamheterna i området bör ha en särskild ställning när det gäller delaktighet, åtminstone från 

de verksamheter som har för avsikt att ha kvar sin verksamhet i området. Det är dock oklart i 

samrådsdokumenten hur verksamheternas deltagande ser ut. Bland annat har Västerås Handel 

lämnat sina synpunkter och eventuellt fungerat som representant för restaurangerna och de 

privata verksamheterna i Kopparlunden. Några av synpunkterna från privatpersoner verkar 

komma från personer som äger en verksamhet i Kopparlunden. Här är några av de mest uttalade 

önskningar/rekommendationer från privatpersoner om Kopparlundens utveckling, enligt 

samrådsdokumenten:  

 

• Inga höghus 

• Prisvärda bostäder 

• Parkeringsplatser 

• Bevara kulturvärden 

• Gång- och cykelvägar 

 

Av de aktörer som har verksamhet i området i dag som intervjuats i Tyréns SKA (2020) har 

ytterst få känt till planerna eller deras möjligheter att yttra sina åsikter om förändringen. De 

flesta är dock spontant positiva till planförslagen även om de inte är insatta i dem. Några 

uttrycker viss oro över risken att parkeringsplatser i anslutning till deras verksamhet kommer 

minska, eller att bygget kommer minska tillgängligheten till deras verksamhet.  
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5.9.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Barnperspektivet 

Ingen av de planerade förskolegårdarna uppnår Stadens/Boverkets riktlinje om 3000 m
2 

sammanhängande yta. De 246 m
2 

som saknas på den västra förskolegården kompenseras dock 

av ytterligare gårdsyta om 266 m
2

 på takterrass. Den sammanlagda ytan på denna förskolegård 

uppgår alltså till 3020 m
2

. Vad gäller den mindre förskolegården som endast uppgår till 1500 m
2

 

har antalet avdelningar minskats från fyra till tre avdelningar för att kompensera för att gården 

inte uppnår riktlinjen. Utöver detta kan eventuellt närheten till Norra parken, som är en del av 

parkstråket i öster, fungera kompensatoriskt. Det måste dock konstateras att för liten 

sammanhängande yta på förskolegård kan ge negativa konsekvenser för barns lärande och 

utveckling. Det är också oklart hur stor del av ytan i den norra parken som kommer kunna 

nyttjas som park då utformningen ännu ej är helt fastställd. Det får dock betraktas som fastställt 

att de första barn som går på förskolan inte kommer kunna nyttja hela norra parken som 

kompensation för den lilla förskolegården.   

 

Enligt Västerås stads riktlinjer kan dock Boverkets rekommendationer frångås om det föreligger 

särskilda skäl. Enligt skäl nummer fyra kan avsteg göras i centrumnära bebyggelse då 

principerna om minimumyta för förskolegård står i konflikt med Översiktsplanens mål om närhet 

för boende till förskola och skola. Kopparlunden bedöms höra till denna kategori och avsteg 

enligt ovan bedöms därför kunna göras.  

 

Detaljplanen skapar goda förutsättningar för samnyttjande av förskolegård/bostadsgård. Detta 

genom att gårdarna sektioneras i publika/privata zoner där förskolegården är tänkt att användas 

av boende respektive allmänhet när förskolan är stängd. Det är ett bra sätt att nyttja ytor 

effektivt, men ställer också krav på utformning för att ytorna ska passa flera grupper och 

användningsområden, samt innebär risk för stort slitage på ytorna. Att förskolegården befolkas 

på kvällar och helger är också bra ur trygghetssynpunkt. 

 

Inom detaljplanen skapas en blandstad med varierande bebyggelse och en struktur som ger 

positiva konsekvenser för barns orienterbarhet. För att säkra barns rörelsefrihet behöver 

passager inom och ut från detaljplanen göras säkra och trygga. 

 

Äldre barn ställer andra krav på sin omgivning i jämförelse med yngre barn. Det är viktigt att 

också tillgodose deras behov och skapa mötesplatser. Cirka 800 meter nordväst om 

planområdet finns Centralens fritidsgård som är en mötesplats för ungdomar. Detta ställer krav 

på säker passage över Östra ringvägen som är en barriär mellan planområdet och området där 

fritidsgården ligger.  

 

Hälsa och välbefinnande  

Ytor för idrott och mer ytkrävande rekreation finns inte inom detaljplanen. Detta kan påverka 

invånarnas hälsa och välbefinnande och leda till minskad motion i vardagen. Norr om 

stadsdelen, på andra sidan E18 några minuters promenad från planområdet, finns fotbollsplaner 

och vidare norrut även grönområdet Mårtens hage.  

 

Ett konsekvent och pålitligt gång- och cykelvägnät är viktigt. I detaljplanen ansluter gång- och 

cykelvägnätet till befintliga knutpunkter och till angränsande områden, vilket medför en positiv 

konsekvens för vardagslivet. Att gång- och cykeltrafik är prioriterat i området ger också en 

positiv konsekvens för människors hälsa med bättre luftkvalitet och större möjlighet till 

vardagsmotion.  

 

Det är svårt att göra en bedömning av kvaliteten på den park som planeras inom det norra 

parkstråket i och med att det enbart är halva parken som ligger inom DP Norr. Enligt skissen i 

gestaltningsprogrammet (FOJAB, 2020a) ser den delen ut att vara mindre än den som kommer 

planläggas inom DP Öst.  

 

De begränsade friytorna på offentlig plats såväl som på bostadsgårdar i området är en svaghet 

som kan ge negativa konsekvenser avseende hälsa och välbefinnande. 10% av de planerade 

bostäderna i samrådsförslaget har dock omvandlats till ”Äldrevård”. Denna benämning preciserar 

inte i vilken utsträckning det handlar om äldreboende respektive någon form av vårdinrättning 

för äldre. Konsekvensen avseende invånarantal beräknas dock bli en minskning från 
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samrådsversionens 1900 invånare till 1853. Såväl allmänt tillgängliga ytor som bostadsgårdar 

kommer enligt detaljplanegruppen troligtvis inte nyttjas av äldreboendet på samma tider eller i 

samma utsträckning som övriga invånare. 

 

Tillgänglighet  

Detaljplanen förbättrar tillgängligheten till området jämfört med nuläget. Ramper och 

tillgängliga entréer skapar ett område med god tillgänglighet vilket ger positiva konsekvenser. 

Att skapa en passage i nordväst över E18 som nås via ramp skapar ytterligare förbättringar med 

avseende på tillgänglighet inom Kopparlunden Norr.   

 

Kopparlundens centrala läge med gångavstånd till centrala Västerås och resecentrum ger 

förutsättningar för god tillgänglighet till staden och regionen. Det är dock en utmaning att skapa 

trygga passager som minskar de mentala barriärerna mellan Kopparlunden och övriga staden.  

 

För att säkerställa tillgängligheten för synskadade är färger, tydlig skyltning, belysning samt 

kontrastmarkering av trappor och andra kanter viktiga aspekter att ta hänsyn till. Enligt 

planbeskrivningen finns inte dessa aspekter redovisade och bör utredas vidare för att kunna 

säkerställa tillgängligheten för synskadade.  

 

Trygghet 

Detaljplanen ger en positiv konsekvens för angränsande områden eftersom Kopparlunden 

kommer att kopplas samman med omkringliggande områden och skapa nya mötesplatser och 

målpunkter. Med fler bostäder och målpunkter inom området skapas en tryggare miljö med mer 

rörelse under större delar av dygnet.  

 

Att förskolegården befolkas på kvällar och helger som nämnts tidigare (Rubrik Barnperspektivet) 

är bra ur trygghetssynpunkt då ytan inte lämnas obefolkad.  

 

I granskningsversionen har gränserna mellan privat och offentlig yta tydliggjorts vilket ökar 

förutsättningarna för territorialitet och social kontroll på bostadsgårdarna.  

 

Mångfald och integration  

Konsekvenserna för detaljplanen avseende mångfald och integration är svåra att bedöma innan 

området fyllts med innehåll.  

 

Att ett nytt område skapas med målpunkter för boende både inom och utanför Kopparlunden 

skapar dock platser för nya möten och förutsättningar för samvaro mellan olika grupper vilket 

kan ge positiva konsekvenser för mångfald och integration. Att cirka 100 bostäder omvandlats 

till ”Äldrevård” som skulle kunna innebära äldreboende bidrar också i viss mån till områdets 

mångfald. 

 

Risken för ökade lokalhyror i området på sikt bedöms vara stor. Detta kan medföra att befintliga 

verksamheter som bidrar till områdets mångfald och blandning blir tvungna att flytta. Detta bör 

ses över i den fortsatta processen.  

 

Förutom upplåtelseform och storlek på bostäderna är priset också avgörande för vilka som har 

möjlighet att bosätta sig i ett område. Trots goda ambitioner i planeringsskedet får nybyggda 

bostäder generellt högre hyror och priser än äldre fastigheter. Nybyggda bostadsområden 

tenderar att få en relativt homogen befolkning, vilket strider mot ovannämnda mål om mångfald 

och integration. För att uppnå målet krävs ett aktivt samarbete mellan Västerås stad, 

fastighetsägare och exploatörer så att åtminstone en del av bostäderna hamnar i en lägre 

prisklass.  

 

Delaktighet  

Det råder vissa oklarheter kring vilka som involverats i de dialoger som genomförts och hur väl 

synpunkter från dessa omhändertagits i processen.  

 

Sammanfattningsvis ger detaljplanen positiva konsekvenser för social hållbarhet i jämförelse 

med nollalternativet. En utveckling från industriområde till tät blandstad kommer ge positiva 
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effekter med ökad trygghet, nya mötesplatser och målpunkter som underlättar vardagslivet för 

boende och besökare inom och i angränsning till detaljplanen.  

 

Nollalternativet antas innebära att området fortsättningsvis innehåller en blandning av 

småindustrier, kontor och handel. Området antas fortfarande ha stora öppna ytor och sparsamt 

med grönska. Nollalternativet bedöms generellt inte ge några konsekvenser då inga nya 

bostäder tillkommer och inte heller förskolor.    

5.9.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Barnperspektivet  

Utformningen av förskolegårdarna blir viktiga då ytan ej uppfyller de riktlinjer som är satta. Det 

blir extra viktigt att skapa väldisponerade gårdar för barn med spännande miljöer och rumslig 

indelning för att skapa stimulerande platser som uppmuntrar till lek och främjar barnens 

inlärning och utveckling.   

 

Det är viktigt att utforma passager så att det blir både säkra och trygga för barn. Detta gäller 

särskilt kopplingen norrut via GC-bro över E18.  

 

Hälsa och välbefinnande  

Att det saknas större yta för idrott eller mer ytkrävande fysisk aktivitet är en brist, vilken bör 

kompenseras genom kreativ utformning av de rekreationsytor som finns, exempelvis genom 

olika typer av utegym, motionsslingor och annat som stimulerar rörelse för personer i alla åldrar. 

Den relativa närheten till bollplaner och grönområden norr om E18 bedöms utgöra ett bra 

komplement under förutsättning att stråket dit inklusive GC-bron blir attraktivt. Då det fysiska 

avståndet till dessa ytor är litet kan emellertid det mentala avståndet vara större på grund av den 

barriäreffekt i form av exempelvis buller och otrygghet E18 har, varför det är mycket viktigt att 

kopplingen över E18 upplevs som mer av en förlängning av parkstråket än en bro över en 

motorled. 

 

För att skapa så stora friytor som möjligt i praktiken är det viktigt med en flexibel och 

mångfunktionell utformning av all friyta. Detta är något som är väl omhändertaget i 

granskningsförslaget, men kommer vara viktigt att lyfta även i den fortsatta processen.  

 

Tillgänglighet  

För att stadsdelen ska bli mer tillgänglig är det viktigt att skapa starka kopplingar till 

angränsande stadsdelar för att minska barriäreffekten av de vägar/järnväg som finns runt om 

området.  

 

För att skapa tillgänglighet för personer med fysiskt nedsatt förmåga och individer med 

funktionsnedsättningar bör underlaget vara jämnt där trappor och kanter undviks. Sittplatser 

skapar en trygghet för dessa grupper och gör det möjligt att ta sig ut för dagliga ärenden.  

 

Trygghet  

Att arbeta med delaktighet kring utformning av bostadsgårdar kan bidra till socialisering bland 

boende och skapa samhörighet vilket stärker den sociala kontrollen på kvartersnivå.  

 

Utformning av anslutning till GC-bro över E18 är mycket viktig för att den viktiga kopplingen till 

grönområdena norr om detaljplanen ska minska den mentala barriären och upplevas trygg.  

 

Mångfald och integration  

För att lyckas skapa mångfald i området krävs ett samarbete mellan Västerås stad, 

fastighetsägare och exploatörer som aktivt jobbar för att skapa olika typer av boendeformer i 

olika prisklasser. Tillgången till lokaler med lägre hyra bör också stärkas. Staden bör bevaka och 

i den mån det är möjligt att vara med och styra vilket innehåll stadsdelen får i termer av 

bostäder, verksamheter och kultur som tilltalar en mindre köpstark målgrupp. Staden bör vara 

den aktör som är ansvarig för att ta denna fråga vidare i processen.  
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Delaktighet  

Verksamheter som finns i området idag kommer antagligen att på sikt påverkas av 

hyreshöjningar till följd av att Kopparlunden blir mer attraktivt. Det är därför viktigt att utarbeta 

en strategi för hur staden kan slå vakt om värdet av att ha vissa verksamheter kvar.   

 

Då de råder oklarheter kring vilka som involverats i de dialoger som genomförts och hur väl 

synpunkter från dessa omhändertagits i processen bör detta ses över och en strategi för 

delaktighet i den fortsatta processen tas fram. Detta kopplar även till områdets identitet som 

kommer präglas av kulturhistorien men även förändras av boende och verksamhetsutövare som 

flyttar in.  

 

För att nya boende i området ska ha en möjlighet att sätta sin egen prägel på området i någon 

utsträckning skulle det vara fördelaktigt om man under byggtiden kunde arbeta med att 

engagera individer i utformandet av gårdar och parker eller utvalda delar av dessa. Det skulle 

skapa mervärden som sociala kontaktytor, stärkt grannskap vilket ökar trygghet och hemkänsla 

under byggtiden som annars kan innebära påfrestningar på boendet.  

6 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER UNDER BYGGSKEDET 

Detaljplanen för Kopparlunden norr kommer att byggas ut i flera etapper och utbyggnaden 

kommer att ske under en längre period. Utbyggnadsetapperna samordnas med utbyggnaden av 

den allmänna infrastrukturen. Buller- och riskfrågan i mellersta och östra delen gör att 

utbyggnaden av dessa områden kommer att behöva ske med start i den norra delen, närmast 

E18. Den västra delen kan i princip byggas ut oberoende av de övriga två områdena. 

 

Själva byggskedet för detaljplanens genomförande kan innebära påverkan på luft, buller, 

landskap, kulturmiljö och vatten samt innebära risker förknippade med anläggningsarbeten.  

 

Under byggskedet kan påverkan ske på recipienten Mälaren genom utsläpp från till exempel 

intensiv trafik och schaktarbeten. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att 

förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. Grävarbeten och 

transporter kan även orsaka bl.a. grumling av dagvattnet.  

 

För att förhindra att förorenat dagvatten når recipienten under byggskedet bör 

fördröjningsdammar och diken anläggas tidigt i byggprocessen. Andra exempel på åtgärder som 

kan vidtas beroende på förväntat föroreningsinnehåll är slam- och oljeavskiljning av dag- och 

dränvatten från arbetsområden i till exempel containersystem.  

 

Under byggskedet finns även risk för utsläpp av främst oljeprodukter från entreprenadmaskiner. 

Spill kan hanteras genom att adsorptionsmedel finns tillgängligt, vilket bör vara ett krav på 

arbetsplatsen.  

 

Bullerstörningar och vibrationer kan också uppstå under byggskedet, vilket kan ge påverkan på 

närliggande bostäder. Det är främst byggtrafik till och från området och buller från 

anläggningsmaskiner som ger ökade ljudnivåer.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. 

Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive 

natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde för maximal ljudnivå 

(tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid klockan 22–07. De allmänna råden innehåller även 

rekommendationer om när högre riktvärden bör kunna tillåtas vid olika typer av verksamheter. 

Huruvida riktvärden kan klaras under hela byggtiden går inte att säga i dagsläget eftersom det 

inte är klart hur arbetena kommer att utföras. Detta utreds i senare skeden.  

 

Att återvinna uppgrävda massor inom ett område för utfyllnad är resurseffektivt. Däremot kan 

massornas tekniska och miljömässiga egenskaper inom Kopparlunden Norr innebära begränsad 

möjlighet att återanvända massorna. Återanvändning av massor och efterbehandling av 

markföroreningar ska i god tid anmälas till Miljö- och konsumentnämnden, Västerås stad.   
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Omfattande byggtrafik och markarbeten under flera månader kan sammantaget vara en 

påfrestning på närboendes hälsa på grund av påverkan från ökat buller, försämrad 

framkomlighet på vägar, damning och risk för förorening till mark och vatten med mera. Ett sätt 

för kommunen att minska denna påverkan är att ställa miljökrav entreprenörer som ska handlas 

upp avseende bland annat arbetsmaskiner, fordonsbränsle, bevattning av vägar och restriktioner 

för buller för att minska miljöpåverkan. 

7 SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE 

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV HUVUDALTERNATIVET OCH NOLLALTERNATIVET  

I Tabell 5 redovisas en samlad bedömning av bedömda konsekvenser vid genomförandet av 

detaljplanen och för nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna av detaljplanen är att 

alla åtgärder inarbetade och föreslagna i detaljplanen vidtas, dock ej att åtgärder föreslagna i 

MKB:n vidtas. Vidtagande av föreslagna åtgärder skapar mer positiv konsekvens för detaljplanen.  

 

Genomförande av detaljplanen bedöms innebära både positiva och måttligt till stora negativa 

konsekvenser. För att möjliggöra bostadsbebyggelse i Kopparlunden Norr har bland annat ny 

bebyggelse utformats för att skärma av höga bullervärden från väg och järnväg på bekostnad av 

lokala kulturmiljövärden.  

 

Tabell 5. Samlad konsekvensbedömning för detaljplanen och nollalternativet för samtliga 

aspekter.  

Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

Kulturmiljö/stadsbild Måttligt till stor negativ 

konsekvens 

 

På grund av rivning av byggnader 

med kulturhistoriska och 

miljöskapande värden, samt att 

nytillkomna byggnader riskerar att 

dominera och förändra 

bebyggelsemiljöns karaktär 

bedöms detaljplanen medföra 

negativa konsekvenser för 

kulturmiljövärdena. Även stadsbild 

och siktlinjer från kringliggande 

stadsdelar och vägar förändras 

och riskerar att påverkas negativt 

genom den planerade 

byggnadshöjden och den höga 

exponeringsgraden. 

 

Dock bedöms bevarandet och 

skyddet av kulturhistoriska 

byggnader enligt detaljplanen vara 

en mycket positiv åtgärd för 

kulturmiljön. 

Måttlig till stor negativ 

konsekvens  

 

Nollalternativet, som för området 

innebär att kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse fortsätter 

vara oskyddad innebär en risk för 

bebyggelsens framtida 

utveckling, vilket kan medföra 

både större förvanskningar i dess 

karaktär liksom även rivningar. 

Buller  Liten negativ konsekvens 

 

Sammantaget med de åtgärder 

som anges i detaljplanen bedöms 

påverkan och konsekvensen från 

buller för nya bostäder och 

förskolor i området bli liten 

negativ jämfört med 

nollalternativet då 

Ingen konsekvens 

 

För nollalternativet bedöms 

påverkan till följd av buller vara 

densamma framöver som idag. 

Området är av relativt lågt värde 

för buller då bostäder och 

förskolor saknas. Påverkan på 

människors hälsa och miljön 
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

bullerstörningen inte är så kraftig 

att majoriteten av bostäderna kan 

byggas utan större restriktioner. 

Däremot tillkommer bostäder och 

förskola i ett bullerpåverkat 

område.   

bedöms därmed inte få någon 

effekt och medför därför ingen 

konsekvens.   

Förorenad mark Liten positiv konsekvens  

 

Kompletterande undersökningar 

och riskbedömningar ska göras 

och lämpliga avhjälpandeåtgärder  

vidtas, vilket förbättrar 

förhållandena inom området 

avseende föroreningssituationen. 

Måttligt negativ konsekvens  

 

De utredningar som är gjorda 

kan inte utesluta risk för negativ 

påverkan på människors hälsa 

och miljön.   

Dagvatten Liten positiv konsekvens   

 

Detaljplanens utbyggnad 

möjliggör en upprustning av 

dagvattensystemen inom 

detaljplanen. Dagvattnet kommer 

omhändertas och fördröjas inom 

området vilket innebär viss rening 

av dagvattnet. Halterna beräknas 

minska till nivåer under Västerås  

stads riktvärden.  

Liten till måttligt negativ 

konsekvens  

   

Befintligt dagvattensystem 

kommer vara kvar. 

Föroreningshalterna beräknas 

överskrida Västerås Stads 

riktvärden och 

dagvattensystemet är inte byggt 

för kraftiga skyfall.  

Risker (transport 

farligt gods) 

Ingen risk 

 

Avståndet mellan E18 och 

detaljplanen innebär att 

restriktioner måste tillämpas. 

Detaljplanen är därför belagt med 

restriktioner för att skydda 

människor mot påverkan vid en 

eventuell olycka med farligt gods 

på E18.  

 

Nya vägräcken med 

kapacitetsklass H2 med 

avrinningsskydd anläggs längs 

påfartsrampen och 

Kopparbergsvägen. 

 

Bensinstationen och 

biogasledningen bedöms inte 

påverka detaljplanen negativt. 

 

Avståndet mellan detaljplanen och 

Mälarbanan, tillsammans med 

befintlig bebyggelse inom 

Kopparlunden Öst, utgör 

sammantaget ett grundskydd för 

att påverkas av olyckor.  

 

Så länge restriktionerna inom 

detaljplanen följs och det nya 

vägräcket installeras bedöms inga 

negativa risker uppstå för 

detaljplanen 

Ingen risk 

 

Avståndet mellan E18 och 

detaljplanen samt detaljplanen 

och Mälarbanan innebär att 

riskavståndet som tillämpas i 

Västmanlands län för 

verksamheter som bedrivs inom 

området inte behöver beaktas. 
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

Naturmiljö Ingen/Liten positiv konsekvens 

 

Detaljplanen innebär att mer 

grönska planteras inom området i 

och med parkstråket i öst samt 

gröna bostadsgårdar. Trädet i väst 

bevaras. Detta kan ha betydelse 

för mistelpopulationens spridning. 

Inga höga biologiska värden 

bedöms dock hinna tillkomma i 

området till år 2030. 

Ingen/liten negativ konsekvens 

 

Området idag innehåller främst 

hårdgjorda ytor, några träd och 

buskar. Ingen ny grönstruktur 

planeras i området och 

grönstrukturen kommer vara lika 

med dagens läge. 

Flyghinder  Ingen konsekvens 

 

Luftfartsverkets flyghinderanalys 

godkänner den nya bebyggelsen 

inom planförslagen som inte 

bedöms påverka flygtrafiken 

negativt. Byggnader över 20 meter 

ska dock remitteras till 

Luftfartsverket i 

bygglovsprocessen. En 

flyghinderanmälan ska även 

skickas in till Försvarsmakten 

senast fyra veckor före 

uppförandet av ett högt objekt. 

Ingen konsekvens bedöms uppstå.  

Ingen konsekvens 

 

Bebyggelsen inom området 

kommer vara av samma höjd 

som idag. 

Luftföroreningar  Ingen konsekvens 

 

Trafikmängden år 2030 beräknas 

öka jämfört med nuläget. Halterna 

av partiklar kommer dock vara 

oförändrade jämfört med nuläget 

och kvävedioxidhalterna förväntas 

minska. Samtidigt planeras 

bebyggelse samt förskolor i 

närheten av trafikerade vägar. Den 

barriär som skapas med 

byggnaderna mot E18 förväntas 

dock generera en bättre 

luftkvalitet i området i jämförelse 

med nuläget. Då det inte 

tillkommer någon 

bostadsbebyggelse eller förskolor 

med nollalternativet, som får en 

positiv konsekvens, får 

detaljplanen sammantaget ingen 

konsekvens.  

Positiv konsekvens 

 

Inom området följs samma trend 

med lägre halter kvävedioxid till 

följd av teknikutveckling och 

minskade emissioner från 

vägtrafiken. Inga bostäder 

tillkommer. 

Social hållbarhet Positiv konsekvens 

 

Detaljplanens utbyggnad medför 

ökad trygghet och skapar nya 

mötesplatser och målpunkter som 

underlättar vardagslivet för 

boende och besökare inom och i 

angränsning till planområdet. 

Ingen konsekvens 

 

Nollalternativet antas innebära 

att området fortsättningsvis 

innehåller en blandning av 

småindustrier, kontor och 

handel. Området antas 

fortfarande ha stora öppna ytor 

och sparsamt med grönska. Inga 

nya bostäder tillkommer och inte 

heller förskolor.    
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7.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för buller, luft och vatten berör detaljplanen.  

 

För luft innebär miljökvalitetsnormen värden som inte får överskridas. Enligt de 

spridningsberäkningar som gjorts visar resultatet att detaljplanen inte försvårar möjligheten att 

uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna för både partiklar och 

kvävedioxid klaras för samtliga scenarion. 

 

Västerås stad omfattas av miljökvalitetsnormer för buller och kartlägger därmed buller inom 

kommunen. Kommunen har tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under 

det närmaste föregående kalenderåret. Kommunen ska uppdatera kartorna vart femte år och ta 

fram ett åtgärdsprogram inom ett år efter att kartläggningen är klar.  

 

Enligt Västerås senaste bullerkartläggning från år 2017 så har områdena närmast E18 

ekvivalenta ljudnivåer upp till 75 dBA vid den östra befintliga byggnaden och resterande delar av 

området närmast E18 har upp till 70 dBA. De södra delarna längs Kopparbergsvägen har 

ljudnivåer upp till 65 dBA och de norra runt 55 dBA. Längs Metallverksgatan är idag ljudnivåerna 

upp till 60dBA. Tågtrafiken på Mälarbanan påverkar de östra delarna av planområdet med en 

ekvivalent ljudnivå upp till 60 dBA. Då detaljplanen och utvecklingen av Västerås stad kan 

komma att bidra till ökad trafik lokalt i området överskrids ljudnivåer på 55 dBA vid fasad för 

bostäder belägna nära gator med trafik inom planområdet. Omgivningsbuller bör därför följas 

upp inför planeringen av bostäder inom planområdet. 

 

MKN för vattenkvalitet berörs på så sätt att dagvatten avrinner till recipienten Mälaren. 

Dagvattnet kommer dock att fördröjas och till viss del renas inom planområdet vid detaljplanens 

genomförande. Dagvattnet bedöms därmed inte påverka statusen eller möjligheten att uppnå 

gällande kvalitetskrav i vattenförekomsten Västerås hamnområde (SE660825-154247).   

7.3 MILJÖMÅL 

En bedömning av hur detaljplanens genomförande påverkar miljökvalitetsmålen redovisas i 

Tabell 6.  

 

Följande miljömål bedöms inte påverkas av genomförandet av detaljplanen och redogörs därför 

inte för i Tabell 6: Mål 5. Skyddande ozonskikt, Mål 6. Säker strålmiljö, Mål 10. Hav i balans, 

levande kust och skärgård, Mål 11. Myllrande våtmarker, Mål 12. Levande skogar, Mål 13. Ett rikt 

jordbrukslandskap, Mål 14. Storslagen fjällmiljö, 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

 

Tabell 6. Detaljplanens konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av 

detaljplanens genomförande. 

Miljökvalitetsmål  
Detaljplanens påverkan på möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsmålen  

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 

Trafikmängderna beräknas öka såväl på E18 som inom området då ett 

stort antal bostäder byggs i området. Samtidigt byggs bostäder med 

en strategiskt god central lokalisering med närhet till goda 

kommunikationer, vilket möjliggör nyttjandet av kollektivtrafiken och 

möjligheterna att ta sig fram med cykel. Därutöver kommer åtgärder 

tillkomma för att minska trafikbelastningen.  

 

Detaljplanen kan till viss del motverka miljömålsuppfyllelsen, men 

lokaliseringen och åtgärder som vidtas skapar förutsättningar för att 

bidra till att öka möjligheten till måluppfyllelse. 

2. Frisk luft  

  

Detaljplanen gränsar till E18 i norr där stora mängder biltrafik finns. 

Detaljplanen kommer även att generera högre trafikmängder inom 

området vilket ger en negativ effekt på luftkvaliteten med högre 

emissioner av partiklar samt kväveoxid. Den barriär som skapas med 

byggnaderna mot E18 förväntas dock generera en bättra luftkvalitet i 

området i jämförelse med nuläget. Resultatet av detaljplanen 
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Miljökvalitetsmål  
Detaljplanens påverkan på möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsmålen  

försvårar inte möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft.  

3. Bara naturlig 

försurning 

Genomförandet av detaljplanen bidrar i viss mån till försurning, 

främst ge- 

nom ökad biltrafik till och från området där fordonen drivs på fossila  

bränslen. Samtidigt kan teknikutvecklingen med elfordon bidra till 

måluppfyllelsen. 

4. Giftfri miljö Detaljplanens genomförande bidrar till att mark som idag innehåller 

föroreningar saneras och tas bort. Inga åtgärder får vidtas innan 

startbesked ges för nybyggnad eller väsentlig ändring av byggnads 

användning förrän sanering av markföroreningar eller 

byggnadstekniska lösningar som säkerställer skydd mot 

markföroreningar har kommit till stånd enligt plankartan.  

Detaljplanen bedöms därmed bidra till uppfyllelse av miljömålet 

genom att anpassa marken till rätt markanvändning. 

7. Ingen övergödning 

 

Genomförande av detaljplanen bidrar i viss mån till övergödning, 

främst genom delvis ökad biltrafik. Dagvattensystem och 

dagvattenmagasin bidrar till viss rening. Ytvattenstatusen i 

recipienten Mälaren bedöms inte påverkas.   

8. Levande sjöar och 

vattendrag 

Dagvattenhanteringen inom området utvecklas för att klara skyfall 

genom korrekt höjdsättning och hänsyn till intilliggande områden. 

Dagvattensystem och dagvattenmagasin inom planområdet renar till 

viss del dagvattnet innan det når recipienten Mälaren. 

Föroreningshalterna i dagvattnet beräknas därmed att minska jämfört 

med dagens situation. Detaljplanen genomförande bedöms inte 

påverka statusen eller möjligheten att uppnå gällande kvalitetskrav i 

vattenförekomsten Västerås hamnområde (SE660825-154247). 

Detaljplanen bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen.  

9. Grundvatten av 

god kvalitet 

Samma resonemang kan föras som för mål 7 och 8. 

15. God bebyggd 

miljö 

Genomförandet av detaljplanen innebär uppförande av nya bostäder i 

ett centralt läge och en förtätning av Västerås stad. Området har en 

strategiskt god central lokalisering med goda 

kollektivtrafikförbindelser. Åtgärder genomförs för buller så att 

riktvärden uppfylls. Däremot tillkommer bostäder och förskola i ett 

bullerpåverkat område och bostäder och förskola i den nordöstra 

delen av planområdet kommer att utsättas för bullernivåer över 

riktvärdet tills detaljplan Öst är fullt utbyggt och vidare 

bullerskyddsåtgärder behöver utredas. Därmed finns stora 

osäkerheter i detaljplanen som till viss del motverkar måluppfyllelsen.  
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BILAGA 1 

Plankarta Kopparlunden Norr 

 

Figur 1. Plankarta Kopparlunden Norr



 

  

BILAGA 2 

Bullerkarta 

 

Figur 2. Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark (Efterklang, 2020a). 
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BILAGA 3 

 

Figur 3. Figur som redovisar rekommenderade flödesvägar, som beror av planens höjdsättning, 

vid skyfall för allmän platsmark (mörkblåa pilar) respektive kvartersmark (ljusblåa pilar). De 

röda ringarna redovisar identifierade problemområden/lågpunkter (Sweco, 2020d).  
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Detaljplan (Dp 1882) för Verkstaden 20 m.fl., 
Kopparlunden Norr, Västerås 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Planuppdrag 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-21, § 197, att ge stadsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta en detaljplan för Verkstaden 20 m.lf., Kopparlunden Norr, 
Västerås 
 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. 
 
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en levande, 
unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn tas till områdets 
kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.  
 
Detaljplanen möjliggör ca 900 bostäder, men även äldrevård, två förskolor, kontor, 
centrumverksamheter samt möjlighet att bedriva hotell och gymnasium/ högre 
utbildning. Detaljplanen möjliggör även en ny gång- och cykelbro för att ansluta 
Kopparlunden till området norr om E18, bland annat Emausskolan.  
  
Kopparlunden är del av riksintresset för kulturmiljövården. Ny bebyggelse ska 
utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, 
material, detaljer och åldrandeaspekter som är jämförbara med områdets 
kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. Särskilt värdefulla byggnader skyddas 
där ursprunglig utformning ska vara vägledande vid ändringar. Utformning av ny 
bebyggelse ska även beakta risker och störningar från E18 och Mälarbanan samt 
hantera områdets markföroreningar. Detaljplanen har utgått ifrån intentionerna i 
Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016). 
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För närvarande tas tre detaljplaner fram i Kopparlunden: 

• Detaljplan (dp 1882) för Verkstaden 20 m. fl., Kopparlunden norr, Västerås 

• Detaljplan (Dp 1879) för Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden Mitt, Västerås 

• Detaljplan (dp 1878) för Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden Syd, Västerås 

 

Granskning 
Hur granskningen har bedrivits 
Förslaget till detaljplan har under perioden 11 januari till 14 februari 2021 varit 
utställt för granskning. Planförslaget har under samma tid varit utställt i Stadshuset, 
stadens hemsida samt Bostad Västerås hemsida. På sociala medier informerades 
det om att detaljplanen var ute på granskning. Vidare gjordes en digital 
presentation med berättarröst som publicerades på Västerås stads hemsida.  

 
Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 27 yttranden, varav 3 utan erinran.  

De inkomna synpunkterna gäller främst detaljplanernas påverkan på riksintresset 
för kulturmiljövården, byggnaders utformning och gestaltning, friytor, storlek 
förskolegård samt parkering och trafik.  

 

Ändringar efter granskningen 
 
Plankarta 

• b6 (bullerdämpande skärm) infogat i norra delen av kvarter A. 

• Ytan för slänt nedanför Kopparbergsvägen (n3) har gjorts något smalare för 
att klara en 3,5 m bred passage mellan stödmur och byggnad. 

• Lägre höjder och minskade e-tal i tre byggnader närmast Metallverksgatan. 
Det här för att tillmötesgå Länsstyrelsens och Länsmuseets synpunkter 
avseende nya byggnaders påverkan på kulturmiljön. Justering av just de här 
tre byggnaderna bedömer stadsbyggnadsförvaltningen medföra störst 
mervinster för kulturmiljön. De har valts genom analyser av 3D-modell.  
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• Plushöjd vid infarten mellan Linverket och kvarter A justerad från +6,3 till 
+6,4 för skyfallshantering.  

• f11 – ny planbestämmelse i nordöstra höghuset (Verkstaden 17) för att 
säkerställa lokal för förskola.  

• Generell utformningsbestämmelse skyfall hänvisar nu till sid 25 istället för 
sid 24 (då planbeskrivningen växt lite sedan granskning). 

• Skrivning kring Västerås stads dagvattenpolicy har lagts till under 
Information. 

 
Planbeskrivning 

• Redaktionella ändringar 

• Korrigering av fastighetsägare för E18. Sid 3 

• Uppdaterad lista på utredningar.  

• Uppdaterad ilustrationsplan med nya våningsantal för tre byggnader, 
reviderad smalare slänt utan träd, plushöjder, nya gatunamn, korrekta 
skuggor och tydligare grafik. Sid 5 

• Uppdaterade sektioner med de sänkta höjderna på tre byggnader. Sid 
7+17+19 

• Uppdaterad vy söderifrån med sänkt byggnad. Sid 8 

• Nya gatunamnen inkluderade på flera ställen i dokumentet.  

• Beskrivning av nya planbestämmelsen b6 i kvarter A. Sid 16 

• Förtydligande kring förskolorna och förskolegårdarna inklusive ny 
planbestämmelse (f11). Sid 18 

• Text om att +6,6 m för lägsta nivå färdigt golv gäller för kvarter A (där 
skyfallsväg går utanför planområdet) på två ställen i planbeskrivningen. Sid 
19 

• Förtydligande kring 3d-fastighetsbildning PARK (P). Sid 20 

• Förtydligande kring tillgänglighet och förskola. Sid 22 

• Text och diagram för slänten mot Kopparbergsvägen har fått en egen 
rubrik. 

• Sektionen har också uppdaterats så att slänten blir något smalare, träden 
tagits bort och ett nytt utsnitt längre norrut lagts in, vilket tydliggör hur 
muren och slänten beter sig allt eftersom höjdskillnaden mellan nivåerna 
växer ju längre norrut man kommer. Sid 22 

• Förtydligande kring skyfallet. Sid 25 

• Förtydliganden kring angöring. Sid 29 

• Förtydligande kring nätstationer. Sid 30 

• Förtydligande kring trafikbuller. Sid 30+32 

• Beskrivning av b6 i kvarter A. Sid 32 
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Genomförandebeskrivning 
• Ny skrivning kring reglering av 3d-fastighet. Sid 38 

• Förtydligande kring brandskyddsavstånd. Sid 40 

• Ny skrivning kring genomförandet av trappan/rampen i nordväst och 
behovet av samordning med Mälarenergi med anledning av u-området. Sid 
40 

• Ny skrivning kring kostnader/ersättning mm baserat på skrivning från 
fastighetsägarna. Sid 40 

 

Inkomna synpunkter 
Nedan redovisas synpunkter som inkommit under granskningstiden samt 
stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Då flera av yttranden har samma 
synpunkter mellan de tre detaljplanerna i Kopparlunden, bemöts de samma sätt i 
kommentarerna. Det gäller även bemötandet av Länsstyrelsens yttrande 
Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken som är mer omfattande än andra 
bemötanden. Vidare har det under granskningen även inkommit yttranden som 
berör frågor som inte är möjliga att hantera i en detaljplaneprocess. Frågorna 
hänvisas istället vidare till berörda förvaltningen inom Västerås stad.  
 
Följande har yttrat sig under granskningstiden men inte haft några synpunkter:  

• 1280 Polismyndigheten i Västerås  
• 1300 Försvarsmakten  
• 1470 Vafab Miljö  

 
Nedan presenteras alla synpunkter som lämnades på granskningshandlingen. 
 
 
Statliga och regionala myndigheter och förbund 
 
LÄNSSTYRELSEN 
 
Allmänt 
Länsstyrelsen yttrade sig över planförslaget 2019-10-09. Beträffande 
ingripandegrunderna enl. 11 kap. 10 § ansåg Länsstyrelsen att ett 
genomförande av detaljplanen kan komma att ge påtaglig skada på 
riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. En 
konsekvensanalys med en samlad bedömning av påverkan på riksintresset 
Västerås stad (Sweco, 2020-11-25) har tagits fram sedan samrådsskedet. 
Konsekvensanalysen omfattar de fyra detaljplaneområdena (syd, mitt, norr och 
öst). Detaljplan öst behandlas dock i mindre utsträckning eftersom inget 
planförslag finns att tillgå.  
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Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen kommer att 
prövas. 
Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
Länsstyrelsen anser att ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra 
en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Västerås stad (U24), 
både riksintresset som helhet och Kopparlunden som del av riksintresset, detta 
utifrån riksintressets motivering samt uttrycket för Kopparlunden. 
Länsstyrelsen tolkar konsekvensanalysen att den samlade bedömningen för de 
tre aktuella detaljplaneförslagen är att riksintresset för kulturmiljövården skulle 
försvagas. I konsekvensanalysen uttrycks dock att ”bedömningen att 
riksintressets värden försvagas förutsätter att den totala rivning som 
planprogrammet redovisar för Kopparlunden Öst inte genomförs. Skulle den 
fullföljas är bedömningen att förändringen är en förvanskning. Det skulle i så fall 
medföra risken för påtaglig skada på riksintresset.”  
Länsstyrelsen bedömning är att oavsett hur detaljplan öst utformas kommer de 
tre aktuella detaljplaneförslagen att skapa en karaktärsförändring från 
industriområde till tätbebyggd stadsdel som kan antas medföra en påtaglig 
skada på riksintresset Västerås stad.  
 
Länsstyrelsen bedömer vidare att de tre detaljplanerna, med rivning av befintlig 
bebyggelse och tillkommande bebyggelse genom höjd, skala och täthet, 
kommer att påverka såväl enskilda uttryck som riksintressemiljön i sin helhet. 
Länsstyrelsen bedömer således att de förändringar som har skett i 
detaljplaneförslagen inför granskningsskedet inte föranleder ett annat 
ställningstagande kring bedömningen om påtaglig skada. Bedömningen om 
påtaglig skada avser såväl motiveringen som uttrycket Kopparlunden.  
Länsstyrelsens bedömning om att detaljplaneförslagen kan antas medföra 
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Västerås stad (U24) utgår 
från följande:  
 
Motivering till riksintresset för kulturmiljövården Västerås stad (U24) 
Riksintresset Västerås stads motivering är ”Stadslandskap med stadsmiljöer 
präglade av medeltida strukturer, regleringen under 1600-talet, 
industrisamhällets stadsbyggande främst i form av industrimiljöer, 
bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal -1940-tal, 
centrumområde som visar modernismens centrumomvandling från ca 1950-tal – 
1970-tal samt av betydelsen som stiftsstad, skolstad och residensstad”. 
Riksintresset Västerås stad är uppbyggt av ett antal delar som är viktiga för att 
förstå Västerås framväxt och platsen som industristad i den svenska historien. 
Delar som bostäder, industrimiljöer och samhällsservice i riksintresset berörs av 
planerna för Kopparlunden syd, mitt och norr.  
 
Kopparlunden är det industriområde som idag kan berätta om industrins 
utveckling i Västerås: byggnaderna står kvar, de stora ytorna, strukturerna med 
mera. Kopparlunden är ett av få exempel i Sverige på en välbevarad och 
storskalig industribebyggelse tillkommen under industrialismens genombrottstid 
i slutet på 1800-talet. Området har i huvudsak byggts ut i etapper mellan slutet 
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av 1800-talet och fram till mitten av 1950-talet. I Sverige finns få andra exempel 
på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under 
industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet. ” Kopparlunden är ett 
av få kvarvarande industriområden som fortfarande både visar industrimiljön 
och sambanden mellan bostadsbebyggelse (bostadkvarteren Ivar, Kåre, Josef 
och Östra kyrkogården). 
 
Industriepoken visar sig genom industrimiljöerna, bostadsbebyggelsen, övriga 
sociala funktioner från tiden till exempel begravningsplatsen och 
samlingslokaler. I Västerås har en stor omvandling skett och sker i de utpekade 
industrimiljöerna i riksintresset Västerås stad. Industrimiljöerna har gått från att 
vara industrier till bostadskvarter och sambanden mellan industrin och den 
övriga stadens funktioner som bostäder och sociala inrättningar är idag 
svårlästa. Omvandling av det sista kvarvarande industriområdet där karaktären 
industri byts till karaktären bostadsområde påverkar därför riksintresset 
Västerås stad påtagligt. 
 
I konsekvensanalysen anges att ”planförslagen får ofrånkomligen stora 
konsekvenser för Kopparlunden som den upplevs idag. Tillskottet av nya 
byggnader är stort och det kommer att påverka och förändra området i 
grunden. I praktiken ersätts industrin i betydande delar av ny stadsbebyggelse.” 
Länsstyrelsen bedömer att den täta och höga bebyggelsen som föreslås 
tillkomma påverkar kulturmiljöns skalor, former och karaktärsdrag på ett sådant 
vis som negativt inverkar på riksintressets läsbarhet. Även om vissa byggnader 
bevaras som en industrifront mot gator och järnväg och delvis inne i områdena 
är bedömningen att tilläggen kommer att dominera och att det blir svårt att 
uppleva det industrihistoriska Kopparlunden. Vidare bedömer Länsstyrelsen att 
tillkommande grönytor och bebyggandet av tidigare logistikytor ytterligare 
försvårar industriområdets läsbarhet.  
 
I samrådsskedet (avsnittet Riksintresse för kulturmiljö i samrådsyttrandet) ansåg 
Länsstyrelsen att ”den höga exploateringsgraden i hela Kopparlunden (i höjd och 
täthet) medför en mycket negativ inverkan på Riksintresset Västerås stad och på 
stadsbilden för staden.” Vidare framfördes att ”den nya bebyggelsen riskerar att 
bli dominerande i området och den äldre bebyggelsen riskerar att upplevas 
underordnad och inbyggd/skymd av den nya bebyggelsen.” Länsstyrelsen ansåg 
också att ”den höga exploateringsgraden samt byggnadshöjderna i förslaget bör 
justeras inför granskningsskedet.”  
 
Inför granskningsskedet har bland annat antalet föreslagna bostäder minskat, 
byggnadsvolymer förändrats, friytan per invånare ökat och siktlinjer bearbetats 
ur kulturmiljösynpunkt. Länsstyrelsen bedömer dock fortsatt att exploateringen 
är så omfattande att synpunkterna från samrådet kvarstår med avseende på 
förslagens inverkan på riksintresset för kulturmiljövården.  
 
Uttryck för riksintresset för kulturmiljövården Västerås stad (U24), Kopparlunden  
Den tillkommande bebyggelsen föreslås i stor utsträckning bryta av vertikalt 
mot industriområdets låga byggnader, vilket enligt Länsstyrelsen medför en 
bestående negativ visuell påverkan på Kopparlunden och Västerås 
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stadslandskap. Bedömningen är att tilläggen medför att läsbarheten av 
riksintresset minskar och försvagas utifrån motiveringen ”Stadslandskap med 
stadsmiljöer präglade av (…) industrisamhällets stadsbyggande främst i form av 
industrimiljöer, bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal -1940-tal 
(…)”. En betydande del av den storskaliga bebyggelsen försvinner, vilket 
påverkar möjligheten att uppleva kontrasten i skalan hos byggnaderna. Även 
stadslandskapet och siktlinjer från kringliggande stadsdelar och vägar riskerar 
att påverkas negativt genom den planerade byggnadshöjden, 
karaktärsförändringen och den höga exploateringsgraden. 
 
Av handlingarna framgår att planförslagen är koncentrerade till områdets 1800- 
och tidiga 1900-talshistoria. I konsekvensanalysen anges att ”med rivningarna 
försvinner merparten av bebyggelsen från perioden efter 1950 och därmed 
påverkas Kopparlundens årsringar och dess avläsbarhet högst påtagligt.” 
Vidare anges dock att ”den bevarade bebyggelsen kommer att upplevas än 
mer enhetlig 
och kontrasterna till den nya bebyggelsen kommer att förstärkas.” 
Länsstyrelsen anser dock att även årsringarna från efterkrigstidens 
bebyggelse och den senare bebyggelsen bör bevaras och inte tas bort i syfte 
att skapa en äldre enhetlig karaktär. 
 
I syftet med detaljplanerna framgår att ”ny bebyggelse ska utformas med 
hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, utförande, material, 
detaljer och åldrandeaspekter som är jämförbara med områdets 
kulturhistoriska värdefulla industribebyggelse.” Länsstyrelsen ser positivt på 
hur gestaltningen har upptagits i syftet och formulerats som 
planbestämmelse. Länsstyrelsen anser dock fortsatt att ny arkitektur gärna 
får vara modern och i material av hög kvalitet, i enlighet med synpunkterna i 
samrådsskedet. 
 
Kumulativa effekter 
Att uppföra höga hus inom riksintresset kan bli prejudicerande för andra 
projekt. En skalförskjutning vertikalt innebär att äldre strukturer inom 
riksintresset och industriområdena blir svårare att utläsa och att de 
förvanskas. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det inte 
finns något strategiskt dokument gällande höga hus i Västerås stad. Det bör 
finnas ett strategiskt dokument som anger var höga hus kan vara möjliga att 
uppföra i ett historiskt stadslandskap där framför allt kyrkor, offentliga 
byggnader och industriarkitektur har manifesterat sig genom höga höjder. 
Påbyggnader/ombyggnader som görs på byggnader som tillhör uttrycken för 
riksintresset kan också medföra skada och att byggnader eller 
delar av byggnader som tillhör uttrycken för riksintresset rivs. Mot bakgrund 
av detta bedömer Länsstyrelsen att det finns en betydande risk för påtaglig 
skada på riksintresset Västerås stad genom de kumulativa effekter som 
planförslagen kan leda till på sikt. 
 
Kommentar: 
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Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer inte i helt i Länsstyrelsens synpunkter. 
Länsstyrelsen gör bedömningen om att detaljplanernas genomförande kommer 
innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. 
Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att detaljplanen, inte påverkar 
motivet till riksintresset för Västerås (U24) som helhet. Däremot medför 
detaljplanen att Kopparlundens värden och läsbarhet kommer att försvagas. 
Förändringarna som detaljplanerna medger kommer dock inte innebära en påtaglig 
skada på riksintresset. I nedan text bemöts Länsstyrelsens synpunkter, där 
stadsbyggnadsförvaltningen har utgått ifrån bedömningsgrunder för påverkan av 
riksintresset. En del av bemötandet framkommer i konsekvensanalys samlad 
bedömning för planförslagens påverkan på riksintresset men med en hel del 
förtydliganden. Hur riksintressefrågan har hanterats i planprocessen av både 
stadsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen presenteras även, eftersom 
hantering har haft en stor inverkan på detaljplanernas planförslag och 
stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömningsgrunder 
Processen med planeringen av omvandlingen av Kopparlunden och detaljplanernas 
förutsättningar att tillgodose riksintresset, enligt 3 kap 6 § miljöbalken (1998:808), 
MB, har varit väldigt komplex och omfattande. Målet för 
stadsbyggnadsförvaltningen under detaljplaneprocessens gång har varit att, 
tillsammans med Länsstyrelsen, skapa planförslag som tillgodoser riksintresset. För 
att uppfylla det här målet är det viktigt att det finns en tydlighet kring de 
bedömningsgrunder som ska användas vid bedömning av detaljplanernas påverkan 
på riksintresset. Även att det finns en gemensam syn mellan 
stadsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen kring hur bedömningsgrunderna ska 
tolkas. Stadsbyggnadsförvaltningen anser även att bedömningsgrunderna, som 
ställer bevarandekrav för planområdet, måste sättas i relation till detaljplanens 
syfte som innebär en omvandling av planområdet. Det här anges även i Västerås 
översiktsplan 2026 och Planprogram för Kopparlunden 2016. Det här är 
styrdokument som varit till grund för framtagandet av detaljplanerna.  
Viktiga bedömningsgrunder för stadsbyggnadsförvaltningen har varit: 
• Motivering av riksintresse (U24) Västerås stad. Även Kopparlundens egna 

uttryck och karaktärsbeskrivning inom riksintresset  
• Framtagande kulturmiljöutredningar samt referensmaterial som visar områdets 

utveckling över tid.  
• Västerås översiktsplan 2026 
• Planprogrammet från 2016 
• Förutsättningarna att uppfylla detaljplanernas syfte utifrån PBL och MB.  
• Nollalternativet  
• Mål inom bostadsförsörjning 

 
Hur stadsbyggnadsförvaltningen har hanterat kulturmiljöfrågorna i planprocessen, 
från översiktsplan 2026 och planprogrammet till nuvarande detaljplaneprocess, har 
medfört ställningstaganden som lett fram till den samlade bedömningen. Även 
Länsstyrelsens roll i planprocessen, i form av rådgivning och tillsyn, har legat till 
grund för stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning och framtagandet av 
detaljplanerna. Utgångspunkter för den samlade bedömningen, har varit följande 
lagstiftningar och dokument: 
• Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken (SFS 1988:808). 
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• Riksantikvarieämbetets handbok Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken (2014). Handboken säger bland annat att: 

Miljöns riksintressanta egenskaper består i alla de fysiska uttryck – objekt, 
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband – som gör den riksintressanta 
historien läsbar i landskapet. Det är åtgärdens konsekvenser för denna läsbarhet 
som ska lyftas fram i skadeanalysen. Avgörande för bedömningen är i hur hög grad 
platsen fortsatt kommer att karaktäriseras av eller kunna återspegla det 
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. 

• Den allmänna lokaliseringsprövningen i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

• Boverkets byggregler (BBR27) samt riktlinjer för värdering och hantering av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

• De nationella kulturmiljömålen enligt Kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:96). 
 
Riksintressets motivering och uttrycket för delområdet Kopparlunden 
Den 2018-06-20 reviderades riksintresset för kulturmiljövården Västerås stad (U24). 
Skälet till beslutet var bland annat att för att riksintresset ska omfatta en tydligare 
helhet av miljöer som berättar om Västerås industriella utveckling. Även den 
utveckling av industrisamhället som samtidigt skedde. Kopparlunden som är en del 
av Västerås kulturhistoriska värdefulla industribebyggelse, låg tidigare utanför den 
geografiska avgränsningen. Med beslutet inkluderades Kopparlunden inom 
riksintresset geografiska avgränsning. Den motivering som gäller för riksintresset 
enligt beslutet är: 
Stadslandskap med stadsmiljöer präglade av medeltida strukturer, regleringen 
under 1600-talet, industrisamhällets stadsbyggande främst i form av 
industrimiljöer, bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal - 1940-tal, 
centrumområde som visar modernismens centrumomvandling från ca 1950-tal - 
1970-tal samt av betydelsen som stiftsstad, skolstad och residensstad.  
I motivet till riksintresset anges industrimiljöerna i Västerås från ca 1880-tal - 1940-
tal. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer utifrån motivet, att alla de egenskaper 
(objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband) som kommer från 
perioden 1880-tal-1940-talet (den riksintressanta perioden enligt motivet), ligger 
till grund för Kopparlundens karaktär som industriområde. Det här utifrån vad som 
anges i Riksantikvarieämbetets handbok Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken (2014). Det inkluderar såväl byggnader och mark som ytor för 
upplag och logistik. Även grönstruktur som tillkommit under perioden.  
Kopparlunden utgör ett eget karaktärsområde med ett eget uttryck för 
riksintresset, vilket anges nedan:  
Kopparlunden med industribyggnader och kontorsbyggnader i tegelarkitektur från 
olika perioder och med egna tidstypiska uttryck som visar på områdets utveckling 
över tid från 1890-talet till 1950-talet. Flera bevarade spår av äldre funktioner så 
som vaktkur, gasledningssystem och traverser. 
 
Enligt uttrycket bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att det är byggnaderna i 
tegelarkitektur mellan 1890-talet till år 1950 (den riksintressanta perioden enligt 
uttrycket) samt äldre spår av äldre funktioner såsom vaktkur, gasledningssystem 
och traverser som är de främsta bedömningsgrunderna för detaljplanens påverkan 
på riksintresset. Här framkommer inte egenskaper som logistikytor specifikt.  
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Som underlag för beslutet fick Västmanlands läns museum uppdrag att ta fram 
karaktärsbeskrivningar för områden inom det beslutade riksintresset. 
Karaktärsbeskrivningarna har använts som stöd för att definiera värdebärare som 
finns för riksintresset. Värdebärarna här handlar om egenskaper i den fysiska miljön 
som ger uttryck för riksintresset.  
 
Kopparlundens karaktärsbeskrivning sammanfattas: 

• Relativt välbevarad bebyggelse från etableringen av området vid 
sekelskiftet 1800-talet till 1900-talet. Rådande byggnadsmaterialet är tegel 
med byggnadskroppar i stora volymer, uppförda två till tre våningar. 
Detaljer i fasader som anspelar på en blandning av historiska 
arkitekturstilar.  

• Breda gator och stickspår från järnvägen.  

• Stark historisk industrikaraktär som på ett pedagogiskt sätt visar området 
framväxt.  

Utifrån karaktärsbeskrivningen bedömer stadsbyggnadsförvaltningen återigen att 
det främst byggnader i tegelarkitektur som utgör den bärande industrikaraktären 
för området. Även egenskaper som finns på marknivå.   
Sammanfattningsvis bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att följande värdebärare 
är utgångspunkter för bedömning om detaljplanernas påverkan på riksintresset: 

• Främst tegelbyggnadernas tidstypiska uttryck mellan perioden 1880-talet 
till år 1950.  

• Andra egenskaper (objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och 
samband) i området som tillkommit mellan perioden 1880-talet till år 1950. 
Egenskaper som gör den riksintressanta historien läsbar i landskapet. 

 
Av vad som tillkommit i området efter år 1950, som byggnader som egenskaper, 
bedömer stadsbyggnadsförvaltningen inte är en del av riksintressets motivering, 
uttryck eller karaktärsdrag. Byggnaderna och egenskaperna är en del av 
riksintressets geografiska område, men utgör inte en värdebärare i bedömning av 
detaljplanernas påverkan på riksintresset. Dessa byggnader och egenskaper får 
istället bedömas med utgångspunkt i 2 kap PBL. Exempelvis bedömer 
stadsbyggnadsförvaltningen att de hårdgjorda ytor som finns idag, som tidigare inte 
varit ytor för logistik och upplag mellan perioden 1880-talet till år 1950, inte är en 
del av riksintressets värdebärare.  
 
På grund av bedömningsgrunderna utgår ifrån den riksintressanta perioden 1880-
talet till år 1950, behöver karaktärsdragen definieras. Det här utifrån 
kulturmiljöutredningar som redovisar hur området utvecklats över tid. Anledningen 
är att områdets karaktär aldrig har varit konstant eftersom området mellan 1880-
talet till år 1950 har förändrats över tid. Det här utifrån nya behov och ideal som 
uppkommit med industrins utveckling.  
 
 
Kopparlundens utveckling över tid  
Som grund för att förstå Kopparlundens utveckling över tid har 
stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett flertal kulturmiljöutredningar. De ger en 
väldokumenterad bild över områdets historik med fokus på byggnaderna som 
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uppfördes mellan 1890-talet till år 1950. Följande utredningar har gjorts för 
detaljplanerna: 
 

• Kopparlunden Syd: Kulturmiljöutredning Verkstaden 7 och 8, Kopparlunden 
Syd, Stockholms Byggnadsantikvarier 2020  

 
• Kopparlunden Mitt: Kulturmiljöutredning Verkstaden 12–21, Stockholms 

Byggnadsantikvarier 2019  
 

• Kopparlunden Norr: Kulturmiljöutredning Verkstaden 16, 17, 18 och 20, 
Kopparlunden Norr, Stockholms Byggnadsantikvarier 2019  

 
Ovan kulturmiljöutredningar utgår till stor del av två kulturhistoriska inventeringar; 
AB Svenska metallverken i Västerås, Johan Dellbeck 1993 samt Kopparlunden i 
Västerås, Kulturhistoriska värden i interiörerna, Anders Franzén 1994. En för 
byggnaders exteriörer och en för deras interiörer. Inventeringarna togs fram som 
underlag för framtagande av en fördjupad översiktsplan för Kopparlunden (1995). 
Vidare finns ett antal historiska kartor och ortofoton som visar hur området har 
utvecklats.  
 
Kulturmiljöutredningarna och de historiska kartorna visar att Kopparlunden aldrig 
varit ett statiskt område. Områdets karaktär och struktur har förändrats efter 
samtida behov och ideal. Karaktärsförändringen från att vara ett industriområde till 
att bli ett område med stadskaraktär, påbörjades successivt för många år sedan. 
Slutligen då Outokumpu Copper flyttade sin verksamhet från området i början av 
1990-talet. Idag består området av verksamheter och kontor. Tidigare logistikytor 
har idag blivit markparkeringar och lastplatser till verksamheterna. Tillsammans 
med nya byggnader som uppförts utifrån gällande detaljplaner, har förändringarna 
sedan början av 1990-talet medfört att området har fått mer inslag av 
stadskaraktär. Redan i den fördjupade översiktsplanen (1995) tog 
stadsbyggnadsförvaltningen tydlig ställning till en förändring av områdets karaktär 
genom exempelvis ny bostadsbebyggelse och rivning av Emausverkstaden.  
 
Ett tydligt exempel på områdets karaktärsförändring är även att funnits 
arbetarbostäder med trädgårdar inom området. Trädgårdarna medförde en större 
andel grönstruktur än vad som finns idag. År 1946 försvann bostäderna norra 
Kopparlunden i förmån för byggnader för ammunitionstillverkning. Därmed 
minskade även grönstrukturen i förmån för industrin med tillhörande ytor för 
logistik och upplag för järnväg och lastbilar.  
 
Hårdgjorda ytor 
Områdets transportförsörjning har påverkat områdets karaktär. Under början 1900-
talet var järnvägen med stickspår till byggnaderna den dominerande 
transportförsörjningen. När lastbilarna tog över fler transporter försvann 
stickspåren i förmån för stora asfalterade upplags- och logistikytor. De här ytorna 
finns kvar idag och används för bilparkering, vilket motsvarar 90-talet och 2000-
talets behov av transportförsörjning. Med planprogrammets intentioner, blir 
behovet för områdets transportförsörjning vara att prioritera fotgängare och 
cyklister samt grönytor för bostäder, vilket gör att behovet av bilparkeringar på de 
stora hårdgjorda ytorna kommer utebli. Det här är ett exempel på att områdets 
framväxt alltid har skett, ska ske som en följd av samtida behov och ideal. Behovet 
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och idealet idag, enligt planprogrammets intentioner, är att möjliggöra för mer 
bostäder, centrumverksamheter och parker i ett växande Västerås.  
 
Inventering av historiska kartor visar att flera av dagens hårdgjorda ytor i 
Kopparlunden inte har utgjorts av tidigare logistikytor, utan istället är ett resultat av 
rivningar av byggnader. De här hårdgjorda ytorna har då alltså inte utgjorts av 
tidigare logistikytor för industriområdet. Ett exempel visas i nedan bild.   
 
 
 
 

 
 
Bilden ovan visar området inom detaljplan Syd som idag endast består av 
hårdgjorda ytor iform av markparkeringar. De hårdgjorda ytorna här är ett resultat 
av rivningar av tre byggnader under olika tidsperioder. Där blåmarkerad byggnad 
var placerad, har ytan aldrig använts som en logistikyta. Här planeras det en park 
idag. Där grönmarkerad och orangemarkerad byggnad låg, har ytorna aldrig heller 
använts som logistikytor efter att de revs. Här planeras ny bebyggelse på en plats 
där det tidigare funnits bebyggelse som på den tiden skärmade av Kopparlundens 
inre kärna från järnvägen.   
 
 
Skillnader inom Kopparlunden 
Kulturmiljöutredningarna visar även att den historiska utvecklingen av 
Kopparlunden, har medfört stora skillnader i områdets karaktär beroende på var i 
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området man rör sig. Den jämförelsevis småskaliga produktion som fanns i området 
under industrins första decennier har successivt ersatts av storskalighet till följd av 
effektivare produktionsmetoder, en större kapacitet och större byggnader. 
 
Fyra karaktärsdrag dominerar: 
 

• Den täta kärnan med tegelbyggnader i en mänsklig skala, arkitektoniska 
detaljer, smala gator och småskaliga proportioner. Förekommer i detaljplan 
mitt.  

• De storskaliga strukturerna i norr, öster och söder med långa, breda 
byggnadskroppar och angränsande öppna asfalterade ytor. Förekommer i 
detaljplan syd och norr.  

• De stora asfalterade ytorna huvudsakligen använda som gator och 
parkeringar.  

• Frånvaron av grönytor och det förhållandevis lilla inslaget av träd inom ett 
så stort område.  

De olika karaktärsdragen inom respektive detaljplaneområde, gör att 
stadsbyggnadsförvaltningen anser att respektive detaljplan påverkan på riksintresse 
måste bedömas kombinerat med hur detaljplanerna tillsammans påverkar 
riksintresset. Det här eftersom respektive detaljplan har sina egna unika 
förutsättningar.   
 
Översiktsplan Västerås 2026  
Översiktsplanen vägleder hur mark- och vattenområden ska användas. Även hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (3 kap. 1 och 2 §§ PBL). 
Detaljplanerna följer intentionerna i Översiktsplan Västerås 2026, vilket både 
stadsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen bedömt under planprocessens gång. 
Intentionerna i översiktsplanen har varit kända under hela planprocessens gång. I 
samrådsyttrande för alla tre detaljplanerna bedömde Länsstyrelsen att 
detaljplanerna inte avviker från översiktsplanens intentioner. Inget 
ställningstagande har tagits från varken stadsbyggnadsförvaltningen eller 
Länsstyrelsen om att detaljplanerna inte bör följa översiktsplanens intentioner. 
Detaljplanerna som skickades ut på granskning (detaljplan 1878 Kopparlunden Syd, 
detaljplan 1879 Kopparlunden Mitt och detaljplan 1882 Kopparlunden norr), är 
därmed resultatet av vad som anges i översiktsplanen.  
 
Enligt översiktsplanen är intentionen att Kopparlunden ska utvecklas till en levande 
stadsdel med en tät och blandad stadsbebyggelse. Även att äldre industriområden 
och överstora gaturum samt komplettering med ny bebyggelse där överblivna eller 
dåligt nyttjade ytor finns. Större sammanhängande omvandlingsområdet som till 
exempel äldre industriområden och storskaliga gaturum ska stå för det största 
tillskottet av ny bebyggelse. Samtidigt lyfter Översiktsplan fram stadens 
kulturmiljöer som viktiga resurser och delar av dess identitet och karaktär, men de 
är underordnade de krav som den allmänna utvecklingen kommer att ställa på den 
framtida stadsbyggnadsprocessen. Den allmänna utvecklingen i det här fallet är 
behovet av nya bostäder. Att cirka 40 000 nya bostäder ska byggas under de 
kommande 30 åren, vilket kommer få konsekvenser för den byggda miljön i 
Västerås. Vidare ska de värden som finns i befintliga bebyggelsemiljöer tas tillvara 
och blir en tillgång vid omvandling och komplettering inom den redan byggda 
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staden. Översiktsplanens riktlinjer anger att hänsyn ska tas till kulturmiljövärdena 
vid lokalisering av ny bebyggelse. Även att särskild hänsyn ska tas till de värden som 
utgör grund för riksintresset.  
 
Planprogrammet 2016 
Syftet med planprogrammet är att det ska fungera som beslutsunderlag för 
utveckling av stadsdelen. Även för att ge vägledning till efterkommande 
detaljplaner. Framtagandet av detaljplanerna har genomförts med en koppling till 
planprogrammets intentioner.  
Planprogrammets intentioner är att området ska vara en stadsdel med tät, blandad 
och levande stadsbebyggelse. Den historiska industrimiljön ska vara grunden för 
områdets identitet. Även vara en kvalitet som tas tillvara när området utvecklas. Ny 
bebyggelse läggs till utan att områdets karaktär förloras. I planprogrammet 
redovisades en markanvändningskarta, vilken visade förslag på en stadsstruktur 
som utgår ifrån och bygger vidare på den befintliga och binder samman befintlig 
och ny bebyggelse till en helhet. Förslag på gator och kvarter enligt 
markanvändningskartan anknyter till den historiska industrimiljön. Planprogrammet 
tar ställning till att en relativt hög exploatering är möjlig. En volymstudie togs fram 
för att redovisa ett förslag på exploatering.  
 
Vidare innehåller planprogrammet ett kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet 
redovisar de värdebärare som finns i området. Syftet är att byggnader och platser 
ska tas tillvara och utvecklas. Det här för att stärka upplevelsen av den unika 
industrimiljön och göra Kopparlundens historia avläsbar. Här gjordes en bedömning 
av byggnadernas kulturhistoriska värden utifrån framtagna kulturmiljöutredningar. 
Även vilka viktiga platsbildningar och gaturum i kulturmiljön som ska beaktas. 
Bilden nedan visar bedömning, som varit till grund för framtagandet av 
detaljplanerna.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I planprogrammet finns även övergripande gestaltningsprinciper. Här tillåts en 
avvikande vertikalitet i den framtida bebyggelsen. För att det här ska vara 
framgångsrikt krävs att ny bebyggelse bland annat ges en hög arkitektonisk kvalitet. 
Höga byggnader kommer att samsas med låga och Kopparlundens siluett kommer 
att präglas av variation och egensinnighet. Planprogrammet anger även att det 
kommer finnas behov av större parker/grönytor för att möta behovet av barn 
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utevistelse. Nya gröna områden ska utformas på ett sätt som inte förvanskar 
områdets industrikaraktär.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanerna till stor grad har följt 
intentionerna i planprogrammet avseende strukturer, volymer och övergripande 
gestaltningsprinciper. När det gäller de övergripande gestaltningsprinciperna 
avseende utformning av ny bebyggelse, har detaljplanerna en annan inriktning än 
planprogrammet. Ett exempel är att planprogrammet verkade för en stor variation 
av materialval och volymer för ny bebyggelse. Det här bedömde 
stadsbyggnadsförvaltningen efter att detaljplanerna varit ute på samråd, att det 
inte är förenligt med uttrycket och karaktärsbeskrivningen av riksintresset. 
Detaljplanerna som gick ut på granskning antar en annan inställning jämfört med 
planprogrammet. Inställningen innebär att ny bebyggelse ska i större utsträckning 
tala för enhetlighet och harmoni med den befintliga bebyggelsen. Den här 
inställningen föranledde stora ändringar av detaljplanerna mellan samråd och 
granskning.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer för övrigt att detaljplanerna svarar väl mot 
planprogrammets beskrivning av kulturmiljön och tolkningen av dess värden.  
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande på planprogrammet 
Länsstyrelsen lämnade ett samrådsyttrande på planprogrammet, som innefattade 
bedömning om bland annat att: 
  
’’det är positivt att Kopparlundens centrala läge tas tillvara och att området 
utvecklas till en stadsdel med blandad bebyggelse’’ 
 
’’Länsstyrelsen konstaterar att planprogrammets kulturmiljövärderingar och 
rekommendationer i huvudsak överensstämmer med intentionerna i pågående 
arbete kring revidering av riksintresseområdet för kulturmiljövård Västerås stad 
(U24)’’ 
 
’Länsstyrelsen rekommenderar att riktlinjerna i avsnittet kvalitetsprogram 
används som stöd vid kommande detaljplanering, där byggnader med höga 
kulturhistoriska 
värden bör ges lämpliga skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser. Länsstyrelsen 
ser positivt på att antikvarisk medverkan förutsätts i samband med 
detaljplanläggning och 
bygglovprövning.’’ 
 
’’Länsstyrelsen anser att det ur kulturmiljösynpunkt är viktigt att ny grönstruktur 
utformas på 
ett sätt som inte förvanskar områdets industrikaraktär’’ 
 
Riksintressets införlivande 
År 2018, efter Översiktsplanens och Planprogrammets antagande, införlivades 
Kopparlunden som ett delområde inom riksintresse för Västerås stad (U24). 
Intentionen var inte att införlivandet skulle bli ett hinder för omvandlingen av 
området sålänge områdets kulturhistoriska värden tas tillvara. Eftersom 
riksintresset införlivades efter planprogrammets framtagande, utgick inte 
planprogrammets intentioner utifrån de bevarandekrav som ett slutligen antaget 
riksintresse innebär. Däremot anges det i planprogrammet (sid 48), att ’’ett arbete 
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som ska utgöra underlag för att närmare precisera riksintresset pågår i dialog med 
kommunen. Det tidiga 1900-talets industribyggnader, rikt dekorerad tegelarkitektur 
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.’’ 
 
Vidare bedömde Länsstyrelsen i samrådsyttrande för planprogrammet att dess 
intentioner i huvudsak överensstämmer med intentionerna i pågående arbete för 
revidering av riksintresset. Här är stadsbyggnadsförvaltningen av uppfattningen att 
det fanns ett samspel i framtagandet av planprogrammets intentioner med 
pågående arbete med revidering riksintresset. Införlivandet av riksintresset har 
dock i praktiken fått konsekvenser för detaljplaneprocessen som följer 
planprogrammets intentioner. Konsekvensen blir då att 
stadsbyggnadsförvaltningen måste sträva efter att tillgodose riksintresset i 
detaljplanen (PBL), vilket ökar bevarandekraven för områdets kulturhistoriska 
värden. Även att bedömning av planförslagens påverkan på området 
kulturhistoriska värden, måste göras utifrån riksintresset motivering, uttryck samt 
Kopparlundens karaktärsbeskrivning. Konsekvensen har även blivit att områdets 
kulturhistoriska värden prövas av Länsstyrelsen i detaljplaneprocessen enligt 5 kap. 
14 och 22§§ PBL, juridiskt i detaljplaneprocessen. Skulle Kopparlunden inte ha 
införlivats i riksintresset, skulle inte lika höga bevarandekrav ställas för 
detaljplaneprocessen. Dessutom skulle inte Länsstyrelsens pröva detaljplanerna 
utifrån ingripandegrunder enligt 11 kap. 10§ PBL utan endast enligt råd utifrån 2 
kap PBL. Det här har skapat en mycket komplex situation som 
stadsbyggnadsförvaltningen anser behöver beaktas. Bedömningar och 
ställningstaganden som gjorts i samband med framtagande av översiktsplanen och 
planprogrammet, har legat till grund till framtagande av detaljplanerna.  
En konsekvent bedömning av intentionerna som finns i översiktsplanen, 
planprogrammet och detaljplanerna är därför nödvändigt.  
 
Detaljplanernas syfte 
För att fullfölja intentionerna från översiktsplanen och planprogrammet, anser 
stadsbyggnadsförvaltningen enligt konsekvensanalysen att: 
’’Kompromisser är nödvändiga mellan kulturhistoriska och ekonomiska värden, 
mellan bevarande och förändring. Därtill kommer behovet av att sanera den gamla 
industrimarken och skapa sunda och långsiktigt hållbara miljöer för både människor 
och natur genom att tillföra en grönstruktur som aldrig tidigare funnits. 
Kulturmiljön har hela tiden varit utgångspunkten och det omfattande arbete som 
gjorts har strävat efter att skapa balans mellan gammalt och nytt, industri och 
stadskvarter, bebyggelse och grönstrukturer.’’ 
 
Syftet med detaljplanen, som utgår ifrån intentionerna i översiktsplanen och 
planprogrammet gäller enligt följande: 
 
’’Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en levande, 
unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn tas till områdets 
kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse’’. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det bör finnas kompromisser mellan 
bevarande och förändring för att detaljplanen ska uppfylla PBL och MB. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser här även att detaljplanerna som skickas ut på 
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granskning, utgör en balans mellan bevarande och förändring utan att de kan 
innebära en risk för påtaglig skada på riksintresset. 
 
Det stora bevarandekrav för områdets karaktär som Länsstyrelsens ställer i sitt 
granskningsyttrande, bedömer stadsbyggnadsförvaltningen inte möjligt att 
tillgodose för att uppfylla plan- och bygglagen och miljöbalken utifrån detaljplanens 
syfte. Ett uppfyllande av Länsstyrelsens bevarandekrav bedömer 
stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanera inte kommer kunna genomföras på 
grund av Kopparlundensprojektets ekonomiska förutsättningar. Projektets 
ekonomiska förutsättningar styrs av det RAM-avtal som finns mellan Västerås stad 
och fastighetsägarna. RAM-avtalet ekonomiska kalkyl för finansiering av allmän 
platsmark och sanering av föroreningar, är utformad utifrån planprogrammets 
intentioner med tillhörande volymstudie. Här bedömer stadsbyggnadsförvaltningen 
att de ekonomiska förutsättningarna är viktiga vid planläggningen för att uppfylla 2 
kap. 3 § PBL. Det innebär en långsikt god hushållning av med mark, vatten, energi 
och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Även att planläggningen ska 
främja en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens. En ekonomisk kalkyl 
enligt RAM-avtalet i balans är i sammanhanget utav stor viktigt för att 
detaljplanerna ska vara förenliga med PBL och MB. Ett exempel är att det inte 
kommer finnas några ekonomiska förutsättningar för både Västerås stad och 
fastighetsägarna att avhjälpa föroreningar med en lägre exploateringsgrad. Det här 
för att möta det ökade bevarandekrav som Länsstyrelsen eftersöker i 
granskningsyttrande. En konsekvens är exempelvis att startbesked för nybyggnad 
inte kommer kunna ges förrän föroreningar har avhjälpts (alternativt 
byggnadstekniska lösningar), enligt planbestämmelse i plankartan. Det kommer 
därmed förhindra byggnation av nya byggnader och allmän platsmark utifrån 
projektets ekonomiska förutsättningar.   
Syftet med RAM-avtalet är att visar hur intentionerna i planprogrammet kan 
genomföras samt skapa förutsättningar för att avhjälpa markföroreningar. 
Markföroreningarna bedömer stadsbyggnadsförvaltningen innebära risk för 
människors hälsa och miljön, vilket med ovan scenarier förekommer risk att 
detaljplanernas genomförande inte uppfyller 2 kap. 5 § PBL samt 1 kap 1 § MB. Ett 
uteblivande av avhjälpning av föroreningar kommer leda till vad 
miljökonsekvensbeskrivning för Dp Norr beskriver det: ’’Föroreningshalterna 
beräknas minska och vara lägre än Västerås stads riktvärden efter planförslagets 
genomförande, med rening av dagvattnet, vilket innebär en mindre påverkan på 
recipienten. Dagvattnets påverkan på Mälaren bedöms därmed generellt bli liten i 
och med planförslagets genomförande. Möjligheten att uppnå MKN i recipienten 
kommer att förbättras då andelen körbara ytor planeras att minska inom 
planområdet.’’ Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att skapandet av 
förutsättningar för avhjälpande av markföroreningar är av betydande viktig för att 
uppfylla 5 kap. MB 
 
Stadsbyggnadsförvalningen bedömer även att det är av betydande vikt med att 
föreslagna grönytor tillkommer för att uppfylla detaljplanernas syfte om att uppnå 
en hållbar stadsdel. Grönytorna behövs även för att uppfylla 8 kap. 9 § och 2 kap. 3 
§ PBL. Det här eftersom detaljplanerna innebär möjliggörande av 
bostadsbyggnation som kräver grönytor, för att uppnå en social synpunkt god 
livsmiljö. Länsstyrelsens synpunkt i granskningsyttrande om: ’’…att tillkommande 
grönytor och bebyggandet av tidigare logistikytor ytterligare försvårar 
industriområdets läsbarhet.’’, bedömer stadsbyggnadsförvaltningen inte är 
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förenligt med detaljplanens syfte och PBL.  
 
Vidare bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att rivning av de byggnader som 
föreslås i den antikvariska bedömning, som gjordes i samband med 
planprogrammet, är nödvändigt för att detaljplanerna syfte ska uppnås enligt PBL. 
Det här då detaljplanernas intentioner är att åstadkomma en levande, öppen och 
trygg stadsmiljö. Ett bevarande av byggnader som föreslår rivas bedömer 
stadsbyggnadsförvaltningen inte är möjligt att för uppfylla de här intentionerna (för 
detaljplan norr beskrivs det här ingående på sidan 10-11 i planbeskrivningen). 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att bevarande av de byggnader som i 
detaljplanerna som föreslås rivas, inte uppfyller 2 kap. 6 § PBL, som anger att vid 
planläggning av ny bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till: 
 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan, 
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att 
använda området, och 
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
 
Länsstyrelsen bedömer i granskningsyttrande att rivning av befintlig bebyggelse 
kommer innebära påtaglig skada. Även att befintlig bebyggelse från efterkrigstiden 
och senare bebyggelsen bör bevaras. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det här 
är inte förenligt med översiktsplanens och planprogrammets intentioner. Inte heller 
med detaljplanens syfte och PBL.  
 
Nollalternativet 
På lång sikt bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att nollalternativet, då 
detaljplanerna i ett scenario inte vinner laga kraft, kan innebära en risk för skada på 
riksintresset. Det här eftersom flera av gällande detaljplaner saknar skydds- och 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Det innebär en avsaknad av ett 
juridiskt långsiktigt skydd av områdets karaktär. Befintliga byggnader, som är 
utpekade väldigt värdefulla, kan rivas utifrån gällande detaljplaner. Det här gäller 
exempelvis Emausverkstaden i detaljplan syd. Byggnader som saknar skydds-och 
varmsamhetsbestämmelser riskerar även att förvanskas i samband med anpassning 
till nya verksamheter. Flera av dagens stora industribyggnader står idag tomma, 
eftersom de är svåra att fylla med långsiktigt hållbara funktioner. En konsekvens av 
det här, är att det inte kommer finnas en fastihetsägare som ser en lönsamhet att 
förvalta de aktuella byggnaderna, vilket kan leda till ett förfall på sikt. Det finns 
redan tendenser idag med bristande underhåll där material, som är viktiga för 
Kopparlundens karaktärsdrag, riskerar att förstöras.  
 
Idag finns gällande detaljplaner som anger olika användningsbestämmelser och 
olika bestämmelser för att reglera bebyggelsen. Risken här är att utvecklingen 
fortsätter ske i de mindre detaljplaneområdena utan koppling till helheten. Ett 
grepp av Kopparlundens hantering utan koppling till helheten bedömer 
stadsbyggnadsförvaltningen förändra områdets karaktär på ett negativt sätt. Den 
här hanteringen har redan förekommit där bygglov och rivningslov beviljats utifrån 
gällande detaljplaner.  
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Bostadsförsörjning 
För att tillgodose översiktsplanen har Västerås stad antagit mål för Västerås 
bostadsförsörjning, exempelvis bostäder för fler, som redovisas i 
bostadsförsörjningsprogram. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att 
påverka bostadsbygganden positivt enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Målen som finns i 
bostadsförsörjningsprogrammet; bostäder för fler och bostäder på rätt plats, 
Underlag för detaljplaneringen i förhållande till 2 kap. 3 § PBL (Planläggning enligt 
denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden - …främja bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet.)  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser utifrån översiktsplanen, att Kopparlunden är ett 
lämpligt läge för bostadsbyggnation. Det går i linje med antagen översiktsplan och 
alternativet att bygga de föreslagna bostäderna i Kopparlunden någon annanstans 
är inte lika hållbart, med utgångspunkt i översiktsplanens strategier, som innebär 
byggande i ett strategiskt läge nära Västerås central. 
Vidare har regeringsutredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) 
överlämnat ett förslag till regeringen om att staten bör ingå avtal om 10 000 
bostäder och infrastruktursatsningar i Västerås. Det identifierade området utgörs 
av Mälarporten och Kopparlunden. Områden som idag är hårdgjorda och icke 
tillgängliga, där 10 000 bostäder under vissa förutsättningar kan byggas i stations- 
och centrumnära läge under de kommande 20-30 åren. Avtalet handlar om att 
tidigarelägga statliga åtgärder avseende befintlig järnvägsanläggning och nytt 
resecentrum. Västerås stad och Region Västmanland har redovisat förslag till 
åtaganden avseende bostadsbyggande respektive kollektivtrafikförsörjning av det 
aktuella området, där bland annat Kopparlunden ingår. Vidare föreslås det att 
Länsstyrelsen i Västmanlands län uppdras följa efterlevnaden av åtaganden i 
avtalet. Det här motiverar att föreslaget tillskott av ny bebyggelse för att möjliggöra 
erforderlig mängd bostäder.  
 
Länsstyrelsens och stadsbyggnadsförvaltningens roll under planprocessen 
 
En viktig förutsättning för stadsbyggnadsförvaltningen har därför under 
planprocessen varit en tydlig och konsekvent rådgivning från Länsstyrelsen hur 
riksintresset för kulturmiljövården ska tillgodoses, med utgångspunkt i 
Länsstyrelsens roll enligt 5 kap. 14 § PBL. Avgörande för 
stadsbyggnadsförvaltningen, är även att få en bedömning från Länsstyrelsen som är 
konsekvent där inte nya olika bedömningar görs i planprocessens olika skeden. Det 
behöver vara en konsekvent bedömning mellan samrådsyttrande och 
granskningsyttrande utifrån Länsstyrelsens ansvar enligt 5 kap. 14 och 22 §§ PBL. 
Bedömningen enligt 5 kap. 14 och 22 §§ PBL, måste även vara väl förankrade med 
Länsstyrelsens rådgivande roll enligt 5 kap. 14 och 22 §§ PBL, eftersom 
Länsstyrelsens ska ta de initiativ som behövs för att detaljplanerna ska tillgodose 
riksintresset. Även ’’särskilt verka för’’ att riksintresset tillgodoses, vilket omfattar 
att förmedla bred kunskap, råd och synpunkter i ett tidigt skede av planprocessen, 
enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 1 kap 
3§.  
 
Detaljplanerna som skickades ut på granskning (detaljplan 1878 Kopparlunden Syd, 
detaljplan 1879 Kopparlunden Mitt och detaljplan 1882 Kopparlunden norr), är 
resultatet av Länsstyrelsens rådgivning (särskilt rådgivning på ett flertal möten 
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mellan samråd och granskning) och Länsstyrelsens samrådsyttrande enligt 5 kap. 14 
§ PBL. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av detaljplanernas påverkan på 
riksintresset, som framgår i konsekvensanalys för samlad bedömning av påverkan 
på riksintresset för Västerås stad, är även ett resultat av Länsstyrelsens rådgivning 
och samrådsyttrande. Omfattande ändringar av detaljplanerna gjordes mellan 
samråd och granskning tillsammans med antikvarisk sakkunniga avseende 
bebyggelsestruktur, byggnaders höjder, ökad andel friytor och omarbetningar i 
reglering av gestaltning. Det här för att bemöta Länsstyrelsens samrådsyttrande 
men även den rådgivning Länsstyrelsens gav mellan samråd och granskning.  
 
 
Detaljplanernas påverkan på riksintresset  
 
Av betydande vikt vid detaljplanernas framtagande, särskilt mellan samråd och 
granskning, har varit att hantera Kopparlunden som en helhet, detaljplanerna 
tillsammans. Det skapar stora vinster för hur upplevelsen av Kopparlundens 
sammanhängande industrikaraktär. I hela planprocessen, från planprogrammet till 
nuvarande detaljplaneprocess, har en omfattande vikt erlagts för arbetet med 
kulturmiljövärdena.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen tog tidigt in antikvarisk expertis för att bedöma vilka 
värdebärare som finns i Kopparlunden. Det här i samband med framtagandet av 
planprogrammet trots att inte ett beslutat riksintresse hade införlivats. En stor 
mängd kulturhistoriska inventeringar har tagits fram. En särskilt stor vikt har erlagts 
mellan samråd och granskning, där de omarbetade planförslagen togs fram i dialog 
med antikvariska sakkunniga. Det antikvariska perspektivet utgjorde därmed en 
grund för ändringarna i planförslagen i förmån för andra intressen som ska 
uppfyllas enligt detaljplanernas syften. I dialog mellan stadsbyggnadsförvaltningen 
och Länsstyrelsen i början av år 2020, framförde exempelvis Länsstyrelsen att 
planförslaget för detaljplan norr bearbetas väldigt mycket. Det här genom att skapa 
vinster för kulturmiljön. Det framfördes i sammanhanget att det kunde vara 
problematiskt att stadsbyggnadsförvaltningen tog för stor hänsyn till kulturmiljön 
utifrån de andra intressena.  
 
I planprogramsskedet tog stadsbyggnadsförvaltningen tydligt ställning till vilka 
byggnader som ska bevaras enligt framtagna kulturhistoriska inventeringar och 
analyser. Det här trots att riksintresset under detta skede inte omfattade 
Kopparlunden. Detaljplanerna har därefter följt inventeringarna och analyserna 
som gjordes i planprogramsskedet.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av detaljplanernas påverkan på 
riksintresset utgår ifrån följande faktorer, vilka utgår ifrån ovan nämnda 
bedömningsgrunder: 
 

• Påverkan på områdets karaktär och läsbarhet 
• Bebyggelsens struktur och samband 
• Skydd av områdets karaktär 
• Logistikytor 
• Gestaltning 
• Påverkan på befintlig bebyggelse 
• Nya byggnaders höjder och volymer 
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• Påverkan på stadslandskapet, stadsbilden och riksintressets övriga 
delområden 

 
 
 
Kopparlundens karaktär 
Oundvikligen medför detaljplanerna en förändring av områdets karaktär och 
läsbarhet. Det här då området ska enligt intentionerna förses med tätare och 
blandad stadsbebyggelse med varierande volymer och höjder jämfört med dagens 
bebyggelse. Även med ett mångfaldigande av fasadmaterial, grönytor och 
lekplatser. Det gör att detaljplanerna kommer innebära förändringar för områdets 
karaktär oavsett tilläggens storlek. Detaljplanerna medför en fortsättning på det 
som representerat området – att områdets karaktär har förändrats efter samtida 
behov och ideal. Ett större inslag av stadskaraktär som har utvecklats sedan 
industrin lades ned.  
 
Trots det här bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att föreslagen förändring av 
områdets karaktär enligt detaljplanerna, inte innebär en förvanskning av områdets 
läsbarhet. Det här eftersom detaljplanerna redovisar ett stort hänsynstagande till 
de värdebärare som uttrycks i motivet samt Kopparlundens uttryck och 
karaktärsbeskrivning för riksintresset. Kopparlunden kommer med detaljplanernas 
genomförande, fortsatt karaktäriseras som ett tidigare industriområde, där den nya 
stadsbebyggelsen återspeglar det riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget. 
Detaljplanerna uppnår en balans mellan stadskaraktär och industrikaraktär. Det här 
utan att den nya stadsbebyggelsen dominerar över eller släcker ut områdets 
industrikaraktär, enligt riksintresset värdebärare. Däremot bedömer 
stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanerna innebär en försvagning av områdets 
läsbarhet, vilket främst beror på det större tillskottet av ny bebyggelse, som är 
högre än den befintliga.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att Länsstyrelsen har en avvikande bedömning i 
granskningsyttrandet avseende hur Kopparlundens karaktär ska förändras. Det här 
jämfört med Länsstyrelsens samrådsyttrande och samrådsyttrande för 
planprogrammet. I granskningsyttrandet redovisar Länsstyrelsens nya synpunkter 
som exempelvis: 
 
’’Omvandling av det sista kvarvarande industriområdet där karaktären industri byts 
till karaktären bostadsområde påverkar därför riksintresset Västerås stad 
påtagligt.’’ 
 
…kommer de tre aktuella detaljplaneförslagen att skapa en karaktärsförändring 
från industriområde till tätbebyggd stadsdel som kan antas medföra en påtaglig 
skada på riksintresset Västerås stad’’ 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att Länsstyrelsens ovan synpunkter i 
granskningsyttrandet, inte är förenliga med översiktsplanens och planprogrammets 
intentioner, bedömningsgrunder till detaljplanerna. I både översiktsplanen och 
planprogrammet är intentionerna att området ska omvandlas till en tätbebyggd 
stadsdel med bostäder, något som Länsstyrelsens inte avvikande synpunkter på i 
samband med planprogramsskedet. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att 
synpunkter från Länsstyrelsen som avviker från översiktsplanens och 
planprogrammets intentioner ska meddelas i ett mycket tidigare skede av 
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planprocessen, särskilt i ett samrådsyttrande. Det här då intentionerna från 
översiktsplanen och planprogrammet har varit tongivande i detaljplanernas förslag 
på ny bebyggelse och hur området ska omvandlas i sin helhet. Hur detaljplanerna 
ska tillgodose riksintresset enligt intentionerna har varit en avgörande fråga för 
detaljplanernas innehåll, avvägningar och ställningstaganden. På grund av det här 
finns det svårigheter för stadsbyggnadsförvaltningen att förhålla sig till 
Länsstyrelsens roll enligt plan- och bygglag 5 kap. 14§.  
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer även att Länsstyrelsen genom 
granskningsyttrandet, som avviker mot samrådsyttrandet och rådgivning under 
planprocessen gång, inte särskilt verkat för att riksintresset ska tillgodoses enligt 
förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 1 kap 3§. Det 
här genom att inte meddela avgörande synpunkter i ett tidigt skede av 
planprocessen. 
 
Bebyggelsens struktur och samband 
För att tydligare återspegla detaljplanerna till det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhanget, gjordes stora omtag av planförslagens bebyggelsestruktur mellan 
samråd och granskning. Det här för att på ett mer omfattande sätt, koppla samman 
till de strukturer och samband som utgör viktiga värdebärare inom riksintresset. 
Dagens struktur är resultatet av en förändringsprocess på grund av rivning och 
uppförande av nya byggnader. Den ursprungliga strukturen, som verkade fanns 
under 1890-talet till år 1950 (den riksintressanta perioden), är i flera fall borta. 
Detaljplanernas bebyggelsestruktur tar tillvara till den ursprungliga strukturen 
genom att exempelvis Kopparlundsvägens historiska koppling förstärks. Ändringar 
av kvarterstrukturer och byggnaders placering har ökat de visuella sambanden 
mellan Kopparlundens olika delar. Exempelvis har justeringar av nya byggnaders 
placering förbättrat siktlinjer mot den befintliga bebyggelsen. Flera kvarter har 
dessutom brutits upp för att öka de visuella sambanden. En viktig utgångspunkt har 
varit att den nya bebyggelsen ska återspeglas till det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhanget perioden 1890-talet. Det här exempelvis att uppföra ny bebyggelse 
där det tidigare funnits bebyggelse som rivits. Konsekvensen av det här är att det 
kan öka förståelsen hur området var bebyggt under den riksintressanta perioden. 
Vidare har breda gator som värdebärare enligt karaktärsbeskrivningen beaktats 
med detaljplanerna.  
 
En vidare konsekvens av den nya bebyggelsestrukturen är att den idag utspridda 
industribebyggelsen kommer att koncentreras. Ett större fokus kommer erläggas på 
mer påtagligt fokus på områdets tidstypiska byggnader i tegelarkitektur. Särskilt 
den inre kärnan i detaljplan Mitt där det i stort sett inte planeras ny bebyggelse. 
Inom detaljplan Syd och detaljplan Mitt innebär detaljplanerna att en betydande 
del av kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse blir kvar. Det gör att de kommer 
fortsatt få en tydligt framträdande roll.  
 
En anledning, förutom stadsbyggnadsförvaltningen egna bedömning för hur 
detaljplanerna skulle justeras mellan samråd och granskning, var Länsstyrelsens 
samrådsyttranden.  
 
Samrådsyttrande Detaljplan 1882, Kopparlunden Norr: 
’’I det nuvarande detaljplaneförslaget går viktiga samband och siktlinjer förlorade 
och områdets karaktär och läsbarhet förändras drastiskt.’’ 
 
’’De nya bostadskvarteren blir enligt det nuvarande planförslaget relativt slutna, 
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vilket bryter mot Kopparlundens äldre och öppna strukturer’’ 
 
Samrådsyttrande Detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 
’’Den nya bebyggelsen i detaljplanens norra område skär av viktiga samband med 
Kopparlunden som helhet men främst med dess norra del’’ 
 
Synpunkter på att detaljplanerna i samrådet medförde en slutenhet, vilket innebär 
förlorade samband och strukturer, var även tongivande gentemot andra synpunkter 
i den rådgivning som Länsstyrelsen gav stadsbyggnadsförvaltningen mellan samråd 
och granskning. Därför gjorde stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att de här 
värdebärarna var en särskild viktig faktor för hur detaljplanerna skulle tillgodose 
riksintresset, vilket påverkat hur detaljplanerna reviderats mellan samråd och 
granskning. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att synpunkterna som 
Länsstyrelsen framfört i samrådsyttrande avseende struktur och samband är 
tillgodosedda. Dock bemöter inte Länsstyrelsen revideringarna i 
granskningsyttrande avseende bebyggelsestrukturen i någon större grad. Det här 
trots att här värdebärarna utpekades som mycket betydelsefulla i ett tidigare 
skede.  
 
På sidan 28-30 i konsekvensanalys samlad bedömning för planförslagens påverkan 
på riksintresset, beskrivs ett flertal åtgärder som gjorts i detaljplanerna mellan 
samråd och granskning. Åtgärder som syftat till att detaljplanerna ska få en mer 
förenlig bebyggelsestruktur och samband med riksintresset.  
 
Skydd av områdets karaktär 
Detaljplanerna medför ett starkt skydd av områdets nuvarande industrikaraktär. 
Det här genom de omfattande skydds- och varsamhetsbestämmelser och 
rivningsförbud som finns i plankartorna. Detaljplanerna innebär ett mycket större 
bevarandekrav för områdets industrikaraktär jämfört med gällande detaljplaner. 
Skyddet omfattar byggnader med den tidstypiska tegelarkitekturen samt äldre 
funktioner enligt riksintressets uttryck och karaktärsbeskrivning för Kopparlunden. 
Det gäller värdebärande egenskaper under den riksintressanta perioden.  
 
Logistikytor 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande framkommer följande: 
’’Vidare bedömer Länsstyrelsen att tillkommande grönytor och bebyggandet av 
tidigare logistikytor ytterligare försvårar industriområdets läsbarhet.’’.   
Det här anser stadsbyggnadsförvaltningen är ett ytterligare exempel på där 
Länsstyrelsens ovan synpunkter i granskningsyttrandet, inte är förenliga med 
översiktsplanens och planprogrammets intentioner. I både översiktsplanen och 
planprogrammet är intentionerna att områdets hårdgjorda ytor, en del av dem 
tidigare logistikytor, ska bebyggas och förses med grönytor. Vidare vet inte 
stadsbyggnadsförvaltningen vad Länsstyrelsen menar med logistikytor, vilket 
behöver definieras. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att även ovan synpunkt 
ska meddelas i ett mycket tidigare skede av planprocessen. Vidare kom 
Länsstyrelsen med följande synpunkter i samrådsyttrande: 
 
’’Länsstyrelsen ställer sig frågande till varför konsekvensanalysen i 
miljökonsekvensbeskrivningen avseende social hållbarhet inte analyserar den höga 
exploateringsgraden, höga mängden hårdgjord yta och få allmänna/öppna ytor i 
förhållande till antalet människor som kommer att bo och röra sig i området. De få 
ytor som bli tillgängliga riskerar att bli hårt belastade.’’ 
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’’Den större delen av parkytan i Verksparken planeras och prövas inte inom detta 
detaljplaneförslaget. Ambitionerna kan således frångås tills vidare. Länsstyrelsen 
ställer sig frågande till hur kommunen tänker kring fri- och parkytor inom området 
om parkytan uteblir. Planområdet har begränsade allmänna ytor, en hög 
exploateringsgrad och hög andel hårdgjord yta.’’ 
 
I samrådsyttrandena framkom synpunkter på avsaknad av grönytor. I 
granskningsyttrande framkommer det synpunkter på att grönytor medför ett 
försvårande industrikaraktärens läsbarhet.  
Utifrån dialog mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen, har det 
framkommit att det inte är bara grönytor på tidigare logistikytor som medför en 
försvagning av läsbarheten. Utifrån dialogen framkommer det att även grönytor på 
bostadsgård inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd, även kan komma dominera 
industribebyggelsen. De olika bedömningarna från Länsstyrelsens i planprocessens 
olika skeden, gör att stadsbyggnadsförvaltningen inte får tillräcklig kännedom för 
hur detaljplanerna ska tillgodose riksintresset enligt Länsstyrelsens bedömning. Det 
är en avvgörande förutsättning för stadsbyggnadsförvaltningen att få tydlig och 
konsekvent rådgivning samt bedömning från Länsstyrelsen hur riksintresset för 
kulturmiljövården ska tillgodoses, utifrån Länsstyrelsens roll enligt enligt plan- och 
bygglag (2010:900) 5 kap. 14§ och 22§§. Det här ett ytterligare exempel på där 
stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att Länsstyrelsen inte särskilt verkat för att 
riksintresset ska tillgodoses enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- 
och vattenområden 1 kap 3§.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har även svårt att tolka utifrån granskningsyttrandet 
vilka hårdgjorda ytor där detaljplanerna medger bebyggelse och grönytor som utgör 
försvagning av områdets läsbarhet. I dialog mellan stadsbyggnadsförvaltning och 
Länsstyrelsen påvisar Länsstyrelsen att anläggande av grönyta och byggnation i ett 
område inom detaljplan 1878 Syd, medför att industrikaraktären. I ovan beskrivning 
av hur Kopparlunden har utvecklats framkommer det att det aktuella området har 
bestått av byggnader under den riksintressanta perioden.  
 
Att grönytor, om de nu planeras på tidigare logistikytor som idag utgörs av 
markparkering, behöver inte innebära en försvagning eller förlorad 
industrikaraktär. Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att grönytor går att 
anläggas utan att värdefull kulturmiljö förvanskas om de gestaltas efter områdets 
förutsättningar. Det finns goda exempel på parker som är anpassade efter en 
industrikaraktär som råder i ett område. Det här för att återspegla det 
riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget. Under den riksintressanta perioden 
för Kopparlunden då det fanns bostäder, fanns tillhörande trädgårdar som funktion 
för att bland annat för att uppfylla behov av rekreation för de boende. Behov av 
den här funktionen, friytor för boenden, finns nu även utifrån översiktsplanens, 
planprogrammets och detaljplanernas intentioner. Det här utifrån den bedömning 
som finns i social konsekvensanalys för detaljplanen. Grönytor här behövs även för 
att uppfylla 1 kap 3 § PBL.  
 
Gestaltning 
Till granskning har gestaltningsfrågorna i detaljplanerna arbetats om.  Inställningen 
innebär att ny bebyggelse ska i större utsträckning tala för enhetlighet och harmoni 
med den befintliga bebyggelsen. Det här för att ny bebyggelse både ska 
karaktäriseras av och återspegla industrikaraktären. Avsikten är även att de nya 
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fasader som delar gaturum med de befintliga skall utformas med särskild hänsyn till 
områdets karaktär. Detaljplanerna medför en hög ambitionsnivå och tilläggen 
kommer bidra till områdets värdebärare enligt bedömningsgrunderna. 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar Länsstyrelsens synpunkt om att ny arkitektur får 
gärna vara modern och i material av hög kvalitet. Detaljplanernas gestaltning 
säkerställs genom planbestämmelser i plankartorna, detaljplanernas syfte och 
gestaltningsprogrammen.  
 
Befintlig bebyggelse 
I Länsstyrelsen granskningsyttrande framkommer det här: 
 
’’Länsstyrelsen bedömer vidare att de tre detaljplanerna, med rivning av befintlig 
bebyggelse …kommer att påverka såväl enskilda uttryck som riksintressemiljön i sin 
helhet.’’ 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har svårt att tolka vilka byggnader Länsstyrelsen avser. 
Exempelvis om det är alla befintlig bebyggelse som avses att rivas eller om det är 
några specifika. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggnader som är efter 
den riksintressanta perioden, inte är en del av riksintressets motivering, uttryck 
eller karaktärsdrag. Byggnaderna och egenskaperna är en del av riksintressets 
geografiska område, men skall inte utgöra värdebärare i bedömningsgrunder för 
detaljplanernas påverkan på riksintresset. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför 
valt att prioritera och bevara de byggnader som tidigt pekades ut som kulturhistorisk 
värdefulla enligt inventeringarna.  
Under rubriken detaljplanens syfte beskrivs stadsbyggnadsförvaltningens 
synpunkter avseende rivningar. Vidare hänvisning görs till konsekvensanalys samlad 
bedömning för planförslagens påverkan på riksintresset  
 
Byggnadshöjder och volymer 
I Länsstyrelsen granskningsyttrande framkommer det här: 
’’tillkommande bebyggelse genom höjd, skala och täthet, kommer att påverka såväl 
enskilda uttryck som riksintressemiljön i sin helhet’’. Det här utan att tydliggöra vilka 
föreslagna byggnader som medför en påtaglig skada på riksintresset, trots att 
respektive planområde har sina unika platsspecifika förutsättningar. Därmed är det 
svårt för stadsbyggnadsförvaltningen att ta ställning till och hur detaljplanerna kan 
vidareutvecklas för att tillgodose riksintresset. Det här utifrån Länsstyrelsens 
bedömning enligt 5 kap 22§ PBL.  
 
Till granskningen gjordes omfattande ändringar för att minska byggnadernas höjder 
och skala. Det här i dialog med antikvarisk sakkunnig. Efter granskningen har 
stadsbyggnadsförvaltningen ändrat detaljplanerna för att bemöta Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Nio av byggnadernas höjder har sänkts mellan ett till två 
våningar i dialog med antikvarisk sakkunnig. Ändringarna granskningen bedömer 
stadsbyggnadsförvaltningarna inte påverkar den samlade bedömningen om 
detaljplanernas påverkan på riksintresset. Däremot bidrar justeringarna till att 
minska risken för att ny bebyggelse kommer dominera över den befintliga. De 
befintliga byggnader som omfattas av värdebärare enligt riksintresset motivering, 
uttryck och karaktärsbeskrivning. Justeringarna av byggnadernas höjder och skala, 
kombinerat med omarbetning av gestaltningen och bebyggelsestrukturen, bedömer 
stadsbyggnadsförvaltningen vara tillräckliga för att tillgodose riksintresset enligt 
bedömningsgrunderna. Vidare hänvisning görs till konsekvensanalys samlad 
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bedömning för planförslagens påverkan på riksintresset 
 
Kumulativa effekter 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att nya höga hus inom Kopparlunden inte 
kommer bli prejudicerande för andra projekt inom riksintresset. Planläggning för 
respektive detaljplan ska prövas utifrån planområdenas platsspecifika 
förutsättningar. Exempelvis har riksintresset olika uttryck beroende delområde, 
vilket innebär att detaljplanerna som tas fram inom riksintressets olika delar har 
olika bedömningsgrunder att utgå ifrån. Vad som beslutas med detaljplanerna i 
Kopparlunden ska inte få en inverkan för hantering av andra detaljplaner. Hantering 
av detaljplaner ska ske på ett likvärdigt sätt enligt 2 kap 3 § Kommunallagen 
(2017:725). Exempelvis ska en prövning av höga hus ske i andra detaljplaner enligt 
PBL 2 kap 6§. Bebyggelse inom respektive detaljplan ska placeras med hänsyn till 
stads-och landskapsbilden. Det här ska kunna göras även fast det inte finns något 
strategiskt dokument som vägleder höga byggnaders placering. Vidare påverkas 
respektive prövning  

De höga husens eventuella kumulativa effekter har studerats av 
stadsbyggnadsförvaltningen i dialog med antikvarisk sakkunnig. Det här har 
genomförts genom analyser i 3D-modell som visar hur detaljplanernas föreslagna 
bebyggelse förhåller sig till omgivande bebyggelse (flera kilometers avgränsning). 
Genom analyserna bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att risken för kumulativa 
negativa konsekvenser för riksintresset som helhet är små. Skälet är att höjderna 
generellt förhåller sig till dagens högre stadsbebyggelse samt att avståndet till 
Västerås signaturbyggnader – domkyrkan, Ottartornet, stadshuset och Skrapan – är 
förhållandevis långt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i synpunkten om att ett strategiskt 
dokument behövs för att vägleda höga byggnaders placering i ett större 
sammanhang. Sannolikt kan det behöva studera i en ny översiktsplan.   

Stadsbild, stadslandskap och påverkan på riksintresset övriga delområden 
Framtagande av bebyggelseförslag har gjorts i dialog med antikvarisk sakkunnig. 
Analys av påverkan på stadsbilden, stadslandskapet och riksintressets övriga 
delområden har varit i fokus. Vidare hänvisning görs till konsekvensanalys samlad 
bedömning för planförslagens påverkan på riksintresset. 
 
Vad gäller riksintresse för kommunikation har Länsstyrelsen inga 
kvarvarande synpunkter. 
 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 
Länsstyrelsen har inga kvarvarande synpunkter. 
 
Hälsa och säkerhet 
Trafikbullerutredningen (efterklang, 2020-10-23) behandlar trafikbuller från E18, 
Mälarbanan och omkringliggande vägnät. Resultatet av utredningen visar att med 
lämplig planlösning och bullerskyddsåtgärder vid balkong på bullerdämpad sida 
innehålls riktvärdena för samtliga planerade bostadskvarter. Bedömningen är att 
genom att vidta skyddsbestämmelserna (v1, f5, f6 och b4) för planförslaget bedöms 
påverkan från buller mildras och alla bostäder klarar sig inom riktvärdena för 
bullerpåverkan. I trafikbullerutredningen och planbeskrivningen uttrycks att ”den 
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planerade förskolegården i kvarter F innehåller riktvärdena för Fall 1, se bilaga A01 
och A02. Utan skärmande byggnader mot E18 och Mälarbanan överskrids 
riktvärdena. Förskolan är dock planerad i en av byggnaderna som skärmar 
innergården mot Mälarbanan.” Länsstyrelsen saknar en förklaring av fall 1 i 
planbeskrivningen.  
Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande kring trafikbuller avseende 
fall 1. 

 
I miljökonsekvensbeskrivningen (Tyréns, 2020-11-30) anges följande kring 
miljökvalitetsmål 15, God bebyggd miljö: ”Åtgärder genomförs för buller så att 
riktvärden uppfylls. Däremot tillkommer bostäder och förskola i ett bullerpåverkat 
område och bostäder och förskola i den nordöstra delen av planområdet kommer 
att utsättas för bullernivåer över riktvärdet tills detaljplan Öst är fullt utbyggt och 
vidare bullerskyddsåtgärder behöver utredas. Därmed finns stora osäkerheter i 
planförslaget som till viss del motverkar måluppfyllelsen.” 
 
Länsstyrelsen delar återgivningen i miljökonsekvensbeskrivningen och förstår att 
dessa osäkerheter i planförslaget kommer att behöva tillägnas stor uppmärksamhet 
i efterföljande skeden. I planbeskrivningen återges att ”ur bullersynpunkt är det en 
fördel om områdets byggs ut norr- och österifrån.” Vidare anges att ”om man vill 
börja bygga från något annat håll behöver man i bygglovsskedet visa att man tillför 
ytterligare åtgärder för att klara riktvärdena. Riktvärden på samtliga innergårdar 
överskrids dock utan dessa skärmande byggnader, vilket innebär att åtgärder i så 
fall behövs för att klara även detta.” Länsstyrelsen anser att även förskolegården 
bör nämnas i detta resonemang. Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i synpunkten om att stor uppmärksamhet 
behöver tillägnas i efterföljande skeden. Byggnation av kvarteren måste ske i rätt 
ordning med hänsyn till bullersituationen. Planbeskrivnigen har kompletterats med 
ett förtydligande.  
 
Övrigt  
Planering och boende 
Förskola och förskolegårdar 
I planbeskrivningen uppges att den västra förskolan får en friyta på cirka 3000 
kvadratmeter och den östra på cirka 1500 kvadratmeter. I båda fallen blir ytan 
cirka 30 kvadratmeter per barn. I analysen Social konsekvensanalys med 
integrerad barnkonsekvensanalys (Tyréns, reviderad 2020-11-23) uppges att 
den västra förskolegården i detaljplan norr uppnår nästan riktlinjen 3000 kvm 
och kompenseras av takgård. Den östra förskolegården uppnår dock ej riktlinjen 
men har istället minskat antalet avdelningar. Länsstyrelsen bedömer att 
synpunkterna från samrådsskedet har inarbetats i tillräcklig utsträckning utifrån 
områdets förutsättningar. 
 
 
TRAFIKVERKET  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 900 bostäder, äldrevård, förskolor, 
kontor, centrumverksamheter, hotell samt en ny gång- och cykelbro över E18. 
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Detaljplanen har försetts med villkoret att ett vägräcke i erforderlig kapacitetsklass 
samt kantsten om minst 20 cm ska uppföras innan startbesked kan medges. 
Vägräcket ska anläggas av Trafikverket och bekostas av kommunen. Trafikverket 
informerar att vägräcket som planeras uppföras står emot personbilar medan större 
fordon som lastbilar inte stoppas av ett sådant räcke. Om bedömningen görs att 
denna utformning är tillräcklig och att risknivåerna blir acceptabla har Trafikverket 
inget att invända mot detta. 
Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att vägräckets utformning 
kommer vara tillräcklig utifrån risknivåerna.  
 
Intill påfartsrampen planeras parkeringar anläggas. För att möjliggöra ett 
underjordiskt garage kommer marken schaktas ut. Påfartsrampen tillhör E18 vilken 
är ett riksintresse för kommunikationer och som inte får påverkas negativt. 
Trafikverket förutsätter att vid byggnation bevakas påfartsrampen så sättningar i 
konstruktionen inte sker. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att utformningen av räcket ger ett 
tillräckligt skydd. Angående schaktningen så blir garaget inte underjordiskt sett till 
dagens marknivåer, utan framtidens höjda mark. Schaktningen bör därmed bli 
maximalt 1,5 meter jämfört med dagens marknivå. Detta bör kunna hanteras inom 
byggnationsprocessen utan särskilda åtgärder.  
 
Kopparlunden är ett stort område som planeras omvandlas till en central stadsdel 
med bostäder, skola, centrumverksamheter etc. Detta medför att trafiken till och 
från området kommer öka i framtiden. Redan idag är det tidvis kapacitetsproblem 
vid Emausmotet och detta innebär en negativ påverkan på E18 som är ett 
riksintresse för kommunikationer. En utveckling av Kopparlunden kommer att 
försämra kapaciteten i motet än mer. För detaljplanerna norr, mitt 
och syd i Kopparlunden planeras ca 2200 parkeringsplatser. Trafikverket 
ifrågasätter det höga antalet parkeringsplatser med hänsyn till närheten till city, 
resecentrum och tillgång till kollektivtrafiken. 
 
Till granskningen har en mobilitetsutredning tagits fram som redovisar förslag på 
olika åtgärder som kan genomföras för att minska biltrafiken. Trafikverket ser 
positivt på att denna utredning tagits fram och att fastighetsägare förbinder sig att 
utföra mobilitetsåtgärder. Det höga antalet parkeringsplatser riskerar dock 
innebära att människor kommer fortsätta välja bilen framför de mobilitetsåtgärder 
som planeras införas. Trafikverket anser därför att parkeringsriktlinjen för 
området Kopparlunden bör ses över. Höga trafikflöden kan innebära att åtgärder 
behöver utföras vid Emausmotet för att inte framkomligheten på E18 ska påverkas 
negativt. Trafikverket ser en risk att sådana åtgärder kan innebära begränsningar 
för trafiken vid motet, t.ex. att ramper kan behöva stängas av vid vissa tidpunkter. 
 
Kommentar: Mellan samråd och granskning har flera separata parkerings- och 
mobilitetsutredningar genomförts, vilket har resulterat i modifierade parkeringstal 
för Kopparlundsområdet. Det här med särskilt beaktande av att Kopparlunden 
ligger nära Västerås centrum, resecentrum med mera. Vidare ska området ha ett 
fokus på moderna mobilitetslösningar som minskar behovet av parkeringar. 
Bedömt behov av bilparkeringar utifrån det modifierade parkeringstalet för de tre 
detaljplanerna är 2500 platser, till skillnad mot de cirka 1400 platserna som finns i 
området idag. I samrådet var framräknat behov av bilparkeringar enligt zon 2 och 
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Västerås stads parkeringsriktlinjer cirka 4800 bilparkeringar (grundtal utan 
reduktion). Med full reduktion cirka 3000 bilparkeringar.  
Det modifierade parkeringstalet till granskningen innebär således en minskad 
belastningen på Emausmotet och E18. 
 
Vidare ska Kopparbergsvägen byggas om för att bland annat förbättra 
framkomligheten på Emausmotet.  
 
 
 
KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN REGION VÄSTMANLAND 
Kollektivtrafikförvaltningen har tagit del av rubricerande ärende och nedan följer 
förvaltningens synpunkter. 
Detaljplanen medför inga förändringar av kollektivtrafiken. Det framkommer att en 
trafikutredning har tagits fram med målet att finna lösningar som ger en hållbar 
påverkan på stadens transportsystem och prioritera trafikantgrupper som nyttjar 
kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikanter. I detaljplanen framkommer att 
trafikökningar beräknas ske i alla de tre anslutningar som finns mot det omgivande 
vägnätet. 
 
Området har ett attraktivt läge nära kollektivtrafik. Kollektivtrafikförvaltningen 
anser dock att det är av vikt att säkerhetsställa kapacitetsstarka stråk med bra 
framkomlighet för kollektivtrafiken när Kopparlundsområdet växer och 
trafikmängden med största sannolikhet kommer att växa. 
Kollektivtrafikförvaltningen ser positivt på väl utbygga gång- och cykelstråk i 
området och till nya kopplingar över barriärerna som omger staden. 
 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Inom planområdet finns inga stråk där 
kollektivtrafik kan anses vara rimlig att planera för. Intill planområdet finns 
Kopparbergsvägen och Östra Ringvägen som ska utgöra kapacitetsstarka stråk för 
kollektivtrafiken.  
 
 
VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM  
Bakgrund 
Planförslagets syfte är att omvandla norra Kopparlunden till en levande, unik, 
öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyns tas till områdets 
kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. Samtliga delar av kopparlunden ska 
omvandlas till en levande del av stadskärnan med byggnation av cirka 900 
bostäder, två förskolor samt äldrevård, kontor, handel och verksamheter i nya och 
befintliga byggnader.1897 köpte det elektrotekniska företaget ASEA Emaus gård 
och ytterligare närliggande fastigheter för att utvidga sitt industriområde. Nordiska 
Metallaktiebolaget fick köpa halva egendomen medan ASEA behöll resten av 
marken. Nordiska Metallaktiebolaget, som då var en fristående underleverantör till 
ASEA, senare mer känt under namnet Svenska Metallverken AB, blev sedermera en 
stor koncern. Från början fanns även bostäder, främst för arbetare på fabrikerna, 
förutom verkstäder på området. Idag innehåller de forna fabrikerna och 
verkstäderna bland annat kontor, kulturhus och gymnasium. 
 
Stadsdelen Kopparlunden var fram till 1990-talet en sluten miljö där enbart 
behöriga vistades. En sammanhängande industrimiljö växte fram över många 
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decennier, en av Sveriges största, där de äldsta byggnaderna är från sent 1800-tal. 
Efter att elektro- och metallverksindustrin lades ned i slutet av 1900-talet blev hela 
området tillgängligt och andra verksamheter kunde ta verkstäderna i bruk. Det har 
dock fortfarande en stark industriområdeskaraktär. 
Kopparlunden ingår i riksintresset Västerås stad där det i uttrycket beskrivs som 
”industribyggnader och kontorsbyggnader i tegelarkitektur från olika perioder och 
med egna tidstypiska uttryck som visar på områdets utveckling över tid från 1890-
talet till 1950-talet. Flera bevarade spår av äldre funktioner så som vaktkur, 
gasledningssystem och traverser.” 
 
Länsmuseets synpunkter 
Länsmuseet ser positivt på att utveckla Kopparlunden till en levande stadsdel som 
möjliggör för bland annat bostäder, skola och andra verksamheter. Vidare 
presenteras i planförslaget en stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena i området, 
vilket museet också ställer sig positivt till. 
 
Länsmuseet ser positivt till att applicera en typ av urban palimpsest för att visuellt 
referera till byggnad 91 som ett alternativ till tidigare förslag. Byggnad 91 har 
kulturhistoriskt värde och är väldigt viktig för stadsdelen i helhet. Byggnaden är en 
av områdets storskaliga industribyggnader som uppfördes under efterkrigstiden och 
berättar om Metallverkens rekordår. Mot väster och delvis mot norr är byggnadens 
exteriör välbevarad från uppförandet. Karaktäristiskt är den tydliga tekniska 
konstruktionen, material och färgsättning, de stora fönstren mot norr samt takets 
lanternin. I Kopparlunden har tidigare ett flertal tegelmurade skorstenar funnits, 
detta kan vara den enda kvarvarande. 
 
Utformningen av ny bebyggelse vid platsen där byggnad 91 står idag 
rekommenderas att anpassas till byggnad 91:s befintliga karaktärsdrag. Detta 
omfattar enkel, storskalig byggnadsvolym med släta fasader och stora fönsterytor. 
Länsmuseet håller fast vid tidigare yttrande om att byggnadshöjden mot E 18 anses 
allt för hög. En byggnadshöjd på max 16-17 våningar harmoniserar bättre för 
Kopparlunden och omgivande stadsdelar. 
 
Byggnaderna i det östra kvarteret runt om byggnad A5 samt 75 planeras att 
uppföras i 5-9 våningar. Dessa byggnader riskerar att skymma den före detta 
Modellverkstan med tillbyggnad. Museet rekommenderar att angränsande 
bebyggelse ha en mera underordnad volym. 
 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Efter granskningen har tre byggnaders höjder 
ändrats med tre meter vardera. Det här för att tillmötesgå Länsmuseets och 
Länsstyrelsens synpunkter. Se bemötandet av Länsstyrelsens yttrande för mer 
information. Även avsnittet som beskriver vilka ändringar som har gjorts efter 
granskningen.  
 
För de öppna kvarteren (kv. B-F) föreslås i planen en mer omfattande förändring i 
karaktär och utseende från det dagens utseende. Den nya tydliga årsringen bryter 
upp den starka förankringen till industrin och dess arkitektur. Material, utformning, 
och volym har en väldigt tydlig kontrast som länsmuseet anser inte skulle 
harmonisera väl med områdets kulturhistoriska karaktärsdrag. 
 
Kommentar: Den öppna kvarteren syftar till att bebyggelsen utgår från de 
mellanrum, med friliggande byggnader och logistikytor, som tidigare funnits mellan 
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hallkvarteren. Att skapa kontrast här syftar till att öka läsbarheten och återkoppling 
till dagens struktur, mellan de stora hallkvarteren och logistikytorna. Byggnaderna 
placeras så att siktlinjer mellan de kulturhistoriska byggnaderna, inklusive det 
nybyggda hallkvarteret, bibehålls. Bebyggandets lämpliga omfattning är starkt 
kopplad till förutsättningarna för dagsljus och buller och byggrätternas placering 
har därför studerats noggrant. Avseende gestaltnings finns en generell 
utformningsbestämmelse som syftar till att bebyggelsen ska harmonisera väl med 
områdets kulturhistoriska karaktärsdrag.  
 
Kommunala nämnder och bolag 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
Kulturnämnden yttrade sig i samrådet under 2019 och de flesta av synpunkterna 
har arbetats in i liggande granskningshandlingar. Förändringar som är positiva för 
kulturmiljön är att den nya bebyggelsemiljön är mer enhetlig i sin arkitektur, att den 
tar sin grund i den bebyggelsestruktur som finns på platsen idag, att man har 
öppnat upp för siktlinjer inom och mellan de olika detaljplaneområdena. Positiv är 
också en ny utformningsbestämmelse för ny bebyggelse.   

Givet de förutsättningar som har funnits i planprogram och ramavtal för 
kulturvärdena i DP Norr (bl.a. rivning av Net on Net-hallen) så kan liggande förslag 
bedömas godtagbart ur kommunal kulturmiljösynpunkt. Tyvärr har inte den höga 
exploateringsgraden i området minskats vilket kan innebära negativa konsekvenser 
i ett långsiktigt hållbart perspektiv.   

I den övergripande analysen av påverkan på riksintresset på Västerås görs 
bedömningen att rivningen av Net On Net- hallen försvagat läsbarheten av 
riksintresset för kulturmiljövård Västerås uttrycket Kopparlunden men även 
förståelsen av utvecklingen av Kopparlunden över tid. Denna synpunkt delar 
förvaltningen.  

I planarbetet har man arbetat vidare med att kompensera för rivningen genom att 
återskapa en äldre bebyggelsestruktur på platsen, detta bedöms godtagbart för 
kulturmiljön men är mer tveksamt ur ett generellt stadsbyggnadsperspektiv 
eftersom byggnaden blir en påtagligt hög och stor volym.  

Kommentar: Byggnaden ersätts med ett kvarter i samma fotavtryck som dagens 
hall. Det nya kvarteret är ett stadskvarter i en innerstadsskala, något som det finns 
exempel på i Västerås och i de flesta större städer i Sverige. Kvarterets mått är på 
intet sätt ovanliga i Västerås, och påminner om Mimerkvarterets storlek. En 
passage har också öppnats genom de längre fasadlängden viket också skapar ett 
finmaskigt gångnät.  
 
I analysen av riksintresset lyfter man även fram risken med en förvanskning av 
riksintresset om ytterligare bebyggelse rivs inom DP Öst (där planarbete idag inte är 
påbörjat). Förvaltningen bedömer att man i kommande planarbete med DP Öst 
måste ta detta i beaktande och bevara byggnader som är av vikt för riksintresset 
och helhetsmiljön i Kopparlunden. Detta kan ge möjlighet till kompensation för 
rivningar.  
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Positivt för kulturmiljön i Kopparlunden är att man låter största delen av 
Kopparlunden planläggas på samma gång. Detta motverkar utveckling genom 
enstaka små planer eller enskilda prövningar av enstaka bygg- eller rivningslov utan 
att kunna ta hänsyn till helheten. Med den nya detaljplanen har man också 
möjlighet att säkerställa utpekade kulturmiljöer för framtiden. I gällande detaljplan 
för norra delen av Kopparlunden finns varken rivningsförbud skyddsbestämmelser 
vilket på sikt hade kunnat leda till en försämring för kulturmiljön.  
 
Inga ytterligare synpunkter.   
 
TEKNISKA NÄMNDEN 
Särskilt yttrande Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S) och Hård af Segerstad (M) 
lämnar särskilt yttrande enligt följande: Även om förslaget har justerats sedan det 
sist visades så ser vi tyvärr att grönytor, parker och barnperspektiv inte tillräckligt 
beaktats. Det är ganska långt till närmsta park utanför området och möjlighet till 
spontanidrott utan att störa grannar.  
 
Ärendebeskrivning Detaljplanen för Verkstaden 20 m fl (Kopparlunden Norr) är nu 
ute på granskning. Tekniska nämnden har i samrådsyttrande lämnat sina 
synpunkter, men vill nu komplettera med driftskostnader för de ytor som efter 
detaljplanens genomförande kommer att bli allmän platsmark. Den nya allmänna 
platsmarken inom Dp Kopparlunden Norr innebär totalt ca 174000 kr i utökade 
driftskostnader. Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat 
den 27 januari 2021, lämnat förslag till beslut: 1. Yttrandet godkänns och 
överlämnas till byggnadsnämnden. 
 
Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att grönytor och 
barnperspektivet har beaktas i möjligaste mån i detaljplanen (och de andra 
detaljplanerna i Kopparlunden).  Det här framkommer i friyterapporten och sociala 
konsekvensanalysen.  

 
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN  
Vid genomgång av detaljplanens granskningshandlingar, daterade 2020-12-08 har 
följande noterats. 
Plankartan och planbestämmelser: Ingen erinran. 
Planbeskrivning: Ingen erinran. 
Information: Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till handläggaren. 
 
Kommentar: Redaktionella synpunkter har medfört redaktionella ändringar i 
planhandlingarna. 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN  
Beslut: Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2021-01-15, med föreslaget tillägg, som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till byggnadsnämnden. 
Ärendebeskrivning: I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas 
och vad som får byggas där. 
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplan med nummer 1882 för 
Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden norr, Västerås. 
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Detaljplanen 1882 skickas nu på remiss för granskning. Nämnden bereds möjlighet 
att yttra sig angående detaljplanens nuvarande utseende. 
 
Förskolenämnden har tidigare yttrat sig om detaljplanen under samrådsskede och 
vissa förändringar har sedan dess gjorts i detaljplanen som påverkar nämndens 
verksamhetsområde. 
Stadsbyggnadsförvaltningen lyfter fram förändringar av större art som 
sammanfattningsvis genomförts i samtliga tre detaljplaner för hela Kopparlunden 
och som berör nämndens verksamhetsområde: 
- Antalet bostäder har minskat från 2100-1700. Det blir därför cirka 40% mer park- 
och torgyta per invånare. 
- Två nya parker finns med i förslaget. 
- Förskolegårdar föreslås bli större. 
- Nya förslag för bättre säkerhet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister. En 
del upphöjda innergårdar har tagits bort för att minska nivåskillnader. 
I detaljplanen för Kopparlunden norr 1882 har antalet förskoleavdelningar minskats 
från tio till nio, vilket kan motiveras av lägre antal bostäder. Förskolegårdarna har 
blivit större och uppnår cirka 30 kvadratmeter per barn. Förskolegårdarna anges 
ligga i ljusa lägen med mycket solljus. 
I detaljplanen nämns tillgänglighet till bostadsentréer, men inte specifikt för 
förskolor och förskolegårdar. Detaljplanen beskriver var angöring ska ske och ytor 
för hämtning/lämning. 
 
I detaljplanen beskrivs bullernivåer främst vid bostäder. Riktvärden för förskolor och 
förskolegårdar kan skilja sig från riktvärden för bostäder. 
I detaljplanen anges att de ytor som enligt planförslaget utgörs av allmän platsmark 
har undersökts avseende metaller och organiska ämnen. Det saknas en beskrivning 
av detta avseende förskolegårdarna. Det anges dock att barn och vuxna ska kunna 
bo, arbeta och vistas i området utan risk för negativa effekter på hälsan, kortsiktigt 
och långsiktigt. 
 
Yrkanden: Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på tillägg i sista meningen efter "Då det 
råder brist på förskoleplatser i de centrala delarna i Västerås är det viktigt att det 
kan erbjudas förskola i Kopparlunden" att "vill förskolenämnden att det 
ursprungliga 10 avdelningarna i detaljplanen kvarstår även fast andelen bostäder 
blir färre". 
 
Kommentar: Omfattande markmiljöundersökningar har genomförts inom ramen 
för planarbetet, vilket även inkluderar förskolegårdarna. Det översta jordlagret 
kommer att bytas ut så att inga ämnen med negativ påverkan på barns hälsa ska 
finnas kvar i förskolegårdarnas mark. Planbeskrivningen har kompletterats med 
förtydliganden avseende det här. 
 
Detaljplanen styr inte hur många avdelningarna det ska vara. Däremot säkerställs 
ytbehovet av lokaler i plankartan om 10 avdelningar skulle behövas. 
Förskolenämnden behöver dock vara medvetna om ju mer förskoleplatser som 
tillgodoses inom planområdet, kommer det bli mindre friyta per barn.  
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2021-01-15: 
Förskolenämnden konstaterar att det genomförts vissa förändringar av detaljplanen 
för Kopparlunden norr, sedan samrådsskedet.  
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Färre bostäder i Kopparlunden generellt medför att antalet förskolebarn blir färre 
än enligt det tidigare förslaget. Mera grön- och torgyta ökar möjligheten för 
förskolor att besöka andra ytor, än sin egen förskolegård. Förskolegårdarna blir 
större, cirka 30 kvadratmeter per barn, vilket innebär förbättring för barnen och att 
större hänsyn tagits till Boverkets rekommendationer om 40 kvadratmeter per barn.  
 
I detaljplanen för Kopparlunden norr 1882 har antalet bostäder minskats från cirka 
1000 till 900. Antalet förskoleavdelningar har minskats från tio till nio, 
Förskolegårdarna har blivit större och uppnår cirka 30 kvadratmeter per barn. 
Förskolegårdarna anges ligga i ljusa lägen med mycket solljus och det är positivt. 
Det är dock mycket viktigt att det bereds möjlighet att anordna solskydd och skugga 
på del av förskolegårdarna.  
 
Detaljplanen beskriver var ytor för angöring, hämtning/lämning finns vid 
förskolorna. I detaljplanen nämns tillgänglighet till bostadsentréer, men inte 
specifikt för förskolor och förskolegårdar. Förskolenämnden betonar vikten av 
tillgänglighet för förskolor och förskolegårdar.  
 
I detaljplanen beskrivs bullernivåer främst vid bostäder. Riktvärden för förskolor och 
förskolegårdar kan skilja sig från riktvärden för bostäder. Förskolenämnden betonar 
vikten av att riktvärden upprätthålls.  
 
I detaljplanen anges att de ytor som enligt planförslaget utgörs av allmän platsmark 
har undersökts avseende föroreningar som metaller och organiska ämnen. Det 
saknas en beskrivning av detta avseende förskolegårdarna. Det anges dock att barn 
och vuxna ska kunna bo, arbeta och vistas i området utan risk för negativa effekter 
på hälsan, kortsiktigt och långsiktigt. Förskolenämnden betonar vikten av att 
förskolegårdar, som är ytor där barn ska vistas, måste vara undersökta och 
säkerställda att inte innehålla ämnen som kan var skadliga för barn. Om sådana 
ämnen finns måste marken saneras.  
 
Då det råder brist på förskoleplatser i de centrala delarna i Västerås är det viktigt 
att det kan erbjudas förskola i Kopparlunden vill förskolenämnden att det 
ursprungliga 10 avdelningarna i detaljplanen kvarstår även fast andelen bostäder 
blir färre. 
 
Kommentar: Se svar på föregående yttrande. Förtydliganden har gjorts i 
planbeskrivningen.  
 
 
MÄLARENERGI  
ME Värme: 
Stora och kritiska fjärrvärmeledningar och fjärrkylaledningar finns i aktuell dp, dvs 
Kopparlunden Norr. Det finns även en fjärrvärmeledning som går över ett hustak 
och förser en fastighet där verksamheten kommer att fortgå även under kommande 
exploatering vilket gör det kritiskt med flytt så en utredning i tidigt skede är ett 
måste och kontakt med Mälarenergi. 
Fjärrvärme och fjärrkylaledningar ska beaktas och flyttar bekostas av exploatören. 
Utredning måste ske av Mälarenergi för att flytt ska vara möjlig och utreda 
konsekvenser då hela Kopparlunden kommer att exploateras, kontakt med 
Mälarenergi måste därför ske i väldigt tidigt skede för att beslut av flytt ska 
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kunna verkställas i god tid och inte skapa förseningar i aktuell detaljplan. 
Kommentar: Förtydligande har gjort i genomförandebeskrivningen.  
 
ME Vatten: 
Dagvatten: Det bör stå något på plankartan om att dagvattenutredningen ska 
följas, står det inget om dagvattenhanteringen på plankartan så kommer frågan 
inte att hanteras vid ombyggnation. Bygglov tittar inte på frågan och ME kan inte 
ställa krav på fastighetsägarna. 
Kommentar: Plankartan har kompletterats med ovan förslag.  
 
I genomförandebeskrivningen så bör det stå vem som ansvarar för att skyfallsvägar 
byggs och driftas, vem som ansvarar för rening och fördröjning av dagvattnet från 
allmänna gator samt vem som ansvarar för att dagvattnet renas och fördröjs inne 
på fastighetsmark. Kan detta tas med i exploateringsavtal mellan staden och 
fastighetsägarna? 
Kommentar: Synpunkter har hanterats i exploateringsavtal.   
 
VA-Ledningar: 
Flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatör. 
Kommentar: Det här framkommer i genomförandebeskrivningen.    
 
Fibra AB: 
Fibra önskar i möjligaste mån behålla befintliga optoledningar i dess nuvarande 
läge. Detta för att undvika leveransavbrott och kostnader som en ledningsflytt 
medför. I samband med gatuprojekteringen ser Fibra över behov av ny kanalisation 
för att försörja nya kvarter/bebyggelse med fiber. 
Kommentar: Noterat. Synpunkterna vidareförmedlas till projektets genomförande. 
 
 
ME Elnät AB: 
Vid byggnation av ramp som binder samman Kopparlunden och Emausmotet måste 
samordning ske med Mälarenergi Elnät. I u-område mot Emausmotet samförläggs 
rör för elkablar med byggnation av ramp. I planbeskrivningen bör det framgå att 
exploatör ska kontakta och samordna arbetet med Mälarenergi Elnät. 
Inom Planområdet finns det mellanspänningskablar som går rakt igenom planerad 
byggnation samt en nätstation. Omläggning av kablar till nya u-områden och flytt 
av nätstation till e-område måste utföras i god tid innan exploatering kan påbörjas 
för att inte påverka aktuell tidplan. Kontakt med Mälarenergi Elnät måste därför 
ske tidigt för att flytt ska kunna genomföras i god tid. 
Brandskyddsavstånd mellan nätstation och brännbart material/byggnad ska vara 
minst 5m.  
 
Trädplantering över kablar är inte acceptabelt. 
 
Eventuell flytt av kablar och befintliga elanläggningar bekostas av exploatören. 
Befintliga elanläggningar och kablar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. 
Kablar får inte byggas över och byggnader får inte uppföras invid nätstation så att 
de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte 
uppfylls. 
Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats utifrån ovan 
synpunkter.  
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Ledningsstråk för mellanspänning- och lågspänningskablar inom Kopparlunden 
påverkas av alla tre detaljplaner. För att kunna flytta kablar måste en utredning ske 
för att se om det är möjligt och om det uppstår konflikter mot angränsande 
detaljplan. En övergripande utredning måste utföras för att säkerställa 
att kabelflytt är genomförbart. Saker måste utföras i rätt ordning då nya kablar ska 
förläggas inom området samtidigt som befintliga måste vara i drift. 
I övrigt har Mälarenergi inget att erinra. 
Kommentar: Förtydliganden har gjorts i genomförandebeskrivningen. 
Fastighetsägarnas ersättning för övriga tillkommande kostnader på grund av 
flyttanpassning/ombyggnad och flytt av ledningar (VA, el och fiber) för att 
möjliggöra ett genomförande av utbyggnadsplanerna regleras i Ramavtal teknisk 
försörjning avseende Kopparlunden i Västerås mellan Mälarenergi och 
fastighetsägarna inom Kopparlunden. 
 
 
MILJÖ OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
 
Synpunkter  
Buller  
Enligt trafikbullerutredning och text i planbeskrivningen behöver skärmar byggas för 
att klara riktvärde för buller vid uteplats i kvarter A. Detta behöver även regleras 
med planbestämmelse i plankartan.  
Kommentar: Plankartan har kompletterats med planbestämmelse -  
b6 (bullerdämpande skärm) infogat i norra delen av kvarter A. 

 
På sidan 30 i planbeskrivningen står om etappindelning att resultatet av 
bullerutredningen visar att ett fåtal bostäder med fasad mot E18 skulle behöva 
omfattande bullerskyddsåtgärder utan skärmande byggnader utmed E18 och 
Mälarbanan. Det är felaktig och missvisande då i själva verket större delen av 
lägenheterna får ekvivalenta bullernivåer över 55 dBA på ljuddämpad sida utan 
avskärmande bebyggelse. Figur 24 i trafikbullerutredningen är felaktig. Riktvärdet 
för ljuddämpad sida är 55 dBA. I figuren är områden som överskrider 65 dBA 
markerade vilket ger en felaktig bild av antalet lägenheter som skulle behöva 
tekniska åtgärder för att klara bullerriktvärden i det fall de avskärmande 
byggnaderna närmast E18 inte byggs först. Majoriteten av lägenheter som är vända 
mot E18 skulle behöva omfattande tekniska bullerskyddsåtgärder om byggnaderna 
närmast E18 inte byggs först. Utan avskärmande bebyggelse är det även svårt att 
klara riktvärden för uteplats i de kvarter som är vända mot E18.  
Utbyggnadsordningen är därför viktig och byggnaderna närmast E18 bör byggas i 
en första etapp för att riktvärden för buller ska kunna klaras. Det är viktigt att 
bullerförhållandena granskas i noggrant i bygglovsskedet.  
 
Det samma gäller för verksamhetsbuller. Beräkningarna visar att bostäder på de 
nordligaste fasaderna mot E18 utsätts för ekvivalenta ljudtrycksnivåer på upp till 49 
dBA från industriell verksamhet kväll och natt, främst från verksamhet på 
fastigheten Isolatorn 2. Med tillgång till ljuddämpad sida bedöms riktvärden för Zon 
B enligt Boverkets vägledning innehållas. De planerade byggnaderna i norr kommer 
att skärma av även verksamhetsbuller.  
Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats med förtydliganden avseende 
buller.   



VÄSTERÅS STAD 37 (53) 

 
 
Markföroreningar  
Även då det gäller markföroreningar är det viktigt att etappindelningen anpassas 
till de föroreningar som finns i området. I Kopparlunden finns föroreningar av 
klorerade alifater. Det är en förorening som lätt kan spridas om sanering sker i fel 
ordning. Sanering av områden med höga halter, källområden, behöver göras förts 
för att minska risken för spridning och återkontaminering. En särskild utredning om 
lämplig saneringsordning som omfattar hela Kopparlunden behöver göras av en 
miljökonsult som är kunnig inom området. 
Kommentar: Hanteras inte i ett planskede utan i genomförandet.  
 
 
 
Intresseorganisationer, företag och politiska partier 
 
VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB  
Vattenfall har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan eller dess 
direkta närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 
Vattenfall har en elnätanläggning inom närområde för aktuell detaljplan bestående 
av en 145 kV markkabel, lila streckad linje i karta nedan, och en 145 kV 
transformatorstation, blå fyrkant, placerade öster om aktuellt planområde. 
Elnätanläggningens läge i kartan är ungefärligt. 
 
 
Vattenfalls 145 kV elnätanläggningar påverkas inte av aktuell detaljplan. Vattenfall 
har därmed inget att erinra. 
 
 
POST NORD  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
Kommentar: Ovan synpunkter är ingen planfråga utan en fråga för genomförandet. 
 
MODERATERNA VÄSTERÅSKRETSEN  
Detaljplanerna för Kopparlunden har bearbetats efter samrådet och är nu ute på 
granskning. Vi moderater kan konstatera att flera av våra tidigare framförda 
synpunkter har beaktats. 
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• Bland annat har exploatering sänkts vilket medför att antalet bostäder minskat 
från 2100 till 1700, vilket är mera i överensstämmelse med planprogrammet. Den 
kan dock behöva minska ytterligare för att ge utrymme för ny grundskola och 
ytterligare förskola. 
• Vidare tas större hänsyn till befintlig kulturmiljön och det blir tegel i fasaderna. 
Flera byggnader har sänkts. 
• Kvarteren i område norr har blivit mera slutna vilket vi anser bra ur bl.a. 
trygghetssynpunkt. 
• Att de upphöjda gårdarna har sänkts är bra ur många aspekter såväl etiska som 
för tillgänglighet. 
• Att det blivit två nya parker är bra och helt i enlighet med våra önskemål liksom 
att förskolegårdarna blir större. 
• Respektavståndet till Metallverkens gamla kontor har ökat. 
Vi har dock fortfarande en del önskemål om ytterligare förändringar i planerna. 
Förändringar som vi moderater tog upp redan när byggnadsnämnden tog beslutet 
att sända ut planerna på granskning. 
 
Det ska finnas möjlighet till olika utomhusaktiviteter för lek och idrott inom 
Kopparlunden. Det borde finnas exempelvis en boulebana, basketplan och gärna 
pingisbord, liknande de som finns vid Kristiansborgsskolan. 
Kommentar: Det kommer vara möjligt med den här typen av aktiviteter med 
detaljplanernas genomförande. Exempelvis där plankartorna möjliggör PARK eller 
TORG. 
 
 
Vi moderater anser inte att en utbyggd Emausskola kommer att räcka till även för 
Kopparlunden med hänsyn till alla nya bostäder som har uppförts och kommer att 
uppföras i närområdet. En ny 1-6 skola behövs i Kopparlunden för boende i 
Kopparlunden men även i de nybyggda områdena längs Stora gatan. Det är viktigt 
att ha framförhållning och planering för tillräckligt många förskolor i området. 
Skolkravet kan kanske tillgodoses genom en ny skola på Ängsgärdet eller 
Kungsängen men vi kan inte planera för bostäder i Kopparlunden utan att 
skolfrågan är löst. Som vanligt saknas det framförhållning för planering av skolor. 
 
Kommentar: Grundskolenämnden har lämnat följande yttrande i samrådet: ’’När 
nya bostadsområden byggs behöver tillgången på skolplatser i närområdet alltid 
beaktas. Det har tidigare gjorts en utredning gällande grundskola i Kopparlunden. 
Utredningen kom fram till att en grundskola inte lämpade sig i området. För att 
tillgodose behovet av skolplatser för barn och elever på Kopparlunden planeras 
istället en utökning av Emausskolan. Detta väntas täcka det behov som den 
planerade bostadsbebyggelsen medför.’’ Stadsbyggnadsförvaltningen har i 
detaljplanerna följt grundskolenämndens ställningstagande.  
  

Sammanfattningsvis så anser vi att detaljplanerna skapar förutsättning för en 
intressant och attraktiv förnyelse av Kopparlunden förutsatt att de goda 
intentionerna också får genomslag när bygglov ska ges för de olika byggnaderna. 
Kravet på god arkitektur gäller ograverat och att karaktären på området mitt 
behålls. 
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HYRESGÄSTFÖRENINGEN I VÄSTERÅS  
Det vore önskvärt att det framgår att det ska vara blandad bebyggelse, med både 
hyresrätter och bostadsrätter i området. 
Då planområdet är särskilt utsatt för buller, så är det bra att säkerställa att alla 
boende/besökare inte riskerar att utsättas för höga bullervärden varken inomhus 
eller utomhus. 
Det skulle vara innovativt att införa ett nytt avfallshanteringssystem i hela 
Kopparlundsområdet, sk ”sopsug”. Istället för traditionella sopkärl kan det finnas 
avfallsluckor på gårdarna och genom stora rör i marken sugs soporna till ett 
gemensamt insamlingsställe utanför bostadsområdet. Den största fördelen är att 
de tunga transporterna i området minskar, då inga sopbilar behöver hämta avfallet 
inne i området. Sopbilarna kan då hämta alla sopor från ett och samma ställe. Det 
innebär mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och en säkrare boendemiljö. 
 
Kommentar: I detaljplaner går det inte att styra vilka upplåtelseformer det ska vara. 
I detaljplanen har vi säkerställt att riktvärden för buller tillgodoses.  
Tack för synpunkt angående sophantering. Synpunkten framförs till VAFAB Miljö.  
 
 
VÄSTERÅS VILLAFÖRENINGARS CENTRALORGANISATION  
Behandlar dessa tre detaljplaner gemensamt då vissa synpunkter gäller för hela 
området och vissa för respektive detaljplan. 
 
Vi tycker området uppmuntrar för promenader inom området med det initiala 
entrétorget som inledning på Kulturstråket med passage av Kopparparken, 
Koppartorget för vidare promenad mot norra Kopparlunden. Ett annat 
genomgående promenadstråk är Norra parkstråket som erbjuder en trivsam 
promenad från i söder gång- och cykelbron över Pilgatan via Verksparken, 
uteserveringar och torg för att slutligen i norr binda ihop norra 
Kopparlunden med Emaus Området via nybyggd bro. Kontakterna med 
angränsande områden förbättras därmed gentemot idag. 
 
Att Metallverksgatan flyttats, för att frigöra marken för norra parkstråket, till 
bebyggelsens östra sida närmast järnvägen ger definitivt plusvärden till området. 
Byggnaderna mot E18 har inte snedtak som tidigare. Bra då snedtak ger ett 
oharmoniskt intryck. Omvandlingen av Hallkvarteret beträffande Norra detaljplanen 
plus det utbyggda Linstråket är också bra. 
 
Detaljplan Mitt så har tidigare bostadsområde ersatts med kontor, butiker och 
restauranger. Tidigare har även talats om lokaler för Universitet. Kvarstår? 
Kommentar: Detaljplanerna i Kopparlunden möjliggör lokaler för universitet.  
 
Signaturbyggnaden förändrar Kopparbergsvägen till att bli en högre grad av 
stadsgata. 
 
Bra med parkeringshus för alla de tre detaljplanerna i stället för ödsliga 
parkeringsytor. 
 
Att även integrera området med city genom att inlemma övergångsstället över 
Ringvägen norr f.d. Emausverkstaden. 
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Arvidverkstaden påbyggnad rivs och ersätts med en tillbyggnad på tre våningar. 
Däremot är fasaden mot järnvägen beträffande den sydliga detaljplanen alldeles för 
dominerande och enhetlig. Besökare som kommer med järnvägen bör välkomnas 
med en betydligt mer varierad harmonisk bebyggelse då detta har förutsättningar 
att vara en kraftfull annonsplats för utifrån kommande besökare för att 
medvetandegöras beträffande Kopparlundens besöksmål såsom varande ett för 
landet historiskt riksintresse. 
Kommentar: Se svar i granskningsutlåtande för detaljplan dp1878, Kopparlunden 
Syd.  
 
 
YIMBY VÄSTERÅS  
Yimby Västerås stödjer granskningsförslagen i sin helhet med de ändringar som kan 
föranledas av detta yttrande. 
 
DETALJPLAN NORR 
Det är givetvis beklagligt att Länsstyrelsen tolkar lagrummen kring riksintressena så 
hårt och att dessa är viktigare än en urban kvarterstadsstruktur som är hållbar över 
tid. Samrådsförslaget hade en godtagbar struktur, granskningsförslaget blir tyvärr i 
det stora hela inget annat än ett strössel av solitära punkthus.  
I och med att byggrätter för verksamhetslokaler i bottenvåningar kraftigt 
försvinner, försvinner också ambitionen om ett liv mellan husen i ett pulserande 
Kopparlunden. 
 
Vi vill poängtera att inga släpp i kvarter mot Metallverksgatan är lämpligt, framför 
allt inte kvarter C som bör vara helt slutet och vikt för verksamhetslokaler. Inga 
släpp mot genomgående stråk rent generellt bör vara grundstrukturen. 
 
Höjdaccenterna, i synnerhet 24-våningsbyggnaden bör få en tydligare 
gestaltningsidé. Gestaltningen bör verkligen prövas med en tydligare utformning i 
detaljplanen, inte enbart i bygglovskedet. 
 
Det är utmärkt med mer tegel i gestaltningsprogrammet samt som tvingande 
planbestämmelse för Hallkvarteret och bra med mer kulört variation rent generellt i 
hela detaljplaneområdet. De sågtandade tak som fanns med i samrådsförslaget ser 
vi även en tillbakagång till. 
 
* Yimby Västerås är ett stadsutvecklingsnätverk för den täta och levande 
blandstaden. Vi har cirka 160 medlemmar * 
 
Kommentar: Tack för synpunkterna! Planförslagets struktur är en anpassning till 
riksintresset för kulturmiljön. De öppna kvarteren tar fasta på kvartersstaden som 
funktion men inte nödvändigtvis som form. Den avgörande skillnaden mellan 
utströsslade punkthus och den struktur planförslaget visar är att:  

• Byggnader står liksom i kvartersstaden i gatuliv med entréer mot gatan och 
inte fritt på tomten. Byggnader mot Metallverksgatan har planbestämmelse 
om att minst 40% av bottenvåningen ska bestå av lokal(er) för 
centrumverksamhet med en rumshöjd om minst 3,5 m 

• Bebyggelsen grupperas runt en tydligt privat innergård på kvartersstadens 
manér. 
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• Den privata gården avgränsas tydligt mot den publika gatan genom 
höjdskillnader kombinerat med mur/staket/häck. 

 
Gestaltningsprogrammet kompletterats med en tydligare gestaltningsidé för 24-
våningsbyggnaden.  
 
 
 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN  
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av granskningsunderlaget och 
lämnar nedanstående synpunkter. Fortsättningsvis förkortas 
Naturskyddsföreningen i Västerås enbart som Naturskyddsföreningen. 
Naturskyddsföreningen konstaterar att flera remissinstanser och enskilda personer 
tagit upp bristen gröna ytor och rekreationsytor för de tre detaljplanerna i 
Kopparlunden vis samråden. Vi menar det är glädjande att människor efterlyser ett 
bostadsområde att både bo i och att vistas i. I inledningen står det ” Synpunkter 
kring tillgången på rekreationsytor har kommit upp i flera yttranden”. Med 
rekreation avses vanligtvis såväl fysisk som mental rekreation. 
 
Redan i Grönstrukturplanen som var ute på samråd 2019 konstateras att området 
Kopparlunden inte uppfyller kraven som Västerås stad satt upp beträffande närhet 
till park, stadsdelsskog eller stadspark. På sidan 5 i Friyterapporten står ” Västerås 
stad har målsättningen att ”alla ska ha tillgång till 50 m2 park och 50 m2 
stadsdelsskog eller stadspark per invånare”. 
 
Naturskyddsföreningen vill redan här inledningsvis framföra att vi inte anser att 
denna rapport/ analys om friytor i Kopparlunden får utgöra underlag för hur 
Västerås stad skall behandla och åtgärda bristen på gröna ytor i andra stadsdelar 
bl.a. redovisade på s 7 i Analys av friytor. Till grund för detta hänvisar vi till en 
rapport GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan publicerade 2018 om svenska folkets 
kondition. Den visar att 46 procent av svenskarna i yrkeslivet har hälsofarligt dålig 
kondition. Andelen har ökat dramatiskt sedan mitten av 90-talet. (Vi hänvisar här 
också till vårt remissvar för samrådet för Grönstrukturplanen 2019). 
Vi återkommer till GIH:s rapport och behovet av sammanhängande grönområden 
för fysiks rekreation och förbättring av kondition eller i varje fall stopp för fortsatt 
försämring. Men först några mer detaljerade kommentarer till Dp 1879 Analys av 
friytor …Kopparlunden. 
 
Begreppen grönyta, upplevelsevärden, fickparker mm. 
Inledningsvis definieras begreppet grönyta på följande sätt: ”I begreppet grönyta 
inkluderas här de ytor som har gröna upplevelsevärden, även om de är på 
kvartersmark och har privat karaktär, exempelvis bostadsgårdar. De behöver alltså 
inte vara allmänt tillgängliga” (s. 4). 
 
Detta innebär att analysen inte bara betraktar verkliga grönområden som man kan 
gå i och gräsmattor som man kan gå på som grönyta utan även de områden som 
man kan uppleva visuellt. Det stämmer att en viss positiv upplevelse kan finnas i att 
titta på gröna områden, men det som man har räknat i Boverkets direktiv för 
välmående och som forskning pekar på är att kunna gå bland träden och 
vegetation. 
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Analysen konstaterar att Kopparlunden har brister på större grönområde eller park i 
närområdet (s. 31). Lösningen anses vara att utveckla andra värden, exempelvis 
med ”välgestaltade fickparker, gröna upplevelsevärden på kvartersmark och 
sammanhängande rekreationsstråk”, så att upplevelsen blir bättre. I analysen blir 
inte klart varför de ”ytor med upplevelsevärden” har just dessa värden. Hur vet man 
att dessa ytor har ett visst upplevelsevärde? Det måste beläggas. ”Även ytor med 
gröna upplevelsevärden på kvartersmark, som bostadsgårdar och entréytor, anses 
kunna komplettera bristen på större grönytor” (s. 6). Frågan är om det går att 
tillfredsställa behovet av grönområden med bara visuella effekter. Detta skulle i så 
fall behöva bevisas med ny forskning. Beträffande behovet av fysiks aktivitet så 
hjälper inte visuella effekter. 
 
I analysen är sociotopkartan en uppskattning (s. 29). Man försöker göra bara ”en 
uppskattning av sociotoper i stadsdelen” (s. 23), alltså ingen egentligen 
sociotopkartering. Trots osäkerheten om dessa platser verkligen kommer att vara 
sociotoper anser man att den ”sociotopkartering bör betraktas som vägledande i 
senare skeden” (s. 23 och 29). Hur vet man att de ytor som analysen betraktar som 
ytor med upplevelsevärden verkligen har det värde som man uppskattar att de har? 
 
En del av relativiseringarna kommer från Västerås stads skissade Grönstrukturplan, 
vilken rekommenderar ”fickparker” som ett sätt att kompensera avsaknaden av 
grönytor (s. 25). Man måste inse att det är riskabelt att göra relativiseringar och 
ännu mer riskabelt om dessa baseras på ett icke officiellt antaget dokument. 
Västerås stads grönstrukturplan har i många år varit ett projekt som har 
presenterats som ”arbetsmaterial” och ”samrådsversion”. Relativiseringarna och de 
icke empiriskt bekräftade upplevelserna resterar validitet till analysen. 
 
Biologisk mångfald och friytor, vistelseytor, grönytor mm i Dp 1879. 
Naturskyddsföreningen anser att de friytor samt vistelseytor som skapas skall 
maximeras med naturlig grönska av olika slag (träd, buskar, ängsytor, ekologiska 
odlingslotter osv.). Detta för att kompensera den höga andelen hårdgjord yta inom 
området. Vi vill tydligt trycka på vikten av maximal andel biologisk mångfald i 
grönskan på området. Detta skulle förslagsvis kunna uppnås genom att anlägga 
ytor med artrik äng. Människors välbefinnande gynnas av närhet till naturen enligt 
forskning; men det medvetandegör även allmänheten om naturens vikt. Speciellt i 
dessa dagar då vikten av biologisk mångfald och planetär hälsa inklusive 
klimatfrågan blir mer och mer viktig ju längre tiden går. Naturskyddsföreningen 
skulle med andra ord se det som positivt om "naturmässig kvalitet per enhet" 
uppnås på den komprimerade ytan som Kopparlunden är.  
Att förskolegårdar är tillgängliga för allmänheten kvällstid/helger ser vi som 
positivt. Om dessa även har tydliga inslag av naturlig grönska av den sort vi tidigare 
nämnt, så är det ännu större fördel för barn, ungdomar och vuxna. 
Rekreation och svenska folkets fysiska kondition. 
 
Från vårt remissvar på Ny Grönstrukturplan 2019 lyfter vi fram följande. GIH, 
Gymnastik- och idrottshögskolan publicerade 2018 en rapport om svenska folkets 
kondition. Den visar att 46 procent av svenskarna i yrkeslivet har hälsofarligt dålig 
kondition. Andelen har ökat dramatiskt sedan mitten av 90-talet. Studien baseras 
på data om mer än 350 000 svenskar i åldern 18 – 74 år. Personerna har genomgått 
en hälsoprofilundersökning som bl.a. innefattar en konditionstest på cykel. 
Resultatet visar att under tidsperioden 1995 – 2017, dvs på 20 år, har andelen 
vuxna svenskar med hälsofarligt dålig kondition ökat från 27 till 46 procent. Dålig 
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kondition ökar risken för flertalet folksjukdomar så som hjärt-och kärlsjukdomar och 
typ 2-diabetes. Hur vill Västerås kommun bryta denna trend för sina invånare? 
Vilket resultat vill vi att en studie om 10 eller 20 år visa? Att locka fler ut i skog och 
mark är viktigt både för fysisk och psykisk hälsa. Människan måste omfattas av 
begreppet ekologisk hållbarhet. Rent biologiskt är ju människan en del av naturen 
och ekosystemen. 
 
Sammanfattningsvis så vill Naturskyddsföreningen framföra att vi inte anser att 
denna rapport/ analys om friytor i Kopparlunden får utgöra underlag för hur 
Västerås stad skall behandla och åtgärda bristen på gröna ytor i andra stadsdelar 
bl.a. redovisade på s 7 i Analys av friytor. Det är en troligen men ej säkerställt (se 
våra kommentarer tidigare i detta dokument) en förbättring beträffande fria ytor 
för människorna i Kopparlunden att vistas på men kan på intet sätt åtgärda de 
behov för rekreation, fysisk och mental återhämtning och förbättring som behövs. 
Ett välbelagt faktum, även fastlagt med forskning, är att 80 % av allvardagsmotion 
äger rum, startar, inom 300 m från bostaden. 
 
Naturskyddsföreningen efterlyser från Västerås stad att fortsatt planering och 
utveckling av staden sker på ett sådant sätt att om en ny mätning genomförs av GIH 
om 10 eller 20 år så skulle den visa att Västeråsarnas kondition har förbättrats. 
 
Refererar även till vårt remissvar beträffande Grönstrukturplanen 2019-11-30. 
Kommentar:  
Grönstrukturplanen 
Precis som Naturskyddsföreningen skriver är Grönstrukturplanen som var ute på 
samråd 2019 ännu inte en antagen handling. För vägledande inriktningsbeslut, 
exempelvis avstånd till och tillgänglig yta av olika kategorier av grönytor per 
invånare, gäller samma mål i den gällande grönstrukturplanen från 2004 som i 
samrådsförslaget för den nya grönstrukturplanen från 2019. Friyteanalysen 
hänvisar till samrådshandlingen då denna bland annat innehåller mer uppdaterad 
information och data. I den gällande grönstrukturplanen (2004) redovisas 
Kopparlunden exempelvis som ”industrimark” och nämns inte alls under avsnittet 
om nya parker, vatten, rekreationsstråk och anläggningar.  
Motsvarande karta som Naturskyddsföreningen hänvisar till på s 7 i friyteanalysen 
ingår inte i den gällande grönstrukturplanen från 2004, men har bedömts vara en 
relevant utgångspunkt för Kopparlunden då det är utifrån dessa förutsättningar 
som exempelvis planprogrammet och andra politiskt antagna dokument har utgått 
ifrån. 
För närvarande pågår en omarbetningsprocess av Grönstrukturplanen där inkomna 
samrådsyttranden, såsom exempelvis Naturskyddsföreningens, tas i beaktande. 
Denna process har bland annat försenats på grunda av coronapandemin och 
handlingen planeras gå ut på granskning Q2 2021 
 
Kopparlunden  
Naturskyddsföreningen förtydligar att de inte anser att det sätt som förslaget för 
Kopparlunden hanterar brist på gröna ytor ska utgöra underlag för utveckling av 
andra stadsdelar i Västerås. Västerås stad har inte för avsikt att låta Kopparlunden 
vara prejudicerande i den bemärkelsen. 
Kopparlunden bör betraktas som en stadsdel med särskilda förutsättningar. Som 
konstateras i såväl Grönstrukturplanen och i friyteanalysen är utgångspunkten att 
platsen idag består av en stor andel hårdgjorda ytor och det råder brist på större 
grön- och naturområden. Marken är i stora delar förorenad och kommer att 
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saneras i samband med stadsutvecklingen av Kopparlunden. Dessutom ingår 
Kopparlunden i Riksintresset för kulturmiljön. Bevarandet av såväl befintliga 
byggnader och utemiljöns industrikaraktär begränsar möjligheterna att inom 
planområdet anlägga större grönområden.  
Naturskyddsföreningen refererar till en rapport GIH från 2019 och lyfter fram 
relevanta aspekter gällande folkhälsa och befolkningens försämrade kondition. 
Detta är frågor som har behandlats inom ramen för planarbetet med 
Kopparlunden, framförallt genom att skapa attraktiva och gena stråk som kopplar 
till målpunkter såväl inom planområdet som utanför. Gatu- och utemiljön utformas 
med fotgängare som prioriterat trafikslag, exempelvis genom upphöjda 
sammanhängande gångstråk där biltrafiken i delar håller gångfartshastighet. Säkra 
skolvägar för barn har särskilt tagits i beaktande,  vilket också är en viktig del i att 
förbättra barns hälsa genom att underlätta för vardagsmotion. Den nya cykelbron, 
Ringvallsbron, möjliggör en trafiksäker länk över E18 som kopplar till sportfältet 
norr om Kopparlunden.   
 
 
Grönytor på kvartersmark 
Friyteanalysen använder Grönstrukturplanens definition för ”grönytor” som 
innefattar ytor av olika karaktär och storlek. Här ingår som en av flera kategorier, 
precis som Naturskyddsföreningen skriver, även ”ytor på kvartersmark och med 
privat karaktär, exempelvis bostadsgårdar”. Naturskyddsföreningen skriver i sitt 
yttrande att dessa ytor endast ”kan upplevas visuellt” och inte är ”verkliga 
grönområden som man kan gå i”. Givetvis innehåller en bostadsgård andra 
kvaliteter än ett grönområde men att påstå att bostadsgården endast skulle 
innefatta visuella kvaliteter går emot forskning som pekar på just värdet av 
bostadsgården, exempelvis i ”Bostadsgården – territoriell arkitektur” Eva Minouras 
från 2019 (Studentlitteratur). Detta är något som beskrivs närmare i den sociala 
konsekvensanalysen som Tyréns har tagit fram inom ramen för detaljplanearbetet 
(Social konsekvensanalys Kopparlunden, Västerås. 
 
Ytor med upplevelsevärden 
Naturskyddsföreningen ifrågasätter hur man vet och säkerställer att de ytor som är 
karterade som ”ytor med upplevelsevärden” verkligen har ett visst värde. Givetvis 
går det inte att säkerställa var och ens subjektiva upplevelse av en plats men 
ytornas kvalitet och utformning styrs med detaljplanens verktyg, det vill säga i 
plankartorna och i gestaltningsprogrammen (DP Norr, DP Mitt, DP Syd samt Allmän 
platsmark). De ytor som är planlagda som PARK innebär en viss kvalitet och ett 
större underhåll. Gestaltningsprogrammen utgör beslutsunderlag vid prövning av 
bygg- och marklov. 
 
Sociotopkartering 
Det framgår tydligt i friyteanalysen att det är ”potentiella sociotoper” som har 
karterats. Syftet är att säkerställa en variation av innehåll, karaktär och utformning 
av de friytor och grönytor som finns inom Kopparlunden. Ytornas kvalitet och 
utformning styrs med detaljplanens verktyg, det vill säga i plankartorna och i 
gestaltningsprogrammen (DP Norr, DP Mitt, DP Syd samt Allmän platsmark). De 
ytor som är planlagda som PARK innebär en viss kvalitet och ett större underhåll. 
Gestaltningsprogrammen utgör beslutsunderlag vid prövning av bygg- och marklov. 
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Biologisk mångfald mm 
Utifrån stadsdelens förutsättningar bör den sanering som förutsätts för ny 
bebyggelse i sig ses som positiv ur en natur- och miljöaspekt. Västerås stad ser 
positivt på att gynna den biologiska mångfalden inom Kopparlunden och inslag av 
naturlig grönska av olika slag föreslås i de olika getsaltningsprogrammen (DP Norr, 
DP Mitt, DP Syd samt Allmän platsmark). ”Maximal andel biologisk mångfald i 
grönskan”, såsom Naturskyddsföreningen föreslår, bör dock sättas i relation till 
andra intressen i stadsdelen. Ängsytor är exempelvis inte beträdbara och 
omöjliggör barns lek och annan typ av programmering.   
 
 
Privatpersoner 
 
 
PRIVATPERSON 33 (1250) 
De reviderade detaljplanerna är ett fall i rätt riktning, men det är fortfarande 
alldeles för lite. Jag förstår inte varför det är så viktigt för er att man tydligt ska se 
vad som är gammalt och nytt? (som det ju står i gestaltningsprogrammet). Kan man 
inte låta ett område i Västerås få behålla sin helt unika karaktär? Utöver de 
ändringar som gjorts skulle jag gärna se att det i gestaltningsprogrammet 
starkt uppmanas till att man: 
 
Använder rött fasadtegel lika gamla byggnader i området. 
Tar inspiration från de äldre byggnadernas fasaddetaljer, t.ex. tegelfriser, 
tegelpilastrar, dörr- och fönstervalv och spröjsade fönster (se bilder nästa sida). 
Använder sig av samma gröna färg på fönster och dörrar som många äldre 
byggnader har. 
 
Absolut inte utformar nya byggnader på ett sätt som tydligt visar vad som är nytt 
och vad som är gammalt. 
Gör ovanstående för alla fasader och inte endast fasader mot äldre byggnader (som 
i förslaget). Allt detta för att ny bebyggelse ska smälta in och förstärka områdets 
sammanhang. Det är dessa detaljer åstadkommer detta och som gör att området är 
så uppskattat och ses som värt att bevara idag. Gör man inte detta kommer 
områdets karaktär att gå förlorad, men om detta görs är jag övertygad att området 
kommer fortsätta vara uppskattat i många decennier. 
Jag tycker detta går att göra och området skulle bli unikt i Sverige och säkerligen 
enormt omtyckt av både besökare och Västeråsare. Kanske rentav ett litet 
landmärke för Västerås? 
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Jag vill lyfta fram ett exempel på hur jag tänker. Bilder nedan från hållbarhetshuset 
vid KTH som vann pris för årets fasad 2018. 

 
”Byggnadens gestaltning är väl avvägd 
utifrån det omgivande KTH-områdets 
karaktär med tidlösa institutionella 
tegelbyggnader. Samtidigt återspeglas 
dagens arkitektoniska tänkande och 
byggtekniska lösningar i 
Hållbarhetshuset, vilket gör att 
byggnaden skapar en närmast perfekt 
balans mellan olika byggnadsepoker” 
Ett föredömligt exempel som passar in 
utan att sticka ut. Jag önskar en styrning 
åt det här hållet så att man inte tillåts 

härja fritt helt enkelt. Tycker fortfarande det finns gott om utrymme för kreativitet 
då dessa principer går att variera i oändlighet. 
Se även dessa bilder nedan. Det är såhär det ser ut när man går runt i Kopparlunden 
idag, vilket i mina ögon ser betydligt mer tilltalande ut än de bilder som visas upp i 
förslagen. Fortsätt på den inslagna vägen säger jag. Tyvärr sticker redan nu de 
nybyggda kontorsbyggnaderna ut i området på ett inte så tilltalande sätt. 
 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Alla synpunkter är möjligt att åstadkomma 
inom detaljplanernas ramar. Det är viktigt att den befintliga bebyggelsen och den 
nya inte smälter ihop. Det här eftersom det är viktigt för områdets karaktär att 
områdets idag kulturhistoriska värdefulla bebyggelse blir tydligt läsbar från ny 
bebyggelse. Det som är vägledande vid materialval är att det skall åldras på ett 
likvärdigt sätt som de befintliga industribyggnadernas tegelfasader. Vidare ska 
materialvalet utgå ifrån ledordet varsamhet. Ny arkitektur får bli modern och vara 
av hög i kvalitet sålänge övergripande gestaltningsprinciperna och 
planbestämmelsen nedan följs: 
Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, 
utförande, material, detaljer och åldrandeaspekter som är jämförbara med 
Kopparlundens kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. 
 
 
PRIVATPERSON 34 (1260) 
Jag önskar framföra synpunkter på hur nyproduktionen ser ut i och kring city. Vi har 
framför oss två nya områden Mälarporten och Kopparlunden som jag hoppas 
mycket på. 
 
Jag önskar att man ser över planlösningar, som jag upplever på senaste projekt är 
tråkiga och där flertalet påminner om varandra. Jag vet att jag är långt ifrån ensam 
om att tycka att man idag bygger alldeles för små eller smala balkonger. Jag har 
fått det bekräftat från såväl mäklare som vänner och bekanta. Har många som 
skulle kunna tänka sig byta boende men med balkonger som man inte kan vistas på 
är det inte intressant. En balkong, terass som är något indragen i fasaden och som 
kan glasas in skulle tillföra så mycket livskvalitét för många det är jag helt 
övertygad om. Har även fler synpunkter på planlösningar som jag önskar mer 
flexibla 
utifrån familjens storlek. Personligen önskar jag en ljus öppen planlösning med stor 
köksö och gott om förvaring. Skulle även önska två badrum ett med dusch och ett 
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med möjlighet till badkar. Jag har exempel från andra städer där man klarar sig på 
ca 100 kvm för att uppnå detta. Mindre sovrum utan garderober och istället 
en ljus och fin walk in closet (behöver inte ha fönster). 
 
Jag hoppas mycket på kommande projekt och hoppas även ni som kan påverka 
tänker på attraktionskraften framåt och inte bara kortsiktigt för att bygga i kapp 
efterfrågan. Man kan se hur behov oxå förändras t.ex. nu i en pandemi. Såklart finns 
fler tankar om det attraktiva boendet och finns det referensgrupper att ingå i så 
skulle jag gärna vara med. 
 
Kommentar: 
Balkonger och terrasser är en viktig och efterfrågad kvalitet i boendet och generellt 
är målet att tillåta generösa balkonger för de boende. Kopparlunden är dock en 
kulturhistoriskt viktig och känslig miljö, vilket innebär att balkongernas omfattning 
och utformning behöver anpassas till omgivningen. I en del lägen kommer 
balkongernas omfattning att begränsas, medan den kommer att vara generös på 
andra platser, framför allt mot gårdarna, beroende på hur detta påverkar 
dagsljusinsläpp till lägenheterna. Detta säkerställs med planbestämmelser. 
 
Frågan om planlösningar hanteras inte i ett detaljplaneskede utan i ett bygglov. 
 
 
PRIVATPERSON 35 (1270) 
Efter att ha studerat ovanstående detaljplaner har jag några funderingar kring 
detta. Västerås kommer nästa år att få universitetsstatus på MDH. 
För att locka studerande att flytta hit är det ju av vikt att det finns 
studentlägenheter att tillgå. 
Varför då inte bygga ett studentcampus på Kopparlunden? Det kommer då att ligga 
på promenadavstånd från Kristiansborg, centrum, järnvägsstationen och andra 
intressanta verksamheter, gym, bageri och andra företag, som Bombardier, 
Westinghouse och Mälarenergi för att nämna några. Aros Congresscenter finns 
också i närområdet för större evenemang när förutsättningarna återgår till det 
normala. 
 
Kopparlundsgymnasiet finns också redan på plats som kanske kan nyttjas vid 
föreläsningar eller annat, Finnslätten nås enkelt med befintlig busslinje på 
Malmabergsgatan. 
 
Enligt uppgift har exploatörerna problem med bristen på p-platser och en otillräcklig 
infrastruktur runt området, och då skulle ju dessa problem minska betydligt. 
Dessutom skulle Västerås centrum få ett välbehövligt kundtillskott eftersom det i 
nuläget håller på att tömmas helt på verksamheter. 
Även det planerade området Tegnérporten bakom Westinghouse skulle kunna 
bebyggas med den typen av lägenheter nu när marknaden för nyproducerade 
bostadsrätter verkar vara vikande. Som en bonus slipper man ytterligare 
kriminalitet och orosmoment på Gideonsberg, som situationen tyvärr har blivit, 
speciellt med de gamla tomma verkstadslokalerna bakom Westinghouse som drar 
till sig kriminella och knarkhandel. 
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Ett studentcampus ute i skogarna vid Finnslätten ter sig nog inte fullt så intressant 
när man som student i åren mellan 20 och 30 ska välja en universitetsstad. 
 
Kommentar: Detaljplanerna kommer kunna möjliggöra studentbostäder och 
campus.  
 
PRIVATPERSON 36 (1290) 
Nedan kommer minna synpunkter gällande planförslaget Kopparlunden, samtliga 
detaljplaner. Det är flera ”stora” förslag som är numrerade och varje innehåller 
flera separata förslag inom varje område. 
1. Jag tycker att Västerås bör visa upp sin position som stor, välmående och 
växande stad vilket görs enklast genom byggnation av höga hus. Förslaget 
innehåller idag en skyskrapa på 24 våningar vilket är bra men jag skulle vilja att det 
inkluderas fler skyskrapor i denna ”förlängning” av centrum. Förutom att detta ger 
Västerås stad en bra bild av förbipasserande och besökare så kommer det även att 
täcka upp för de bostäder som ”suddats ut” i samband med senaste revideringen 
där parker och öppna ytor samt kontor/butiker ska få mer plats (vilket i sig är 
jättebra). Problemet när det är färre bostäder i ett område är att det kan bli ”dött” 
nattetid vilket löses genom fler bostäder samt verksamheter som har öppet sent alt 
tidigt på morgonen. 
 
Sammanfattningsvis vill jag att fler skyskrapor läggs till samt att den redan 
planlagda blir högre. Fördelar med höghus: 
- Attraktivt (ger magiska utsikter över vårt fina Västerås och Mälaren) 
- Sätter staden på kartan, speciellt om det tillåts att arkitekter på världsnivå är med 
och designear någon/några av dessa 
- Ger mer yta per kvm mark = mer plats för parker, uteserveringar, lekparker etc 
- Första 5-6 planen kan användas uteslutande för parkering och butiker = markytan 
har inte förbrukats för att bygga ett separat parkeringshus eller en separat butik 
- Ger mer rörelse i området då fler bor i området 
- förlänger ”centrumkänslan” 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Flera höga hus i detaljplanerna kommer inte 
vara möjligt med tanke på områdets värdefulla kulturmiljö. Flera höga hus kan 
komma dominera över den befintliga värdefulla bebyggelsen och därför innebära 
en förvanskning av områdets kulturhistoriska värden.  
 
 
2. Tillgänglighet till och från området. 
Jag ser det som stora problem att området blir begränsat med E-18, tågrälsen, 
cityringen samt Kopparbergsvägen. Redan idag är dessa vägar högbelagda (kanske 
inte under pandemin men annars) vilket gör att det är svårt för gångängare och 
cyklister att röra sig till och från området. Detta gäller även bilister. 
Korsningar där dessa ska ut från Kopparlunden har ofta långa köer och det är svårt 
för dessa att åka ut från området. 
Mitt förslag för att lösa problemet: 
- Tillåt endast högersväng ut från Metallverksgatan till Kopparbergsvägen där 
bilister får egen fil (busshållplatsen får flyttas, kan eventuellt utöka hållplatsen vid 
Kulturen och skippa den strax innan E-18). 
- Bygg fler tunlar/överfarter till området i alla väderstreck, räcker inte med dagens + 
ny gångbro över E-18. Det mest kritiska är mot city och under/över rälsen. 
Exempelvis skulle ett smart steg vara att bygga en gångbro från en park i 
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Kopprlunden till en park i Ängsgärdet vilket skulle underlätta för 
cyklister/fotgängare enormt samt koppla ihop dessa två detaljplaner som visar på 
att staden tänkt till och knutit samman de olika stadsdelarna och planerna och inte 
endast begränsat synvinkeln till ett planområde och glömt befintliga 
stadsdelar/områden. 
- Bygg en rondell Pressverksgatan/Malmabergsgatan 
- Bygg en rondell cityringen/pilgatan 
- Förtydliga länken mellan city och kopparlunden (exempelvis utveckla 
Östermalmsgatan samt dess överfart till Kopparlundsområdet). Detta ger mer 
rörelse och besökare mellan områdena på ett enkelt och säkert sätt. 
- Bygg en/två passager till pilgatan på säkert och tydligt sätt (idag är det en 
övergiven bro) 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Detaljplanerna möjliggör byggnation av nya 
gång- och cykelbro över E18 samt en ny gång- och cykelbro över Pilgatan. 
Intentionen enligt planprogrammet är även en gång- och cykeltunnel under 
järnvägen för att koppla samman Kopparlunden med Ängsgärdet.  
Flera av föreslagna åtgärder finns i trafikutredningen.  
 
3. Planera för att göra området levande, belyst och säkert (säkert som i tryggt hela 
dygnet). Några förslag hur detta genomförs: 
- Bra belysning och inga trånga gator/parker utan fri sikt 
- Verksamheter som är öppna de flesta av dygnets timmar såsom: Bageri/förskola 
som öppnar 06, matbutiker och kontor som har öppet alla dagar dagtid, 
kvällsverksamheter såsom utställningar av kök/konst; restauranger, barer cafeer 
och nattklubb som får folk att röra sig i området fram till 04. På detta sätt kan 
området vara i liv i princip hela dygnet. 
- Tänk på att när ni flyttar trafiken från området till endast utkanten blir det en 
”mittenområde” där bilar inte rör sig vilket i många fall anses som otryggt nattetid, 
detta måste således lösas genom exempelvis mina förslag ovan eller andra bra 
förslag för trygghet 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Frågorna kan inte hanteras i ett 
detaljplaneskede men skickas vidare till projektets genomförandeskede.  
 
 
4. Övriga förslag 
- En promenadled som kan användas för träning såsom löpning/promenader som 
tydligt slingrar sig i området (exempelvis som folk väljer att löpa/promenera i 
Central Park i New York) = ökar även detta tryggheten i området 
- En/flera aktivitetsytor såsom utegym, plats för gruppträning på grönyta såsom 
träningspass, yoga och liknande 
- En/flera hela/halva basketplaner där arbetande kan ta sig en aktiv lunch och där 
boende på kvällar kan umgås. 
I många fall räcker en halv basketplan för målkastning och ”streetbasket” där två 
mot två spelar. 
- gynna aktörer som vill bygga sportlokaler såsom tennis, badminton, padel, gym 
som är öppna dygnet runt 
- Gynna aktör/er som har en kiosk/butik öppen större delen av dygnet om inte hela 
dygnet för att gynna livet och trygghet i området genom rörelse 
Tack för er tid och jag kan nås på nedan för diskussion/frågor. 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Flera av idéerna är fullt möjliga att genomföra i 
ett genomförandeskede, exempelvis när parkerna ska projekteras. Idéerna skickas 
vidare till projektets genomförandeskede.  
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PRIVATPERSON 37 (1370) 
Det nya förslaget är väl något bättre än det tidigare men det är synd att Västerås 
stad inte tar chansen att bygga något annat än de vanliga 30-talspastischerna. 
Det är i och för sig den dominerade byggnadsstilen i centrum. Det hade varit 
spännande om man hade anlitat en arkitektfirma som kunde rita något som 
verkligen smälte samman med denna unika miljö och inte något som ”ska 
spegla vår tid” varför nu 30-talspastischer speciellt speglar vår tid. 
Brutna tak exempelvis. Ett vacker tak gör mycket för en byggnad och de platta 
taken har ingen funktion i ett land med tidvis stor nederbörd både i form av regn 
och snö. Det är väl det som jag, och många med mig, har svårast för i 30- 
talspastischerna. Det skulle behövas ett helt nytt tänkande, åtminstone i just den 
här stadsdelen. 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Alla synpunkter är möjligt att åstadkomma 
inom detaljplanernas ramar. Det är viktigt att den befintliga bebyggelsen och den 
nya inte smälter ihop. Det här eftersom det är viktigt för områdets karaktär att 
områdets idag kulturhistoriska värdefulla bebyggelse blir tydligt läsbar från ny 
bebyggelse. Det som är vägledande vid materialval är att det skall åldras på ett 
likvärdigt sätt som de befintliga industribyggnadernas tegelfasader. Vidare ska 
materialvalet utgå ifrån ledordet varsamhet. Ny arkitektur får bli modern och vara 
av hög i kvalitet sålänge övergripande gestaltningsprinciperna och 
planbestämmelsen nedan följs: 
Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet i gestaltning, 
utförande, material, detaljer och åldrandeaspekter som är jämförbara med 
Kopparlundens kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. 
 
 
PRIVATPERSON 38 (1480) 
I detaljplanen 1882 omnämns av stadsbyggnadsförvaltningen att det är ett 
komplement till den äldre industrimiljön. 
Inget kan vara mer felaktigt, det handlar om en total rivning av unika 
industrimiljöer som har ett riksintresse. Endast en byggnad linverket föreslås att 
bevaras och det kommer att helt skymmas av för höga byggnader efter 
Kopparbergsvägen och också för höga byggnader vid infart till Metallverksgatan 
där f.n. Servicehälsan ligger. 
Området föreslås att bli så hårdexploaterat med extremt höga byggnader 5-24 
våningar så att inte ens ett litet grönområde kommer att finnas i Norra delen, utan 
man hänvisar till några små parker i andra delar av Kopparlunden. 
 
I samrådsredogörelsen avslås på punkt efter punkt synpunkter från starka 
remissinstanser som Länsstyrelsen om att den höga exploateringstakten och rivning 
av befintliga industribyggnader medför en negativ inverkan på riksintresset men 
även för stadsbilden för staden, Västmanlands läns museum önskan att bevara de 
tidsunika byggnaderna gamla matsalen och konferensbyggnaden som är starka 
årsringar i området.  
 
Övriga synpunkter från samrådet avvisas också med en enkel hänvisning till ett 
ingånget RAM-avtal mellan Västerås stad och ett fastighetsbolag. 
Nej stadsbyggnadsförvaltningen riv upp detta RAM-avtal snarast och riv inte unika 
och oersättliga industrimiljöer och erbjud fastighetsbolaget andra områden att 
uppföra höghus på och där omfattande sanering inte behövs. 
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Motsvarande rivningshysteri har inte setts i Västerås sedan 60-talet och de som då 
tog detta beslut är ännu väl hågkomna. Närboende som dagligen uppskattar den 
norra delens unika industrimiljö som är unik i hela Sverige. 
 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Se bemötandet av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande för kommentarer om rivningar, exploateringsgraden och RAM-
avtalet.  
 
PRIVATPERSON 38 (1490) 
I samrådsredogörelsen omnämns ”ett betydligt större fokus på områdets bevarande 
och lägre exploateringsgrad” det låter mer än märkligt då endast en byggnad i 
norra delen av Kopparlunden avses att bevaras. Förefaller vara stor obalans i 
textutformningen. 
Kommentar: Tack för synpunkterna. I detaljplan norr är det fem byggnader som 
bevaras. Till granskningen har detaljplanernas bebyggelsestruktur och byggnaders 
gestaltning arbetats om. Det här är innebär har inneburit ett större fokus på 
bevarande av områdets karaktär. Exploateringsgraden avseende volymer har sänkts 
något efter granskning. Däremot är det framförallt områdets bostadsexploatering 
som har blivit lägre.  
 
PRIVATPERSON 39 (1500)  
Jag hoppas ni tar stort ansvar för utvecklingen av Kopparlunden och låter området 
få det utrymme det förtjänar. Det är väldigt lätt att måla upp en härlig bild av en 
levande stadsdel utan problem men inte se konkret på vad det innebär. 
 
Väldigt lätt att dras med i ett drev där pengar och lovord styr än att ha ett ansvar 
för att skapa något bra av det hela. Flera områden har misslyckats med att fånga 
själen som området har och så får inte Kopparlunden straffas med samma öde. 
 
Låt husen andas, ge stadsdelen utrymme att utvecklas i sin egna takt med rätt 
materialval och en hänsyn till kringliggande hus. 
Undvik moderna tafata lösningar på portar och balkonger, ska unika och vackra 
detaljer. Bygg i tegel, använd material som återspeglar området, koppar, mässing, 
stål och trä. 
 
Låt historian och de unika elementen i husen få stå som förgrund till det nya. 
Använd snickarglädje, murarglädje och smides för att bygga unikt och ha en 
framförhållning som gör att folk blir inspirerade och lyckliga att få ta del av 
stadsdelen. 
 
Finns det något vackrare än bränt tegel en varm solig sommardag, murgrönor som 
klänger upp på väggarna, markstenen som skapar mönster mellan husen, och 
grädden på allt, de låga taken som ger en känsla av rymd och luft. 
 
Husen är unika, använd det på rätt sätt, bygg inte för byggandes skull, bygg lägre 
och mindre. Använd bra material som är vackra och ger liv. Undvik snabba billiga 
lösningar för det är vi Västeråsare som får lida i slutändan. 
Vi vill ha våran egna lilla oas som vi kan vara stolta över. Det både gav oss jobb och 
utveckling till Västerås och nu ger vi det en väl förtjänt pensionspresent.  
Se till att ge området en chans att få liv igen, och rörelse. 
Skapa förutsättningar för att kunna både leva och njuta av området. 
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Skapa stora bilfria zoner, gräv ner parkeringsplatserna, se till att skapa harmoni 
utan att tumma på kvalitén. 
 
Det finns inget värre än när man säger att man tar hänsyn till omgivande 
byggnader och så bygger man som att man har förlorat ett vad. 
Lägre hus, pampigare portar med träinslag och vackra detaljer som ger ett intryck 
av handarbete, ta inspiration av hur man byggde 1920 och ge Kopparlunden det 
den förtjänar efter så här många år i tjänst för oss Västeråsare. 
Förstör inte området med att försöka locka dit människor, de kommer komma 
oavsett, bara ge oss möjligheten att njuta av området idag, imorgon och om 50år. 
Låt Upplands Väsby vara lite inspiration, där de väljer att bygga vackert igen. 
De kan, och varför ska Västerås vara så dåliga på att få till det? 
 
Jag hoppas innerligt att människor med både kunskap och sunda visioner får vara 
med och skapa denna oas i Västerås. 
Vi är trötta på grå betong och kalla, döda material utan själ, där vinsten för 
projekten sätter sig över allt, även människan. 
 
Kommentar: Tack för synpunkterna. Flera av synpunkter kommer både möjliggöras 
och säkerställas i detaljplanerna.  
 
 
 
Kvarstående synpunkter 
Detaljplanen lämnas till antagande med kvarstående synpunkter. 
 
 
Viktor Ståhl 
Planarkitekt 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
721 87 Västerås 
 
Telefon direkt: 021-39 00 34 
viktor.stahl@vasteras.se 
 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen,  
Teknik- och fastighetsförvaltningen,  
Sökande 
 
 
Remissinstanser som har kvarstående synpunkter från samrådet och/eller 
granskningen: 

• Länsstyrelsen Västmanlands län 
• Västmanlands läns museum 
• Tekniska nämnden 
• Förskolenämnden 
• Moderaterna västeråskretsen 
• Yimby Västerås 
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Information 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inga sakägare har lämnat yttrande på 
detaljplanen. Övriga som lämnat synpunkter har inte bedömts som sakägare. Alla 
inkomna synpunkter har redovisats och bemötts i samrådsredogörelsen eller i 
granskningsutlåtandet. Flera av de synpunkter som lämnades under samrådet och 
granskningen var av sådan karaktär att de inte kunde hanteras i ramen för arbetet 
med detaljplanen.  
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Sammanfattning 

Allt sedan industrin började avvecklas i Kopparlunden i början av 1990-talet har viljan funnits att 

förvandla det hundraåriga industriområdet till någonting annat. Behovet har vuxit med tiden och 

med en ständigt pågående inflyttning till Västerås finns nu förutsättningarna att skapa en helt ny 

stadsdel med bostäder, skolor, förskolor, centrumfunktioner, kontor etc. Redan 1995 års för-

djupade översiktsplan för Kopparlunden öppnade för både rivningar och bostadsbyggande. 

Intentionerna har därefter bekräftats i både Västerås översiktsplan och det planprogram som 

ersatte FÖP:en 2016. Men den starka viljan att utveckla och förnya Kopparlunden har också 

följts av en stor medvetenhet om dess kulturhistoriska värden och betydelse för Västerås stads 

historia. Inventeringar har gjorts för att identifiera dessa värden och planbestämmelser har 

antagits för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. Det slutgiltiga ställningstagandet för 

Kopparlunden som kulturmiljö togs när området i sin helhet blev del av riksintresset Västerås 

2018. 

De omfattande planprocesser som nu pågår berör större delen av Kopparlunden. Tre detalj-

planer har synkroniserats och en viktig anledning till detta är riksintresset. Den fjärde och sista 

har inte ännu påbörjats. För varje detaljplan har en miljökonsekvensbedömning tagits fram och i 

dessa behandlas förslagens påverkan inom respektive planområde. Konsekvensanalysen 

Samlad bedömning av påverkan på riksintresset Västerås stad är upprättad för att bedöma de 

tre nu aktuella planförslagens totala påverkan på riksintresset. 

Ambitionen har varit att arbeta med området som en helhet trots de tre detaljplanernas tämligen 

olika förutsättningar. Det har medfört vinster för kulturmiljön inom vissa delar av området och 

eftergifter i andra. En viktig aspekt med ett samlat grepp om Kopparlunden är att riskerna för 

framtida kumulativa konsekvenser för riksintresset kunnat minimeras. De ställningstaganden 

som gjorts är vägledande för bevarandet och utvecklingen även inom det sista, kommande 

östra planområdet. 

Planförslagen redovisar omfattande förändringar av Kopparlunden till följd av både rivningar och 

tillägg. Området kommer att genomgå en förvandling från industri med hårda ytor, tunga 

transporter och stora upplagsplatser till stadsbebyggelse med bostadskvarter, grönytor och 

förskolegårdar. De långa, breda och låga byggnaderna kommer att kompletteras med höga och 

slanka hus vilka i sin tur kommer att ge ett avtryck i stadens siluett. 

Förändringen av Kopparlunden bedöms inte vara så omfattande att den påverkar motivet till 

riksintresset som helhet. Däremot är förändringen av delområdet Kopparlunden så pass omfat-

tande att den bedöms som en försvagning av områdets värden med risk för att riksintresset 

skadas. De främsta orsakerna till denna bedömning är exploateringens omfattning samt att de 

historiska spåren från Kopparlundens moderna historia, från andra världskriget och framåt, i stor 

utsträckning försvinner. Den bebyggelse som bevaras kommer att få ett omfattande skydd i 

form av q- och k-bestämmelser. Den kommer i praktiken att koncentreras till ett mindre område 

men kommer istället att förtydligas i relationen till sin omgivning. Försvunna strukturer kommer 

att omtolkas och i viss mån återskapas med ett annat innehåll. Riksintressets läsbarhet kommer 

att påverkas negativt men inte i sådan utsträckning att det bedöms medföra en risk för påtaglig 

skada. 
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I jämförelse med nollalternativet bedöms konsekvenserna för riksintresset som likvärdiga på 

sikt. En fragmenterad hantering av området under längre tid riskerar att leda till kumulativa 

negativa konsekvenser med samma resultat – att riksintresset skadas. 

Bedömningen att riksintressets värden försvagas förutsätter att den totala rivning som plan-

programmet redovisar för Kopparlunden Öst inte genomförs. Skulle den fullföljas är 

bedömningen att förändringen är en förvanskning. Det skulle i så fall medföra en risk för 

påtaglig skada på riksintresset. 
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Norr, dp 1882, Kopparlunden Öst, Västerås kommun, Västmanlands län 
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Bild från Västerås stads stadsbyggnadsförvaltning som visar indelningen av Kopparlunden i fyra detaljplaneområden. I 

dagsläget är inte detaljplanen för Kopparlunden Öst påbörjad. 
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Bakgrund 

Kopparlunden har genomgått och genomgår en omfattande förändring. Den gamla industrin har 

flyttat och området skall nu omformas för att bli en del av den aktiva stadskärnan med bostäder, 

kontor och olika verksamheter. I de nya planförslagen är Kopparlunden indelad i fyra plan-

områden: Syd, Mitt, Norr och Öst. 

I samband med att detaljplanerna för Syd, Mitt och Norr upprättades 2019 genomfördes miljö-

konsekvensbeskrivningar vilka bl.a. behandlade kulturmiljön. Således har konsekvensanalyser 

gjorts av planernas påverkan på kulturmiljön inom respektive planområde. Däremot har inte 

någon bedömning gjorts av planernas samlade påverkan på riksintresset och Kopparlunden 

som ett av dess karaktärsområden. Det är skälet till att denna konsekvensanalys tagits fram. 

Miljökonsekvensbeskrivningarna har reviderats och uppdaterats efter plansamrådet och ingår 

nu i antagandehandlingarna. I detta arbete har Sweco ansvarat för Kopparlunden Syd medan 

Tyréns ansvarat för Kopparlunden Mitt och Norr. 

Parallella processer 

Redan när industrin deklarerade att den skulle dra ner på sin verksamhet inom Kopparlunden i 

början av 1990-talet påbörjades ett framåtblickande arbete för att skapa möjligheter till utveck-

ling samtidigt som områdets kulturvärden bevakades. 1995 antog Västerås kommunfullmäktige 

en fördjupad översiktsplan för Kopparlunden. I denna fanns flera avvägningar och bedömningar 

som fortfarande är aktuella och som legat till grund för det nuvarande planprogrammet från 

2016. En av dessa avvägningar är möjligheten att riva hela eller delar av Emausverkstaden för 

att ersätta den med bostäder. 

Parallellt med planeringen av Kopparlunden har arbetet med riksintresset Västerås stad pågått. 

1996 fattade Riksantikvarieämbetet beslut om riksintresset utan att inkludera Kopparlunden. 

2018 gjorde Länsstyrelsen Västmanland en revidering och i samband med detta införlivades 

Kopparlunden som ett eget karaktärsområde. 

De parallella processerna har medfört att utvecklingen av Kopparlunden betraktats från två håll 

och ur två olika myndighetsperspektiv. Det faktum att processerna inte varit helt synkroniserade 

har lett fram till en komplicerad situation idag. Det planprogram som legat till grund för de 

aktuella planförslagen inom Kopparlunden granskades inte av länsstyrelsen mot bakgrund av 

en antagen utvidgning av riksintresset, även om den processen redan var igång. Fyra år 

senare, samtidigt som planförslagen togs fram, fattades beslutet om Kopparlunden som del av 

riksintresset. När samrådet för planförslagen blev aktuellt var det mot bakgrund av ett antaget 

riksintresse. Därmed hade också kraven i praktiken skärpts vad gäller bevarandefrågan i 

Kopparlunden jämfört med tiden för granskningen av planprogrammet. 

Som en följd av detta fungerar denna konsekvensbedömning i praktiken som en bedömning 

även av planprogrammet. Referenser till dess intentioner och formuleringar återkommer genom 

hela dokumentet. Därför finns också en utförlig redogörelse för de delar av programmet som 

behandlar kulturmiljön under rubriken Bedömningsgrunder. 
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Läsanvisningar 

Denna konsekvensanalys består av tre delar: Förutsättningar, Bedömningsgrunder och 

Konsekvensbedömning. 

Del 1 – Förutsättningar redovisar den process som lett fram till dagens planförslag samt de 

dokument, lagar och begrepp som styrt arbetet med konsekvensanalysen. 

Del 2 – Bedömningsgrunder redovisar de dokument som ligger till grund för den kulturhistoriska 

värderingen av Kopparlunden. Här ingår såväl den övergripande översiktsplanen och planpro-

grammet som formuleringen av riksintresset och tidigare utförda kulturmiljöinventeringar. De 

karaktäriseringar som gjorts och de kulturhistoriska värden som identifierats i dessa dokument 

bildar utgångspunkt för bedömningen av planförslagens påverkan på både riksintresset som 

helhet och karaktärsområdet Kopparlunden. 

Del 3 – Konsekvensbedömning redovisar dels hur dokumenten i del 2 förhåller sig till varandra, 

dels vilka konsekvenser planförslagen samt nollalternativet får för riksintresset. Konsekvens-

bedömningen av planförslagen är uppdelad på åtta rubriker: Kopparlundens samlade karaktär, 

Befintliga byggnader, Nya byggnader, Byggnadshöjder och volymer, Gestaltning, Planstruktur 

och stråk, Stadsbild samt Påverkan på riksintressets övriga delområden. Målet med dessa 

rubriker är att belysa och bedöma viktiga stadsbyggnadsegenskaper i såväl den nuvarande som 

den planerade miljön. Rubrikerna motsvarar dispositionen av kulturmiljöbedömningarna som 

finns i de tre planernas miljökonsekvensbeskrivningar. På så vis utgår bedömningen av påver-

kan på riksintresset från samma egenskaper som bedömningarna av respektive planområde.  

Västerås stad 
upprättar en FÖP för 

Kopparlunden 

1995 

Länsstyrelsen 
yttrar sig över 

planprogrammet 

2014 

Planförslagen 
tas fram för 

Kopparlunden och 
skickas på samråd 

2018 

Länsstyrelsen yttrar 
sig över planförslaget 

mot bakgrund av 
riksintresset 

2019 

Västerås stad antar 
planprogrammet 

2016 

Länsstyrelsen 
reviderar och Raä 
antar riksintresset 
med Kopparlunden 

2018 

Västerås stad 
upprättar plan-
programmet för 
Kopparlunden 

2013 

Länsstyrelsen föreslår 
och Raä antar 

riksintresset utan 
Kopparlunden 

1996 

Planförslagen arbetas 
om för ny prövning 
efter länsstyrelsens 
yttrande i samrådet 

2020 
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Riksantikvarieämbetets handbok ”Kulturmiljövårdens riksintressen” 

Rapporten Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken – Handbok (Raä 2014) 

ger bl.a. vägledning i bedömningen av hur förändringar kan förstärka eller försvaga de kultur-

historiska värden som identifierats inom ett riksintresse. Det är kommunens ansvar att säker-

ställa riksintressena vid upprättandet av översikts- och detaljplaner. Om de kulturhistoriska 

värdena förvanskas eller försvinner kan förändringen bedömas som en påtaglig skada. Om så 

är fallet kan länsstyrelsen upphäva en detaljplan med hänvisning till riksintresset. 

Handboken säger följande om påtaglig skada: 

Landskapets läsbarhet – d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva ett områdes riksin-

tressanta kulturhistoriska sammanhang, såsom det kommer till uttryck i landskapet – är 

central vid urvalet av riksintressen och därmed även i analysen av en förändrings 

påverkan på kulturmiljön. […] 

Miljöns riksintressanta egenskaper består i alla de fysiska uttryck – objekt, karaktärsdrag, 

strukturer, funktioner och samband – som gör den riksintressanta historien läsbar i land-

skapet. Det är åtgärdens konsekvenser för denna läsbarhet som ska lyftas fram i skade-

analysen. Avgörande för bedömningen är i hur hög grad platsen fortsatt kommer att 

karaktäriseras av eller kunna återspegla det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 

som ligger till grund för utpekandet. […] 

Avgörande för bedömningen av om en förändring kan innebära påtaglig skada eller inte 

är i hur hög grad platsen fortsatt karaktäriseras av eller har förutsättningar att återspegla 

det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som varit präglande. […] 

Vid bedömningen av påtaglig skada bör, enligt de allmänna råden, även tidigare ingrepp 

och/eller skador beaktas. […] I de fall då tidigare förändringar har inverkat negativt på 

miljöns kapacitet att särskilt väl återspegla ett riksintressant kulturhistoriskt sammanhang 

bör dock dessa förändringar beaktas i bedömningen av påtaglig skada. […] 

I de fall den föreslagna åtgärden innebär att de riksintressanta uttrycken och karaktärs-

dragen, eller delar av dessa, förloras eller förvanskas bör skadan bedömas som påtaglig. 

Tabell för bedömningen av olika förändringars påverkan på riksintressen enligt Riksantikvarieämbetets rapport 

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken – Handbok (2014-06-23). 
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Det kan handla om att fysiska uttryck – objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och 

samband – försvinner eller att nytillskott dominerar över eller släcker ut de karaktärsdrag 

och samband som är avgörande för riksintresset. 

Riksintresset Västerås stad täcker ett stort geografiskt område och ett långt tidsspann. Det 

omfattar därför en rad olika fysiska uttryck i form av objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner 

och samband. Bedömningen av en förändrings påverkan på riksintresset kan göras på en 

övergripande nivå, men den kan också göras för varje identifierat delområde. Handboken säger 

följande om detta: 

Påtaglig skada kan hävdas på både riksintresset som helhet och på aspekter eller delom-

råden inom den riksintressanta miljön. […] Ett mindre delområde kan anses vara av så 

stor betydelse för områdets samlade värden att en åtgärd som endast eller i huvudsak 

påverkar delområdet kan anses medföra påtaglig skada på hela riksintresset. 

Då Kopparlunden pekats ut som ett eget karaktärsområde med ett eget uttryck kan 

förändringarna därför anses utgöra påtaglig skada på riksintresset Västerås stad som helhet. 

Lagar och dokument 

Bedömningen av planförslagens konsekvenser för riksintresset har gjorts med utgångspunkt i 

följande lagar och dokument: 

• Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken (SFS 1988:808) samt Riksantikvarieämbetets 

handbok Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2014). 

• Den allmänna lokaliseringsprövningen i 2 kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

• Boverkets byggregler (BBR27) samt riktlinjer för värdering och hantering av kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. 

• De nationella kulturmiljömålen enligt Kulturmiljöns mångfald (Kulturdepartementet prop. 

2012/13:96). 

Begrepp 

Kulturmiljö som begrepp har definierats av Riksantikvarieämbetet i skriften Vision för kulturmiljö-

arbetet 2030 (2016). 

Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den 

fysiska miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i varierande 

grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en 

kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen. 

Stadsbild är den av alla uppfattade bilden av ett kvarter, en stadsdel eller en hel stad. Stads-

bilden är uppfattningen av relationerna mellan byggnader, miljöer eller områden. Stadsbilden 

definieras främst av byggnadernas utbredning, höjder, volymer och material men även av 

innehåll och verksamheter. Påverkan på stadsbilden kan därför handla om både skalan och 

områdets eller byggnadens funktion.  



   

 

 

12 (51) 
 
KONSEKVENSANALYS KULTURMILJÖ 

2021-06-03 

 

 

Del 2 – Bedömningsgrunder 

Kopparlunden har varit ett område under utveckling ända sedan Outokumpu Copper bestämde 

sig för att flytta sin verksamhet från de södra delarna av Kopparlunden under början av 1990-

talet. För att hantera frågorna som berörde möjligheterna och begränsningarna tog Västerås 

stad fram en fördjupad översiktsplan för hela området vilken antogs 1995. Som underlag upp-

rättades bl.a. två kulturhistoriska inventeringar; en för byggnadernas exteriörer och en för deras 

interiörer. 

Den övergripande planen då var att industrin skulle finnas kvar i den norra delen av området 

medan Kopparlundens mitt och södra del skulle få nya funktioner. Det äldsta området i 

Kopparlundens mitt skulle öppnas upp för mindre verksamheter och kulturlokaler. I den södra 

delen föreslogs bl.a. att delar av eller hela Emausverkstaden skulle kunna rivas för att ersättas 

av ny bostadsbebyggelse. 

Den fördjupade översiktsplanen tog tydlig ställning för en påtaglig förändring av Kopparlunden 

men med ett stort fokus på bevarandet av kulturmiljön. Ambitionen var då, liksom nu, att förty-

dliga områdets kulturvärden för att skapa en stadsdel med en egen karaktär baserad på dess 

välbevarade industribebyggelse och stora betydelse för Västerås stads historia. Ett betydande 

steg i denna riktning togs då gällande detaljplan för centrala Kopparlunden antogs 1999 (dp 

1367, till del ändrad 2008 genom dp 1665). I denna skyddas stora delar av den befintliga 

bebyggelsen genom q- och k-bestämmelser. Gällande detaljplaner för de norra, östra och södra 

delarna är dock betydligt äldre och upprättades helt med fokus på industriverksamheten (dp 144 

daterad 1951 och dp 313 daterad 1962). 

1995 års fördjupade översiktsplan upphörde att gälla när Planprogram Kopparlunden Pp 33 

antogs 2016. Planprogrammet ersatte den fördjupade översiktsplanen i alla dess delar. 

Västerås översiktsplan 2026 

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 (rev. antagen 2017) bygger på ett scenario 

där Västerås växer från 150 000 invånare till 230 000 år 2050. Det ställer krav på en omfattande 

utbyggnad av både staden och den omgivande landsbygden. Enligt kalkylen kommer det att 

krävas att ca 40 000 nya bostäder byggs under de kommande 30 åren, till stor del inom stadens 

gränser. I praktiken innebär det en mer än 50% ökning av invånarantalet samtidigt som en 

mycket omfattande förändring av samhället pågår till följd av digitaliseringen, automatiseringen, 

klimatförändringarna och frågorna kring hållbarhet och jämlikhet. Sammantaget kommer föränd-

ringarna att få långtgående konsekvenser för den byggda miljön. Översiktsplanen lyfter fram 

stadens kulturmiljöer som viktiga resurser och delar av dess identitet och karaktär, men de är 

underordnade de krav som den allmänna utvecklingen kommer att ställa på den framtida 

stadsbyggnadsprocessen. Översiktsplanen är dock inte helt tydlig vad gäller kommunens 

åtaganden att tillgodose riksintresset Västerås stad. 

I översiktsplanen redovisas tretton strategier för hållbar utveckling av vilka två har särskild 

betydelse för kulturmiljön i Kopparlunden; Balanserad komplettering och Kulturarv och 

utveckling i samklang. Under Balanserad komplettering framgår att 
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Västerås ska fram till 2026 till största delen växa inom den redan byggda staden. Stads-

utveckling ska ske genom omvandling av t ex äldre industriområden och storskaliga 

gaturum samt komplettering av bebyggelsen inom befintliga stadsdelar där det finns 

”överblivna” eller dåligt utnyttjade ytor. Vid all omvandling och komplettering ska en bra 

blandning mellan nya bostäder, arbetsplatser, skolor, mötesplatser och gröna områden 

skapas. Det innebär t ex: 

- Större sammanhängande omvandlingsområden t ex äldre industriområden och 

storskaliga gaturum står för det största tillskottet av ny bebyggelse. […] 

- De värden som finns i befintliga bebyggelsemiljöer tas tillvara och blir en tillgång vid 

omvandling och komplettering inom den redan byggda staden. 

Under Kulturarv och utveckling i samklang framgår att: 

Byggnader, kvarter, parker, gator och torg berättar om stadens historia. […] Kulturmiljön 

är en tydlig grund för stadens […] identitet och stolthet. 

I Västerås ska kulturarvet vara en resurs när staden utvecklas och förändras. I Västerås 

visar vi respekt för kulturarvet och kulturmiljön, så att det vi värdesätter idag även kan 

upplevas av framtida generationer. Det som byggs i dag blir en del av stadens framtida 

kulturarv. Det innebär t ex: 

- Visa identitetsskapande byggnader, parker och andra miljöer respekt när staden 

utvecklas och förnyas. 

- God arkitektur och gestaltning präglar utvecklingen av staden både vad gäller 

byggnader och offentliga rum och platser. […] 

- Utveckla och tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer för västeråsarna och besökare. 

Översiktsplanen innehåller också ett stort antal riktlinjer för den framtida stadsbyggnads-

processen. Bland dessa nämns följande: 

Vid komplettering ska de kultur- och naturvärden som finns i befintliga bebyggelsemiljöer 

tas tillvara och bli en tillgång. 

Stadens identitet ska förstärkas och utvecklas genom att identitetsskapande byggnader, 

parker och andra miljöer visas respekt och ges en ökad betydelse. 

En av bilagorna till översiktsplanen behandlar bl.a. riksintressen, Allmänna intressen: 

Översiktsplanens riktlinjer anger att hänsyn ska tas till kulturmiljövärdena vid lokalisering 

av ny bebyggelse eller vid annan ändring av markanvändningen samt att särskild hänsyn 

därvid ska tas till de värden som utgör grund för riksintresset. Riksintresset är därigenom 

tillgodosett. 

Riktlinjerna är formulerade enligt följande: 

Inom område av riksintresse för kulturmiljövården ska särskild hänsyn tas till de värden 

som utgör grund för riksintresset. 
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Bilagan Allmänna intressen behandlar även kulturmiljön ur ett bredare perspektiv. Som underlag 

hänvisar översiktsplanen till ett flertal utredningar framtagna av bl.a. länsstyrelsen och 

Västmanlands läns museum. Kopparlunden ingår i ett större område som utgör värdefull 

bebyggelsemiljö och för dessa gäller att 

Områden som utgör värdefull bebyggelsemiljö är områden inom vilka byggnader, mark 

och vegetation samspelar på ett sätt som ger en tidstypisk eller särpräglad karaktär. […] 

Det är sammanhängande områden, stadsmiljöer, vilka som helhet har kvar en ursprunglig 

karaktär och representerar gott byggnadsskick från sin tid. […] 

Dessa bebyggelseområden kan förändras och kompletteras men hänsyn ska tas till varje 

områdes tidsanda och karaktär. Om- och tillbyggnader kan göras. Förändringarna be-

höver inte följa husens ursprungliga utförande, de ska dock knyta an till den anda och 

karaktär som var utmärkande för området när det planerades och byggdes. Komplette-

rande bebyggelse, förtätning, kan ofta tillåtas. Det förutsätter att såväl stadsplan som 

byggnader inte förvanskar områdets karaktär. Samspelet med grönskan ska uppmärk-

sammas särskilt. Förändringar av gatusystemet, med t ex nya genombrott i trafik-

separerade stadsdelar, bör undvikas. 

Det bör noteras att byggnader som ingår i en värdefull bebyggelsemiljö betraktas som särskilt 

värdefulla enligt plan- och bygglagens definition. Därmed gäller förbudet mot förvanskning (PBL 

8:13) samt kravet på underhåll för bevarandet av särskilda värden. Detta står dock inte uttryckt i 

översiktsplanen. 

Planprogram Kopparlunden Pp 33 

Det planarbete som nu pågår inom Kopparlunden baseras på planprogrammet som antogs 

2016. I programmet redovisas såväl områdets karaktär och kulturhistoriska värden som de 

principer för stadsbyggnad och gestaltning som kommunen avser att kommande detaljplanering 

skall följa. Planprogrammet inleds med en sammanfattning i vilken det står att 

Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och en kvalitet som tas 

tillvara när området utvecklas. Befintliga byggnader anpassas till nya funktioner. Ny 

bebyggelse läggs till utan att områdets identitet och karaktär förloras. 

Planprogrammet definierar områdets olika karaktärer på följande vis: 

De historiska byggnaderna, stråken och platserna tillsammans med berättelserna om 

Kopparlunden ger området dess unika identitet. Vissa byggnader sticker ut som exempel 

på industriarkitektur 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 hant-

verksmässigt utformade, huvudsakligen i tegel. Byggnadsstrukturen binds ihop av gat-

stensbelagda gator som slingrar sig förbi byggnaderna och ger upphov till platser och 
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oväntade prång. Den centrala Kopparlundsgatan bildar en nordsydlig axel i bebyggelse-

strukturen. I kärnan finns grönska som förstärker miljöerna, vildvin på fasader, alléer och 

träd som minner om äldre bruk av platsen. 

Den stora industrihallen i söder, uppdelad i flera 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 Arvidverk-

staden från mitten av 1930-talet, belägen utmed Pilgatan, har ett monumentalt yttre och 

en framträdande plats i stadsbilden. […] 

De storskaliga ”ruffa” industrihallarna, som snarare är skapade efter behov av större 

produktionsmaskiner än för människors behov, är främst belägna i områdets norra del. 

[…] 

Teglet dominerar i området. Tegelfasaderna är varierande och typiska för olika tids-

epoker. Här finns 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 fasadarkitektur. […] 

En viktig utgångspunkt för både beskrivningen av Kopparlunden och utformningen av 

kommande detaljplaner och handläggningen av framtida bygglov är de värdebärare som 

identifierats i den befintliga bebyggelsen. De ligger även till grund för hur områdets kultur-

historiska värden skall tas tillvara i den framtida planeringen. Följande värdebärare har 

identifierats inom Kopparlunden som helhet: 

Berättelsen om Kopparlunden och dess historia 

Det är inte bara de fysiska spåren från industrin i Kopparlunden som återstår. Det finns 

immateriella värden och berättelser om Kopparlunden som i möjligaste mån ska tas 

tillvara vid den fortsatta utvecklingen av stadsdelen. Sådant kan t ex vara industri-

historiska 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 sammanhållet 

uttryck som ramas in av befintliga byggnadsvolymer. Den skapar intressanta gångstråk 

och små platsbildningar. Strukturen skapar oväntade platser bakom husväggar och 

gathörn. Idag är både gator och gatufasader ödsliga, platserna används till bilparkering. I 

framtiden finns 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 industribyggnader, rikt dekorerad tegelarkitektur med historiserande 

stilar. Byggnaderna 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 arbetarbostäder men 

även fungerat som en bruksgata genom området. Utmed stråket finns välbevarad 

historisk bebyggelse som utgörs av homogent färgade tegelfasader i mänsklig höjdskala. 

Utmed stråket finns små viktiga platser och grönska på fasader men även alléer som 

förstärker uttrycket. I flera av husen finns utåtriktad verksamhet. 

Kontrasten i skalan hos byggnaderna 

Kopparlunden ger uttryck för en skarp och intressant kontrast mellan de enorma bygg-

nadsvolymerna i söder och norr och de mer mänskliga byggnadsvolymerna i den centrala 

kärnan. De största hallarna är byggda för maskiner, de sträcker sig över flera kvarter och 

de höga fasaderna bidrar till stadens siluett. I Kopparlundens kärna har bebyggelsen 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 finns fortfarande till viss del känslan av industri och en ruff stil. Delar av 

gatumiljöer och byggnader är inte så tillrättalagda. På och mellan hus finns 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. 

Värdebärarna utgör kärnan i planprogrammets Kvalitetsprogram i vilket riktlinjerna för 

gestaltningen av den framtida bebyggelsen finns. Här framhålls även vikten av att antikvarisk 

kompetens deltar i frågor som rör detaljplaner och bygglov, en indikator på områdets 

kulturhistoriska värden. Som en del av Kvalitetsprogrammet ingår en redovisning av de åtta 

byggnader som bedömts ha ett mycket högt kulturmiljövärde och/eller symbolvärde: 

Valsverket – Det stora valsverket har stort symbolvärde då det var Metallverkens 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 – 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. 

Arvidverkstaden – Byggnaden har ett monumentalt yttre och en framträdande plats i stadsbilden 

vid korsningen Pilgatan/Östra Ringvägen. Invändigt har stora ombyggnader skett. 
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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 – 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. 

Nya huvudkontoret – 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 välbevarad 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 reklam-

pelare 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 modernismen. Till- och påbyggnader liksom kompletteringar i anslutning till befintliga 

byggnadskroppar är möjliga att pröva under förutsättning att de ursprungliga byggnads-

kropparnas volym, karaktär och uttryck är tydligt avläsbara. 

Nya linverket – 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. Byggnadsvolymens karaktär och uttryck bevaras. 

Tillägg i form av tillbyggnad, inte påbyggnad, är möjlig att pröva. 

Arkivbyggnaden – 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. 

Vaktkuren i söder – En liten byggnad med stort symbolvärde som stödjer berättelsen om 

industriområdet Kopparlunden och som snarast har karaktären av ”konstverk” i området. 

I Kvalitetsprogrammet finns ett antal riktlinjer för den framtida planläggningen och gestaltningen 

av Kopparlunden. Samtliga riktlinjer står, mer eller mindre, i direkt relation till områdets 

kulturvärden. Ett flertal av dem har dock större betydelse vid bedömningen av konsekvenserna 

för områdets kulturvärden. 

• Gestaltningen ska tydliggöra tidsgapet mellan historia och framtid. 

• Mötet mellan kulturhistoria 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 en ny användning. 

• Den befintliga strukturen och befintliga byggnader ska utgöra grunden för framtida bygg-

nader och rumsbildningar vilket skapar en småskalighet i horisontalplanet. Gator, platser, 
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gränder och kvartersstorlekar anknyter till den historiska industrimiljön. I kontrast till denna 

småskalighet i plan tillåts en ny och avvikande vertikalitet i den framtida bebyggelsen. 

• Tillbyggnader och nybyggnader ges en hög arkitektonisk kvalitet där sockelvåningar och 

allmän platsmark bidrar till liv och attraktivitet. 

• Materialval och omsorg kommer vara avgörande för hur samverkan mellan nytt och gammalt 

kommer att upplevas. Alla framtida tillägg till Kopparlundens historiska bebyggelse måste 

inta ett förhållningssätt baserat på intensitet i det urbana rummet, uttrycksfullhet i arkitek-

turen, omsorg kring detaljer och tydlighet i materialval. 

• Kvarterens proportioner kommer att kräva okonventionella lösningar, höga byggnader kom-

mer att samsas med låga och Kopparlundens siluett kommer att präglas av variation och 

egensinnighet. 

Riksintresset U24 Västerås stad 

Riksintresset Västerås stad är tydligt färgat av industrialismens kulturarv från det sena 1800-

talet och framåt. Ett flertal av de utpekade karaktärsområdena har kopplingar till industrin, 

antingen i egenskap av rena industriområden eller i egenskap av bostadsområden för de 

anställda vid stadens industrier. Motiveringen av riksintresset är formulerat enligt följande: 

Stadslandskap med stadsmiljöer präglade av medeltida strukturer, regleringen under 

1600-talet, industrisamhällets stadsbyggande främst i form av industrimiljöer, bostads-

områden och samhällsservice från ca 1880-tal – 1940-tal, centrumområde som visar 

modernismens centrumomvandling från ca 1950-tal – 1970-tal samt av betydelsen som 

stiftsstad, skolstad och residensstad. 

Kopparlunden utgör ett eget karaktärsområde med ett eget uttryck för riksintresset. Texten är 

formulerad på följande sätt: 

Kopparlunden med industribyggnader och kontorsbyggnader i tegelarkitektur från olika 

perioder och med egna tidstypiska uttryck som visar på områdets utveckling över tid från 

1890-talet till 1950-talet. Flera bevarade spår av äldre funktioner så som vaktkur, 

gasledningssystem och traverser. 

Länsstyrelsen Västmanlands län genomförde en fördjupad studie och precisering av riksin-

tresset och dess uttryck 2004. Rapporten Industrialismens samhällsbyggande i Västerås stad – 

från 1800-talets slut till 1900-talets början är, som titeln antyder, avgränsad till industrins bidrag 

till uttrycken. Således är den av stor betydelse för tolkningen av Kopparlunden i relation till 

riksintresset trots att det inte omfattade Kopparlunden vid tiden för rapporten. 

2013 sammanställde Västmanlands läns museum rapporten Riksintresset Västerås stad [U24] – 

Karaktärisering av områden inom riksintresset Västerås stad [U24] efter ny gränsdragning och 

riksintressebeskrivning (reviderad 2019). Den preciserar riksintresset och dess delområden 

efter att Kopparlunden införlivats. Rapporten är därmed viktig med avseende på värdebeskriv-

ningarna av riksintresset. 
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Tidigare kulturmiljöutredningar 

Inför arbetet med de tre nu aktuella planförslagen har följande kulturmiljöutredningar tagits fram: 

Kopparlunden Syd: Kulturmiljöutredning Verkstaden 7 och 8, Kopparlunden Syd, Stockholms 

Byggnadsantikvarier 2020 

Kopparlunden Mitt: Kulturmiljöutredning Verkstaden 12–21, Stockholms Byggnadsantikvarier 

2019 

Kopparlunden Norr: Kulturmiljöutredning Verkstaden 16, 17, 18 och 20, Kopparlunden Norr, 

Stockholms Byggnadsantikvarier 2019 

Som nämnts har ytterligare utredningar genomförts vid tidigare tillfällen. De mest betydande 

togs fram av Västmanlands läns museum i samband med 1995 års fördjupade översiktsplan: 

AB Svenska metallverken i Västerås, Johan Dellbeck 1993 

Kopparlunden i Västerås, Kulturhistoriska värden i interiörerna, Anders Franzén 1994 

Dessa utredningar låg även till grund för planprogrammet från 2016. En hel del har hänt sedan 

de upprättades för närmare 30 år sedan, men i stora delar är de fortfarande aktuella. 2012 

gjordes dessutom en kompletterande utredning av Stiftelsen Kulturmiljövård som en del av 

programarbetet. Den karaktärisering av Kopparlunden som beskrivs i planprogrammet bygger 

på de värden de tre utredningarna redovisar tillsammans. 

De sex utredningar som genomförts mellan 1993 och 2020 ger en väldokumenterad bild av 

områdets historik och byggnader från slutet av 1800-talet till idag. Däremot hanteras miljön i 

övrigt mer översiktligt. Sammantaget ligger de till grund för de kulturhistoriska värden som 

identifierats i Kopparlunden. 

Behovet av att utvidga riksintresset baserades till stor del på de värden som identifierats i de 

tidigare utredningarna, men det huvudsakliga motivet var en vedertagen uppfattning om 

Kopparlundens roll för Västerås stads historia. Inför prövningen av beslutet sammanställde 

Västmanlands läns museum rapporten Riksintresset Västerås stad [U24] (reviderad 2019). 

Rapporten är en del av det fördjupade kunskapsunderlag som togs fram under Länsstyrelsen 

Västmanlands översyn av hela riksintresset. Beslutet om en utvidgning fattades i juni 2018. 
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Del 3 – Konsekvensbedömning 

Planförslagen i relation till översiktsplanen och planprogrammet 

Planförslagen ligger i linje med översiktsplanens övergripande intentioner, att Västerås skall 

växa och att ett betydande tillskott av bostäder skall lokaliseras till de gamla centrala industri-

områdena. Dessa områden bedöms stå för det största tillskottet av ny bebyggelse under den 

första tillväxtfasen. De kulturvärden som finns på platsen skall tas tillvara och vara en tillgång. 

Enligt översiktsplanen skall förändringarna av industriområdena knyta an till den anda och 

karaktär som var utmärkande för området när det planerades och byggdes. Kompletterande 

bebyggelse, förtätning, kan ofta tillåtas. Det förutsätter att såväl stadsplan som byggnader inte 

förvanskar områdets karaktär. För Kopparlunden gäller också att särskild hänsyn skall tas till de 

värden som utgör grund för riksintresset. 

Att planförslagen tillmötesgår översiktsplanens övergripande intentioner är tydligt men det finns 

samtidigt oklarheter kring tolkningen av begreppet värdefull bebyggelsemiljö. Utpekandet av 

hela området som värdefullt medför att plan- och bygglagens definition särskilt värdefull 

byggnad är tillämpbar. Med detta följer, som nämnts, ett förbud mot förvanskning. På denna 

punkt redovisar planförslagen ett flertal exempel som kan stå i strid med översiktsplanen och 

PBL 8:13. Det finns även oklarheter kring huruvida planförslagen uppfyller översiktsplanens 

direktiv att nya stadsplaner inte skall förvanska områdets karaktär. 

Planförslagen svarar väl mot intentionerna i planprogrammet vad gäller strukturerna, volymerna, 

gestaltningsprinciperna m.m. Men planförslagen svarar även relativt väl mot planprogrammets 

beskrivning av kulturmiljön och tolkningen av dess värden. Planprogrammets beskrivning av 

Kopparlunden utgår dock i stor utsträckning från dess äldsta del inom Kopparlunden Mitt. 

Kvalitetsprogrammet talar om rumsbildningar, småskalighet, gator och gränder. Småskaligheten 

lyfts fram som en viktig karaktärsskapare i områdets kärna och det nord-sydliga stråket genom 

kärnan, Kopparlundsvägen. De stora verkstadsbyggnaderna i söder omnämns som solitärer och 

symbolbyggnader med betydelse för stadsbilden och områdets siluett. Verkstadsbyggnaderna i 

norr, däremot, beskrivs som ”ruffa” industrihallar. 

Planprogrammet öppnar för omfattande rivningar inom Kopparlunden Norr och Kopparlunden 

Öst, något som återspeglas i planförslagen. Det kan dock ifrågasättas hur detta förhåller sig till 

de värdebärare som redovisas i planprogrammet. Med rivningarna försvinner merparten av 

bebyggelsen från perioden efter 1950 och därmed påverkas Kopparlundens årsringar och dess 

avläsbarhet högst påtagligt. Likaså försvinner en betydande del av den storskaliga bebyggelsen 

vilket påverkar möjligheten att uppleva kontrasten i skalan hos byggnaderna. 

Planprogrammet i relation till riksintresset 

Formuleringen av karaktärsområdet Kopparlunden inom riksintresset Västerås stad bygger på 

områdets historiska funktion – industri. Med detta som utgångspunkt avviker planprogrammet i 

det närmaste helt. Programmet redovisar centrum, bostäder, kontor, skolor m.m. Industriverk-

samheten är ersatt helt medan möjligheterna till kontor förstärks. 
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Riksintresset beskriver Kopparlundens bebyggelse som en enhetlig tegelarkitektur från olika 

perioder och med egna tidstypiska uttryck. Planprogrammets riktlinjer för gestaltningen talar för 

en stor variation i materialvalen: tegel, cortenplåt, aluminium, perforerade plåtar, metallkas-

setter, glas och trä. Här finns också inslag av putsade fasader. Även i detta avseende avviker 

planprogrammet från formuleringen av bebyggelsekaraktären inom riksintresset. 

Planprogrammet har identifierat och syftar till att bevara kvarvarande detaljer som gaslednings-

system och traverser. Dessa äldre bevarade spår lyfts också fram i riksintressets beskrivning av 

Kopparlunden. 

Det bör dock påpekas att planprogrammet antogs innan Kopparlunden infogades i riksintresset. 

Stadens siluett i relation till riksintresset 

Till skillnad från exempelvis riksintressena Uppsala stad (C40A) och Stockholms innerstad med 

Djurgården (AB115) redovisas inte stadens siluett eller betydelsefulla vyer i riksintresset 

Västerås stad. Stadens siluett är således inget uttryck för riksintresset utan ett allmänt intresse 

med möjligheten att tolkas beroende av den aktuella frågeställningen. Västerås har redan idag 

en varierad siluett med ett flertal byggnader med en höjd motsvarande 12–15 våningar. Bland 

dessa finns några med en placering som gör dem tydliga i stadslandskapet; Ottarkontorets torn, 

stadshusets torn, Skrapan, domkyrkans torn och det f.d. ångkraftverket m.fl. Till dessa skall 

också läggas det kommande Piltornet. 

Det finns även ett flertal höga hus i andra delar staden varav några är samlade i grupper, bl.a. i 

närheten av Kopparlunden. I den östra delen av Karlsdal finns fem punkthus med 12 till 14 

våningar och i den västra fonden av Varmvalsvägen, inom Herrgärdet, finns ett fristående hus 

med 15 våningar. I stadsdelarna längre utanför centrum finns likaså exempel på 12–14-

våningshus, bl.a. längs Rekylgatan i stadsdelen Haga. 

Västerås stad har för närvarande inget antaget strategidokument för höga hus. 

 

  

Varmvalsvägen västerut med höghuset på Herrgärdet i fonden. 
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Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att nuvarande detaljplaner och bestämmelser behålls. Det får följden att 

området även fortsättningsvis innehåller en blandning av industrier, kontor, handel och kultur. 

Området fortsätter att präglas av den industriella karaktären, inte bara av byggnaderna utan 

även av gatorna och de stora asfalterade parkeringsytorna, det lilla inslaget av grönska och 

kontrasten mellan en tät kärna och vidsträckta ytor runt omkring. De två detaljplaner som gäller 

för centrala Kopparlunden, motsvarande Kopparlunden Mitt, anger skydds- och varsamhets-

bestämmelser för ett flertal av de äldre byggnaderna (dp 1367 och 1665). Resterande delar av 

Kopparlunden saknar såväl skydds- och varsamhetsbestämmelser som rivningsförbud (dp 144 

och 313). 

Utan planbestämmelser gällande byggnadernas bevarande saknas ett formellt långsiktigt skydd 

av områdets karaktär. Rivning av hela eller delar av byggnaderna samt löpande mindre föränd-

ringar riskerar att medföra kumulativa negativa konsekvenser för områdets och riksintressets 

kulturhistoriska värden. De byggnader som saknar skydd riskerar också att på sikt förvanskas i 

samband med anpassningen till nya verksamheter. Det gäller inte minst de stora byggnaderna, 

såväl de äldre i söder och öster som de senare byggda i norr. Till detta skall också läggas att de 

stora och idag tomma industribyggnaderna redan är svåra att fylla med långsiktigt hållbara 

funktioner, något som på sikt kan leda till ett förfall. 

Till följd av att de nuvarande planbestämmelserna endast medger industriändamål i de norra, 

östra och södra delarna av Kopparlunden innebär nollalternativet med stor sannolikhet att 

utvecklingen med små nya detaljplaneområden fortsätter. Det kan få stora negativa konse-

kvenser då varje ny detaljplan skall hanteras för sig. Utan ett grepp över Kopparlunden som 

helhet riskerar hanteringen av kommande detaljplaner på sikt att förändra områdets karaktär. 

Förändringen av Kopparlunden – i det avseende som planprogrammet avser – har därtill redan 

påbörjats genom rivningarna och uppförandet av nya byggnader inom Kopparlunden Mitt. 

  

Några av de byggnader som redan uppförts i Kopparlunden Mitt enligt detaljplanen från 2008. 

Ytterligare byggnader har tillkommit sedan bilden togs i december 2019. Här finns en k-

bestämmelse som säger att fasaden mot Varmvalsvägen skall bevaras, vilket också gjorts. 
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På längre sikt är bedömningen att nollalternativet kommer att försvaga områdets värden med 

risk för att riksintresset skadas (jfr med tabellen på sid 10). På kort sikt är bedömningen att 

områdets värden kommer att förbli oförändrade. Mot bakgrund av detta innebär nollalternativet 

en neutral påverkan på riksintresset under överskådlig tid. 

Planförslagen 

Under den långa tid som behövts för att bygga upp dagens Kopparlunden har den allmänna 

teknik- och samhällsutvecklingen medfört stora förändringar av den byggda miljön. Den 

jämförelsevis småskaliga produktion som fanns i området under industrins första decennier har 

successivt ersatts av storskalighet till följd av effektivare produktionsmetoder, en större 

kapacitet och större byggnader. Parallellt har ansvaret för arbetarnas bostäder förskjutits från 

industrin till allmännyttan och de privata bostadsaktörerna. Det har i sin tur medfört att hela den 

ursprungliga bostadsbebyggelsen inom området är riven idag. Till detta skall också föränd-

ringarna inom transportsektorn läggas. Under början av 1900-talet var järnvägen en naturlig del 

av Kopparlunden med stickspår till flertalet av områdets byggnader. När lastbilarna tog över allt 

fler transporter försvann också spåren till förmån för stora asfalterade upplags- och logistikytor. 

En ytterligare förändring som satt ett tydligt avtryck i Kopparlunden är den hantverksmässighet 

som syns i områdets äldre byggnader jämfört med de sent uppförda byggnaderna. Detta 

speglar i flera avseenden det svenska 1900-talets arkitekturhistoria genom en allt mer rationell 

byggprocess, nya entreprenadformer och en förskjutning från arkitektonisk omsorg till 

ingenjörsbaserade systemlösningar. 

Resultatet av resonemanget ovan har blivit att Kopparlunden uppvisar stora skillnader i sin 

karaktär beroende av var i området man rör sig. Fyra karaktärsdrag dominerar, utöver det 

faktum att Kopparlunden fortfarande är ett industriområde: 

 Den täta kärnan med tegelbyggnader i en mänsklig skala, arkitektoniska detaljer, smala 

gator och småskaliga proportioner. 

 De storskaliga strukturerna i norr, öster och söder med långa, breda byggnadskroppar och 

angränsande öppna asfalterade ytor. 

 De stora asfalterade ytorna huvudsakligen använda som gator och parkeringar. 

 Frånvaron av grönytor och det förhållandevis lilla inslaget av träd inom ett så stort område. 

Kopparlunden är ett område med höga kulturhistoriska värden i den fysiska miljön. Spåren av 

den tidigare industriverksamheten är tydliga och byggnaderna är i många avseenden välbe-

varade. Läsbarheten är fortfarande hög och det är lätt att sätta in området i sitt sammanhang 

och berätta historien kring den verksamhet som en gång låg till grund för att Kopparlunden 

skapades. Idag är industrin avflyttad och företagen uppköpta och omstrukturerade. Och områ-

det står inför en mycket omfattande förvandling. Från att ha varit en tongivande industri för hela 

Sverige skall Kopparlunden nu huvudsakligen bli ett bostadsområde i likhet med majoriteten av 

landets alla gamla stadsnära industriområden. Omvandlingen är lika total som självklar men i 

den ligger också grunden för platsens kulturhistoriska värden – verksamheten. I detta avseende 

är planprogrammet och planförslagen för Kopparlunden en konsekvens av industrins beslut. Det 
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som skall bedömas är planförslagens konsekvenser för det som lämnats kvar – kulturmiljön – 

d.v.s. de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den fysiska miljön 

(Riksantikvarieämbetet 2016). 

Till skillnad från gällande detaljplaner, dvs nollalternativet, har avsikten med planförslagen varit 

att hantera Kopparlunden som en helhet. Även om detaljplanen för Kopparlunden Öst inte varit 

ute på samråd så har nuvarande fastighetsägare deltagit i resonemangen kring strukturer, 

volymer och gestaltning samt hanteringen av riksintresset. Ett viktigt skäl till detta är att 

Kopparlunden Öst på ett naturligt sätt skall kunna infogas i helheten när det väl fattas ett beslut 

om att en ny detaljplan för området skall tas fram. Ett annat viktigt skäl är att de förändringar 

som föreslås i detaljplanerna för Kopparlunden Syd, Mitt och Norr inte sammantaget skall 

omöjliggöra förändringar inom Kopparlunden Öst till följd av de kumulativa konsekvenserna för 

riksintresset.  

Med upprättandet av nya detaljplaner för Kopparlunden ges möjligheten att belägga den kultur-

historiskt värdefulla bebyggelsen med q- och k-bestämmelser samt rivningsförbud. Därmed 

förbättras möjligheterna för ett långsiktigt bevarande väsentligt genom en mer restriktiv 

bygglovshandläggning. Men q- och k-bestämmelserna minimerar också risken för löpande 

mindre förändringar som med tiden kan leda till kumulativa negativa konsekvenser för områdets 

kulturvärden och riksintresset. Planerna redovisar också utformningsbestämmelser för den 

befintliga bebyggelsen med avsikten att återskapa värden som redan gått förlorade. 

Kopparlundens samlade karaktär 

Kopparlunden har en varierad karaktär idag som huvudsakligen hålls samman av funktionen 

som industriområde och de röda tegelfasaderna. Byggnaderna skiftar i storlek och ålder och de 

centrala delarna av området har en småskalighet och intimitet som står i skarp kontrast till de 

stora byggnaderna och parkeringsytorna i norr, öster och söder. Allt detta är resultatet av 

skiftande behov och ideal under en period på över hundra år. Riksintresset tar också sin 

utgångspunkt i bebyggelsens tidstypiska uttryck som visar på områdets utveckling över tid från 

1890-talet till 1950-talet. 

Planförslagen redovisar omfattande tillägg som på ett tydligt sätt avviker mot den befintliga 

karaktären. Anledningen är att funktionen som industriområde ersätts av en förtätad, blandad 

stadsbebyggelse, volymerna och höjderna förändras och fasadmaterialen mångfaldigas. Den 

idag utspridda och skiftande industribebyggelsen kommer att koncentreras med ett mer påtag-

ligt fokus på områdets 1800- och tidiga 1900-talshistoria. Den bevarade bebyggelsen kommer 

att upplevas än mer enhetlig och kontrasterna till den nya bebyggelsen kommer att förstärkas. 

Därtill kommer inslaget av grönska i form av bostadsgårdar, parker och förskolegårdar att tillföra 

en karaktär som skiljer sig från industrins behov av hårdgjorda, körbara ytor med ett begränsat 

underhållsbehov. 

Befintliga byggnader 

Såväl planprogrammet som planförslagen redovisar förändringar som kräver omfattande riv-

ningar av den befintliga bebyggelsen. Det gäller i första hand Kopparlunden Öst som enligt 

planprogrammet kan komma att förlora alla dagens byggnader. I andra hand gäller det 
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Kopparlunden Norr som enligt planförslaget endast bevarar tre byggnader. Här framgår det i 

planbeskrivningen att ett bevarande av de stora industrihallarna försvårar ett genomförande av 

planprogrammet. Därför avses de att rivas för att istället bereda plats åt ny bostadsbebyggelse. 

Konsekvensen av dessa rivningar skulle bli att merparten av Kopparlundens bebyggelse från 

efterkrigstiden försvinner. Därmed försvinner också merparten av alla fysiska spår från 

industrins sentida historia. 

Rivningarna inom Kopparlunden Öst och Kopparlunden Norr svarar väl mot den föreslagna nya 

kvartersutbyggnaden i planprogrammet. Utöver de tre byggnader som är avsedda att bevaras 

inom Kopparlunden Norr redovisar inte planprogrammet några kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader i dessa planområden. Däremot framgår det att flera av de berörda byggnaderna har 

pekats ut som värdefull eller mycket värdefull byggnad i en av de utredningar som låg till grund 

för planprogrammet (Bebyggelseinventering, Stiftelsen kulturmiljövård i Mälardalen 2012). I 

planprogrammet hänvisar Västerås stad till att kommunen gjort en delvis annan bedömning. 

Det finns en grundläggande motsättning i planprogrammets förhållande till Kopparlundens 

historia i jämförelse med hur riksintresset är formulerat. Planprogrammet tolkar Kopparlunden 

med utgångspunkt i dess centrala delar. Riksintresset däremot omfattar hela Kopparlunden och 

hela dess historia från sent 1800-tal till sent 1900-tal. En så pass omfattande rivning inom 

Kopparlunden Öst och Kopparlunden Norr får därför långtgående negativa konsekvenser för 

riksintresset även om de ligger i linje med planprogrammets intentioner. Men det är inte bara 

rivningen som får konsekvenser utan även den nya bebyggelsen. Med närmast uteslutande nya 

byggnader längs områdets östra gräns kommer intrycket av Kopparlunden österifrån att helt 

förändras. Det handlar alltså både om att fysiska uttryck försvinner och att nytillskott dominerar. 

Rivningen av Emausverkstadens två mittenskepp inom Kopparlunden Syd får stora 

konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värden men innebär trots detta en begränsad 

påverkan på riksintresset. Anledningen är att de två yttre skeppen (det södra och det norra) 

bevaras tillsammans med de västra och östra fasaderna. Därmed bevaras i stor utsträckning 

upplevelsen av byggnaden när man rör sig i området. Karaktären, strukturen och sambanden är 

fortfarande läsbara trots att en del av det fysiska uttrycket försvinner. Tilläggen i form av nya 

byggnader mellan de två bevarade skeppen bedöms inte bli dominerande. 

Påbyggnaderna av befintliga byggnader, Arvidverkstaden, Emausverkstaden och det redan 

påbyggda kvarteret inom Kopparlunden Mitt, är uttryck för en ambition att bevara intrycket av 

den befintliga miljön i markplanet och samtidigt skapa plats för en påtaglig förändring. 

Förhållningsättet tydliggör byggnadernas ändrade funktion och kan skapa en effektfull hybrid 

mellan gammalt och nytt. Med en utformning som tar avstamp i platsens karaktär kan den bidra 

till att överbrygga kontrasterna mellan Kopparlundens äldre bebyggelse och den nya. Med en 

allt för avvikande utformning är dock risken stor att tilläggen överordnar sig de befintliga 

byggnaderna och därmed riskerar nytillskotten att dominera. Det senare fallet kan medföra 

negativa konsekvenser för riksintresset. 

Med de omfattande skyddsbestämmelser och rivningsförbud som redovisas i planförslagen 

skapas goda förutsättningar till ett långsiktigt bevarande av Kopparlundens kvarvarande 

bebyggelse och kulturhistoriska värden. Hanteringen av området som en helhet bidrar också till 
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likvärdiga bedömningar inom alla detaljplaner, något som försvåras om bedömningarna skall 

göras med olika utgångspunkt vid olika tillfällen över tid. 

Tillämpningen av utformningsbestämmelser för den befintliga bebyggelsen skall inte enbart 

styra de nya tilläggen, de skall även verka för att byggnaderna återfår mer av sitt ursprungliga 

utseende vid framtida förändringar. På så vis kan värden återskapas som redan gått förlorade. 

Denna typ av utformningsbestämmelser finns för Emaus- och Arvidverkstäderna inom 

Kopparlunden Syd. 

Nya byggnader 

Planprogrammet för Kopparlunden föreskriver uppbrutna kvarter, tydliga kontraster mellan de 

befintliga och de tillkommande byggnaderna, höga nya byggnader och variationer vid valet av 

tak- och fasadmaterial. Dessa egenskaper är medvetna avvikelser från Kopparlundens karaktär 

med avsikten att tydliggöra tidsgapet mellan historia och framtid samt att mötet mellan 

kulturhistoria och nutida tillägg ska inte döljas utan tydliggöras. Planförslagen avviker på flera 

punkter från planprogrammet i detta avseende. Utformningsbestämmelserna syftar inte till att 

skapa den variationsrikedom som planprogrammet förespråkar. Planförslagen tar i större 

utsträckning ställning för planprogrammets intention att ny bebyggelse läggs till utan att 

områdets identitet och karaktär förloras. 

Att planförslagen tydligt förhåller sig till de befintliga byggnaderna är till gagn för kulturmiljön och 

en förutsättning för att inte den nya bebyggelsen i slutändan skall riskera att dominera över den 

befintliga. Tillägget av nya byggnader är mycket stort och med det ökar behovet av ett medvetet 

förhållningssätt mellan gammalt och nytt. Detta gäller särskilt de norra och östra delarna där 

tilläggen kommer att utgöra den absoluta majoriteten av byggnader när planerna är fullt 

utbyggda. Inom de centrala och södra delarna blir så betydande delar av den historiska 

bebyggelsen kvar att den även fortsättningsvis kommer att ha en tydligt framträdande roll. 

De nya byggnaderna i Kopparlunden kommer att ta såväl obebyggd mark i anspråk som 

bebyggd mark. Byggnader kommer att rivas för att ge plats åt nya. Men i några betydande fall 

kommer nya byggnader även att uppföras där det stått industribyggnader tidigare. De viktigaste 

exemplen på detta är de nuvarande parkeringsplatserna norr om Varmvalsvägen och mellan 

Arvid- och Emausverkstäderna. Här har det funnits byggnader som rivits i relativt sen tid men 

som i planförslagen ”återuppförs”, om än i en annan skala och med ett annat innehåll (jfr med 

redovisningen av Kopparlundens utveckling under rubriken Planstruktur och stråk nedan). 

Av alla de byggrätter som redovisas inom Kopparlunden är det en som sticker ut: det runda 

parkeringshuset inom Kopparlunden Syd. Denna byggnad tillför en form som är ny i området 

och som genom sin placering får en framträdande roll i stadsbilden. 

Byggnadshöjder och volymer 

Kopparlunden färgas redan idag av en stor variation av volymer. I områdets mitt blandas det lilla 

med det stora medan Kopparlundens norra, östra och södra sidor i det närmaste helt domineras 

av stora byggnadsvolymer. Med de större volymerna följer i flera fall också högre höjder, 

tydligast uttryckt i Arvidverkstaden som dessutom är påbyggd. I övrigt är dock bebyggelsen 
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generellt låg, motsvarande en till fyra våningar. Planförslagen förhåller sig huvudsakligen till de 

befintliga förhållandena. Den tillkommande bebyggelsen är störst både till volym och höjd i 

Kopparlundens norra och södra delar. Följden av detta blir att kontrasterna förstärks mellan 

områdets centrala och de omgivande delarna. 

Förnyelsen av Kopparlunden i en större skala har redan påbörjats inom Kopparlunden Mitt. Här 

har ett flertal nya byggnader tagit plats enligt gällande detaljplan från 2008 (se bilden på sidan 

22). Med planförslaget skapar dessa byggnader ett sammanhängande stråk med den nya 

bebyggelsen på norra sidan av Varmvalsvägen. 

Den nya bebyggelsen är generellt smäckrare än den befintliga. Nya funktioner som bostäder 

och kontor ställer andra krav än tillverkningsindustrin, något som kommer till tydligt uttryck i 

relationen mellan byggnadernas volymer. Likaså medför det påtagliga skillnader avseende 

höjderna. Industrin krävde stora sammanhängande ytor i markplanet medan de moderna 

funktionerna kräver förhållandevis små ytor som dessutom kan staplas på varandra. Den 

naturliga följden av detta är diametralt olika uttryck i byggnadernas form. 

Höjderna i planförslagen avviker tydligt från Kopparlundens industribyggnader men är, med ett 

fåtal undantag, inte främmande i Västerås rent generellt. Den absoluta majoriteten av de nya 

byggnaderna har en höjd mellan fem och tio våningar. Därutöver finns tre högre byggnader 

längs områdets norra gräns (14, 16 och 24 våningar) samt en med tolv våningar inom dp Syd. 

Det stora antalet högre byggnader inom ett begränsat område är däremot mindre vanligt i 

Västerås. Jämförbara exempel på denna typ av exploatering finns än så länge endast längs 

Mälaren, i de framväxande bostadsområdena på Lillåudden och Öster Mälarstrand. Mindre 

grupper av punkt- och skivhus mellan tio och femton våningar finns däremot i flera av 

bostadsområdena från 1960- och 70-talen. 

Ett genomförande av planförslagen kommer inte bara att bidra till ökade kontraster i bebyg-

gelsen, de kommer även att förtydliga industribebyggelsen i relation till sin omgivning. Enhetlig-

heten kommer att förstärka intrycket av den historiska miljön i kontrast till variationen i den nya 

bebyggelsen. De höga byggnaderna längs områdets norra gräns förhåller sig dessutom till den 

storskaliga infrastrukturen på ett annat sätt än dagens byggnader. Och med levande fasader till 

följd av bostäder och hotell kommer de nya husen att förmedla en länk till Västerås stadskärna 

på ett helt annat sätt än dagens industribebyggelse. Förändringen kommer att tydliggöra 

stadens successiva expansion där bostäder och centrumfunktioner tar plats på den mark som 

historiskt sett varit förbehållen industrin i stadens utkant. 

Den höga exploateringen av området är utan tvekan den största förändringen av Kopparlunden. 

Det relativt glesa och låga industriområdet kommer att kompletteras av ny bebyggelse i sådan 

omfattning att den riskerar att ta över. Det skulle i så fall kunna medföra att nytillskotten 

dominerar.  

Gestaltning 

Materialmässigt är den historiska bebyggelsen i det närmaste helt uppförd av rött tegel. För den 

nya bebyggelsen redovisar planförslagen en mängd olika fasadmaterial: tegel, puts, trä, plåt av 

olika slag och glas. I planförslaget för Kopparlunden Mitt anges att de nya fasader som delar 
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gaturum med de befintliga skall utformas med särskild hänsyn till områdets karaktär. 

Gårdsfasaderna kan däremot hanteras friare. Inom Kopparlunden Norr betonas vikten av att de 

uppbrutna kvarteren får en lättare gestaltning än det slutna kvarterets tegelfasader. Skälet är att 

upplevelsen av dagens bebyggelsestruktur i viss mån skall vara läsbar även fortsättningsvis. 

Planprogrammets kvalitetsprogram förespråkar en stor variation avseende både takformer och 

fasadmaterial, gärna på en och samma byggnad. Variationen har givits ett egenvärde. Nutida 

tillägg skall tydliggöras och tidsgapet mellan gammalt och nytt skall vara tydligt. Planförslagen 

intar en annan ställning som i större utsträckning talar för enhetlighet och harmoni med den 

befintliga bebyggelsen. Motivet är att Kopparlunden skall hanteras som en helhet med stor 

respekt för karaktären och de höga kulturhistoriska värdena. Dessutom utgör byggnadernas 

volymer, höjder och funktioner redan en så påtaglig kontrastverkan att den inte måste förstärkas 

genom valet av avvikande fasadmaterial. 

I planförslagen står att ”Ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, omsorg och varsamhet 

[…]”. I praktiken är dock valmöjligheterna många till följd av ett stort utbud av bland annat 

fasadmaterial. Det kan komma att leda till individuella bedömningar och svårigheter att avstyra 

oönskade byggnadsförslag i bygglovsskedet. Trots goda intentioner finns utrymme för 

subjektiva tolkningar vilka riskerar att de högt satta målen för gestaltningen av Kopparlunden 

äventyras. 

Ambitionsnivån i planförslagen är mycket hög och den bygger till betydande del på 

Kopparlundens kulturhistoriska värden. Strävan mot en harmoni mellan gammalt och nytt 

avviker från planprogrammets intentioner men det verkar för områdets karaktär. Om 

ambitionsnivån kan förbli hög genom bygglovsprocessen finns goda förutsättningar att tilläggen 

kommer att bidra till områdets värden genom att tillföra nya kvaliteter. Då blir inte heller 

kontrasterna ett egenvärde utan en konsekvens av förvandlingen från industriområde till en 

blandad stadsbebyggelse. 

Planstruktur och stråk 

Kopparlunden är ett område vars struktur vuxit fram ur ett behov med få fasta förhållnings-

punkter. Byggnadernas storlek och innehåll har helt styrt var de placerats och hur de orien-

terats. Idag är Kopparlunden ett stort område som vuxit fram i en ständig förändringsprocess 

färgad av både uppförandet och rivningen av byggnader. Den ursprungliga struktur som fanns 

styrdes av ett antal olika faktorer vilka i flera fall är borta idag. Exempelvis är stora delar av 

Kopparlundsvägen (tidigare Emausvägen) och dess allé borta. Ursprungligen fungerade denna 

gata som ryggraden i området, från arbetarbostäderna i norr till kontoret och Emausverkstaden i 

söder. Inslaget av bostadshus både längs Östra Ringvägen och järnvägen skapade en variation 

som sedan länge försvunnit. En ytterligare faktor som styrde den ursprungliga strukturen var 

möjligheten att nå byggnaderna med järnvägen. Av det syns ingenting idag. Behoven har 

förändrats och med dem har infrastrukturen gjorts om, byggnader rivits och uppförts och 

strukturen successivt förändrats. 

Det Kopparlunden nu står inför är en genomgripande, planerad strukturförändring av ett helt 

annat slag än tidigare. Och i en helt annan skala. Industriområdet skall förvandlas till en 

stadsmiljö med kvarter, gator och torg. Asfalterade transportytor skall ersättas av parkstråk och 
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upplagsplatser skall ersättas av förskolegårdar. Och i norr och söder sker en omfattande 

förtätning när kontor- och bostadshus tar plats på dagens vidsträckta parkeringsplatser. Det 

stora inslaget av grönska kommer likaså att få påtagliga konsekvenser för upplevelsen av 

området. Från att ha varit praktiskt och rationellt blir det nu emotionellt och ombonat. Mot 

bakgrund av detta kan det konstateras att omläggningen från industri- till bostadsområde 

medför grundläggande förändringar alldeles oavsett tilläggens storlek. 

Med planförslagen förändras inte strukturen mer än marginellt i områdets centrala delar. Den 

äldsta bebyggelsen bevaras och därmed också gatorna och stråken. Kopparlundsvägens 

historiska sträckning norrut förstärks genom öppningen in i kvarteret norr om Metallverksgatan. 

Dessutom öppnas en passage genom Emausverkstaden vilken kommer att fungera som en 

förlängning även söderut. Den nuvarande öppna asfalterade ytan mellan valsverket och 

smältverket i öster omvandlas till en park. Längs Östra Ringvägen rivs laboratoriet och ersätts 

av ett nytt hus i liv med gatan. Det förändrar kvarterets struktur men bygger vidare på principen 

att uppföra byggnader längs områdets västra gräns. Samma princip föreslås även vidare norrut 

längs Östra Ringvägen samt intill linverket, längs Kopparbergsvägen. 

Att ytan mellan Arvidverkstaden och Emausverkstaden bebyggs återskapar i viss utsträckning 

en historisk struktur inom kvarteret som varit försvunnen sedan 1980-talet. Likaså återskapas 

en del av strukturen norr om Varmvalsvägen då ett nytt kvarter föreslås på platsen för det tidig-

are rörverket. Att återigen bebygga dessa ytor kan bidra till en ökad förståelse för hur området 

varit bebyggt tidigare. Den nya bebyggelsens funktioner och volymer kommer däremot inte att 

verka för Kopparlundens industriområdeskaraktär. Därmed kommer inte heller riksintressets 

läsbarhet att förstärkas. 

Rivningen av de stora industrihallarna inom Kopparlunden Norr skapar avstånd mellan de 

byggnader som bevaras. Med ny bebyggelse emellan riskerar sambandet mellan industribyg-

gnaderna att försvagas. Sambandet riskerar också att försvagas till följd av de nya kvarteren 

mellan Varmvalsvägen och Metallverksgatan. För att motverka detta har kvarteren brutits upp 

vilket bland annat skapar visuell kontakt mellan den gamla bebyggelsen i Kopparlundens mitt 

och linverket. 

För att kompensera rivningen av den stora industrihallen inom Kopparlunden Norr, det f d plåt- 

och bandvalsverket, redovisar planförslaget ett bostadskvarter med samma fotavtryck. Detta 

slutna kvarter, vars utformningsbestämmelser anger rött tegel som fasadmaterial, skall fungera 

som en reminiscens av dagens industribyggnad. För att understryka kontrasterna mellan de 

idag bebyggda och de obebyggda ytorna har de angränsande kvarteren fått en uppbruten struk-

tur. Rivningen av plåt- och bandvalsverket medför negativa konsekvenser för Kopparlundens 

moderna historia men planförslaget kan bidra till att vidmakthålla en del av läsbarheten i 

områdets struktur och relationerna mellan olika volymer. 
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Järnvägen har varit en grundläggande förutsättning för Kopparlunden som industriområde. 

Kopplingen till den näraliggande järnvägen finns än idag även om spåren inom området är 

borta. Med ett genomförande av i första hand Kopparlunden Syd och Kopparlunden Öst riskerar 

kontakten med järnvägen att försvinna. Tillsammans med bebyggandet av äldre logistikytor 

försvinner ytterligare delar av den ursprungliga infrastrukturen från Kopparlunden. Med ett 

påtagligt inslag av grönytor istället för hårdgjorda ytor skapas i detta avseende en framtida 

struktur som avviker från den historiska. Med det följer en risk för negativ påverkan på 

riksintressets läsbarhet när strukturerna och sambanden så radikalt förändras. 

 

  

Exempel på planförslagens tillvaratagande och återskapande av historiska samband och strukturer. De blå pilarna 

redovisar visuella samband med betydelse för upplevelsen av områdets karaktär och länkarna mellan olika byggnader 

och platser. De röda linjerna redovisar återskapade strukturer i form av nya byggnader på platser där industri-

byggnader försvunnit eller är planerade att rivas. (Notera att illustrationsplanen är hämtad ur granskningshandlingen 

och redovisar därför fel våningsantal på några av byggnaderna.) 
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Utvecklingen av planarbetet med Kopparlunden. Ovan t.v. ett foto från 1975. Ovan t.h. illustration ur planprogrammet 

2016. Nedan t.v. illustration ur samrådshandlingarna 2019. Nedan t.h. illustration ur granskningshandlingarna 2020. 
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Stadsbild 

De föreslagna förändringarna avseende höjder och volymer, strukturer och stråk kommer att 

påverka Kopparlundens stadsbild väsentligt. I det närmaste alla nya byggnader sträcker sig 

högre än den befintliga bebyggelsen och tillförandet av stadskvarter i området är någonting helt 

nytt. Inslaget av industribyggnader kommer dock att vara närvarande i större eller mindre 

omfattning inom alla planområden under förutsättning att delar av den befintliga bebyggelsen 

bevaras även inom Kopparlunden Öst. Upplevelsen av det f d industriområdet kommer att 

finnas kvar när man rör sig i markplanet. Och kontrasterna mellan gammalt och nytt kommer att 

förstärkas. 

Den förhållandevis låga bebyggelsen i Kopparlunden gör att området har en tämligen anspråks-

lös roll i stadsbilden rent generellt. Det finns ingen byggnad som markerar stadsdelen i stadens 

siluett. Som en konsekvens av den angränsande bebyggelsen i väster, den höga trädbevuxna 

järnvägsbanken i öster och den nedsänkta E18 i norr upplevs Kopparlunden därför i första hand 

när man rör sig i det direkta närområdet, längs Östra Ringvägen och Kopparbergsvägen. Ett 

tydligt undantag från detta är Arvidverkstaden i söder som fungerar som en portalbyggnad till 

hela området. 

Ett fullföljande av planförslagen kommer att påverka Kopparlundens roll i stadsbilden, både 

generellt och i närområdet. Tillskottet av en samlad högre bebyggelse kommer att tydliggöra 

Kopparlunden på ett helt nytt sätt. Siluetten kommer att få närmare släktskap med Lillåudden 

och Öster Mälarstrand än både dagens Kopparlunden och Västerås äldre stadskvarter. Tjugo-

fyravåningshuset inom Kopparlunden Norr kommer därtill att bli ett av Västerås högsta. 

Tilläggen av nya, högre byggnader längs områdets ytterkanter får konsekvensen att industri-

området minskar till ytan. Det har betydelse för hur det upplevs när man rör sig i Kopparlunden. 

Planförslagen kommer att leda till att den idag utspridda industribebyggelsen koncentreras 

huvudsakligen till områdets centrala och södra delar. Tilläggen i områdets ytterkanter får också 

konsekvenser för upplevelsen av Kopparlunden utifrån då långa delar av gränsen kommer att 

upptas av nya byggnader. Möjligheten att läsa in industriområdet i stadsbilden minskar vilket 

påverkar närområdet högst påtagligt. 

Förändringarna av stadsbilden kommer att få tydliga konsekvenser för både Västerås och riksin-

tresset. Kopparlunden kommer att ta plats på ett annat sätt än den gör idag. Majoriteten av de 

nya byggnaderna har en höjd med många motsvarigheter runt om i staden, men antalet inom 

en begränsad yta blir utmärkande. Därtill kommer Kopparlunden att markeras i stadssiluetten 

med sitt tjugofyravåningshus. 

Risken för kumulativa negativa konsekvenser för riksintresset som helhet bedöms som små. 

Skälet är att höjderna generellt förhåller sig till dagens högre stadsbebyggelse samt att 

avståndet till Västerås signaturbyggnader – domkyrkan, Ottartornet, stadshuset och Skrapan – 

är förhållandevis långt. Mot bakgrund av resonemanget ovan finns dock en risk att nytillskotten 

dominerar inom riksintressets delområde Kopparlunden. 
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Notera att följande tre vyer redovisar granskningsförslaget. Bilderna är inte justerade 

efter de revideringar som gjorts av vissa hushöjder inför antagandet av planerna. 

  

Vyer tagna ur Västerås stads 3D-modell som visar Kopparlundens bebyggelse (beige) i relation till den befintliga 

stadsbebyggelsen. Den övre visar stadsbilden om man befinner sig på stadshustornets tak. Den nedre visar 

stadsbilden om man tittar ut genom domkyrkans torn i höjd med urtavlorna. 
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Påverkan på riksintressets övriga delområden 

Riksintresset Västerås stad är ett komplext och framförallt stort område med ett flertal olika 

uttryck från sin 1000-åriga historia. Stadens ursprung går att finna längs Svartån omkring 

domkyrkoområdet där det fortfarande finns hus med medeltida delar. Närmare Mälaren ligger 

slottet med parker vars ursprung är än äldre men som fick sin nuvarande storlek huvudsakligen 

under slutet av 1500-talet. Båda dessa områden utgör egna delar av riksintresset. Området 

däremellan, det som i riksintresset omnämns som centrum, fick sin struktur genom stadsplaner 

på 1600–1800-talen. Bebyggelsen däremot är av betydligt modernare slag och karaktäriseras i 

första hand av 1950-70-talens stadsomvandling. 

Fortfarande vid mitten av 1800-talet omfattade Västerås stad huvudsakligen det område som 

planlagts under 1600- och 1700-talen. Men med industrialismens intåg började staden att växa. 

Mot slutet av 1800-talet startade flera industrier som kom att anställa arbetare till sina fabriker. 

Det krävde i sin tur nya bostäder när befolkningen på landsbygden i allt större grad sökte sig till 

städerna. Områden med arbetarbostäder byggdes upp framförallt väster och norr om centrum, 

men även mellan centrum och Kopparlunden. Idag utgör dessa områden utpekade delar av 

riksintresset: Vasastaden och Västermalm, Blåsbo och Norrmalm, Herrgärdet och Östermalm 

m.fl. Industriområdena växte i sin tur fram på de östra och södra sidorna. Även dessa är 

utpekade delområden – eller karaktärsområden – i riksintresset: kv. Mimer, Melker och Ottar, 

Hamnen och Kopparlunden. 

  

Denna vy visar stadsbilden om man blickar ut från Ottartornets kupol. 
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Stadens tillväxt är nära knuten till industriernas expansion under 1900-talet. Det gör att den är 

av stor betydelse för Västerås moderna historia och därmed även riksintresset. Detta framgår i 

länsstyrelsens rapport från 2004. Här beskrivs huvudsakligen perioden från 1800-talets slut till 

1900-talets början men avtrycken i stadsmiljön från mellankrigstiden och framåt vittnar om att 

samma tendenser fortsatte även under 1900-talets senare del. De industriområden som pekats 

ut skall därför betraktas som delar av en gemensam historia vilka alla bidrar till riksintressets 

läsbarhet. Industrihistorien pekas också ut som en bärande del av motivet till riksintresset: 

Stadslandskap med stadsmiljöer präglade av medeltida strukturer, regleringen under 

1600-talet, industrisamhällets stadsbyggande främst i form av industrimiljöer, bostads-

områden och samhällsservice från ca 1880-tal – 1940-tal, centrumområde som visar 

modernismens centrumomvandling från ca 1950-tal – 1970-tal samt av betydelsen som 

stiftsstad, skolstad och residensstad. 

Riksintresset Västerås stad med dess sexton 

karaktärsområden enligt rapporten Riksintresset 

Västerås stad [U 24] – Karaktärisering av områ-

den inom riksintresset Västerås stad [U 24] efter 

ny gränsdragning och riksintressebeskrivning, 

Västmanlands läns museum 2019 (rev.). 
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Riksintressets läsbarhet bygger i första hand på de fysiska avtrycken i stadsmiljön samt 

relationen mellan de olika uttrycken. Industrins avtryck syns inte bara i form av industriområden 

utan också i bostadsbyggandet, både i egen regi och allmännyttans, samt enskilda byggnader 

som Melkerkontoret eller Ottartornet. Men här kan också immateriella värden vägas in som till 

exempel industrins betydelse för den svenska välfärden och det framväxande konsumtions-

samhälle som ledde till omvandlingen av bl.a. Västerås stadskärna. 

Relationen mellan riksintressets uttryck måste också ses i ljuset av stadens historia. När 

Kopparlunden etablerades omkring sekelskiftet 1900 var det i utkanten av Västerås. Mellan 

industriområdet och stadskärnan låg den relativt nyanlagda Östra begravningsplatsen och 

flertalet av byggnaderna i kv. Mimer, Melker och Ottar var ännu inte uppförda. Avgränsningen 

av riksintresset gör dock att vi endast betraktar en del av dagens Västerås. Riksintresset är en 

väv av tidsepoker lagda intill varandra vilka alla bidrar till helheten. Därför påverkas också 

helheten vid förändringar i dess ingående delar. 

Tre av de delområden som angränsar till Kopparlunden: Herrgärdet, Östermalm och kv. Mimer, 

Melker och Ottar, har alla starka kopplingar till den gemensamma industrihistorien genom sin 

kvarvarande bebyggelse. Här finns såväl industribyggnader som arbetarbostäder och till viss del 

Karta hämtad ur Industrialismens samhällsbyggande i Västerås stad – från 1800-talets slut till 1900-talets början, 

Länsstyrelsen Västmanlands län 2004. Här framgår hur stor del av centrala Västerås som är direkt sprungen ur 

stadens industrihistoria. De röda är industrier och de blå är bostadsområden med koppling till industrin. 
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finns det också visuella kopplingar till Kopparlunden. Det fjärde: Östra begravningsplatsen, delar 

gaturum med Kopparlunden och har därmed starka visuella samband. Vid sidan av dessa skall 

också den östra sidan av centrum och hamnen läggas till. Båda uppvisar industrihistoriska 

avtryck med relationer till Kopparlunden, om än inte visuella. Riksintressets övriga delområden 

saknar däremot en tydlig relation med Kopparlunden. Förvisso finns det arbetarbostäder även 

inom andra stadsdelar men såväl sammanhanget som de visuella kopplingarna är svaga. 

En central aktör såväl i Kopparlunden som i Västerås i övrigt är ASEA. Företaget har bidragit 

med ett betydande avtryck i riksintresset. Inom delområdet centrum uppfördes Melkerkontoret 

och på Östermalm byggdes arbetarbostäder. ASEA uppförde även verkstads- och kontors-

byggnader i kvarteren Ottar och Mimer. Många av dem betraktas idag som karaktärsbyggnader 

i Västerås med stor betydelse för såväl stadsbilden som stadens identitet. I Kopparlunden stod 

ASEA för uppbyggnaden av industrin tillsammans med Svenska Metallverken. Därmed utgör 

Kopparlunden en del av ett större företagsrelaterat sammanhang inom riksintresset. 

Förändringen av Kopparlunden följer den utveckling som redan skett i kv. Mimer, Melker och 

Ottar. Den tidigare tillverkningsindustrin har flyttat och byggnaderna har bytt funktion. Verk-

stadsbyggnaderna rymmer numera länsmuseet, gymnasieskolor och gym m.m. medan kontoren 

idag används av myndigheter och ett stort antal företag istället för ett. Samtidigt har det tidigare 

slutna industriområdet öppnats upp och gjorts tillgängligt för allmänheten. En betydande skillnad 

mot Kopparlunden är att inslaget av nya byggnader är litet. Skälet är att området är betydligt 

mindre, i det närmaste fullt utbyggt och dessutom infogat i en stadsstruktur redan från början. 

Till följd av detta har mycket av områdets karaktär kunnat bevaras. 

Det industriområde som i riksintresset beskrivs som hamnen är mer fragmenterat än både 

Kopparlunden och kv. Mimer, Melker och Ottar. Däremot är det relevant i jämförelsen med 

konsekvenserna av planförslagen för Kopparlunden. I hamnen finns redan idag ett stort inslag 

av nya byggnader med en betydligt större skala än den historiska bebyggelsen. Likaså skiljer 

sig de arkitektoniska uttrycken åt i såväl detaljeringsgrad som fasadmaterial. 

Förändringarna av Kopparlunden kommer att medföra att det sista historiska industriområdet 

inom riksintresset omvandlas till en stadsmiljö. Det har redan skett i hamnen och kv. Mimer, 

Melker och Ottar med olika resultat. Följden blir att de tidigare centrumnära men slutna industri-

områdena blir en del av den blandade stadsbebyggelsen. Utvecklingen må vara ofrånkomlig 

men påverkan på Västerås stadsbild är ändå omfattande. 

Från riksintressets övriga delområden blir förändringen mest påtaglig sett från Östra begrav-

ningsplatsen och Östermalm. Här påverkas den visuella kopplingen när Kopparlundens västra 

sida bebyggs. Den nya bebyggelsen kommer dock inte att vara sammanhängande vilket även 

fortsättningsvis kommer att medge inblickar från väster. Med undantag för laboratoriet och 

konferenslokalen är också industribyggnaderna längs Östra Ringvägen och Kopparbergsvägen 

bevarade. De nya husen kommer dock att vara framträdande genom att avvika både i höjd och 

gestaltning i relation till den historiska bebyggelsen. 

Sammantaget kommer förändringen av Kopparlunden att påverka relationen till riksintressets 

övriga delområden genom att läsbarheten minskar. Bedömningen är dock att påverkan inte är 

så omfattande att den påverkar motivet till riksintresset som helhet.   
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Sammanfattande bedömning 

Kopparlunden är ett område med höga kulturhistoriska värden. Det har en central roll i Västerås 

moderna historia och därför är det också en del av riksintresset Västerås stad. Men 

Kopparlunden är inte enbart ett f d industriområde, det är en stadsdel ett stenkast från stadens 

centrum. Det är ett högintressant område för stadsutveckling, stort nog att husera tusentals 

västeråsbor med närhet till skolor, arbetsplatser, restauranger och nöjen. Men förutsättningarna 

är komplexa. Kompromisser är nödvändiga mellan kulturhistoriska och ekonomiska värden, 

mellan bevarande och förändring. Därtill kommer behovet av att sanera den gamla industri-

marken och skapa sunda och långsiktigt hållbara miljöer för både människor och natur genom 

att tillföra en grönstruktur som aldrig tidigare funnits. Kulturmiljön har hela tiden varit utgångs-

punkten och det omfattande arbete som gjorts har strävat efter att skapa balans mellan 

gammalt och nytt, industri och stadskvarter, bebyggelse och grönstrukturer. 

En aspekt som ökat komplexiteten ytterligare är de parallella processer som lett fram till ett 

planprogram och ett riksintressebeslut som inte fullt ut synkroniserats. De förutsättningar som 

fanns för förändringar vid planarbetets början har med tiden begränsats till följd av ett betydligt 

större fokus på områdets bevarande. Det har däremot inte ändrat de förutsättningar som låg till 

grund för ingångna avtal om exploateringstal och allmän platsmark mellan Västerås stad och 

fastighetsägarna. Som en följd av att det aldrig gjordes en konsekvensbedömning av planpro-

grammet har dessutom möjligheten att bevaka flera av kulturmiljöns komponenter försvårats. 

Inte minst gäller det de omfattande rivningar inom de norra och östra delarna som planpro-

grammet tog ställning för. 

Behovet att nyttja detta centralt placerade område är stort för Västerås stad. Det framgår i över-

siktsplanen. Oavsett vilken väg förändringen tar så kommer den att ske inom en relativt kort 

tidsperiod. Vägen framåt styrs av ett stort antal faktorer precis som en mångfald av faktorer lett 

fram till de detaljplaner som analyserats i detta dokument. Och som de ser ut nu kan de anses 

uppfylla översiktsplanens strategier för Balanserad komplettering och Kulturarv och utveckling i 

samklang. Planförslagen ligger också i linje med planprogrammet för Kopparlunden, men med 

ett än större fokus och en större respekt för områdets skiftande karaktär. Planprogrammets 

generaliserade beskrivning av området har kompletterats och nyanserats med betoning på de 

  

Kopparlunden är ett område med skiftande ålder och karaktär, från det tidiga 1900-talets tvåvåningsbyggnader och 

smala gränder till efterkrigstidens fönsterlösa industrihallar och vidsträckta logistikytor. Det visar på en industri med 

lång verksamhetstid, en teknikutveckling och en samhällsförändring med viktiga pedagogiska värden. Men även 

skiftande förutsättningar både för bevarandet och för attraktiviteten i stadsmiljön. 
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olika förutsättningar till förändring som finns i de fyra detaljplaneområdena. 

Planförslagen får ofrånkomligen stora konsekvenser för Kopparlunden som den upplevs idag. 

Tillskottet av nya byggnader är stort och det kommer att påverka och förändra området i 

grunden. I praktiken ersätts industrin i betydande delar av ny stadsbebyggelse. Stadskaraktären 

förstärks när nya kvarter skapar nya gaturum, torg och parker. Dagens till ytan stora men för-

hållandevis låga byggnader kommer att kompletteras av slankare och högre hus. Det kommer 

att skapas en konkurrens mellan gammalt och nytt vilken får en rad effekter. Exploateringen 

ökar markant liksom höjderna och därmed kommer områdets siluett att förändras påtagligt. Men 

den kommer även att medföra att enhetligheten i den historiska bebyggelsen förtydligas när den 

kompletteras av en modern bebyggelse med ett friare förhållningssätt till gestaltningen. 

Hanteringen av Kopparlunden som en helhet har dock medfört att vinster för kulturmiljön inom 

vissa delar av området har kunnat vägas mot eftergifter i andra. Där förlusterna av byggnader är 

som störst har strukturer med betydelse för upplevelsen återskapats i nya byggnader. Och med 

hjälp av siktlinjer och stråk har betydelsefulla kopplingar och samband skapats mellan de 

bevarade byggnaderna. Planförslagen redovisar också omfattande skyddsföreskrifter och 

rivningsförbud vilka borgar för ett långsiktigt bevarande. Utformningsbestämmelserna för den 

befintliga bebyggelsen möjliggör i sin tur att värden som redan gått förlorade kan återskapas. 

Därmed kan också värdena i kulturmiljön förstärkas på sikt. 

En ytterligare förtjänst med ett samlat grepp om Kopparlunden är att riskerna för framtida 

kumulativa konsekvenser för riksintresset kan minimeras. Detta gäller framförallt den 

kommande hanteringen av Kopparlunden Öst. De ställningstaganden som gjorts i övriga 

detaljplaner är vägledande för såväl bevarandet av byggnader som principerna för områdets 

struktur och förhållningssätt gällande volymer, höjder och gestaltning. 

Förändringen av Kopparlunden bedöms inte vara så omfattande att den påverkar motivet till 

riksintresset som helhet. Det som avses i formuleringen ”industrisamhällets stadsbyggande 

främst i form av industrimiljöer, bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal – 1940-

tal” uttrycks fortfarande i Kopparlunden tillsammans med övriga industrianknutna områden. 

Däremot är förändringen av delområdet Kopparlunden så pass omfattande att den bedöms som 

en försvagning av områdets värden med risk för att riksintresset skadas. Läsbarheten försvagas 

som en följd av ett stort tillskott av ny bebyggelse inom området, att den nya bebyggelsen reser 

sig påtagligt högre än den befintliga samt att områdets industrikaraktär till stora delar ersätts av 

en stadskaraktär. I praktiken minskar också ytan för industriområdet när nya stadskvarter 

skapas i norr och öster. 

Kombinationen av att riva befintliga byggnader och tillföra så mycket nytt inom Kopparlunden 

Norr medför en risk att nytillskott dominerar över eller släcker ut de karaktärsdrag och samband 

som är avgörande för riksintresset. Anledningen är att en betydande del av Kopparlundens 

moderna historia går förlorad. Planförslaget redovisar dock en bebyggelsestruktur med tydlig 

koppling till den befintliga vilken kommer att bidra till att sambanden mellan de olika volymerna 

kommer att kunna läsas. Intrycket förstärks av tydliga utformningsbestämmelser avseende 

valen av fasadmaterial. Därmed kan en del av läsbarheten bevaras. 
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Bedömningen att riksintressets värden försvagas förutsätter att den totala rivning som planpro-

grammet redovisar för Kopparlunden Öst inte genomförs. Skulle den fullföljas är bedömningen 

att förändringen är en förvanskning. Det skulle i så fall medföra risken för påtaglig skada på 

riksintresset. 

I jämförelse med nollalternativet bedöms konsekvenserna för riksintresset som likvärdiga på 

sikt. Hanteringen av Kopparlunden som en helhet har inneburit stora eftergifter för kulturmiljön 

men även påtagliga vinster. En fragmenterad hantering av området under längre tid riskerar att 

leda till kumulativa negativa konsekvenser med samma resultat – att riksintresset skadas. På 

kort sikt framstår däremot nollalternativet som bättre för kulturmiljön. 

Riktlinjer vid den framtida planeringen av Kopparlunden Öst 

Den utgångspunkt som gäller för Kopparlundens östra sida idag är att hela det kvarvarande 

området skall detaljplaneras som Kopparlunden Öst. Nollalternativet kan dock komma att gälla 

under lång tid framöver och med det helt andra förutsättningar än de som kommer att gälla med 

planförslagen för resterande Kopparlunden i framtiden. Det östra området kommer även fortsätt-

ningsvis att vara ett industriområde rent juridiskt och därmed finns en risk för att nya mindre 

detaljplaner kan komma att bli aktuella. Dessutom saknas möjligheterna att reglera kommande 

bygglov med q- och k-bestämmelser. Det kan leda till löpande mindre eller större förvanskningar 

över tid. På sikt kan förändringarna komma att få negativa konsekvenser både för Kopparlunden 

som helhet och riksintresset. 

En tillämpning av de nya strukturerna och gestaltningen för Kopparlunden Norr skulle vidmakt-

hålla relationerna och sambanden mellan volymerna inom hela norra Kopparlunden. Intrycket 

av industrihallarna skulle förmedlas i de sammanhållna nya kvarteren både genom volymerna 

och valet av tegel som fasadmaterial. Det skulle medföra att en del av riksintressets läsbarhet 

bevaras även inom Kopparlunden Öst, rivningarna till trots. 

En avgörande faktor för att undvika att riksintresset påtagligt skadas är att väsentliga delar av 

smältverket bevaras. Skälet är att det utgör en betydande del av industribebyggelsen inom den 

östra delen av Kopparlunden samtidigt som dess låga profil möjliggör inblickar österifrån. Därtill 

skulle ett bevarande av smältverket vidmakthålla kopplingen mellan Kopparlunden och järn-

vägen, en av de grundläggande förutsättningarna för industrins etablering och tillväxt.  

Samlad bedömning av planförslagens påverkan på riksintresset Västerås baserad på Kulturmiljövårdens riksintressen 

enligt 3 kap. 6 § miljöbalken – Handbok (Raä 2014-06-23). 
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Bilaga 1 – Siktlinjerna i Kopparlunden 

Det finns ingen redovisning av vilka siktlinjer som är betydelsefulla för Kopparlunden i riks-

intressebeskrivningen. Skälet är att siktlinjerna inte är riksintressanta i sig, däremot är de viktiga 

verktyg för att tydliggöra riksintressets läsbarhet och sammanhang. Därmed kan siktlinjerna 

skifta beroende av vilka egenskaper eller sammanhang man vill lyfta fram. Beroende av hur 

frågan formuleras kan de således vara viktiga som underlag vid bedömningen av påverkan på 

ett riksintresse i samband med förändringar. Frågan om vilka siktlinjer som är de viktiga bör 

alltid formuleras tidigt för att undvika ett godtyckligt urval vid en framtida konsekvensbedömning. 

I handboken gällande riksintressen för kulturmiljö (Raä 2014) framgår att 

Landskapets läsbarhet – d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva ett områdes riksin-

tressanta kulturhistoriska sammanhang, såsom det kommer till uttryck i landskapet – är 

central vid urvalet av riksintressen och därmed även i analysen av en förändrings 

påverkan på kulturmiljön. 

 

 

  

Exempel på siktlinje med betydelse för riksintressets läsbarhet, här längs Legeringsgatan norrut. I fonden syns 

ett av höghusen i Karlsdal. 
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Andra exempel på siktlinjer med betydelse för riksintressets läsbarhet. Ovan syns Kopparlundsvägen söderut 

med arkivet till vänster. Nedan syns Metallverksgatan norrut med Emausverkstaden till vänster. 
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Ett ytterligare exempel är vyn mellan Arvidverkstaden och Emausverkstaden med stadskärnan i fonden i väster 

(ovan). Riksintressets läsbarhet är lika viktig när man rör sig i områdena kring Kopparlunden. På den nedre 

bilden syns Arvidverkstaden och Emausverkstaden från korsningen Pilgatan/Björnövägen. 
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För att kunna göra en relevant bedömning av hur förändringen av ett riksintresse kommer att 

uppfattas, såväl inom som utifrån och in, kan visualiseringar var till god hjälp. I Kopparlunden 

hade inte de viktigaste siktlinjerna identifierats i ett tidigt skede, något som medfört att de som 

nu redovisats inte relaterar till tidigare ställningstaganden. Istället har ett antal siktlinjer plockats 

ut vilka alla visar betydande nya tillägg och förändringar. 

Ambitionen med de redovisade siktlinjerna är att de skall vara tillräckligt många för att risken för 

godtycklighet skall kunna minimeras. Annars är det lätt att tolka dem som ett urval med inten-

tionen att visa på antingen små eller stora förändringar, större eller mindre påverkan etc. Det 

slutliga målet, att redovisa hur förändringarna kan komma att påverka riksintressets läsbarhet 

och sammanhang, har dock varit styrande. 

Det är uppenbart att vissa siktlinjer kommer att påverkas mycket medan andra påverkas i 

mindre omfattning. Oavsett om en tydligt definierad fråga saknas så är det relevant att på ett 

överskådligt sätt redovisa relationen mellan den befintliga och den tillkommande bebyggelsen 

om planförslagen realiseras. 

Nedan följer ett antal exempel tagna ur den siktlinjeanalys som tagits fram under arbetet med 

granskningsversionerna av de tre detaljplanerna. Dessa bilder är dock inte helt rättvisande 

eftersom de saknar all form av vegetation som alléer och solitära träd, terrängvariationer som 

järnvägsbanken och broar, rondellutsmyckningar m.m. Inför antagandet av detaljplanerna har 

vissa hus justerats nedåt i höjd vilket inte heller redovisas i bilderna. 

 

  

Ett annat exempel på en viktig siktlinje in mot Kopparlunden är den från NV, från Norra Ringvägen. I detta fall som ett 

panorama med nya huvudkontoret delvis dolt bakom rondellen. Bilden är hämtad från Google Maps 2020-09-26. 
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Vy mot sydost från Östra Ringvägen. Till vänster syns Emausverkstaden och längst bort i bild Arvidverkstaden. 

Vy från korsningen Pilgatan/Björnövägen med Arvidverkstaden längst till vänster. 
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Vy längs Kopparlundsvägen norrut in i Kopparlunden Norr med tjugofyravåningshuset i fonden. Notera att höjden på 

punkthuset i bildens mitt har justerats nedåt med en våning inför antagandet av detaljplanerna. 

Vy genom den planerade öppningen av Emausverkstadens norra skepp. 
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Vy från Varmvalsvägen norrut, genom kvarteret, med Linverket i fonden. Notera att den andra byggnaden från höger 

har justerats nedåt med två våningar inför antagandet av detaljplanerna. 

Vy från Norra Ringvägen med Nya huvudkontoret markerad som en grå, fönsterlös låda. Notera att det högsta huset 

närmast bildens mitt har justerats nedåt med två våningar inför antagandet av detaljplanerna. 
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Vy längs Metallverksgatan söderut med smältverket tillvänster och valsverket till höger. Den högre bebyggelsen i 

fonden ligger inom Kopparlunden Syd. Notera att samtliga av de tre högsta byggnaderna i fonden har justerats nedåt i 

höjd inför antagandet av detaljplanerna. Höghuset till vänster har sänkts med två våningar och de två husen närmast 

bildens mitt har sänkts med en våning. 

Vy från korsningen Varmvalsvägen/Östra Ringvägen längs Kopparbergsvägen mot nordost. 
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Bilaga 2 – Kopparlundens historia 

Följande text är hämtad ur Kulturmiljöutredning Verkstaden 12–21 av Stockholms 

Byggnadsantikvarier (2020). Den är dock något förkortad och korrigerad. 

ASEA och Nordiska Metallaktiebolaget  

Västerås blev en industristad på 1890-talet när Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget – 

ASEA – och Nordiska Metallaktiebolaget grundades. Elektrifiering av Sverige krävde säker och 

effektiv kraftöverföring och efterfrågan på koppar blev snabbt mycket stor. Några av ASEAs 

nyckelpersoner tog därför initiativet till ett nytt bolag för tillverkning av halvfabrikat i koppar och 

mässing. Det nya bolaget fick namnet Nordiska Metallaktiebolaget och förutom produkter som 

tråd, plåt, rör, bultar och skruvar som krävdes till ASEAs produktion tillverkades också 

ammunition. 

Industriområdets utveckling började med att den stora verkstadshallen byggdes mellan 

Kopparbergsvägen och järnvägen. I hallen på 180×46 meter fanns produktionen för baspro-

cesser som smältning, gjutning, valsning och pressning. Efter ett år, i november 1898, startade 

produktionen av tråd och kablar för kraftöverföring.  

På ASEA tillverkades produkter som hade med elektrifieringen att göra. Förutom elmotorer, 

generatorer, belysningssystem och kraftöverföringsutrustning tillverkades även elektriska lok 

och spårvagnar, brödrostar och cykellysen. Metallverkens produktion utgjordes till del av 

halvfabrikat till ASEAs tillverkning där behovet av tråd, plåt och rör var stort. Företaget 

tillverkade också kraftöverföringslinor, en av de viktiga delarna i elektrifieringsprocessen.  

Under första halvan av 1900-talet växte ASEA och Metallaktiebolaget snabbt till koncern-

liknande bolag. De båda företagen riktade sig mot samma stora kunder – de statliga verk som 

ombesörjde elektrifieringen av infrastrukturen och telefonnätet; SJ, Vattenfall och Televerket. Till 

en början var Nordiska Metallaktiebolaget en fristående underleverantör till ASEA, men efter en 

tid växte bolaget och blev en koncern. År 1907 gick Metallaktiebolaget samman med bruken i 

Granefors och Skultuna under det nya bolaget Svenska Metallverken. 1910 omstrukturerades 

företaget och Nya Aktiebolaget Svenska Metallverken bildades. 1914 förkortades namnet till 

Svenska Metallverken AB. 

Expansion under första halvan av 1900-talet  

Elektrifieringen kom att skapa omvälvande förändringar av samhället under 1900-talet, och med 

dessa båda industrier i samma stad blev Västerås något av den svenska elektrifieringens 

mittpunkt. Metallverken hade också en annan specialitet; ammunition i olika dimensioner, från 

små patroner till stora kanonhylsor. Just denna tillverkning bidrog till företagets snabba tillväxt 

under första världskriget. ASEA och Metallverken sysselsatte flera tusen anställda, de flesta 

inflyttade till Västerås från resten av Sverige men också från andra länder. De behövde 

bostäder, sjukvård, skolor, mat och rekreation.  

När ASEAs verksamhet kommit igång i slutet av 1880-talet köpte företaget en större lantegen-

dom i utkanten av dåvarande Västerås; Emaus gård. Meningen var att bygga arbetarbostäder 

på en del av marken. Nordiska Metallaktiebolaget fick köpa halva Emaus gård och båda före-

tagen byggde bostäder och fabrikslokaler på sina respektive delar av marken. ASEA uppförde 
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ett trettiotal monteringsfärdiga kataloghus som beställdes från ett snickeri i Västervik. Metall-

verkens arbetarbostäder var också monteringsfärdiga men kom från ett snickeri i Katrineholm. I 

takt med att företagens produktion ökade förvandlades bostadsområdet mer och mer till ett 

industriområde varpå nya och betydligt enklare verkstäder uppfördes i snabb takt. Hela området 

var i princip färdigbyggt i början på 1920-talet. Under 1930-talet stod Metallverken för huvud-

delen av Sveriges behov av koppar och mässing. 1947 firade företaget 50 år och hade då över 

2 000 anställda. 

Andra halvan av 1900-talet  

Efter andra världskriget fick den svenska industrin ett enormt uppsving. Efterfrågan på världs-

marknaden var stor för både ASEAs och Metallverkens produkter, företagen växte och behövde 

fler arbetare. Konkurrensen om arbetskraften var stor och många företag rekryterade från 

länder som Finland, Italien och Tyskland. Till Västerås och ASEA kom de första italienarna 

1947. 

Kopparlunden vid mitten av 1930-talet. Arvidverkstaden håller på att färdigställas och Emausverkstaden består 

än så länge bara av två skepp (jfr med dagens fyra). Här syns fortfarande allén längs Kopparlundsvägen som 

ett rakt stråk genom hela området. Dagens tomma ytor närmast järnvägen rymde stickspår till verkstäderna 

och här fanns också regelrätta bostadskvarter. I den nordvästra delen, längs Östra Ringvägen, fanns ett flertal 

flerbostadshus med arbetarbostäder. Liknande fanns också på den centrala parkering som ligger inom 

Kopparlunden Mitt idag. Industriområdet slutade vid denna tid i linje med Varmvalsvägen, bortsett från arkivet 

och pannhuset (värmecentralen). Foto ur Västmanlands läns museums bildarkiv. 
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Efter kriget utvecklades också nya material och nya metoder för produktionen. Även efterfrågan 

förändrades efter den nya tidens behov. Metallverken startade därför tillverkningen av nya 

aluminiumprodukter i Skultuna. Här gjordes väggfasader, takplåtar, bildelar och hushållsartiklar 

som kastruller samt aluminiumfolie i det nygamla materialet. Köksutrustning tillverkades också i 

ett helt nytt material; plast. Metallverken hade egen tillverkning av plastserviser, plastlådor och 

bunkar för förvaring och tillagning av mat i Upplands Väsby. När Metallverkens nya huvudkontor 

byggdes 1954 exponerades de material företaget arbetade med. På fasaderna syns aluminium 

och runt fönstren både aluminium och koppar. Samma material finns också i många detaljerna 

inomhus.  

I takt med att industrierna växte utvecklades Västerås, och var under en lång period en av 

Europas modernaste industristäder. 

Slutet på en era  

Under 1960-talet skedde förändringar på marknaden när den internationella konkurrensen blev 

allt hårdare, något Svenska Metallverken hade svårt att ställa om till. I slutet på 1960-talet 

såldes därför Metallverken till Gränges som i sin tur köptes upp av Electrolux 1980. Några år 

senare tog finska Outokumpu över företagets koppardel, det som en gång var Metallverken. 

Men då ansågs det ekonomiskt ogynnsamt att tillverka de tidigare så efterfrågade produkterna i 

Sverige. Maskinsystemen från Västerås flyttades bland annat till Spanien och USA. Under 

följande decennier bytte Svenska Metallverken ägare ett flertal gånger och delades upp i mindre 

produktionsenheter. Idag lever företaget vidare i Sapa, Gränges, Luvatakoncernen och SSAB-

koncernen. När Metallverken, som det fortfarande kallades i folkmun, firade 100-årsjubileum 

1997, var det i princip redan nedlagt. 

ASEA fusionerades 1987 med det schweiziska företaget Brown Boveri & Cie och blev ABB. 

Idag finns delar av ABB kvar i Västerås men inte inom Kopparlunden. 

 

 

Kopparlunden som den såg ut i början av 1960-talet in-

nan företagsomvandlingarna påbörjats. Vid denna tid var 

i det närmaste all mark ianspråktagen för byggnader eller 

logistik. Ortofoto från www.lantmateriet.se 2021-05-30. 
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SAMMANFATTNING 

Fastighetsägarna i det gamla metallindustriområdet Kopparlunden planerar att omvandla 

området till en ny stadsdel med bostäder, butiker och stadsmässiga verksamheter. Området 

ligger centralt i Västerås, omfattar ca 26 ha och är en viktig del av Västerås industrihistoria och 

stolthet. Området karakteriseras av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är typiska för sin 

tids industriarkitektur i relativt enhetlig höjdskala och med hantverksmässigt murade 

tegelfasader.  

 

Området har delats in i delarna Norr, Mitt, Syd och Öst varav alla utom den sistnämnda nu 

prövas som nya Detaljplaner (DP). DP Öst kommer att provas men i ett senare skede. Direkt norr 

om planområdet passerar väg E18 och cirka 140 meter öster om planområdet passerar 

Mälarbanan. Inom planområdet finns idag stora friliggande byggnader med asfalterade 

angörings- och uppställningsytor emellan. Bebyggelsen består av verkstadsbyggnader som idag 

rymmer arbetsplatser, kontor och sällanköpshandel. Bostäder finns inte i dagens Kopparlunden.  

 

På uppdrag av fastighetsägarna i Kopparlunden har Tyréns (200520) genomfört en social 

konsekvensanalys (SKA) med integrerad Barnkonsekvensanalys (BKA). I arbetet har 

samrådsförslagen från 2019 analyserats, men också dess revideringar. Tyréns har också deltagit 

aktivt i revideringsprocessen och kommit med förslag och synpunkter till detaljplanegruppernas 

löpande arbete. Detta är en reviderad version där granskningsversioner av detaljplanerna från 

september 2020 och ytterligare justeringar i Friytekartering under oktober 2020 inarbetats.  

 

Med hjälp av Tyréns analysverktyg för social hållbarhet har planerna analyserats i förhållande till 

aspekterna Vardagsliv, Sammanhållning, Identitet, Trygghet och Rekreation. Särskild fokus har 

legat på barnperspektivet samt på ett antal specifika frågeställningar från Västerås stad. 

 

Analysen visar att den största utmaningen för planerna vad gäller sociala aspekter handlar om 

att skapa tillräcklig rymlighet för att erhålla goda livsmiljöer och samtidigt erhålla de fördelar 

som täthet kan medföra i form av levande stadsgator och tillgänglighet. Att uppnå 

storleksmässiga riktlinjer för förskolegårdar och samtidigt tillräckligt rymliga och kvalitativa 

bostadsgårdar med tydlig avgränsning mellan privat och offentligt och möjlighet till avskildhet 

och introvert rekreation har upptagit en betydande del av arbetet med analysen och den iterativa 

processen med detaljplanegrupperna.  

 

En utmaning när det gäller målsättningen Levande Kopparlunden är att den historiska kärnan i 

DP Mitt inte kommer att innefatta några bostäder vilket innebär att det utifrån detaljplanen inte 

går att säkerställa någon social kontroll. Ambitionerna är dock att dessa kvarter ska vara 

aktiverade med olika typer av verksamheter som lockar en kvällsbefolkning och som skulle 

förbättra denna aspekt.  

 

Kopparlundens specifika förutsättningar omgivet av barriärer och med avsaknad av 

sammanhängande naturmark skapar också stora utmaningar när det gäller barnperspektiv och 

stadsdelens integrering i stadsväven. Avsaknad av etablerad naturmark är bland annat en 

pedagogisk brist för förskoleverksamheten i området, vilket ställer krav på god tillgänglighet till 

angränsande områden som kan kompensera denna brist. Att åstadkomma säkra skolvägar för 

barn boende i Kopparlunden ställer också krav på sammankopplingen med angränsande 

områden då det inom Kopparlunden inte planeras för någon grundskola.  

 

Planprocessen har hittills haft en del brister vad gäller att främja delaktighet från allmänhet och 

aktörer som har verksamhet i området, vilket bör förbättras i kommande arbete. Det finns goda 

förutsättningar att engagera befintliga aktörer, kulturella verksamheter, barngrupper och de 

som flyttar in i området i att aktivera ytor under byggskedet för att stärka samhörigheten mellan 

människor och verksamheter samt till platsen. Genom olika former av platsaktivering och 

delaktighet kan brister gällande trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet och tydlighet (som hör till 

vanliga utmaningarna vad gäller social hållbarhet i byggskedet) minskas.   
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Västerås stad växer vilket medför ett behov av fler bostäder. En volymstudie pekar på att det är 

möjligt att bygga 1000–1500 bostäder i stadsdelen Kopparlunden i centrala Västerås. Området 

omfattar ca 26 hektar och karakteriseras av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är typiska 

för sin tids industriarkitektur i relativt enhetlig höjdskala och hantverksmässigt murade 

tegelfasader. Det är en viktig del av Västerås industrihistoria och stolthet. 

 

 

 

 

Figur 1. Överst: Foto från Kopparlunden historiska kärna – detaljplan mitt. Foto: Tyréns. Underst: 
Kopparlundens indelning i nya detaljplaner. 

 

Detaljplanearbetet för Kopparlunden innefattar i nuläget delarna Norr, Mitt och Syd. 

Detaljplanearbete för Kopparlunden Öst kommer i ett senare skede (se figur 1). En social 

konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen av sociala 

frågor och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt. Planeringsprocesser 

där de sociala frågorna förankrats tidigt minskar risk för oro bland närboende och andra berörda 

aktörer. Detta minskar i sin tur risk för större omtag under senare skeden. SKA-verktyget har sin 

utgångspunkt i människor, med särskild hänsyn till människors skilda livssituationer och behov. 

Målet är inte bara att undvika att den byggda miljön förhindrar negativa sociala konsekvenser 

utan också att den byggda miljön faktiskt främjar sociala värden och skapar positiva 

konsekvenser för människor. Syftet med en SKA är att kartlägga vilka sociala kvaliteter ett 

område har och vilka behov som finns där, för att sedan kunna urskilja vilka åtgärder som 

behövs för att främja eller förstärka dessa. Olika människor har olika förutsättningar och behov 

men miljöer ska fungera för alla som ska använda dem, oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, 
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religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller socio-ekonomiska förutsättningar. En SKA 

har även som syfte att säkerställa att mål 

kopplade till social hållbarhet lyfts och bearbetas 

inom ramen för projektet. Social hållbarhet 

definieras som en individs möjlighet till 

självutveckling och självförverkligande.   

 

Genomförandet av SKA ligger i linje med de 

nationella folkhälsomålen, de 

jämställdhetspolitiska delmålen och 

barnkonventionen. Arbetet främjar även Västerås 

stads mål gällande jämställdhet, jämlikhet samt 

tillgänglighet och barnperspektiv. 

 

Norconsult (2015) har tagit fram en SKA för 

Kopparlunden på förfrågan av Västerås stad. 

Syftet med SKA:n var att undersöka områdets 

förutsättningar samt att resonera kring 

konsekvenserna av utvecklingen. Analysen är 

anpassad efter planprogrammets översiktliga 

innehåll och är således generell i sina slutsatser 

om konsekvenserna av planerna.   

 

Föreliggande SKA har haft ett lite annorlunda 

upplägg, då konsekvenserna av planförslagen 

analyserats i en iterativ process tillsammans med 

planarkitekter, arkitekter och konsulter som arbetar med revidering av förslagen. Rapporten 

redovisar därmed en blandning av en konsekvensanalys av planförslag och en process av 

revidering av planförslagen utifrån sociala konsekvenser. I september reviderades denna SKA 

utifrån de nya planförslagen och synpunkter från respektive detaljplanegrupp. Ändringar i 

granskningsversionerna redovisas i punktform i slutet av respektive Påverkans- och 

konsekvensbedömningskapitel. Rapportens åtgärdstabeller har i och med detta färgkodats 

utifrån vilka åtgärder som vidtagits.  

 

 

Figur 3. Flygfoto från söder över Kopparlunden och östra delen av centrala Västerås.  

Centrala Västerås 

Kopparlunden  

Figur 2. Kopparlundens geografiska läge i 
Västerås till vänster och Kopparlundens 
indelning i nya detaljplaner till höger.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR, AVGRÄNSNING OCH METOD 

2.1 PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR IDAG 

Planområdet som omfattar ca 26 hektar, karakteriseras av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

som är typiska för sin tids industriarkitektur i relativt enhetlig höjdskala och hantverksmässigt 

murade tegelfasader. Här finns idag stora friliggande byggnader med asfalterade angörings- och 

uppställningsytor emellan. Inga större höjdskillnader förekommer inom planområdet. Däremot 

finns en skarp gräns i det nordvästra hörnet samt mot norr i form av en stödmur mot 

Kopparbergsvägen och E18, vilken som mest är ca sex meter hög. Bebyggelsen består av 

verkstadsbyggnader som idag rymmer arbetsplatser, kontor och sällanköpshandel. Bostäder 

saknas i dagens Kopparlunden. Större delen av områdets yta är hårdgjord vilket innebär en 

mycket liten del grönstruktur.   

 

Planområdet ligger med gångavstånd till Västerås stadskärna (Figur 3). Direkt norr om 

planområdet passerar väg E18 och öster om planområdet passerar Mälarbanan.  

 

 

Figur 4. Demografiska- och socioekonomiska kartor, basera på SCB:s data på Demografiska 
Statistikområden, DeSo (a), 2018   

 

Kopparlunden är omgivet av områden med olika och ibland kontrasterande socioekonomiska 

förhållanden (se GIS-kartor figur 4). Kopparlundens betydande storlek och dess strategiska läge 

mellan områden med olika förhållanden innebär att det som stadsdel skulle kunna spela en 

viktig roll för att förbinda den inre staden med bostadsområdena längre norrut och österut - 

Karlsdal, Sandgärdet och Ängsgärdet. Dessutom kan området skapa sociala och 

socioekonomiska värden för människor i de omgivande grannskapen genom att tillföra 

förskolor, erbjuda verksamheter och arbetstillfällen som matchar behoven i områden omkring, 

skapa offentliga anläggningar och attraktiva mötesplatser för hela staden och för de som bor 

och jobbar i områden omkring. Idag skapar istället Kopparlunden med dess stora 

(a) Demografika statistikområde (DeSo) 
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industribyggnader och parkeringsplatser en slags barriärzon mellan dessa stadsdelar då miljön 

kan avskräcka från gångaktiviteter och locka färre människor.  

 

2.1 AVGRÄNSNING SOCIALA ASPEKTER 

Att tillämpa Social hållbarhet i stadsutvecklingen kan handla om fysiska aspekter eller 

förutsättningar för utveckling av sociala kvalitéter som urbanitet, attraktiv offentlig miljö, 

prisvärda bostäder med godtagbar standard, tillgänglig samhällsservice, grönytor, hållbar 

stadsbyggnad samt gång- och cykelvänlighet (Dempsey et.al. 2011). 1 Det kan också handla 

om mjuka aspekter som social sammanhållning och interaktion, identitet och platskänsla, 

kulturella och sociala värden och preferenser, samt sysselsättning, utbildning och hälsa.  Under 

de senaste decennierna har fokus också ökat på stadsutvecklingsprocesser där medborgare och 

aktörers möjligheter att påverka stadens utveckling får större uppmärksamhet. Flexibla 

lösningar för att förenkla framtida förändring av offentliga rum är också något som allt mer ofta 

diskuteras. Processaspekten kan också omfatta bedömning av sociala effekter i olika skeden av 

projektet och genom att exempelvis upprätta planer för att minska negativa konsekvenser under 

byggprocessen och genom förvaltnings- och underhållsplaner (se figur 5). 

 

  

  

Figur 5. Samspelet mellan sociala och fysiska aspekter i planeringsprocessen. 

  

Denna SKA avgränsas främst till de fysiska aspekter som skapar förutsättningar för utveckling av 

sociala värden i Kopparlunden. Särskild fokus är på de frågor som berördes i de yttranden som 

inkom under samrådet efter framtagna planförslag. Detta formulerades av 

Stadsbyggnadskontoret i en specifikation inför framtagande av en SKA: 

 

• Barnperspektivet med fokus på skolväg för barn som kommer bo i Kopparlunden och 

gå i Emausskolan eller i andra skolor i staden. Hur anpassas GC-sträckning inom och 

mellan Kopparlunden och kringliggande områden utifrån barnens bästa? Hur används 

området idag? 

• Förskolegårdarnas placering och storlek - på vilket sätt påverkas barnen av 

förskolegårdens placering samt avvikelse från riktlinjer avseende gårdarnas storlek? 

Analys av åtgärder som kan påverka konsekvenserna.  

• Hög exploateringsgrad – vilka sociala konsekvenser har det för området och dess 

integrering med kringliggande områden? 

• Tillgänglighet med fokus på planerade byggnader och infrastruktur med aspekter som 

konsekvenser av upphöjda innergårdar för barn och personer med funktionsvariation, 

konsekvenser gällande trafiksäkerhet och tillgänglighet till följd av utemiljöer med 

blandtrafik etc. 

• Trygghet utifrån barns upplevelse av den fysiska miljön och biltrafiken i nollalternativ 

jämfört med planalternativ, social kontroll i kvarter utan bostäder, trygghet under 

byggtiden, barnperspektivet kopplat till angöring genom garage. 

 

 
1 Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., & Brown, C. (2011). The social dimension of sustainable development: Defining urban social 
sustainability. Sustainable development, 19(5), 289-300.   

Fysiska  
aspekter 

Sociala  
aspekter 

Process  
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Det bör dock poängteras att även om den fysiska miljön i Kopparlunden präglas av god 

gestaltning, är det vilket socialt innehåll som miljön fylls med som avgör i vilken utsträckning 

stadsdelen blir socialt hållbar. Vilka sociala värden, nätverk och lokal kultur som skapas när 

stadsdelen står färdig visar på vilken nivå av social hållbarhet som uppnåtts. Vilka sociala värden 

och mål som eftersträvas, vilka roller olika aktörer spelar för att förverkliga dem, hur de följs 

upp, hanteras och utvärderas är minst lika viktigt för detta resultat som den fysiska 

utformningen. Detta är dock faktorer som inte går att styra i någon vidare utsträckning i en 

detaljplan, varför denna SKA inte berör dem mer än i form av allmänt hållna rekommendationer. 

Det denna SKA däremot gör är att granska vilka förutsättningar den fysiska miljön skapar för 

den socialt hållbara miljön att ta plats.  

2.2 AVGRÄNSNING I TID 

Bedömningen av berörda värden och konsekvenser avser år 2030, då planen bedöms ha 

genomförts och området är utbyggt.  

2.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Denna SKA hanterar det geografiska område som behandlas i Planprogrammet PP 33 samt 

kopplingen till omkringliggande områden och målpunkter. 

2.4 METOD 

Tyréns metod för genomförande av SKA är en sammanvägning av Stockholms sociala 

hållbarhetskommissions strävan, Malmö stads matris för socialt hållbar stadsutveckling och 

Göteborgs stads manual för SKA. Metoden utgår från fem aspekter vilka ska motsvara de värden 

som bör eftersträvas för att bidra till socialt hållbar stadsutveckling. De fem aspekterna är 

Vardagsliv, Sammanhållning, Identitet, Trygghet och Rekreation. Nedan redovisas exempel på 

viktiga parametrar inom varje social aspekt och skala, se Tabell 1. Matrisen behandlar således 

aspekterna såväl på planområdesnivå som på stadsdelsnivå, vilket i det här fallet kan tillämpas 

på Kopparlunden som helhet samt kopplingar till kringliggande områden. Den sociala 

konsekvensanalysen inkluderar även en integrerad barnkonsekvensanalys (BKA), vilken alltså 

redovisas integrerat i de olika aspekter som analysen behandlar.  

 

Tabell 1. Tyréns analysmodell för Social konsekvensanalys.  

 PLANOMRÅDE STADSDEL 

VARDAGSLIV 

 

 

 

  

Trygga stråk och utemiljöer för 

barn och personer med 

funktionsnedsättning, lek 

skyddad från biltrafik, 

tillgänglighet till bostadsgårdar,  

Tillgång till målpunkter och service i 

kringliggande områden, säkra och 

trygga skolvägar 

SAMMANHÅLLNING Mötesplatser, lek, inbjudande 

stadsdel och målpunkter för 

besökare 

Stråk genom Kopparlunden, 

områdets exploatering och 

integrering/sammankoppling till 

kringliggande områden 

IDENTITET Identitetsskapande element Varierande bebyggelse 

TRYGGHET Social kontroll i kvarter utan 

bostäder, trygghet under 

byggtiden 

Orienterbarhet, siktlinjer, belysning 

REKREATION Utformning av gröna miljöer för 

rekreation och rörelse, 

förskolegårdars utformning, 

bostadsgårdars storlek och 

kvaliteter 

Tillgång till gröna miljöer, avstånd 

och kopplingar till större 

sammanhållande grönområden, 

allmän platsmark  
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2.4.1 INSAMLAD DATA 

Följande är de primära datakällorna som användes för analysen: 

• Forskning och Lagar:  

Inkluderar främst relevant forskning och rapporter om hållbara stadsformer, 

Brottsprevention, säkra skolvägar, exploatering av mark och utformning av 

bostadsgårdar. Även artiklar om tillgänglighet från barnkonventionen och FN:s 

konventioner om rättigheter för personer med funktionshinder, samt PBL & BBR. 

• Plandokument och underlag:  

En blandning av planförslag från gestaltningsprogram, planhandlingar, samråd och 

samrådshandling, och framför allt de förslag på ändringar i bebyggelsestruktururen som 

kommit fram senare i processen. 

• Intervjuer: Intervjuer med personal på förskola, verksamheter och föreningar i området.  

• Platsbesök/observation: Heldags platsbesök för att undersöka människors och barns 

rörelser under skoltimmar och efter samt kopplingar, barriärer, vistelsemiljö, grönska, 

arkitektur och närområden. 

• Löpande diskussioner med plankonsulter och arkitekter:  

DP Norr: Arkitektkontoret Fojab 

DP Mitt: Tyréns och Archus 

DP Syd: Sweco, Archus och Dreem arkitekter 

Allmän platsmark: Sweco 

Kulturmiljöutredning: Sweco 

Genomförandeplan: Sparre Vreede partners AB, Archus 

Fastighetsägare: Castellum, Nyfosa, PEAB, Balder, Kungsleden mfl. 

Västerås stad 

• GIS-analys: Analysen inkluderar kartläggning och visualisering av demografiska och 

socioekonomiska data i ett vidare område runt Kopparlunden. GIS har också använts i 

beräkningar av ytor och exploateringstal samt avstånd mellan olika målpunkter.   
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3 FORSKNING, LAGAR OCH MÅL  

Nedan beskrivs forskning, lagkrav och mål som används som utgångspunkt i den sociala 

konsekvensanalysen.  

3.1 BARNPERSPEKTIVET 

I detta avsnitt presenteras lagar, mål och forskning om barnperspektivet, med särskild fokus på 

säkra skolvägar samt förskolegårdars utformning.  

3.1.1 BARNKONVENTIONEN  

Sedan 1 januari 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter (1989) inkorporerad som lag i 

Sverige. Sverige ratificerade Barnkonventionen redan för 30 år sedan, men den har nu som lag 

fått en högre status. Att barnkonventionen inkorporerats i svensk lag innebär att den har samma 

rättsliga status som andra nationella lagar. Därmed kan barnkonventionen ensamt ligga till 

grund för beslut hos myndigheter och domstolar.
2

 

 

De viktigaste principerna ur barnkonventionen med koppling till i Kopparlunden är:   

• 1) Varje människa under 18 år räknas som barn 

• 3) Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 

bästa 

• 6) Barn har rätt till liv och utveckling 

• 12) Barn har rätt att uttrycka sin mening och lyssnas på i alla frågor som rör barnet 

• 31) Barn har rätt till lek, vila och fritid.
 3

 

3.1.2 TRYGGA OCH SÄKRA SKOLVÄGAR  

Barn kan ha svårigheter att sprida uppmärksamheten som begränsas av syn- och 

hörselutveckling, vilket gör att trafiksystem som är komplexa och oberäkneliga kan innebära 

svårigheter samt ett riskfyllt beteende då de ofta ägnar sig åt en sak i taget.
4

 Det är inte förrän 

vid 12-14 års ålder som barn utvecklat sin förmåga att tolka trafiksituationer. De börjar dock 

röra sig ensamma i trafiken som fotgängare och cyklister mycket tidigare, om än inom ett 

begränsat område.
5

 Barn strax under 12 år är särskilt utsatta då de har behov av att röra sig 

längre från bostaden men inte helt har utvecklat sin förmåga att uppfatta trafiksituationer. 

 

I Folkhälsoinstitutets rapport från år 2007 hänvisar man till forskning som visar på att barn och 

ungdomar som tar sig till skolan eller andra regelbundna målpunkter på ett aktivt sätt, 

exempelvis promenerar eller cyklar, är mer aktiva även under resten av dagen.
6

 Det är viktigt att 

barns skolvägar är trygga och säkra samt att barriärer av olika slag undviks vid planering eller 

byggs bort för att minimera hinder för barns aktiva transport till skolan.  

 

Enligt en rapport från Trafikverket har andelen barn som går själva till skolan minskat från 57% 

till 48% mellan 2009 och 2012.
7

  Många barn, särskilt de yngre, skjutsas till skolan. I 

grundskolan skjutsas cirka 15 procent sommartid och 20 procent vintertid. För att planera 

trafiksäkert utifrån barnens perspektiv bör målpunkter som fritidshem, lekplatser, idrottsplatser, 

simhall/badplats, grönområde, lekkamrater, bibliotek, bio, affärer etc innefattas.  

 

 
2 Unicef (2020) Vad har barnkonventionen för status i Sverige?  
3 Unicef (2020) Barnkonventionen kortversion 
4 Trafikverket (2010). Attraktiva stadsrum för alla – Shared space. 2010:122. ISBN: 978-91-7467-097-4 
Trafikverket (2015) Barns mognad och trafikbeteende. https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/barn-och-unga-
i-trafiken/barn-och-narsamhalle/Fakta-om-barn-och-trafik/Barns-mognad-och-trafikbeteende/ [hämtad 2020-03-27] 
5 Sveriges Kommuner och Landsting (2005). Tillgänglig stad. 2:a upplagan. Stockholm: Sverige Kommuner och Landsting, 2005. s. 
12 
6 Statens folkhälsoinstitut (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för 
regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. R 2007:3 
7 Trafikverket 2012. Barns skolvägar, RAPPORT - Projektnummer: TRV 2010/21715. S. 6 
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Barns rörelsefrihet till samtliga målpunkter i samhället har minskat de senaste decennierna på 

grund av olika hinder i samhället såsom ökade avstånd, hög trafikvolym och höga hastigheter på 

motorfordon samt otrygga skolvägar. Föräldrars oro för genomfartsleder och gator med hög 

trafik påverkar även barnens rörelsefrihet eftersom de inte är fria att ta sig till platser på egen 

hand.  

 

Den fysiska utformningen och bostadsområdets karaktär är starkt bidragande orsaker till 

kollisioner och trafikolyckor som drabbar fotgängare och cyklister. Områden och gatumiljöer 

som tillåter hög trafikvolym och hög fart, exempelvis breda och raka gator utan träd, orsakar 

generellt sett fler olyckor som exempelvis drabbar barn.
8

  

 

I fråga om tillgänglighet och rörelsefrihet så är det även viktigt att uppmärksamma tillgången till 

kollektivtrafik, dess turtäthet och placering av hållplatser. Barn och unga är mer beroende av 

kollektivtrafiken än vuxna vilket innebär att brister i kollektivtrafiksystemet kan påverka deras 

rörelsefrihet i stor utsträckning. Ju äldre barn blir desto större blir området som de vistas i vilket 

ställer högre krav på kollektivtrafiken.  

 

För att öka trafiksäkerheten längs barns skolvägar rekommenderas ofta hastighetssänkningar till 

30 km/h. Detta beror på att risken att allvarligt skadas eller dödas vid påkörning som fotgängare 

ökar markant vid påkörningshastigheter över 30 km/h
9

. 

 

Därför bör skolvägplanering ta hänsyn till parkering, trängsel, trafik, skolans närhet och 

luftkvalitetsfrågor. Skolvägar bör utformas både som länkar (figur 6a) för transport och som 

platser eller destinationer i sig själva (figur 6b). Som länkar bör de ge en enkel, snabb, bekväm 

och oavbruten anslutning mellan hemmet och skolan. Tillgänglighet, orientbarhet och siktlinjer 

är några aspekter som måste beaktas. Som platser bör skolvägar planeras utifrån trygghet och 

 

 

Figur 6. Utformning av skolvägar som länk (a) och platser (b)  

 

upplevelsevärden exempelvis med kvaliteter för lärande, frisk luft och tystnad, samt umgänge.  

Designlösningar bör påverkas av både länk- och plats-behovet, och lösningarna således variera 

beroende på betydelsen av dessa två på alla platser.
10

  

 

Upplevelsen av trygghet är subjektiv, men enligt en undersökning från Stockholms stad (2016)
11

, 

är detta några vanliga synpunkter från både barn och vuxna gällande vad som bidrar till en 

tryggare skolväg:   

• Gena och breda trottoarer, separerade gång- och cykelvägar 

• Bra belysning i tunnlar, på gångvägar och i träd  

• Levande miljöer med grönska, aktiviteter och mötesplatser   

• Uppsnyggning av stadsmiljöerna och beskärning av buskage   

• Bra underhåll, god renhållning och snöröjning   

• Låga biltrafikflöden och hastigheter, bilfria zoner och gågator   

 
8 Statens folkhälsoinstitut, 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för 
regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. R 2007:3 
9 Trafikverket & SKL, 2013. Trafiksäkra staden – handbok för målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsarbete.  
10 Jones, P., Marshall, S., & Boujenko, N. (2008). Creating more people-friendly urban streets through ‘link and place’ street 
planning and design. IATSS research, 32(1), 14-25. 
11 Stockholm Stad (2016) Plan För Säkra Och Trygga Skolvägar I Stockholms Stad  
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• Många övergångsställen med trafiksäker utformning 

3.1.3 FÖRSKOLEGÅRDARS STORLEK OCH KVALITETER 

Över 90 procent av de svenska barnen mellan 3–6 år tillbringar största delen av sin vakna tid på 

förskola, varför dess miljö, inte minst utemiljön, är betydelsefull.
12

 Boverket rekommenderar 

minst 3000 kvm sammanhängande förskolegård per förskola, respektive 40 kvm per barn. Enligt 

Västerås stads riktlinjer kan dock Boverkets rekommendationer frångås om det föreligger 

särskilda skäl. Enligt skäl nummer fyra kan avsteg göras i centrumnära bebyggelse då 

principerna om minimumyta för förskolegård står i konflikt med Översiktsplanens mål om närhet 

för boende till förskola och skola.  

 

Där barn har tillgång till en stor utemiljö i direkt anslutning till verksamheten, kan den bidra 

till en större andel av barnens dagliga behov av fysisk aktivitet. Barn och ungas behov är minst 

60 minuter medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet per dag. Generellt har barns fysiska 

aktiviteter idag minskat medan de stillasittande har ökat. Den fysiska aktiviteten är viktig för 

barn, och ökar när leken sker utomhus. Bland annat har fysisk aktivitet stor betydelse för barns 

kroppsuppfattning, psykosociala och motoriska utveckling samt deras kognitiva förmåga.
13

   

  

I en studie som genomfördes 2019 på Södermalm i Stockholm undersöktes barns rörelseaktivitet 

på 27 förskolor av olika storlek. Större storlek på förskolegården kopplades till mer tid av 

medelintensiv och intensiv fysisk aktivitet. I studien inkluderades förskolor med gårdar på 200 

kvm, 900 kvm, över 2700 kvm samt utegrupper, se tabell 2 nedan. Ett ännu större samband 

kunde ses mellan tid spenderad utomhus och fysisk aktivitet. Studien visade på att varje 

halvtimme utomhus innebar 68 procent mer medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet och över 

dubbelt så många steg i jämförelse med tid spenderad inomhus
14

.    

  

Tabell 2. Förskolegårdars storlek och barns fysiska aktivitet under sin tid på förskolan, medelvärden för 
totalt 337 barn (Källa: Region Stockholm 2019)  

Förskolegårdens storlek  Antal minuters medelintensiv 

till intensiv fysisk aktivitet   

Antal steg  

Cirka 200 kvm  32 minuter  6485 steg  

Cirka 900 kvm  34 minuter  6727 steg  

> 2700 kvm  41 minuter  7316 steg  

Utomhusgrupp  46 minuter  10 064 steg  

  

White Research Lab
15

 har studerat befintliga förskolegårdar i Stockholm och hur antal barn per 

fritya påverkat bland annat slitaget, se exempel i figur 7. Hur eventuellt slitage åtgärdats kan 

också påverka barnens utemiljö på olika sätt. I vissa fall har naturliga gräsytor ersatts med 

konstgjorda eller hårdgjorda material. Exempel på vad man i studien räknat som naturliga 

material är gräs, grus, sand, trä och bark. Konstgjorda material är exempelvis gummiasfalt, 

asfalt och konstgräs. Felkällor som kan påverka graden av slitage är bland annat hur mycket 

gården nyttjas av förskolan, såsom hur stor del av dagen barnen vistas utomhus och hur stor 

andel av tiden de är på utflykter. 

 

Varierad vegetation och topografi på förskolegården samt dess effekter 

I de evidensbaserade metoder för utvärdering av barnanpassade utemiljöer som används i 

Sverige idag, bland annat ”Lekvärdesfaktor”, ”OPEC” och ”Seven Cs”, så värderas (näst efter friyta) 

alltid naturinslag som mycket viktigt för kvaliteten. Vidare finns fysiska, psykiska och även 

pedagogiska fördelar i naturmiljöer som innehar ett utbud av lösa material, samt stor variation 

av material och topografi.
16

 En studie av förskolor i Stockholms län och Malmö stad visar att barn 

 
12 Stockholms läns landsting (2015) Faktablad 2015:4 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 
13 Boverket (2015) Gör plats för barn och unga 
14 Region Stockholm (2019) Faktablad 2019:3 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 
15 White research lab (2018) Förskolegårdens friyta i förhållande till naturliga material. WRL 2017:26  
16 Movium fakta #3 2018 [pdf] https://www.movium.slu.se/system/files/news/13578/files/movium_fakta_3_2018-
lekplatsers_kvalitet_._final_webb.pdf 
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i utemiljöer med stora kuperade ytor med tålig vegetation som barnen använder i sina lekar 

hade signifikant högre fysisk aktivitet jämfört med barn i platta, trånga utemiljöer med lite 

 
Figur 7. Figuren visar grad av slitage på gräsytor, i förhållande till friyta per barn på förskolan (Källa: White 
research lab 2018). 

 

vegetation. Vegetation och grönska i form av exempelvis större träd kan också skydda barnen 

mot UV-strålning, samtidigt som det kan öka lekens dynamik. På förskolor som uppfyller 

kriterier för yta, topografi och vegetation kunde man också påvisa att barnen hade 

färre koncentrationssvårigheter och tenderade att sova längre på nätterna, i jämförelse med 

andra barn
17

. Det har även påvisats att gårdar med variation och mycket inslag av natur kan 

främja barnens motorik, och leken tenderar att vara mer harmonisk och mindre konfliktfylld än 

lek på naturfattiga gårdar.
18

 

 

Sammanfattning och kriterier förskolegårdar 

Se tabell 3 nedan för kriterier för utformning av förskolegårdar som gynnar barns fysiska, 

aktivitet, lek och utveckling.  

 

Tabell 3. Kriterier och egenskaper för utformning av förskolegårdar som gynnar barn  

Kriterier/egenskaper 

Förskolegårdar som 

stimulerar till fysisk 

aktivitet
19

 

Ytan bör överstiga 3000 kvm springutrymme, barnen måste få en 

chans att ”få upp farten.”  

Mellan hälften och två tredjedelar av ytan ska vara kuperad (kullar, 

backar, bergsknallar) och bevuxen med vegetation som barnen kan 

använda i sin lek (träd, buskar, klätterträd, lekbuskage, lekfullt klippta 

gångar i högt gräs). 

• Ex: Platt mark kan åtgärdas t.ex. med liggande trädstammar, stora 

jordhögar, planering av buskar/sly. Stora föremål som t.ex. 

traktordäck kan med fördel belamra miljön. Det som för vuxna kan 

anses mindre estetiskt tilltalande kan för barn vara fina lekmiljöer.  

 
17 Stockholms läns landsting (2015) Faktablad 2015:4 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 
18 Statens folkhälsoinstitut, 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för 
regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. R 2007:3 
19 Folkhälsoguiden, Region Stockholm (odaterad) Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet [pdf] 
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Fysisk_aktivitet/Informationsmaterial/kriterier-for-forskoloegardar.pdf  
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Den fria himmelsvyn ska vara mindre än 50%, under förutsättning att 

det är vegetation som kuperar himmelsvyn, sett från lekinstallationer 

som barnen använder i sin lek.  

• Ex: Lekinstallationer placeras så att de ligger i trädskugga mellan 

kl. 11 och 15 på dagen. Fria ytor för t.ex. bollsport ska helst ligga 

sydost om byggnaden.  

Ytor för lek ska vara integrerade med natur (träd, buskage, stenar). 

Utemiljöerna ska vara trafiksäkra och designade utifrån principer om 

brottsprevention. 

• Ex:  Staket eller palissader kring hela området för förskolegården.  

Utveckling av 

lekplatskvalitet, 

exempel
20

 

 

Löst material: På lekplatsen finns tillgång till löst material t.ex. klossar, 

sand, pinnar, grenar etc. 

Möjlighet till omvärldsförståelse: Lekplatsen förändras med olika saker 

att göra under de olika årstiderna: åka pulka, hoppa i höstlöv, odling, 

äta bär, eldplats, vindskydd, vattenlek etc. Ju fler av de fyra elementen 

jord, eld, luft och vatten desto bättre.  

Ekosystemtjänster: fågelholkar, insektshotell, öppen 

dagvattenhantering, odling, död ved etc.  

Naturliga material: Lekplatsen innehåller naturliga, giftfria material, 

begränsat med hårdgjorda material och minimalt med gummiasfalt och 

konstgräs.  

Rymlighet: Lekplatsen ger utrymme för rörlighet i många olika 

riktningar och rörelsefylld lek (springa, klättra, gunga, gå balansgång, 

åka rutschkana, rulla etc.) 

Variation: En variation av lekmöjligheter finns på och mellan olika 

lekytor och ger utmaningar för olika åldrar: platsbyggda unika 

lekredskap, bygglekplats, digitalisering etc. 

Tillgänglighet: Även på förskolegårdar behöver 

tillgänglighetsanpassning för barn och personer med olika 

funktionsnedsättning göras, t.ex. så att personer med rörelsehinder 

kan ta sig runt mellan lekytor. Vissa redskap och lekytor bör även 

anpassas utifrån detta perspektiv
21

.  

Delaktighet: Möjlighet att delta i utformningen av sin miljö. Genom 

dialog och möjlighet till flexibla och oprogrammerade ytor som kan 

ändras över tid. Exempelvis lekbar vegetation och löst material t.ex. 

kojor.   

  

3.2 GRÖNA MILJÖER, EXPLOATERINGSGRAD OCH FRIYTOR 

3.2.1 EXPLOATERINGSGRAD  

Exploateringsgrad som också kallas exploateringstal är ett bebyggelsetäthetsmått, som mäts 

som bruttoarea (BTA) inom ett avgränsat område dividerat med markytan inom samma område. 

Ett lågt exploateringstal är inte nödvändigtvis bra eller ett högt nödvändigtvis dåligt. Det beror 

också på vid vilken del av staden området ligger – dvs. i ett centralt distrikt, i utkanten av staden 

eller däremellan. 

 

Stadsforskarna Rådberg och Friberg föreslår en klassificering av svenska stadstyper (exklusive 

renodlade industri och arbetsområden, institutionsområden samt citykvarter) utifrån 

nettoexploateringstal samt andel bebyggd mark (se figur 8).
 22

 Denna klassificering har varit 

 
20 Movium fakta #3 2018 [pdf] https://www.movium.slu.se/system/files/news/13578/files/movium_fakta_3_2018-
lekplatsers_kvalitet_._final_webb.pdf 
21 Se exempel på anpassningar av lekredskap för personer med funktionsnedsättning i checklistan: 
https://stud.epsilon.slu.se/7801/17/malmberg_s_150415_bilaga.pdf 
22 Som presenterad i Rådberg, Johan 2000, Attraktiva Kvarterstyper, en undersökning av bebyggelse, befolkning och attraktivitet i 

Stockholm Söderort, forskningsrapport, KTH 
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användbar för att utvärdera rumsliga kvaliteter vid nyutveckling i jämförelse med befintliga 

stadstypologier.  

 

 
Figur 8. Diagram över svenska stadstyper med avseende på täthet, hushöjd och markutnyttjande. 
Bebyggd markareal i x-axeln och exploateringstal i y-axeln. Källa: Rådberg 2000. 

 

Diagrammet som återges i figur 8 har två axlar: längs Y-axeln ligger olika värden på 

kvartersexploateringstal (från e=0,05 till e=3,0). Längs X-axeln ligger värdena för hur stor andel 

av marken som är bebyggd. Andelen varierar från 5% till 40-50%. I diagrammet skärs de båda 

axlarna av ett knippe parallella linjer i 45-gradig vinkel; linjerna mäter den genomsnittliga 

hushöjden i antalet våningar. Varje undersökningskvarter i forskningen placeras som en punkt, 

bestämd genom kvartersexploateringstal, hushöjd och bebyggd markandel. Bebyggelsetyperna 

kan avläsas i diagrammet som avgränsade bubblor.  

   

Enligt forskningen är inte exploateringstalet den faktor som ensam eller i första hand 

bestämmer om kvarterstypen är attraktiv. Grupperingsmönstret tycks vara viktigare än 

exploateringstalet. Forskarna ser till exempel att bebyggelsetyper med lågt exploateringstal är 

mest attraktiva. Men det finns attraktiva bebyggelsetyper högt upp i diagrammet (exempelvis 

kvartersstad, som är den dominerande kvarterstypen i Stockholms innerstad) där vi återfinner 

kvaliteter med kombinerat relativt högre exploateringstal och högre markanvändning. De minst 

attraktiva bebyggelsetyperna är bland annat friliggande höghus, som återfinns i det övre vänstra 

hörnet i diagrammet. Forskningen visar att bebyggelsetypen är den faktor som har störst 

förklaringsvärde när det gäller attraktiviteten i olika områden – enligt forskarna, betydligt större 

än närhetsfaktorer.    
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Under de senaste decennierna har flera forskare och stadsplanerare försökt att beskriva hur en 

hållbar stadsform bör vara. Resultaten från forskningen sammanfattas väl i FN:s rapport ”A New 

Strategy of Sustainable Neighborhood Planning” och Spacescapes ”Mäta Stad – En guide till 

forskningsdriven stadsbyggnad”.  Nedan några gränsvärden kring exploateringsgrad och 

markanvändning enligt rapporterna:  

• Max 40% bebyggd mark av den totala markytan  

• Minst områdesexploateringstal 0,75 

• Minst kvartersexploateringstal 2,0 

• 40-60% lokalyta/ verksamheter av total BTA 

• 30-50% bostäder av total BTA 

• Max 10% av monofunktionella kvarter av marken i alla stadsdelar 

3.2.2 FRIYTOR 

Tillgänglighet till friytor och bostadsgårdar i ett område påverkar möjligheten till möten, 

stadsliv, en levande stad, trygghet, integration och hälsa. Friytor innebär all mark utomhus som 

inte upptas av gator, vägar eller annan infrastruktur, till exempel parker, torg, naturområden, 

trädgårdar och innergårdar. Enligt forskning
23

 bör ett hållbart stadskvarter sträva efter:  

• Offentliga platser - 15% av den totala markytan  

• Offentliga grönytor - 10% av den totala markytan 

• Offentliga parkytor - 5% av den totala markytan 

• Minst 10 kvm offentliga platser per 100 kvm BTA 

 

Avstånd:  

• Max 200m gångavstånd till offentligt grönområde >0,2 ha  

• Max 800m gångavstånd till torg >0,1 ha 

• Max 500m gångavstånd till parkyta >1ha. 50m bred 

3.2.3 TILLGÅNG TILL BOSTADSGÅRD  

20 kvm bostadsgård per 100 BTA är enligt Spacescape och forskaren Eva Minoura ett rimligt 

mått (Spacescape Mäta stad 2016 Sid 59). Det diskuteras dock huruvida detta behöver jämkas 

vid täta stadsbyggnadsprojekt för att erhålla de fördelar som tät struktur medför i form av 

underlag för kollektivtrafik och service mm. (Minoura 2019).  

 

Enligt FN:s rapport och Spacescapes guide bör en hållbar stadsform innebära:   

• Minst 40% ej offentliga utemiljöer av den totala kvartersytan 

• Minst 50% ej offentliga privata utemiljö solbelyst klockan 12 vårdagjämning 

• Minst 20 kvm privat utemiljö per 100m2 BTA 

• Minst 100 kvm lekplats per 10000 kvm BTA 

3.3 TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING  

I detta avsnitt presenteras forskning, lagar och mål avseende tillgänglighet. 

3.3.1 RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING  

Sedan 2009 gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 

Sverige. Följande artiklar är särskilt relevanta när det gäller planprocessen i Kopparlunden:  

• Artikel 9. Tillgänglighet  

För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att 

fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder 

för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som 

andra till den fysiska miljön, till transporter samt till andra anläggningar och tjänster som är 

tillgängliga för eller erbjuds allmänheten. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering 

och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl. a. gälla byggnader, 

vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar som bostäder.  

 
23 Som presenterades i FN:s rapport ”A New Strategy of Sustainable Neighborhood Planning” och i ”Mäta Stad – En guide till 

forskningsdriven stadsbyggnad” av Spacescape, 2016.  
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• Artikel 19. Rätt att leva självständigt och delta i samhället 

Samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängligliga på lika villkor 

för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.
24

  

Riksdagen antog ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken 2017 där kopplingen till 

mänskliga rättigheter tydliggörs. Det nya målet är: ”att, med FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning”. Tre av de fyra inriktningarna för 

politiken är:  

• Principen om universell utformning, det vill säga att allt nytt som utformas, byggs och 

tillverkas är tillgängligt för så många som möjligt från början, utan specialanpassning i 

efterhand. 

• Hantera befintliga brister i tillgängligheten. 

• Att förebygga och motverka diskriminering
25

. 

Sedan 2014 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen: som 

definieras som: 

att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder 

för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är 

skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning (SFS 2008:567 4 

§). 

Detta med hänsyn till bland annat ekonomiska och praktiska förutsättningar och andra 

omständigheter av betydelse
26

.  

3.3.2 TILLGÄNGLIGHET TILL BOSTADSGÅRDAR OCH BYGGNADER  

I PBL, BBR och ALM finns tillgänglighetskrav avseende tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning vid nybyggnation avseende byggnader respektive allmänna platser. Därtill 

finns krav i HIN (BFS 2011:13) om enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 

tillträde/allmänna platser, vilket är krav som gäller retroaktivt på redan befintliga miljöer. Miljön 

ska enligt lagstiftningen göras tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Användbar innebär att personen ska kunna använda miljön utan behov av 

hjälp. 

 

Kraven formuleras exempelvis enligt nedan:  

 

BBR 3:122 Tillgängliga och användbara gångvägar, angörings- och 

parkeringsplatser m.m.  

Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer 

till byggnader och – bostadskomplement, – parkeringsplatser, – angöringsplatser 

för bilar, – friytor, och – allmänna gångvägar i anslutning till tomten. Tillgängliga 

och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. 

Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper
27

. 

 

 

 

 

 
24 Regeringskansliet, socialdepartementet (2014) Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning S2014.023 

https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-
personer-med-funktionsnedsattning.pdf 
25 Socialstyrelsen (2019) Kunskapsguiden – Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/manskliga-rattigheter/Sidor/Konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-
funktionsnedsattning.aspx 
26 Diskrimineringslag (2008:567) 
27 BFS (2011:6) Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd  
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Exempel på nedsatt rörelseförmåga Exempel på nedsatt orienteringsförmåga 

Nedsatt funktion i armar, händer, bål 

och ben liksom dålig balans. Personer 

med nedsatt rörelseförmåga kan behöva 

använda t.ex. manuell eller eldriven 

rullstol, rollator, käpp eller kryckor.  

Nedsatt syn/blindhet, nedsatt hörsel/dövhet eller 

nedsatt kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, 

hjärnskada) 

 

De tekniska kraven och råden enligt lagen kan ses som en miniminivå för 

tillgänglighetsanpassning. Att uppfylla dessa krav betyder inte automatiskt att en miljö är 

användbar eller att en person med funktionsnedsättning hamnar i en jämförbar situation som 

personer utan denna funktionsnedsättning, vilket då övergår i en fråga om diskriminering. 

 

Ofta krävs ett helhetstänk som går ett steg längre än lagens krav och råd för att tillskapa en 

fysisk miljö som främjar ett vardagsliv för personer med funktionsnedsättning lika väl som för 

personer utan funktionsnedsättning. Det kan t.ex. anses diskriminerande för personer med 

funktionsnedsättning att endast ha tillgång till en entré eller väg som kräver långa omvägar 

beroende på varifrån de kommer, när genare vägar är tillgängliga för personer utan motsvarande 

funktionsnedsättning.   

3.3.3 GÅNGFARTSOMRÅDEN UR BARNS 

PERSPEKTIV OCH BEHOV FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING   

Avsnittet fokuserar särskilt på trafikmiljöer i form av Shared Spaceområden. Se även avsnitt 3.1 

om barnperspektivet och avsnitt 3.1.2 för forskning om barn och trafikmiljöer.  

 

En generell utmaning med gångfartsområden med delad yta är att det ofta krävs en viss mängd 

fotgängare för att kunna hävda sig mot fordonen. Om det är för få fotgängare tenderar fordonen 

köra i högre hastigheter vilket kan skapa missnöje och otrygghet
28

. Ytor med blandad trafik 

mellan fotgängare och cyklister är vanligt förekommande i våra städer. Även på dessa ytor kan 

avsaknad av separering skapa otrygghet, där fotgängarna ofta kan uppleva blandningen med 

cyklister som besvärande och farlig medan cyklister anser att fotgängarna är i vägen och hindrar 

deras framkomlighet
29

.  Enligt Boverkets föreskrifter ALM2 bör en gångyta vara väl åtskild från 

cykelbana och körbana
30

.  

 

Olika grupper har olika behov i trafikmiljön, några vägledande kriterier per grupp sammanfattas 

i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Olika gruppers behov i trafikmiljön.  

Grupper Kriterier 

Barn Viktigt att trafikmiljön inte är för komplex, det ska vara lätt att förstå 

vilket beteende som ytan är avsedd för och var man ska röra sig. För 

barn är en komplicerad trafikmiljö ett hinder. 

Låg fordonshastighet är en viktig princip för att öka barns säkerhet 

och trygghet i trafiken.  

Yngre barns möjlighet att nyttja trafiksystemet är beroende av 

föräldrars uppfattning om de risker barnen utsätts för. En brist i detta 

sammanhang är att det finns mycket lite kunskap om barns 

möjlighet/förmåga att använda Shared Spaceytor och hur föräldrar 

uppfattar denna företeelse
31

.  

 
28 Trafikkontoret Stockholms stad (2019) Gata Stockholm. https://tillstand.stockholm/globalassets/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-
tillsyn/lokal-och-fastigheter/handbocker-och-riktlinjer-vid-byggnation-i-stockholm/gata-stockholm.pdf 
29 Vägverket (2009) Separering av gående och cyklister från varandra - utvärdering av goda lösningar. Publikation 2009:155 
30 Boverkets författningssamling (2011) BFS 2011:5 ALM2 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader 
31 I en utvärdering 2018 av öppnande av gågata till gångfartsområde i Lycksele upplevde flera att bilar inte höll gånghastighet och att 
föräldrar upplevde gatan otrygg för barn att vistas vid, även i förälderns sällskap: http://www.lycksele.se/globalassets/dokument/6-
kommun-och-politik/ovrigt-material/utvarderingsdokument-oppnande-av-gagatan.pdf 
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Personer med 

synnedsättning 

Orienterbarhet – det måste vara möjligt för blinda och synsvaga att 

orientera sig över ytan och få information om var den börjar och 

slutar. Ledstråk ska inte finnas på yta för cyklande eller annan 

fordonstrafik.  

Fordonsförare kan inte alltid uppfatta att den gående har en 

synnedsättning och tydliga passagepunkter kan därför underlätta 

eftersom ögonkontakt inte är möjlig.  

Att denna grupp ska kunna orientera sig på allmän plats är ett 

lagkrav.  

Personer med 

rörelsenedsättning 

Personer med rörelsenedsättning behöver ofta längre tid på sig att 

förflytta sig. En del har även svårt att röra på huvudet eller förflytta sig 

i olika riktningar och har därför svårt att interagera med trafikmiljön. 

Väl definierade och separerade ytor för fotgängare och korta passager 

över blandade ytor krävs, då många äldre är rädda att bli påkörd av 

bilar, mopeder eller cyklar eller att falla.  

Jämn och halkfri yta – bland annat för personer med ryggskador 

skapar ojämn beläggning obehag, både för personer som har svårt att 

lyfta fötterna och de som använder rullstol eller rollator. Bredden på 

de släta gångytorna bör vara minst 2,0 meter. Detta beskrivs även i 

Boverkets föreskrifter ALM2 7§
32

. 

Personer med 

hörselnedsättning 

Kan ha svårt att överblicka omgivningen och en del personer kan ha 

svårt med balansen. Därför underlättar om Shared Spaceytorna är lätta 

att orientera sig visuellt över och om gångytorna är släta precis som 

för andra grupper.  

Visuell information om ytan och var fordon förväntas röra sig samt 

god belysning ökar orienterbarheten  

Personer med 

kognitiv 

funktionsnedsättning 

En tydlig och lättolkad utformning för att möjliggöra orientering över 

ytan. Svårtolkade miljöer kan innebära att personer med kognitiv 

funktionsnedsättning inte klarar av att förflytta sig på egen hand.  

Gångnätet bör vara logiskt och tydligt uppbyggt och passager ska vara 

tydliga och så korta som möjligt.  

Symboler underlättar orienteringen i utemiljön.  

Även för denna grupp är god belysning och jämnt underlag bra.  

Var ett fordon förväntas befinna sig och vilka riktningar de färdas 

måste vara tydligt då oväntade trafikrörelser kan vara svåra att tolka.  

3.3.4 TILLGÄNGLIGHET TILL KRINGLIGGANDE OMRÅDEN  

För att förstå tillgängligheten till kringliggande områden är det relevant att studera förekomsten 

av barriärer och möjligheter att minimera dessa, samt vilka övriga sociala konsekvenser som kan 

uppstå till följd av barriärer. Barriärer är hinder som försvårar för en människa att ta sig mellan 

två platser. Barriäreffekter uppstår vanligtvis i mötet mellan de tre elementen: infrastruktur, 

byggd miljö och människor. Infrastruktur, exempelvis en väg eller järnväg, kan innebära få eller 

minskade möjligheter att korsa dessa, på grund av trafikökning eller förändringar i 

trafikanläggningarnas utformning.  

 

Den byggda miljön bidrar till barriäreffekter, exempelvis genom att närvaro eller tillkommande 

bebyggelse/målpunkter på andra sidan av infrastruktur innebär ett ökat behov av att korsa 

denna. Barn och äldre påverkas i högre utsträckning av barriäreffekter eftersom de är mindre 

rörliga
33

. Upplevelser av vilken slags infrastruktur eller byggd miljö som är en barriär är 

individuella. För barn utgör ofta följande inslag i miljön en barriär:  

• Hårt trafikerade vägar 

• Järnvägsspår 

 
En barnkonsekvensanalys i Norrtälje hamn (2018) visar på att flera av de intervjuade barnen och pedagogerna inte vet vad ett 
gångfartsområde är. Flera barn vet inte var de ska gå på en sådan och tycker att det är läskigt: 
https://www.norrtalje.se/globalassets/stad-och-trafik/norrtalje-hamn/barnkonsekvensanalys_for_norrtalje_hamn.pdf 
32 Boverkets författningssamling (2011) BFS 2011:5 ALM2 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader  
33 Van Eldijk, J. (2020). The wrongs side of the tracks: quantifying barrier effects of transport infrastructure on local accessibility. 
Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. 
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• Uppförsbackar 

• Dåligt upplysta eller övergivna områden 

• Områden som upplevs obehagliga. 

 

Barriäreffekter kan delas in i tre olika hierarkier. Primära barriäreffekter innebär ingen förändring 

av resebeteende men kan resultera i längre restid och avstånd till affärer, skola, arbete och 

andra målpunkter. Det kan också minska det tillgängliga avståndet till målpunkter, 

upptagningsområdet kring målpunkter eller minska transporteffektiviteten. Sekundära 

barriäreffekter är de som resulterar i ett förändrat resebeteende. Tertiära barriäreffekter är en 

konsekvens av ett förändrat resebeteende exempelvis:  

• Minskade sociala kontakter med grannar  

• Minskade sociala kontakter mellan stadsdelar  

• Minskad samhällsintegration  

• Försämrad hälsa  

• Begränsningar för stadsutveckling  

• Hinder för omställning till mer hållbara färdmedel
34

.    

3.4 BROTTSPREVENTION OCH TRYGGHET  

Brottsprevention brukar delas in i social prevention och situationell dito. Den senare handlar om 

att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den potentiella situationen som 

kan uppstå eller platsen där den kan uppstå
35

. Det är främst situationell prevention som är 

aktuell vid stadsbyggnad, även om de två delarna ofta går i varandra. I ett stadsbyggnadsprojekt 

kan sociala funktioner som exempelvis mötesplatser och fritidsgårdar planeras, men det mesta 

av den sociala preventionen sker utanför detaljplaneskedet.  

 

Rutinaktivitetsteorin utgår från tre parametrar som behöver finnas för att ett brott ska uppstå. 

Det behöver finnas en motiverad gärningsperson, ett lämpligt offer och en avsaknad av kapabla 

väktare.
36

 Saknas någon av dessa minskar risken för att ett brott ska begås. Inom den 

situationella preventionen har man främst möjlighet att påverka det lämpliga offret (vilket kan 

vara en person, men också egendom) och avsaknaden av kapabla väktare. Offret kan bli mindre 

lämpligt om det skyddas väl, exempelvis genom bra skalskydd eller stöldmärkning, eller som 

mänskligt offer exempelvis genom begränsat alkoholintag. Den kanske viktigaste faktorn inom 

situationell prevention handlar om social kontroll, dvs tillgång till kapabla väktare. Det kan 

handla om formell social kontroll i form av just väktare, polis eller övervakningskamera. Men det 

kan också handla om informell kontroll vilken utövas av mänsklig närvaro, antingen på platsen 

eller från byggnader som har utsikt mot platsen. Detta kallade stadsutvecklingsdebattören Jane 

Jacobs för ögon på gatan.
37

 

 

För att tillämpa principer om situationell prevention inom stadsbyggnad finns metoden Crime 

prevention through environmental design (CPTED). Den bygger ursprungligen på sex principer, 

för mer info besök Brottsförebyggande rådets web.
38

 

 

Arkitekten Eva Minoura har i sin doktorsavhandling Uncommon ground
39

 undersökt vilka faktorer 

som skapar en funktionell bostadsgård. Centralt för att skapa en trygg bostadsgård som skapar 

nytta för dess brukare är att gården utgör ett väl avgränsat territorium. Detta stämmer väl 

överens med teorier inom situationell brottsprevention där tydliga gränser mellan privat och 

offentlig mark anses viktigt
4041

. Minoura menar att om vi skapar svårlästa (otydliga) territorier får 

det sociala konsekvenser, antingen i form av konflikter eller att användningen av ytan uteblir
42

.  

 
34 van Eldijk, J. (2020). The wrongs side of the tracks: quantifying barrier effects of transport infrastructure on local accessibility. 
Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.  
35 https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html 
36 Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate 
trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44(4), 588–605. 
37 Jacobs, Jane (1961) The life and death of great American cities. Modern library inc. New York. 
38 https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html 

39 Minoura, Eva (2016) Uncommon ground. School of architecture and the built environment, KTH Stockholm.  
40 Jacobs, Jane (1961) The life and death of great American cities. Modern library inc. New York.  
41 Newman, Oscar (2010) Defensible space theory. Department of Sociology, Anthropology, and Social Publications. University of Dalton.  
42 Minoura, Eva (2019) Bostadsgården – Territoriell arkitektur. Studentlitteratur AB Lund. Sid 29, sid 36 
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Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle har myntat begreppet ambiterritorier för att beskriva 

ytor där det är oklart om de är avsedda för boende eller för allmänheten. Minoura menar också 

att det bör finnas en tydlig vision för bostadsgården i ett projekt om det ska finnas potential för 

att skapa en privat tillgång för boende. Den kan inte både ge allmänheten tillträde och samtidigt 

vara en privat plats för boende menar hon (ibid).  

 

Hon menar vidare att halvöppna kvartersstrukturer där allmänheten ges möjlighet att ströva 

genom bostadsgårdar skapar en otydlig territorialitet där de boende inte får rådighet över sin 

utemiljö. Detta svarar inte mot de boendes behov och kan ha en negativ inverkan på gårdarnas 

användningsfrekvens. Denna typ av strukturer kan komma att behöva justeras i efterhand med 

staket, grindar och liknande för att åstadkomma god territorialitet.  

 

Minoura betraktar trenden av öppen kvartersstruktur som en möjlig krock mellan 

fastighetsägande och allemansrätt. Det kan naturligtvis också handla om ett flexibelt nyttjande 

av en knapp friyta. Med stöd i samhällsvetenskapliga och socialpsykologiska teorier visar hon 

dock att det finns en gräns för hur många relationer människors hjärna är optimerade för. Det 

intressanta är att det antal stabila relationer människor kan hantera (cirka 150) sammanfaller 

med den storlek på bostadsgård (antalet lägenheter med tillgång till den) som anses mest 

attraktiv. Minoura ställer sig då retoriskt frågande till vad som händer när vi bygger kvarter med 

8 våningar eller mer där det snarare är 400 personer som ska dela på samma gård. Här blir det 

intressant att titta på begreppet deindividuation som innefattar mekanismer som minskar 

människors ansvarskänsla. I en större grupp ökar anonymiteten och enskildas individers 

handlingar blir svårare att peka ut.  

 

Tydlighet, tillhörighet och trygghet hänger enligt Minoura ihop och att den främsta faktorn för 

att åstadkomma höga nivåer av dessa är hur slutet kvarteret är. En tydlig indikator på detta var 

frekvensen personliga tillägg i form av planteringar, leksaker, egna möbler, grillar etcetera som 

var högre vid de mer slutna gårdar som studerats. De mer exponerade gårdarna upplevdes inte 

lika trygga som de slutna.  

 

Figur 9. Modell över hur variablerna kapacitet och kontroll samspelar i privata utemiljöer. Källa: Minoura 
2019.  

 

Minoura skiljer mellan introverta och extroverta aktiviteter i utemiljön. De introverta är de som 

sker där utemiljön betraktas som ett slags förlängt vardagsrum, det vill säga för mat och 

samvaro, medan mer ytkrävande och fysiska aktiviteter som aktiv rekreation och lek räknas till 

de extroverta. Extroverta aktiviteter kan ske i allmänna parker, medan de introverta uteblir om 

inte bostadsgården har rätt förutsättningar. En öppen gård med generös storlek kan fungera bra 

för viss rekreation men mindre bra för lugnare aktiviteter. I nybyggda kvarter där storlek och 

rymlighet är begränsad är det extra viktigt att skapa en sluten struktur, då privathet och stillhet i 

princip är den enda rumsliga tillgången små gårdar kan leverera.  
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Möjligheten till introverta aktiviteter påverkas inte nämnvärt av att flera boende nyttjar gården 

samtidigt. Det kan tvärtom vara så att när flera boende använder gården samtidigt känner man 

sig mindre blottad och uttittad. Detta kallas för skydd av anonymitet. På alltför små gårdar visar 

Minouras studier att flera boende upplevde sig alltför exponerade, på grund av mängden fönster 

med utblick mot gården vilket skapade en känsla av att vara övervakad utan att själv kunna se 

om någon betraktar en.  

 

Det finns ett mått för hur stor en gård behöver vara för att skapa zoner där boende inte känner 

sig direkt övervakade, och detta har Minoura satt till 300 kvm. Gårdar mindre än 500 kvm har 

emellertid begränsad användning av samma skäl, men även brist på sol.   

 

Den rådighet som tydligare gränser skapar kan medföra att delar av gården kan lämnas åt de 

boende att färdigställa, vilket ökar gemenskap, delaktighet, grannsämja och trygghet ytterligare. 

Detta kan fungera som en invit till deltagande för de som flyttar in i ett nybyggt flerbostadshus.  

 

3.5 MÅL  

Nedan redovisas mål för Kopparlunden av relevans ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

 

Västerås stads övergripande mål för Kopparlunden är att stadsdelen bland annat ska utvecklas 

till en öppen och attraktiv stadsdel med unik identitet och goda förutsättningar för ett rikt 

stadsliv. Detta ska bidra till en hållbar utveckling av Västerås – där strategier i Västerås stads ÖP 

2026 ska vara vägledande (se tabell 5). 

 

Tabell 5 Strategier ur Västerås stads ÖP, med koppling till mål för Kopparlunden 

 

Fyra av sex mål för Kopparlunden, enligt Planprogram PP 33, bedöms vara särskilt relevanta ur 

ett socialt hållbarhetsperspektiv och de specifika frågeställningar som denna SKA fokuserar på.  

 

• LEVANDE KOPPARLUNDEN – med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och 

lokaler för möten och aktiviteter samt ett rikt utbud av mötesplatser och ett levande 

stadsrum 

• 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 levnadsvanor.  

 

Strategier ur ÖP av 

relevans för social 

hållbarhet i 

Kopparlunden 

Innebörd, exempel 

Hälsa, 

välbefinnande och 

jämlika 

förutsättningar 

• goda boendemiljöer bl.a. parker och grönområden 

• god tillgänglighet för alla 

• tillgång till utemiljöer som inbjuder barnen till lek, äventyr och 

spontanidrott 

• levande, överblickbara och befolkade stadsmiljöer som ger 

goda förutsättningar för trygghet 

• öppna och tillgängliga offentliga rum 

• möjligheter att påverka sin egen miljö, sitt bostadsområde 

Balanserad 

komplettering  

• att tillgången till parker och naturområden, ytor för lek, idrott 

och odling liksom gång- och cykelvägar säkerställs 

• stadsdelar kopplas samman när oönskade barriärer byggs bort 

Enkelt att gå och 

cykla 

• planeringen utgår från den gående och cyklande människan, 

såväl när det gäller vägnätets utbredning som dess utformning 



 

 

 

Uppdrag: 302263, SKA för Kopparlunden 02020-06-01 

Beställare: Archus Development AB  

 

24(73) 

Dessa mål och strategier är väl integrerade i Tyréns analysmodell och hanteras enligt denna i 

konsekvensanalysen.  

3.6 GÄLLANDE PLANER 

3.6.1 ÖVERSIKTSPLAN  

Översiktsplanen för Västerås, Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, revidering antagen av 

kommunfullmäktige 2017-12-07 (Västerås, 2017a).  

3.6.2 DETALJPLAN  

Inom programområdet finns följande detaljplaner: 

• Dp 313, laga kraft 1962, anger industri, gäller i västra och östra delen av området.  

• Dp 1367, laga kraft 1999, gäller i mellersta delen av området.  Planen anger ej störande 

industri, handel, kontor. 

• Dp 144, laga kraft 1951, anger industri och gata söder om planområdet. 

• Dp 1102 J, laga kraft 1993, avser gatumark i korsningen Norra Ringvägen/ 

Kopparbergsvägen. 

• DP 1434 K, laga kraft 2001, avser gatumark längs Kopparbergsvägens norra del  

• Dp 1665, laga kraft 2008, anger ej störande industri, handel och kontor.  

 

Detaljplanearbete pågår för Kopparlunden Norr, Kopparlunden Syd och Kopparlunden Mitt. 

Kopparlunden Öst är inte påbörjad ännu.  

3.6.3 ANDRA RELEVANTA PLANER OCH PROGRAM 

• Planprogram 33 (pp33) (2016)  

• Stadsbyggnadsförvaltningens riktlinjer för storlek och kvaliteter på skol- och 

förskolegårdar (2019-01-24) 

• Västerås stads översiktsplan 2026 har utblick 2050 och reviderades 2017 

• Integrationsprogram för Västerås stad (2008) 

• Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter  
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4 ALTERNATIV 

4.1 PLANFÖRSLAGEN 

Planförslagens syfte är att fullfölja intentionerna i Planprogrammet för Kopparlunden, Pp 33. 

 

Detaljplanerna möjliggör ca 2 000 nya bostäder, tre förskolor samt en stor mängd kontor, 

handel och verksamheter i nya och befintliga byggnader. Därutöver skapas ett antal nya 

kvartersgator, parker och innergårdar. Stadsmiljön ska i sin helhet hålla en hög 

gestaltningsmässig nivå, vilket säkerställs genom ett separat gestaltningsprogram. Befintlig 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse sparas, skyddas och lyfts fram. Västerås stad har beslutat 

att det inte ska uppföras någon grundskola i Kopparlunden.  

 

Den nya bebyggelsen, bestående av huvudsakligen bostäder och lokaler för centrumändamål 

samt tre förskolor, ska tydligt skilja sig från den befintliga bebyggelsen. Nytt och gammalt ska 

dock komplettera och förstärka varandra. Det högsta höghuset får som mest vara 24 våningar. 

Huvudentréer ska vetta ut mot allmän plats eller gemensamhetsanläggning för att få goda 

rumssamband och god tillgänglighet.  

 

 

Figur 10. Karta med markerade platser för den nordliga kopplingen i form av Gc-bro över E18, befintlig 
östlig tunnel under Mälarbanan i norra delen av området, ny gångtunnel under Mälarbanan i södra delen 
av området samt befintliga södra kopplingen över Pilgatan.  

 

GC-Bro 
 

Befintlig Tunnel  

Ny gångtunnel 

Befintlig bro  
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Planområdet är idag mer eller mindre plant och i norr möter det E18 med en hög stödmur på 

som mest sex meter. I planförslaget föreslås att DP Norr ges en lätt lutning, vilket regleras med 

plushöjd, för att skapa bättre samband norrut och även få plats med så många bilar som möjligt 

under mark utan större schaktningar. Då kan nivåskillnaden mellan gator och innergårdar 

minskas, särskilt i den norra delen av planområdet. Nivåskillnader tas upp genom ramper, 

trappor och hissar. Över E18 i norr planeras en ny GC-bro. Över Pilgatan i Syd kommer eventuellt 

en ny gc-bro ersätta den befintliga.  I den nordöstra delen av DP Syd kommer en gc-tunnel 

byggas under Mälarbanan.  

4.2 NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet beskriver områdets sannolika utveckling om planerna inte genomförs. 

Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om dessa kan ha stora likheter. I det här 

fallet antas nollalternativet innebära att området även fortsättningsvis innehåller en blandning av 

arbetsplatser, gymnasieskolor, kontor, restauranger, och sällanköpshandel. Den industriella 

karaktären präglar fortfarande området starkt, med stora asfalterade ytor och sparsamt med 

grönska. Området är även omgärdat av trafikerade gator, vilket är en utmaning i strävan att 

länka samman området med stadskärnan.  

  

Nollalternativet för Kopparlunden antas därmed innebära att markanvändningen kommer att 

vara oförändrad jämfört med nuläget. Området kommer sannolikt nyttjas likt nuläget och inga 

nya bostäder eller dagligvaruhandel kommer att tillkomma inom området, vilket sammantaget 

innebär ett område fortsatt präglat av bilburen dagbefolkning och en ytters begränsad 

kvällsbefolkning. Markanvändningen regleras enligt gällande detaljplaner. 
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5 SOCIAL KONSEKVENSANALYS 

I detta kapitel redovisas analysen av hur samrådsförslaget och revideringarna av det påverkar 

den sociala miljön i Kopparlunden. Strukturen för analysen följer Tyréns analysverktyg i form av 

en matris för aspekterna Vardagsliv, Sammanhållning, Identitet, Trygghet och Rekreation. För 

respektive aspekt redovisas nuläget, planförslagen samt påverkan och konsekvensbedömning 

med särskild hänvisning till Västerås stads specifikation för genomförande av analysen.  

5.1 VARDAGSLIV 

Inom aspekten Vardagsliv behandlas områdets anpassning till olika målgrupper, tillgänglighet 

utifrån ett individperspektiv (barnvagnar, rullstolar etc) samt till målpunkter och utbudet av 

service. Detta innefattar avstånd till skolor och förutsättningar för säkra skolvägar, samt gc-

banors sträckning inom Kopparlunden och kopplat till övriga stadsdelar.  

 

Sociala 

värden/ 

geografisk 

nivå 

Planområdet och dess kvarter Planområdets 

omgivning 

Staden 

 

Vardagsliv 

Tillgänglighet och närhet av olika 

funktioner, samhällsservice, och 

grönområde till olika 

samhällsgrupper. Tillgång till 

kollektivtrafik, gång och cykelväg  

Kommer kvarteren byggas och 

anpassas för olika målgrupper?  

Är planområdet tillgängligt för 

barnvagnar, äldre och personer med 

funktionsnedsättning?  

Har entréer och funktioner i 

byggnader tillgänglighetsanpassats?  

Hur kan cykel- och 

barnvagnsparkering lösas?  

Är gång och cykel prioriterat framför 

biltrafik?  

Möjliggörs etablering av 

verksamheter på kort och lång sikt?  

Finns lekmöjligheter nära bostaden? 

Hur kan attraktiva vardagsmiljöer 

stödjas redan under byggtid?  

Kopplingar av olika 

transportslag till områden 

omkring, och 

kompletterande roll av 

funktionerna    

Finns funktioner för 

kollektivtrafik, 

verksamheter, service, 

grönområden och andra 

viktiga funktioner 

tillgängliga i närheten av 

planområdet?  

Kompletterar planen med 

funktioner som saknas i 

omkringliggande 

områden?   

Hur bidrar planen till 

en rättvis fördelning 

av resurser i staden?  

Finns det kopplingar 

till regionala 

cykelstråk? 

 

5.1.1 NULÄGE 

I dagsläget innehåller Kopparlunden en blandning av småindustrier, kontor, handel, 

gymnasieutbildning och kultur. Den industriella prägeln har levt vidare trots att den tunga 

industrin har flyttat ut. Vissa delar av dygnet kan avsaknaden av bostäder och ett bredare 

vardagsliv i stadsdelen ge upplevelsen av att det är ödsligt och otryggt. Detta gäller särskilt de 

stora markparkeringarna och de dåligt utnyttjade asfaltsytorna. Tillgång till grönyta i området är 

mycket begränsad och det saknas en sammanhängande park för lek, spel och vistelse. Närmsta 

park ligger cirka 500 meter sydväst om planområdet på andra sidan Östra Ringvägen, intill 

kyrkogården. Trots närheten till centrum kan Kopparlunden upplevas som avskilt i och med de 

barriärer som omger området, i synnerhet E18 och järnvägen. 

 

Området domineras i dagsläget av biltrafik, och tillgängligheten är mycket begränsad på grund 

av bristande gång- och cykelinfrastruktur, stora avstånd utan bänkar eller andra 

pausmöjligheter, bristande beläggning med mera.  

 

 



 

 

 

Uppdrag: 302263, SKA för Kopparlunden 02020-06-01 

Beställare: Archus Development AB  

 

28(73) 

Tyréns har genomfört en GIS-analys med öppen data för att analysera förutsättningarna i 

Kopparlunden kopplat till kringliggande områden. Statistiken baseras på SCBs data aggregerat 

på DeSo-nivå (Demografiska Statistikområden). Den statistik som redovisas på denna nivå 

innefattar ett större geografiskt område än planområdet, varför bostadsområden i öster kommer 

med i analysen (figur 11).  

 

 

Figur 11. Demografiska och socioekonomiska kartor, basera på SCB:s data, 2018 

 

Resultatet av GIS-analysen sammanfattas kortfattat nedan.  

 

Andel barn 0-19 år 

● Relativt låg andel barn (19,8%) jämfört med 23,6% i hela Västerås. Att tillföra fler 

barnfamiljer i Kopparlunden kan vara bra komplement i detta avseende. 

● Fler barn bor i områden österut. Förskolor i det nya Kopparlunden skulle kuna locka 

mer rörelse av barn från dessa områden.  

Sysselsättning  

● Relativt låg sysselsättning i området (72%) vilket är lägre än genomsnittet i landet. Det 

här kan ses som en anledning att utveckla området. Utvecklingen kan hjälpa att befolka 

området med invånare och besökare vilket ger incitament för mer kommersiell 

verksamhet och sysselsättningsmöjligheter. 

Upplåtelseform  

● Relativt hög andel hyresrätter i kringliggande områden. Fler bostadsrätter i 

Kopparlunden kan vara bra komplement till helheten.    

 

Befolkning med utländsk bakgrund (som definieras som personer som är utrikes födda, eller 

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.) 

● Relativt högre andel befolkning med utländsk bakgrund (40,7%) i kringliggande 

områden jämfört med hela Västerås (30%).  
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Barnperspektivet 

För mindre barn finns få relevanta målpunkter i Kopparlunden. En tydlig målpunkt är kulturhuset 

Culturen som innehåller olika former av kulturell verksamhet som teatrar, biograf med mera.  

5.1.2 PLANFÖRSLAGEN 

Planförslagen möjliggör en utveckling av Kopparlunden från industrimiljö till tät blandstad med 

bostäder, kontor, butiker, verksamheter och lokaler för aktiviteter. Stadsdelen blir därigenom en 

mer integrerad del av stadskärnan med goda förutsättningar för ett rikt och varierat folkliv. 

Förtätningen bidrar också till en mer sammanhängande bebyggelsestruktur med färre 

mellanrum i form av parkeringsplatser och asfaltsytor. 

 

Tillgänglighet 

Planförslaget förbättrar tillgängligheten till området jämfört med dagens situation. Genom att 

befintlig marknivå i DP Norr höjs med en lätt lutning minskas den stora höjdskillnaden upp mot 

Emausmotet och en koppling mot nordväst kan tillskapas med hjälp av trappor och ramper. De 

stängsel och hinder som idag gör det svårt att röra sig inom området försvinner och en ny 

finmaskig gatustruktur tillskapas. Upphöjda övergångsställen/passager över gatorna och 

kopplingar till kringliggande stadsdelar i alla väderstreck gör det lättare att röra sig både inom 

och igenom området. 

 

Trots nivåskillnader ska bostadsgårdar samt angränsande gator och parker utformas så att det 

är lätt att ta sig mellan dessa. Om möjligt ska sammankopplingen utformas som 

tillgänglighetsanpassad ramp. Där ramp inte är möjlig på grund av att höjdskillnaden är för stor 

kan kopplingen utföras som trappa i kombination med hiss. Tillgängligheten säkerställs då via 

trapphusens hissar. Bostadsgårdar ska bindas samman med allmän plats eller 

gemensamhetsanläggning via trappor eller ramp, vilket gäller för hela planområdet. På nästa 

sida visas kartering över nivåer och kopplingar mellan dessa, inomhus och utomhus. 

 

Den stora byggnadsvolymen befintlig bebyggelse kan dock innebära vissa svårigheter att uppnå 

fullgod tillgänglighet inomhus. I samband med bygglovsprövning för ändrad användning, finns 

det dock möjligheter att stärka tillgängligheten inom de befintliga byggnaderna.  

 

I Planbeskrivning för DP Norr nämns att i befintliga Linverket ska det finnas en flexibilitet när det 

gäller typ av verksamhet, då behovet kan förändras över tid, vilket är en viktig synpunkt.  

 

Samtliga planer i Kopparlunden, men främst DP Norr och DP Syd kompletterar området med 

bostäder som idag saknas. Uppgift om vilken typ av bostäder avseende storlek, prisläge eller 

upplåtelseform saknas vid genomförande av denna analys. Det går därför inte att bedöma i 

vilken utsträckning de planerade bostäderna i Kopparlunden kompletterar Västerås stads 

bostadsutbud utifrån social hållbarhet.  

 

Trafik 

Inom planområdet finns det god tillgång till kollektivtrafik och det beräknas vara max 300 meter 

till busshållplats var man än befinner sig inom området (MKB samrådshandling 2019). Enligt 

staden finns en beredskap för ökat underlag till de bussar som trafikerar området. Det bedöms 

inte finnas någon stor risk att kollektivtrafiken skulle ha för liten kapacitet i och med den 

flexibilitet som finns med buss som kollektivtrafikmedel.  

 

I planbeskrivning för DP Mitt är det tydligt att gång och cykel har hög prioritet. En stor del av 

stråken föreslås vara gångfartsområde.  

 

Barnperspektivet 

För barn är det viktigt att området är uppbyggt på ett tydligt sätt som underlättar orientering. 

Det är därför viktigt att skapa en omgivning med spännande bebyggelse som ej blir monoton. 

Det ska vara lätt att läsa av området och att förstå var man ska gå för at komma dit man vill. 

Stråk, som till exempel gång- och cykelvägar bör följa en kontinuitet och likformas för att öka 

orienterbarheten. Stråk som plötsligt bryts av ger sämre orienterbarhet, liksom stråk där det är 

tvära riktningsförändringar och där man inte ser vad som händer längre fram. En miljö som är 

självinstruerande och tydligt orienterbar blir tryggare och mer tillgänglig. För barn och unga går 

orienterbarheten hand i hand med tillgänglighet och trygghet. Tydliga kännetecken som barnen 
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kan avläsa i sin miljö minskar känslan av otrygghet och bidrar till att barnen vågar, och kan, röra 

sig mer självständigt, vilket ökar tillgängligheten till olika platser och aktiviteter. Detta leder 

fortsättningsvis till att barnen upplever att de har kontroll och ökar på så sätt deras självkänsla. 

Inom planområdet planeras för tydliga stråk och spännande bebyggelse som skapar 

förutsättningar för god orienterbarhet. Den nya bebyggelsen ska på ett tydligt sätt skilja sig från 

den befintliga så att en spännande och väl fungerande helhet skapas, där det befintliga och nya 

kompletterar och förstärker varandra.  

 

De platser där barnen är som mest utsatta är vid plankorsningar, kring parkerade bilar, 

övergångsställen och nära busshållplatser. Många av de dödsolyckor som sker är så kallade 

utrusningsolyckor och sker då barnen korsar en väg. Till följd av detta är det viktig att det finns 

säkra passager i samtliga väderstreck för att öka tillgängligheten för barn att kunna röra sig fritt 

mellan hem, skola, vänner och fritidsaktiviteter.  

 

Enligt planbeskrivningen finns god tillgänglighet till kollektivtrafik inom planområdet för 

Kopparlunden Mitt vilket gynnar barn och unga som är mer beroende av den än vuxna. Enligt 

planbeskrivningen ska gående och cyklister prioriteras i Kopparlunden. Det ska vara möjligt att 

köra bil, men genomfartstrafik ska undvikas, vilket kan innebära bättre förutsättningar för en 

säker miljö för barn att vistas i. 

 

Äldre barn ställer andra krav på sin omgivning i jämförelse med yngre barn. Det är viktigt att 

också tillgodose deras behov och skapa mötesplatser. Cirka 800 meter nordväst om 

planområdet finns Centralens fritidsgård som är en mötesplats för ungdomar. Detta ställer krav 

på säker passage över Östra ringvägen som är en barriär mellan planområdet och fritidsgården.  

 

5.1.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Planförslaget förbättrar tillgängligheten till området jämfört med nuläget. Tyréns har under 

konsekvensanalysen kontinuerligt fört fram konsekvenser för tillgänglighet för olika utformning 

till respektive detaljplanegrupp. Ett konsekvent och pålitligt gång- och cykelvägnät är viktigt. I 

planförslaget ansluter gång- och cykelvägnätet till befintliga knutpunkter till angränsande 

områden, vilket medför en positiv konsekvens för vardagslivet. Att gång- och cykeltrafik är 

prioriterat i området ger också en positiv konsekvens för människors hälsa med dels bättre 

luftkvalitet samt större möjlighet till vardagsmotion.  

 



 

 

 

Uppdrag: 302263, SKA för Kopparlunden 02020-06-01 

Beställare: Archus Development AB  

 

31(73) 

 

 

Tillgänglighet i och med nivåskillnader (1) 

I flera kvarter inom Kopparlunden föreslås upphöjda bostadsgårdar. Den övergripande 

bedömningen är att om upphöjda gårdar kan undvikas, bör de undvikas med grund i ett 

tillgänglighetsperspektiv. Det finns andra sätt att skapa en skillnad mellan privat och offentlig 

zon, exempelvis genom låga buskage, bänkrader med en öppning in mot gården eller en 

höjdskillnad i form av en ”sittbänks-kant” med ramp som ingång mot gården. Att ha entréer till 

gården med endast trappa, utan ramp intill, bedöms inte som lämpligt ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Det kan vara diskriminerande om personer med funktionsnedsättning 

behöver ta en omväg till en annan entré längre bort.  

 

I kvarteret H4 (se figur 12 nedan) är gården (inkl. förskolegård) upphöjd betydligt högre än i 

andra kvarter i Kopparlunden vilket gör att gården och bostäderna som angörs från gården 

behöver nås via trappa, hiss eller ramp. Om hiss används som enda tillgängliga alternativ finns 

vissa utmaningar vad gäller tillgänglighetsfrågor och trygghetsfrågor. Frågor som behöver 

beslutas är: Vem ska ha tillgång till hissen? Kommer exempelvis portkod eller bricka behöva 

användas för att nyttja hissen samtidigt som trappan kommer vara allmänt tillgänglig? I så fall 

skapas restriktioner i tillgång till gården som kommer att gälla personer med 

funktionsnedsättning, men inte personer utan funktionsnedsättning som kan använda trappa. I 

så fall uppkommer skillnader som bedöms påverka personer med funktionsnedsättning negativt 

och som kan anses diskriminerande, då personer med funktionsnedsättning inte kommer ha 

samma access till gården som andra.     

 

Tyvärr riskerar andra negativa sociala konsekvenser uppstå om det finns hiss som är allmänt 

tillgänglig och öppen dygnet runt. Den riskerar då att utsättas för skadegörelse och kan 

upplevas som otrygg, vilket även det slår mot personer med funktionsnedsättning som inte 

lämnas något annat alternativ.  

 

Att skapa en ramp i väster upp till bostadsgården tar yta i anspråk vilket är svårt att motivera på 

en redan begränsad bostadsgård/förskolegård.  

 

 

Frågor från Västerås Stads specifikation 

1 Vad får föreslagna upphöjda innegårdar med ramper och trappor för konsekvenser 

utifrån barnens bästa samt personer med funktionshinder?   

2 Vad får utemiljöer med blandad trafik för konsekvenser för tillgängligheten och 

trafiksäkerheten? Vilka utemiljöer är det särskilt kritiska ur detta avseende?  

3 Vad får planerad infrastruktur inom Kopparlunden men även det som det omger 

området för konsekvenser för tillgängligheten  

4 Vad får planerade byggnader för konsekvenser för tillgängligheten avseende 

utformning, entréer och placering? 

5 Hur fungerar val att ramputformning och broutformning för gc-bron över E18 utifrån 

barnens bästa?   

6 Vilka vägar kommer barnen ta till Emausskolan om inte gc-bron blir av? Vad får det för 

konsekvenser barnens bästa?  

7 Hur fungerar val av gc-sträckning på norra sidan om E18 (längs Ringvallen) utifrån 

barnens bästa?  

8 Vilka förutsättningar finns det för barn att ta sig till andra skolor utanför Kopparlunden?  

9 Vilken påverkan placering av förskolegårdarna får för barnen  

10 Konsekvenser av avvikelser avseende storlek utifrån riktlinjer för förskolegårdar.  

11 Konsekvenser av samutnyttjande av förskolegårdar.  

 

Frågornas nummer finns angivna vid respektive rubrik där de behandlas. 
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Figur 12. Bostadsgård/förskolegård i kvarteret H4, DP Syd.  

 

Tyréns kom under processens gång fram till att allmänhetens tillgänglighet till gården var 

onödig då det finns attraktiva offentliga stråk alldeles i anslutning till gården, och föreslog en 

lösning där åtkomst till gården endast sker genom bostäderna och förskolans trapphus/hissar 

vilket har arbetats in i granskningsversionen (200923).   

 

Det finns gott om attraktiva stråk och ytorför allmänheten i anslutning till gården, och det var 

svårt att se att gårdens tilltänkta stråk skulle få några flöden att tala om då det konkurrerar med 

Sintervägen och Metallverksgatan-Parkstråket. Detta kunde också bekräftas senare då en 

flödesanalys genomförts. Genom att sluta gården maximeras gårdens kvalitativa yta och stråket i 

anslutning till entrétorget kan tillföras ytterligare kvaliteter i form av sittplatser/planteringar 

längs med den vägg som skapas istället för trappor/ramp.  

 

I det fall gården ändå beslutas vara tillgänglig för allmänheten bör angöringen ske via tillgänglig 

ramp i väster. En ramp i öster bedöms inte vara nödvändig då besökare förmodas besöka gården 

och inte använda denna väg som transport.  

 

I granskningsförslaget för DP Norr (200923) har nivåskillnaderna minskat till motsvarande 

sitthöjd, med ramper vid samtliga anslutningar till gården, vilket inte bedöms medföra negativa 

konsekvenser ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

 

Trafiksäkerhet i och med gångfartsområde (2) 

Bland Kopparlundens trafikmiljöer förekommer gångfartsområden som är ozonerade – där 

fotgängare, cyklister och fordon ska dela på samma utrymme. Gångfartsområden utan separat 

zon för fotgängare kan skapa otrygghet för grupperna barn, personer med synnedsättning, samt 

personer med kognitiv funktionsnedsättning. Enligt ALM2 ska det finnas separata zoner för olika 

trafikslag, och detta är för att skapa en trygg miljö för alla.      

  

I vissa delar av Kopparlunden förespråkas smågatsten för att upprätthålla en låg hastighet för 

bilar och cyklister vilket skapar negativa konsekvenser för personer med rörelsehinder då ytan 

blir otillgänglig. Ojämnt underlag kan framkalla smärta eller obehag för rullstolsburna personer 

eller vara svåra att ta sig fram på, även för rollatoranvändare. Om smågatsten ska anläggas 

måste den kompletteras med en zon av slät beläggning vilket tycks saknas på vissa platser i 

förslagen, bland annat DP Mitt. Utmaningen med att lägga till en slät zon på gångfartsområden 

med gatsten, är att denna släta zon förmodligen även kommer att nyttjas av personer med 

barnvagnar, rullväskor samt även de cyklister som smågatstenen egentligen var tänkt att sänka 

hastigheten för, just för att den är bekvämare att röra sig över än smågatsten. En möjlig 
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konsekvens är därför konflikter på zonen med jämn beläggning, högre hastigheter och 

otrygghet för barn och andra grupper som rör sig längs gångfartsområdet.   

 

Det krävs flertalet avväganden och noggrann planering för att minimera att konflikter i 

gångfartsområden uppstår, vilka kan skapa otrygghet för framförallt fotgängare och däribland 

barn och personer med funktionsnedsättning. I avsnitt 7.5 ges några förslag på åtgärder utifrån 

aktuella planförslag, för ökad hänsyn till behovet för barn och personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Planerad infrastruktur – Tillgänglighet (3) 

Med tanke på att Kopparlunden omgärdas av trafikleder av olika slag och dignitet är hanteringen 

av de barriärer de utgör av stor vikt för hur tillgänglig infrastrukturen mellan Kopparlunden och 

angränsande stadsdelar blir. I vissa av dessa sammankopplingar kommer det krävas särskild 

kompetens inom tillgänglighet vid projektering.  

 

Tillgänglighet i planerade byggnader (4) 

De planerade byggnaderna har inga brister vad gäller tillgänglighet identifierats, så långt det är 

möjligt att se i detta skede.  

 

Flera aspekter avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning behöver tas 

hänsyn till i fortsatt detaljprojektering, de är för tidigt att bedöma i detta skede. Det gäller bland 

annat åtgärder som kontrastmarkeringar, tillräckliga mått avseende hissar, ramper och gångytor; 

möjlighet till ledytor och placering av ledstråk, behov av pollare eller orienteringskartor för 

personer med synnedsättning, trappor och bänkars utformning med t.ex. räcken med mera.  

 

Gångbro över E18 och gc-sträckning norr om vägen (5+6) 

Utifall en gångbro inte byggs över E18 får alla boende inklusive barn på väg till närmaste skola 

och förskolebarn på väg till grönområden en betydligt längre och mindre trygg och trivsam väg 

att gå eller cykla. Sträckan kommer då vara längre än 1200 meter istället för 650 meter från 

centrala DP Norr. Dessutom måste barn gå eller cykla närmare biltrafikgator och behöva korsa 

fler sådana gator längs vägen till skolan (dvs. Emausskolan), lekplatser och destinationer norr 

om Kopparlunden (figur 13b).  

 

 

 

Figur 13. (a) Grundskolor i områden omkring Kopparlunden. (b) avstånd till närmaste skolan med 
respektive utan den planerade gångbron över E18.  
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Figur 14. Rondellen vid Emmausmotet skulle utgöra en del av barnens skolväg utifall gångbron över E18 
inte skulle byggas. Foto taget från söder på Kopparbergsvägen. Foto: Tyréns.  

 

Ett förslag till ramputformning för Gc-bron innebär stödmurar åt väst och öst. Detta bedöms inte 

som ett fördelaktigt alternativ utifrån trygghet. Fojab kom med ett alternativt förslag där 

stödmurar inte behövdes. Deras förslag krävde dock en 40 meter längre bro på 

Kopparlundensidan. Denna fråga är dock ännu inte färdigutredd.  

 

  

Figur 15.Terrängen Norr om E18. 

 

Emausskolan 

Ringvallen IP 

ska utformas 
 

kuperad 
terräng 
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Gc-sträckning norr om E18 ur ett barnperspektiv (7) 

Tyréns ser bra förutsättningar för den fortsatta sträckningen av gc-banan norr om E18 och ser 

ett värde i att diskutera hur sträckan utformas för att fungera optimalt utifrån trygghet, 

trafiksäkerhet och attraktivitet. För närvarande finns det ingen gång- och cykelväg som förbinder 

den norra änden av den nya bron med Emausskolan och lekplatser och rekreationsområden 

norrut. Det är troligt att människors rörelse i detta område är begränsad på grund av den 

kuperade terrängen nära E18, närvaron av stora idrottsanläggningar och frånvaron av bostäder 

längs Ringvallen IP. Utredning för GC-sträckan på denna sida av bron behöver anta dessa 

utmaningar när det gäller trygghet, synlighet och lättillgänglighet för barn (figur 15). 

 

Säkra skolvägar och avstånd till andra skolor (8) 

Väster om Kopparlunden finns idag tre grundskolor inom 1,5 km avstånd. Öster om området 

finns en skola (figur 13a). Den enda skolan som ligger inom 1km avstånd är Emausskolan, och 

detta under förutsättning att GC-bron byggs. Kopparlunden har idag dåliga förbindelser med 

angränsande områden på grund av barriär i form av motorväg, järnväg och trafikleder. Att 

begränsa dessa barriäreffekter och förbättra fysiska länkar mellan Kopparlunden genom broar, 

tunnel, och säkra övergångsställen bör vara en viktig del för att skapa säkrare skolvägar i 

området. Skolvägar till och från Kopparlunden bör utformas med god bredd och separering 

mellan gång och cykel, samt platsbildningar för möten och rekreation.  

 

Förskolegårdarnas placering och storlek (9+10+11) 

I Kopparlunden ingår förskolor med tillhörande förskolegårdar i DP Syd (1 st) och i DP Norr (2 

st). I samrådsförslagen presenterades förskolegårdar med ytor omkring cirka 20 kvm friyta per 

barn, vilket är ungefär hälften av Boverkets rekommendationer. Förskolegårdarna i DP Norr följer 

inte Boverkets rekommendationer angående 3000 kvm sammanhängande gård. Aktuell 

forskning tyder på att det är den totala, sammanhängande ytan på minst 3000 kvm som är 

avgörande för barns hälsa, fysiska aktivitet lek och utveckling, snarare än antal kvadratmeter per 

barn, även om detta också naturligtvis är mycket viktigt. Förskolegårdar som är betydligt mindre 

än 3000 kvm sammanhängande gård, och som dessutom saknar ett grönområde/skogsområde 

precis intill bedöms därmed ha negativa konsekvenser för barns hälsa och utveckling, då det är 

på förskolan som stor del av barnets utveckling sker.  

 

En gårdsyta med mindre kapacitet, 20 kvm per barn, än de rekommenderade 40 kvm/barn 

riskerar att utsättas för slitage i större utsträckning. Detta särskilt i och med att det inom 

Kopparlunden saknas större naturliga parker, grönområden och skogspartier som kan fungera 

avlastande för förskolegårdarna. De parker/grönytor som finns runtomkring Kopparlunden 

exempelvis Mårtenshage och Vasaparken ligger en bit bort vilket gör att de förmodligen inte kan 

besökas lika ofta som om de legat precis intill den egna förskolan. Särskilt för de yngre 

barngrupperna kan avståndet vara en utmaning. Detta gör att förskolegårdarna i Kopparlunden 

är extra betydelsefulla för att tillgodose barnens behov av utemiljöer.   

 

Baserat på intervju
43

 med Utanby förskola (intill Kopparlunden) saknas det tillgång till skogsmark 

och utmanande lekparker i närområdet där barn kan öva motorik, balans, klättring med mera. 

Johannelundsparken i slutet av Nygårdsgatan hör till de bättre parkerna, och här samlas redan 

idag flertalet förskolor och barnfamiljer. Då det saknas tillgång till större parker och skogs- och 

grönytor ställer detta ännu större krav på förskolegårdens storlek och kvaliteter som kupering 

och växtlighet. Viktiga kvaliteter som är gynnsamma för barnens hälsa, utveckling och lek 

behöver kompensera bristen på naturområden i närhet av förskolorna.  

 

Tyréns föreslår att i större utsträckning planera för samnyttjad bostads- och förskolegård. Detta 

för att kunna tillskapa en större sammanhängande förskolegård, utan att minska 

bostadsgårdsytan. En eventuell konsekvens är att barns faktiska utrymme för lek riskerar att 

minska då andra målgrupper också ska få sina behov tillgodosedda på förskolegårdens yta. Det 

ställer stora krav på gårdsmiljöns utformning. Ansvar för drift och underhåll behöver vara 

tydligt. Det vore en stor negativ konsekvens ur ett barnperspektiv om förskolegårdarna behöver 

utformas (från början, eller längre fram i tiden) med en stor andel hårdgjorda eller konstgjorda 

ytor för att motverka slitage. 

 

I skrivande stund (20200520) har planförslagen reviderats enligt följande: 

 
43 Telefonintervju Utanby förskola, 2020-03-25.  
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Förskolegård i DP Syd: Uppnår 3000 kvadratmeter och 26 kvm per barn. 

Förskolegårdar i DP Norr: Västra: 2600 kvm; Östra; 1500 kvm 

 

I DP Norr planförslag 200923 uppgår den västra förskolegården till 2754 kvm sammanhängande 

yta och 266 kvm på takterrass. Den östra uppgår till 1500 kvm och tillgängligheten till 

parkstråket i öster har förbättrats med entré från byggnad och gård. Den östra förskolan har 

också minskat från fyra till tre avdelningar.  

 

Revideringar i granskningsversioner september 2020  
 

❖ Ungdomsperspektiv i stråkutformning omhändertas i nya planen genom tydligare stråk mot 

målpunkter i stadskärnan, ny passage över Östra Ringvägen i Utanbygatans förlängning 

❖ Tillgängligheten till gården i H2/H4 säkerställs genom hiss i trapphusen – utvändiga trappor 

utgår ur planförslaget. Trapphus och hissar förutsätts vara försedda med porttelefon och 

tag. Gården betraktas inte som allmänt tillgänglig. Utrymmeskrävande ramper utgår.  

❖ I nya planen utgår stråket genom kvarteret H2/H4 för att frigöra yta till förskolegård samt 

öka territoriell friyta. Takterasser på gårdshusen bidrar också till territoriell friyta.   

❖ Minskade nivåskillnader till motsvarande sitthöjd i DP Norr vilket förbättrar tillgängligheten.  

5.1.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Nedan presenteras Tyréns förslag till åtgärder gällande aspekten Vardagsliv baserat på analysen. 

Åtgärderna är numrerade och kopplade till aspekten med ett V=Vardagsliv. För varje förslag 

finns också angivet vem som är ansvarig för åtgärden. Samtliga åtgärdstabeller finns fristående 

som bilaga för lättare kunna revideras i det fortsatta arbetet. Vid revidering av tabellen 200930 

har åtgärderna färgkodats för att visa på status avseende omhändertagande. För ofärgade 

åtgärder är status oklar alternativt att åtgärden är aktuell i senare skede. Färgkodningen har 

följande upplägg: 

 

Grönmarkerad Omhändertaget 

Orange Delvis omhändertaget 

Rött Ej omhändertaget 

Ofärgad Status oklar/senare skede 

 

 

Tabell 6. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende vardagsliv. Rödmarkerad text indikerar förslag 
som ej hörsammats/ej är aktuella på grund av ändrad utformning.  

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/ 

vem 

Status/kommentar 

Tillgänglighet - 

gångfartsområd

en 

Barns trygghet 

och personer 

med kognitiv 

funktionedsättni

ng och 

synnedsättning i 

gångfartsområd

en 

 

 

 

 

V1 Trafikstruktur med 

körbana för bilar istället 

för gångfartsområde. 

Säkerställ en trygg och 

skyddad zon för 

fotgängare som är tydlig 

att läsa av och som kan 

följas med teknikkäpp 

(naturligt ledstråk eller 

ledyta).  

Staden  

Tillgänglighet 

för personer i 

rullstol och med 

rollator i 

gångfartsområd

en 

V2 Zonen för fotgängare ska 

ha jämn beläggning och 

bör vara 2 meter bred.  

 

För att undvika att cyklister 

ska “föredra” den 

dedikerade gångzonen bör 

bil/cykel-zon också ha 

Staden  
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jämnare beläggning, 

avskild i färg, material eller 

linje och med 

symbol/skyltning.  

 

Tillgänglighet - 

bostadsgårdar 

Lika möjligheter 

för personer 

med 

funktionsnedsät

tning att få 

tillträde till 

gårdar som för 

personer utan 

funktionsnedsät

tning 

V3 Där det är möjligt, 

komplettera trappa med 

ramp intill.  

DP Syd 

(D4) och 

DP Norr  

Omhändertaget i 

planbeskrivning för 

DP Norr 200923 

V4 Skapa lika förutsättningar 

för alla (oavsett 

funktionsnedsättning) att 

nå gården i Verkstaden 7. 

Tyréns föreslår sluten gård 

som endast nås för boende 

via trapphus/hiss.  

DP Syd 

Verkstad

en 7 

Omhändertaget i 

planbeskrivning för 

DP Syd 200923 

Tillgänglighet - 

allmänt 

Tillgängliga 

Kopparlunden 

 

 

 

 

 

 

V5 Tillgänglighetsanpassning 

i utformning och 

detaljprojektering av 

bostäder, gårdar och 

allmänna platser.  

 Fortsatt arbete. 

Viktigt att 

säkerställa att 

kompetens gällande 

tillgänglighet på 

detaljnivå finns i 

bygglovs-

hanteringen. 

Förskolegårdars 

utformning 

Minst 3000 kvm 

sammanhängan

de yta per 

förskola 

 

 

 

V6 Förskolegården som delats 

upp av stråket slås 

samman till en 

sammanhängande gård  

DP Norr Idé från Tyréns som 

behandlats. 

Åtgärden 

omhändertas i 

planförslag 200923 

och uppnår nästan 

riktlinjen över 

sammanhängande 

förskolegård. 

 

Minst 3000 kvm 

sammanhängan

de yta per 

förskola 

 

V7 Den byggnad där taket 

avsågs användas som gård 

höjs upp på pelare som 

möjliggör en större 

sammanhängande gård  

DP Norr Idé från Tyréns som 

behandlats. Idén 

avfärdad i DP Norr 

Planförslag 200923. 

Minst 3000 kvm 

sammanhängan

de yta per 

förskola 

 

V8 Utöka förskolegårdens- 

och bostadsgårdens 

storlek och forma gårdar 

som kan samnyttjas 

DP Norr 

och DP 

Syd 

Idé från Tyréns som 

ska utredas vidare 

av Fojab och Tyréns. 

Den västra 

förskolegården i DP 

Norr är omarbetad i 

Planbeskrivning 

200923 och uppnår 

3000 kvm. Den 

östra gården uppgår 

till 1500 kvm. Antal 

avdelningar har 

istället minskat.  

I DP Syd 

uppnår förskolegård

en 3000 

kvm (Planbeskrivnin

g DP Syd 200923).  

Behov av cirka 

50–60% varierad 

topografi och 

vegetation 

V9 Inkludera kullar och andra 

åtgärder för varierad 

terräng i likhet med 

naturliga skogsmiljöer 

DP Syd 

och DP 

Norr 

Förslag till fortsatt 

skede. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra

m för DP Norr 

200904 

Pedagogisk lek 

och lära av 

naturen 

V10 Möjliggör för flertalet 

pedagogiska inslag för att 

kompensera för avsaknad 

av närhet till skogsområde, 

t.ex. odling och vattenlek. 

DP Syd 

och DP 

Norr 

Förslag till fortsatt 

skede. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra
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m för DP Norr 

200904 

Barnens 

delaktighet i 

utformning av 

gården 

V11 Möjliggör flexibilitet och 

möjlighet för barnen att 

sätta sin prägel på 

förskolegårdens 

utformning. 

DP Syd 

och DP 

Norr 

Förslag till fortsatt 

skede. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra

m för DP Norr 

200904 

Externa grön-

/lekytor för barn 

Barnens behov 

av 

kompletterande 

grönytor till 

förskolegården, 

minimera slitage 

på 

förskolegårdar 

 

V12 Säkra koppling mot 

Ringvallen/Mårtenshage 

genom gc-bro. 

Staden Planeras 

Rekreation/ident

itet/mötesplats 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

V13 Utforma lekytor och 

möjlighet till spontan lek 

inom Kopparlunden genom 

utformning av 

Kulturtorget/ Kulturparken 

Staden Tyréns ser positivt 

på utveckling av 

större yta för park 

och lek på 

kulturtorget/ 

kulturparken. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra

mmet för DP Mitt 

200904 

Friyta/exploateri

ngsgrad 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

V14 Se över möjlighet att 

minska den höga 

exploateringen i 

Kopparlunden samt 

minska antalet 

förskoleplatser. 

DP Norr 

och DP 

syd 

Signaler från 

fastighetsägare i DP 

Norr att detta inte är 

ekonomiskt hållbart. 

Diskussion i DP syd 

inledd. Antalet 

bostäder i DP norr 

har minskat med 10 

% enligt Planförslag 

200923. De har 

dock ersatts med 

Äldrevård, vilket 

förmodas innebära 

samma exploatering 

som tidigare. Antalet 

bostäder i DP Syd 

har minskat med ca 

50 (Planbeskrivning 

DP Syd 200923 och 

uppgift från Fojab).  

grön-/lekytor för 

barn 

Barns behov av 

naturliga skogs-

/grönområden 

nära förskolan 

V15 Detta bedöms inte som 

möjligt att åtgärda. Se 

åtgärd 3 (vegetation och 

topografi) och åtgärd 4 

(pedagogisk lek) som kan 

utgöra möjliga 

kompensations-åtgärder. 

  

Rekreation/livsm

iljö 

Boendes behov 

av introvert 

rekreation/enski

ldhet/privat 

bostadsgård/ 

trygghet/brottsf

örebyggande.  

V16 Skapa mer slutna 

bostadsgårdar genom att 

minska möjlighet för 

allmänheten att passera 

genom bostadsgårdar/ 

kvarter 

DP Syd 

(främst 

kvarter 

J1) samt 

DP Norr 

(främst 

västra 

kvarter-

et) 

Tyréns har framfört 

resonemang till 

respektive DP. 

Omhändertaget i 

Planprogram DP 

Norr 200923. 

Och till viss del i 

kvarter D5 genom 

tillskapande av 

Takterrasser (Plan

beskrivning DP 

Syd 200923).  
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5.2 SAMMANHÅLLNING 

Aspekten sammanhållning behandlar områdets förutsättningar att fungera för flera olika 

målgrupper. Det innebär att olika typer av boendeformer, mötesplatser och genomströmning av 

människor analyseras.  

 

Sociala värden/ 

geografisk nivå 

Planområdet och dess 

kvarter 

Planområdets omgivning Staden 

 

Sammanhållning 

Vilka målpunkter finns 

inom planområdet?  

Hur möjliggörs möten 

och nätverk samt en 

genomströmning av 

människor? 

Finns det varierade 

boendeformer?  

Finns gemensamhets-

lokaler där boende kan 

mötas?  

Möjliggörs platser för 

möten som inkluderar 

både boende och andra 

som passerar eller reser 

dit?   

Hur kopplar planområdet 

samman med närliggande 

områden och målpunkter?  

Finns betydande barriärer 

mellan planområdet och 

omkringliggande områden?  

Var finns de flesta 

mötesplatser i närområdet 

idag (och i framtiden)?  

Finns målpunkter i 

omkringliggande områden 

som boende i planområdet 

förväntas besöka?  

På vilket sätt bidrar planen till 

målpunkter för invånare i 

andra områden? 

På vilket sätt bidrar 

planområdet till mer 

fysisk (och socialt) 

integrerad stad?  

Vilka andra viktiga 

målpunkter finns i staden? 

 

 
Figur 16. Barriäreffekter på grund av motorväg, järnväg, höjdskillnader, vägar, staket, stora 
parkeringsplatser och öppna oanvända utrymmen runt området. 

Sluten fasad 

Höjdskillnad  

Mur 

Staket 

Järnväg (Mälarbarnan) 

Motorväg (E18) 

Öppna 
utrymmen 

Begränsad 
rörelse  

Parkering 
plats 
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5.2.1 NULÄGE 

Kopparlunden fungerar idag som ett verksamhetsområde med små verkstäder, kontor, 

restauranger, gymnasium och sällanköpshandel som tilltalar många olika målgrupper. Förutom 

kommersiella mötesplatser finns kulturbyggnaden Culturen i den södra delen. Området 

omgärdas i dagsläget av barriärer i form av E18 i norr, Mälarbanan i öster, Pilgatan i söder och 

Östra ringvägen i väster. Trots dessa barriärer är det nära till flertalet målpunkter i city och 

centralstationen (figur 16). Nuvarande kopplingar mellan Kopparlunden och omgivande 

stadsdelar är främst anpassade för biltrafik. Cykel och gångbanor finns fram till området men 

har stora bister inom det.  

 

Barnperspektivet 

För barn och unga finns enbart Culturen som mötesplats i dagsläget. De kulturhistoriska 

värdena kan antas ha ett pedagogiskt värde, men förmodas inte nyttjas på grund av bristande 

tillgänglighet.  

5.2.2 PLANFÖRSLAGET 

I Kopparlundens södra del kopplas området enligt Planbeskrivning DP Syd (20190916) samman 

väl med befintligt gc-nät längs Östra ringvägen samt gc-bro över Pilgatan (se figur 10).  

 

De södra delarnas infrastruktur domineras av mjuktrafikrum vilket innebär att motorfordon ska 

anpassa hastighet efter gångfart (Planbeskrivning DP syd 20190916). Längs Metallverksgatan 

där biltrafik prioriteras separeras gående och cyklister på varsin sida om vägen med 

möbleringszon emellan. Samma gata i nord-sydlig riktning innebär en gen cykelsträckning längs 

tågspåret utan störande korsande trafik.  

 

Planområdet kommer inte innebära någon förändring för kollektivtrafiken, då den är 

välutvecklad i anslutning till området med flertalet busslinjer (Planbeskrivning DP syd 

20190916).   

 

Bron över E18 är en förutsättning för att kunna genomföra detaljplanerna i Kopparlunden. Detta 

eftersom Kopparlundens skolbehov kommer att lösas genom att utöka Emausskolan, som ligger 

norr om E18 (Planbeskrivning för såväl DP Norr som DP mitt, (DP mitt 20190916, PB 

Kopparlunden mitt 200925.) 

 

Planförslaget möjliggör en utveckling av Kopparlunden från industrimiljö till tät blandstad. Den 

ensidiga karaktären bryts till förmån för mer varierad stadsbebyggelse med plats för bostäder, 

kontor, butiker, verksamheter och lokaler för aktiviteter. Stadsdelen blir därigenom en mer 

integrerad del av stadskärnan med goda förutsättningar för ett rikt och varierat folkliv. 

Förtätningen bidrar också till en mer sammanhängande bebyggelsestruktur med färre 

mellanrum i form av parkeringsplatser och asfaltsytor. 

 

Exakt vilka åtgärder som ska göras utanför planområdet och när i tid de i så fall ska genomföras 

är ännu ej planerat.  

 

Mångfald och integration  

Enligt planförslagen ska Kopparlunden erbjuda ett varierat utbud av bostäder och ett brett utbud 

av lokaler för olika verksamheter. Det innebär att det ska finnas bostäder med olika storlek och 

upplåtelseform samt bostäder för äldre och för personer med olika behov och livsstilar och att 

förutsättningar ska finnas att skapa nya boendeformer för nya levnadssätt. Förslagen stämmer 

således överens med stadens övergripande integrationsprogram.  

 

I DP Mitt finns enligt PEAB en ambition att det ska finnas en blandning av upplåtelseformer. Det 

planeras i skrivande stund för studentlägenheter och bostadsrätter. Någon uppgift om 

fördelning bostadsrätter-hyresrätter eller fördelning mellan stora och små lägenheter finns inte 

ännu.  
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I DP Norr planeras det för en blandning av bostadsrätter, äganderätter, 

hyresrätter/studentbostäder samt äldreboende (Jörgen Rahm, Red Management som 

representerar fastighetsägarna i DP Norr).  

 

Förutom upplåtelseform och storlek på bostäderna är priset också avgörande för vilka som har 

möjlighet att bosätta sig i ett område. Trots goda ambitioner i planeringsskedet får nybyggda 

bostäder generellt högre hyror och priser än äldre fastigheter. Nybyggda bostadsområden 

tenderar att få en relativt homogen befolkning, vilket strider mot ovannämnda mål om mångfald 

och integration. För att uppnå målet krävs ett aktivt samarbete mellan Västerås stad, 

fastighetsägare och exploatörer, så att åtminstone en del av bostäderna hamnar i en lägre 

prisklass. Möjligheten att bygga bostäder för olika grupper, exempelvis studentbostäder eller 

gruppboende bör också ses över. I granskningsversionen för DP Norr (200923) har 10% av de 

planerade bostäderna i samrådsförslaget omvandlats till ”Äldrevård”. Denna benämning 

preciserar inte i vilken utsträckning det handlar om äldreboende respektive någon form av 

vårdinrättning för äldre. Konsekvensen avseende invånarantal beräknas dock bli en minskning 

från samrådsversionens 1900 invånare till 1853. Såväl allmänt tillgängliga ytor som 

bostadsgårdar kommer enligt detaljplanegruppen troligtvis inte nyttjas av äldreboendet på 

samma tider eller i samma utsträckning som övriga invånare. 

 

Barnperspektivet 

Utifrån barnperspektivet utgör förskolor och parkytor samt verksamheter i Culturen möjliga 

mötesplatser. I det reviderade gestaltningsprogrammet för allmän platsmark (september 2020) 

har kulturtorget och markparkering minskats till förmån för en ny park – Kultruparken - om 

3000 kvm. Att cykel och gångtrafik prioriteras framför biltrafik i de nya planerna gynnar barns 

möjlighet att ta sig fram och orientera sig inom och i förhållande till stadsdelen.  

5.2.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Planförslaget ger en positiv konsekvens för angränsande områden eftersom Kopparlunden 

kommer att kopplas samman med stadsstrukturen och skapa nya mötesplatser och 

målpunkter/bättre tillgänglighet till befintliga målpunkter. Med fler målpunkter inom området 

och bostäder skapas mer liv och rörelse under större delar av dygnet.  

 

I området planeras grönområden som kan ses som naturliga platser för de boende i området att 

söka sig till utanför sitt eget boende. Detta bedöms vara extra viktigt för äldre som inte lämnar 

hemmet under dagen för att arbeta, samt för barn som går i förskola i området. 

 

Området kommer erbjuda många potentiella och kvalitativa mötesplatser, men sammantaget är 

ytan begränsad utifrån den höga exploatering som föreslås. Särskilt då Kopparlunden förmodas 

vara en attraktiv målpunkt för Västeråsare i gemen tack vare den välbevarade kulturmiljön. Detta 

har förbättrats något i granskningsskedet i och med ökning av ytan för Kulturparken. Samtidigt 

har torgytan för Femmans torg i nordöstra delen av DP Mitt minskat på grund av den lastzon 

som behövs för angöring till Verkstaden 6 och 14 (PB Kopparlunden mitt 200925.) 

 

Inom planområdet finns det god tillgång till kollektivtrafik och det beräknas vara max 300 meter 

till busshållplats var man än befinner sig inom området (MKB samrådshandling 2019). Enligt 

staden finns en beredskap för ökat underlag till de bussar som trafikerar området. Det bedöms 

inte finnas någon stor risk att kollektivtrafiken skulle ha för liten kapacitet i och med den 

flexibilitet som finns med buss som kollektivtrafikmedel.  

 

Revideringar i granskningsversioner september 2020  

  

❖ 10 % av de planerade bostäderna i samrådsförslaget för DP Norr har omvandlats till 

”Äldrevård”. Denna benämning preciserar inte i vilken utsträckning det handlar om 

äldreboende respektive någon form av vårdinrättning för äldre. Konsekvensen avseende 

invånarantal beräknas dock bli en minskning från samrådsversionens 1900 invånare till 

1853. Såväl allmänt tillgängliga ytor som bostadsgårdar kommer 

enligt detaljplanegruppen troligtvis inte nyttjas av äldreboendet på samma tider eller i 

samma utsträckning som övriga invånare.   
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❖ Kulturtorget och markparkering har minskat och gett utrymma för den 3000 kvm 

stora Kulturparken.  

❖ Torgytan för Femmans torg i nordöstra delen av DP Mitt har minskat på grund av den 

lastzon som behövs för angöring till Verkstaden 6 och 14   

5.2.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Tyréns bedömer det som centralt för Kopparlundens integration i staden att särskild hänsyn tas 

till att överbrygga de fysiska och mentala barriärer som omger Kopparlunden. Det handlar om 

att nya passager i form av broar och tunnlar ska vara trafiksäkra med tydlig trafikseparering, 

upplevas trygga (bredd och siktlinjer) samt erbjuda säkerhet och rörelsefrihet för barn och unga. 

Östra ringvägen har störst förutsättningar att anpassas till ett säkert och trivsamt trafikrum. 

Särskilt om kyrkogården kan öppnas upp och tillhandahålla ett lugnt gångstråk mellan staden 

och Kopparlunden.  

 

Den största utmaningen när det gäller detta är GC-bron över E18 i norr. Det är mycket viktigt att 

i möjligaste mån skapa en känsla av en naturlig förlängning av Kopparlunden över E18. Därmed 

är det nödvändigt att skapa en bred bro, helst med bulleråtgärder och gröna strukturer, med 

tydlig trafikseparering mellan gång och cykel samt goda siktförhållanden. Vid brofästet är det 

viktigt att förbindelsen in i Kopparlunden är säker, upplevs trygg och välkomnande. Vid behov av 

stödmurar föreslår Tyréns att dessa får en lutning som ökar sikten och den sociala kontrollen 

över ytan vid murens fot.  

 

För att stadsdelen ska bli integrerad i den övriga staden är det viktigt att åtgärder i anslutning 

till området planeras in mycket tidigt i byggskedet.  

 

Nedan presenteras Tyréns förslag till åtgärder gällande aspekten Sammanhållning baserat på 

analysen. Åtgärderna är numrerade och kopplade till aspekten med ett S=Sammanhållning. För 

varje förslag finns också angivet vem som är ansvarig för åtgärden. Samtliga åtgärdstabeller 

finns fristående som bilaga för lättare kunna revideras i det fortsatta arbetet. 

 

Vid revidering av tabellen 200930 har åtgärderna färgkodats för att visa på status avseende 

omhändertagande. För ofärgade åtgärder är status oklar alternativt att åtgärden är aktuell i 

senare skede. Färgkodningen har följande upplägg: 

 

Grönmarkerad Omhändertaget 

Orange Delvis omhändertaget 

Rött Ej omhändertaget 

Ofärgad Status oklar/senare skede 

 

 

Tabell 7. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende sammanhållning. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/kommentar 

Samman-

koppling 

Integrerad 

stadsdel 

S1 Viktigt att GC-bro 

över Pilgatan och 

vidare sträckning 

utanför 

Kopparlunden blir 

attraktiv, tydlig 

och inbjudande 

för gång- och 

cykeltrafik till och 

från staden och 

tåg-stationen.  

 

Staden  

Trygghet och 

säkerhet 

Trygg och 

säker gång- 

och 

cykeltrafik 

S2 GC-tunnel under 

Mälarbanan 

behöver utformas 

med omsorg 

beträffande 

Staden  
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trafiksäkerhet och 

trygghet – bredd, 

ljus, 

trafikseparering 

och social 

kontroll.  

Samman-

koppling 

Integrerad 

stadsdel 

S3  Trygg och säker 

GC-passage över 

Östra ringvägen 

och vidare in i 

staden. Ett 

attraktivt stråk 

genom kyrko-

gården bör 

öppnas upp och 

tillgängliggöras. 

Dialog med 

kyrkan.  

Staden Tyréns anser att det är 

av stor vikt att 

kyrkogården 

tillgängliggörs för 

lugn rekreation och 

stråk som förbinder 

Kopparlunden med 

staden då såväl 

rekreation som 

sammankoppling är 

utmaningar för god 

utveckling av 

Kopparlunden.  

Samman-

koppling, 

trygghet, 

barnperspektiv 

Integrerad 

stadsdel, 

säker 

skolväg 

S4 GC-bro över E18 Staden/Trafik-

verket 

Det är av stor vikt att 

GC-bro över E18 och 

vidare sträckning mot  

Emmausskolan och 

Mårtens hage  blir 

attraktivt, tydligt och 

inbjudande för gång- 

och cykeltrafik.  

Social hållbarhet, 

Social 

integration 

Integrerad 

stadsdel 

S5 Fylla området med 

social hållbarhet, 

arbetstillfällen, 

säkerställa 

blandning av 

funktioner och 

målpunkter - 

Konkretisering av 

stadens mål. 

 

Staden Bör utredas vidare.  

 

5.3 IDENTITET 

Denna aspekt hanterar vad som utmärker området såväl ur ett inifrånperspektiv som ur ett 

utifrånperspektiv.  

 

Sociala 

värden/ 

geografisk 

nivå 

Planområdet och dess 

kvarter 

Planområdets omgivning Staden 

 

Identitet 

Vad särskiljer bebyggelsen i 

planområdet gällande 

arkitektur och struktur? 

Finns det något/några 

särskilda landmärken inom 

planområdet eller i nära 

anslutning?  

Finns möjlighet för boende 

att sätta sin prägel på 

kvarteren/planområdet 

genom t.ex. dialog och 

medskapande? 

Hur kan identitet skapas i 

planområdet redan under 

byggtid? 

Vilka positiva 

identitetsskapande värden i 

området/närområdet är av 

vikt att bevara och/eller 

stärka i planområdet?  

Vilken identitet har 

planområdet i förhållande till 

omkringliggande områden? 

Stärker planen områdets 

identitet eller bryter den mot 

den? Vilka konsekvenser kan 

det medföra?  

Hur upplever boende i 

närområdet sin stadsdel?  

Hur beskrivs stadsdelen 

av människor i staden, 

myndigheter och media?  

Hur kan planområdet 

bidra till en stärkt och en 

attraktiv bild inom 

kommunen?  
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5.3.1 NULÄGE 

I dagsläget innehåller Kopparlunden en blandning av småindustrier, kontor, handel och kultur. 

Den industriella prägeln med vackra kulturmiljöskyddade tegelbyggnader har levt vidare trots att 

den tunga industrin har flyttat ut. Det finns få exempel i Sverige på så välbevarade storskalig 

industribebyggelse från industrialismens genombrottsår på slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet. Kopparlunden har med andra ord en säregen identitet. Det finns också en kollektiv 

stolthet över den forna starka metallindustrin i staden. Vissa delar av dygnet kan avsaknaden av 

bostäder och ett bredare vardagsliv, samt de stora öppna parkeringsytorna i stadsdelen ge 

upphov till kriminogena miljöer och upplevelsen av att det är ödsligt och otryggt. Dagens 

trafikstruktur främjar en bilberoende livsstil vilket också kan prägla områdets identitet.  

5.3.2 PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget möjliggör en utveckling av Kopparlunden från industrimiljö till tät blandstad. Den 

gamla bebyggelse kompletteras med ny modern vilket ämnar skapa en mer varierad 

stadsbebyggelse med plats för bostäder, förskolor, kontor, butiker, verksamheter och lokaler för 

aktiviteter. Stadsdelen blir därigenom en mer integrerad del av stadskärnan med goda 

förutsättningar för ett rikt och varierat folkliv. Förtätningen bidrar också till en mer 

sammanhängande bebyggelsestruktur med färre mellanrum i form av parkeringsplatser och 

asfaltsytor. 

 

Kulturmiljön klassas som riksintresse och större delen av de gamla byggnaderna kommer 

bevaras vilket ger området en mycket säregen historisk identitet. De som flyttar till platsen 

behöver dock känna möjligheten att sätta sin egen prägel och utforska platsens identitet när det 

gamla kompletteras med bostäder och skapar den nya identiteten. Detta skulle kunna planeras 

in i genomförandeplanen i form av medskapandeprocesser med nya boende i området.  

 

Delaktighet  

Tidigt i planprocessen genomfördes en designdialog (2013) då aktörer och individer bjöds in för 

att diskutera utvecklingen av området. Det som framkom i samband med det har sedan legat till 

grund för de förslag som arkitekter tagit fram. Det är dock inte tydligt på vilket sätt det 

omhändertagits. Det fanns flertalet kritiska röster mot höghus under dialogen. Med tanke på 

förslagets många höghus skulle detta behöva motiveras och återkopplas till de som deltog i 

dialogen för att upprätthålla legitimitet för projektet.   

 

I samrådsredogörelserna för alla tre DP har ett antal föreningar och organisationer, kommunala 

bolag, kommunala nämnder och förvaltningar, myndigheter, politiska partier och privatpersoner 

lämnat sina synpunkter. Det är dock oklart i samrådsdokumenten hur verksamheternas 

deltagande ser ut. Bland annat har Västerås Handel lämnat sina synpunkter och eventuellt 

fungerat som representant för restaurangerna och de privata verksamheterna i Kopparlunden. 

Några av synpunkterna från privatpersoner verkar komma från personer som äger en 

verksamhet i Kopparlunden. Här är några av de mest uttalade önskningar/rekommendationer 

från privatpersoner om Kopparlundens utveckling, enligt samrådsdokumenten:  

 

• Inga höghus 

• Prisvärda bostäder 

• Parkeringsplatser 

• Bevara kulturvärden 

• Cykel- och gångvägar   

 

Baserat på de intervjuer som genomförts i arbetet med denna SKA är det tydligt att de flesta 

aktörer som intervjuats inte känt till planerna eller haft möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Samtliga är dock spontant positiva till planerna även om de inte är insatta i dem. Några uttrycker 

viss oro över risken att parkeringsplatser i anslutning till deras verksamhet kommer minska, 

eller att bygget kommer minska tillgängligheten till deras verksamhet.  

5.3.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Kopparlunden kommer bli mer mångfunktionellt och ha goda förutsättningar att utveckla en ny 

spännande identitet. Det är dock viktigt att det ges utrymme för de som ska bo i området att 
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vara med och påverka utformning och sätta sin prägel på området. Förutom den starka 

historiska identiteten behöver det skapas en kompletterande modern dito kopplad till den nya 

byggnationen och utemiljön. Det innebär en omställning från bilcentrerad identitet till en mer 

gång- och cykelvänlig sådan.  

 

Av de aktörer som har verksamhet i området i dag som intervjuats i arbetet med denna SKA har 

ytterst få känt till planerna eller deras möjligheter att yttra sina åsikter om förändringen. De 

flesta av dem ser dock positivt på utvecklingen.  

5.3.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

För att nya boende i området ska ha en möjlighet att sätta sin egen prägel på området i någon 

utsträckning skulle det vara fördelaktigt om man under byggtiden kunde arbeta med att 

engagera individer i utformandet av gårdar och parker eller utvalda delar av dessa. Detta skulle 

också kunna skapa en form av experiment-utvärderings-process för att testa olika möblering och 

komposition av gårdar och offentliga ytor. Det skulle skapa mervärden som sociala kontaktytor, 

stärkt grannskap vilket ökar trygghet och hemkänsla under byggtiden som annars kan innebära 

påfrestningar på boendet.  

 

Tyréns anser att synpunkterna från de befintliga verksamheterna i området bör ha en särskild 

ställning när det gäller delaktighet, åtminstone från de verksamheter som har för avsikt att ha 

kvar sin verksamhet i området. 

 

Kulturparken – modern tolkning av kulturhistoria 

Tyréns ser positivt på förslaget att utöka storleken på Kulturtorget. Detta kan bli den park som 

området saknat. För att stärka barnperspektivet och stärka barnens förhållande till områdets 

identitet har Tyréns föreslagit att parken utformas med ett kulturhistoriskt tema. Detta är en 

naturlig plats för möten mellan Kopparlundenbor och andra Västeråsare. I tidiga dialoger har 

förslag inspirerade av Tom Tits i Södertälje förekommit, vilket kan plockas upp i utformningen 

av denna park i kombination med pedagogiska lekredskap kopplat till områdets historia av 

metallindustri.  

 

Nedan presenteras Tyréns förslag till åtgärder gällande aspekten Identitet baserat på analysen. 

Åtgärderna är numrerade och kopplade till aspekten med ett i=Identitet. För varje förslag finns 

också angivet vem som är ansvarig för åtgärden. Samtliga åtgärdstabeller finns fristående som 

bilaga för lättare kunna revideras i det fortsatta arbetet. 

 

Vid revidering av tabellen 200930 har åtgärderna färgkodats för att visa på status avseende 

omhändertagande. För ofärgade åtgärder är status oklar alternativt att åtgärden är aktuell i 

senare skede. Färgkodningen har följande upplägg: 

 

Grönmarkerad Omhändertaget 

Orange Delvis omhändertaget 

Rött Ej omhändertaget 

Ofärgad Status oklar/senare skede 

 

 

Tabell 8. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende Identitet. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/kommentar 

Identitet/ 

delaktighet/ 

trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

i1 Medskapande-

process med 

nyinflyttade 

Fastighetsägare 

/staden 

Tyréns ser stort 

värde i dessa typer 

av processer för att 

skapa identitet och 

trygghet under 

byggskedet.  

Identitet Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

i2 Gör kulturparken 

till en 

pedagogisk 

temapark för att 

belysa 

Staden Viktigt att få med 

verksamheterna i 

området (kanske 

främst de i 

Culturen) på 
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kulturhistorien i 

området 

utformning och 

innehåll. 

Kommunikation Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

i3 Kommunikations-

insats för att 

etablera den nya 

bilden av 

Kopparlunden 

som en gång- 

och cykelvänlig 

stadsdel 

Staden  

 

5.4 TRYGGHET 

Denna aspekt behandlar hur den fysiska miljön påverkar trafiksäkerhet och trygghet för olika 

målgrupper. 

 

5.4.1 NULÄGE 

Kopparlunden präglas idag av verksamheter som främst är aktiva under dagtid, varför området 

är obefolkat kvällstid vilket medför högre risk för brottslighet och otrygghet. Områdes präglas 

också av biltrafik och bristande förutsättningar för gående och cyklister förutom i de äldre 

kvarteren inom detaljplan mitt vilka på grund av sin småskalighet upplevs promenadvänliga. 

Området bedöms således i dagsläget vara undermåligt ur trafiksäkerhetssynpunkt för gående 

och cyklister. Vissa delar av dygnet kan avsaknaden av bostäder och ett bredare vardagsliv, samt 

de stora öppna parkeringsytorna i stadsdelen ge upphov till kriminogena miljöer och 

upplevelsen av att det är ödsligt och otryggt. 

5.4.2 PLANFÖRSLAGET 

Planförslagen innebär tillskapande av cirka 2000 bostäder och cirka 500 tillkommande 

arbetsplatser. Ambitionen är att skapa en stadsdel som tillhandahåller en blandning av bostäder, 

kontor och andra arbetsplatser, service och kultur. Det ska vara ett välbefolkat gaturum med 

mänsklig närvaro under större delen av dygnets timmar.  

 

I planbeskrivning för DP Syd (20190916) förklaras att förslaget inte skapar några baksidor och 

att det skapas god informell social kontroll genom bostadsfönster som bidrar till effekten ”ögon 

på gatan”. Denna detaljplan medger också en god mix mellan bostäder och verksamheter.  

 

I planbeskrivning för DP Norr (190523) beskrivs att det är viktigt att fasader är aktiva. Det 

beskrivs också att uteplatser ska vara upphöjda för att skapa tydlig gräns mellan privat och 

publikt. Entrétäthet och levande bottenvåningar med publikt innehåll eftersträvas och även där 

publikt innehåll inte är möjligt nämns vikten av ögon på gatan som uppnås genom bostäder i 

markplan, glaspartier och liknande. 

Sociala 

värden/ 

geografisk 

nivå 

Planområdet och dess kvarter Planområdets 

omgivning 

Staden 

 

Trygghet 

Är fönster placerade så att de skapa ”ögon” 

mot gatan?  

Finns det tydliga gränser mellan privata och 

offentliga rum?  

Riskerar det att skapas otrygga platser inom 

planområdet?  

På vilket sätt finns det förutsättningar för 

trygghet och aktivitet på dagtid och 

kvällar/nätter? 

Är de offentliga miljöerna trygga, trafiksäkra 

och tillgängliga för alla (oavsett ålder, 

bakgrund, kön, etnicitet, sexuell läggning)?  

Är stråk inom planområdet upplysta?  

Bidrar planen till fler 

människor i rörelse i 

och mellan områden?  

Kan barn röra sig till 

målpunkter i 

närliggande områden 

utan säkerhetsrisker 

förknippade med 

trafik?  

Är stråk till viktiga 

målpunkter trygga 

(t.ex. kollektivtrafik 

och mataffärer)?  

Bidrar 

planområdet till 

en tryggare stad 

för alla (oavsett 

ålder, bakgrund, 

kön, etnicitet, 

sexuell 

läggning)?  
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Planerna skapar förutsättningar för ett mer varierat vardagsliv med en kvällsbefolkning som 

tidigare saknades. Detta i kombination med att stora öppna parkeringsytor försvinner gör 

miljöerna mindre kriminogena då social kontroll i form av en informellt övervakande 

kvällsbefolkning med uppsyn mot gator och torg från bostadsfönster etableras.  

 

Att skapa aktiva bottenvåningar och fönster mot öppna ytor bidrar också till ökad trygghet. 

Tillsammans med ett tydligt nätverk av gator och platser som minimerar antalet ”baksidor” 

skapas goda förutsättningar för trygga och levande stadsmiljöer. 

 

I DP Mitt tillskapas dock ett fåtal bostäder, i detaljplanens norra respektive västra delar, vilket 

innebär liten kvällsbefolkning i områdets mellersta delar som enbart kommer innehålla 

verksamheter. Av de bostäder som planerades i samrådsförslaget i norra och västra delarna har 

en stor del dessutom ändrats till kontor och centrumverksamhet i granskningsversionen 

(200925). Detta på grund av utmaningar gällande siktlinjer åkallade av riksintresse kulturmiljö, 

buller samt brist på yta för att tillhandahålla tillräcklig förskolegård för den förskola som utgör 

krav vid tillskapande av bostäder.  

 

I planbeskrivningen förklaras dock att ambitionen är att området i den historiska kärnan – 

specifikt det så kallade kulturstråket (kopparlundsgatan) ska präglas av ett rikt folkliv under 

större delen av dygnets timmar. 

5.4.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Den stora fördelen med planalternativet ur trygghetssynpunkt är tillskapandet av en 

kvällsbefolkning genom de nya bostäder som uppförs. Detta blir också extra viktigt just 

eftersom området ska utgöra boendemiljö istället för som tidigare enbart vara till för 

verksamheter. DP Mitt (särskilt den historiska kärnan) kommer dock innehålla väldigt få bostäder 

vilket kan innebära fortsatt potentiella kriminogena miljöer med bristande trygghet.  

 

I det nordvästra hörnet av Kopparlunden – mot Emmausmotet – kommer den gamla stödmuren 

mot Kopparbergsvägen finnas kvar vilket innebär en fortsatt oövervakad yta mellan muren och 

Linverket. Muren är dessutom på detta ställe placerad längre in än Kopparbergsvägens körbana 

vilket gör att körbanan bildar som ett tak över denna yta. För att eliminera oönskad aktivitet på 

denna plats bör stödmuren flyttas ut och helst förses med en lutning så att det bildas en brant 

slänt ner mot platsen. Då tillskapas möjlighet till social kontroll från gående på 

Kopparbergsvägen.  

 

 

Figur 17. Nordvästra hörnet av Kopparlunden. Linverket till vänster i bild och stödmuren med 
Kopparbergsvägen som sticker ut och bildar en yta med bristande social kontroll. 
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Platsen har alltså inga naturliga flöden av människor eller trafik (detta sker istället på 

Kopparbergsvägen ovanför), så det handlar inte om att skapa en trygg miljö främst, utan en 

miljö som fungerar brottsförebyggande, då platsen kan vara attraktiv för kriminell verksamhet.  

 

Detta ska enligt granskningsversion 200923 omhändertas – möjligheten att gömma sig ska 

byggas bort.  

 

Vid rampen till GC-bron över E18 finns i skrivande stund två alternativa utformningar. Den ena 

innebär att rampen kringgärdas av stödmurar på upp emot 6 meter, vilket inte är en attraktiv 

utformning vare sig ur praktisk, estetisk eller trygghetsmässig synpunkt. Med den andra 

utformningen behövs inte stödmurarna, men då behövs istället en extra bro mellan brofäste och 

ramp, vilket innebär att GC-bron i praktiken blir 40 meter längre. Detta kan innebära vissa 

negativa konsekvenser då längden på bron och därigenom en sträcka utan möjliga flyktvägar 

förlängs. 

 

För att gå vidare med alternativ ett skulle stödmurarnas negativa inverkan gällande trygghet 

kunna minskas genom att de utformas med lutning på samma sätt som beskrivits ovan för 

muren vid det nordvästra hörnet av Kopparlunden. Detta skulle kunna öka den sociala kontrollen 

mellan murens övre del och den nedre (figur 18).  

Figur 18. Illustration av hur social kontroll kan stärkas genom terrassering eller släntning.   

 

 

 

Trygghet/trafiksäkerhet barnperspektiv (1) 

Den kanske viktigaste frågan avseende trygghet för barn i Kopparlundens trafikmiljöer handlar 

om gångfartsområdenas utformning, vilket behandlas under avsnittet Vardagsliv, se avsnitt 

5.1.3.  

 

Förutsättningar för levande stadsdel (2) 

DP Mitt kommer innehålla väldigt få bostäder vilket kan innebära fortsatt potentiella 

kriminogena miljöer med bristande trygghet. 

  

Osynligt 
utrymme 

Specifika frågor utifrån Västerås Stads specifikation 

1. Hur barnens trygghet blir med trafiken  

2. Hur planförslagen skapar förutsättningar för blandad och levande stadsdel, vilket kan  

påverka tryggheten. I exempelvis i den inre historiska kärnan i Dp Mitt planeras det  

inte för några bostäder i samrådsförslaget. Vad får det för konsekvenser för  

tryggheten?  

3. Hur byggnationen och genomförande av Kopparlunden påverkar tryggheten med  

störningar etc.    

4. Hur angöring till förskolor och bostadskvarter via garage under marken påverkar  

tryggheten för barn. 

 

Frågornas nummer finns angivna vid respektive rubrik där de behandlas. 
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Figur 19. Karta från gestaltningsprogram Allmän plats 2019-01-11. Det tilltänkta nord-sydliga Kulturstråket 
genom centrala Kopparlunden markerat i ljusgrönt. Parallella gator och gränder som exempelvis 
Glödgargränd med låg social kontroll markerade i Rött.  

 

I planbeskrivningen förklaras att ambitionen är att området i den historiska kärnan – specifikt 

det så kallade kulturstråket (kopparlundsgatan) ska präglas av ett rikt folkliv under större delen 

av dygnets timmar, vilket är möjligt om det finns lämpliga aktörer som är intresserade av det. 

Det är dock inget som går att styra i en plan. Visar det sig att verksamheterna på det tilltänkta 

kulturstråket av någon anledning inte bär sig ekonomiskt eller av andra anledningar lägger ner 

sin verksamhet är kvarteren återigen öde under kvällstid. Förutom Kopparlundsgatan finns det 

mindre gränder som exempelvis Glödgargränd där det inte finns ambitioner att skapa levande 

stråk (se figur 19). Denna gata bedöms ha mycket begränsad social kontroll under kvälls och 

nattetid, varför det finns förutsättningar för kriminalitet här.  

 

Som alternativt stråk för att ta sig tryggt mellan norr och söder under kvällstid skulle dock 

parkstråket öster om DP Mitt kunna fungera. Där erhålls social kontroll i form av ögon på gatan 

exempelvis från bostäder i kvarteren D4 och D5. När DP Öst på sikt byggs finns ytterligare 

chanser att stärka den sociala kontrollen i och med att fler bostäder tillkommer längs med 

stråket (Se figur 20).  

 

Trygghet och störningar under byggtid (3) 

Arbetet med framtagande av genomförandeplan för byggnationen av Kopparlunden har pågått 

parallellt med denna konsekvensanalys varför uppgifter om detta kommit in sent i arbetet samt 

vid skrivande stund (20200520) fortfarande befinner sig i på förslagsstadiet.  

 

I det utkast som presenterats är tanken att etableringen ska ske från öst till väst, och från 

mitten- utåt parallellt. Kopplingen över E18 i norr, i form av gc-bron planeras således ske i etapp 

1. Att de centrala delarna där inte så mycket anläggningsarbete kommer behövas kommer ligga 

tidigt i processen är med tanken att de som först flyttar in i området ska ha en lugn plats utan 

störning från byggarbeten.  

 

Att dela in etapperna på detta sätt bedöms vara bra ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Det 

innebär att de första som flyttar in i DP norr har en färdigbyggd passage över E18 vilket borgar 

för en säker skolväg till Emmausskolan utan störning från byggtrafik, då denna kommer angöra 

området från östra ringvägen/Kopparbergsvägen i väst. Skulle elever däremot välja 



 

 

 

Uppdrag: 302263, SKA för Kopparlunden 02020-06-01 

Beställare: Archus Development AB  

 

50(73) 

 

Figur 20. Mycket tidig skiss över möjlig struktur för DP Öst som kommer planläggas på sikt. Parkstråket 
med DP Syd respektive Öst på den högra sidan och DP mitt respektive Norr på den vänstra. Från det 
höga huset i kvarter D5 (DP Syd) kommer större delen av parkstråkets mellersta delar vara synliga. I norra 
delen av DP mitt och södra delen av DP Norr ersätts denna sociala kontroll över parkstråket av flertalet 
andra bostäder.  

 

 

Herrgärdsskolan eller Jensen grundskola väster om Kopparlunden är det oklart hur säker skolväg 

kan åstadkommas. Om flertalet nyinflyttade har barn i skolåldern och dessa exempelvis väljer att 

placera sina barn i Herrgärdsskolan eller Jensen grundskola väster om Kopparlunden finns 

överhängande risk för att föräldrar väljer att lämna sina barn med bil då de anser det otryggt för 

barnen att gå längs Metallverksgatan med förväntad stor andel byggtrafik. Möjligen kan de 

första som flyttar in rekommenderas att placera sina barn i Emmausskolan.  

 

Trygghet vid angöring via garage (4) 

Att angöra sin bostad via garage kan innebära ett otryggt moment om garaget inte är utformat 

utifrån principer om situationell brottsprevention. Det handlar till stor del om att skapa miljöer 

som är överblickbara, ljusa och strukturerade. En fördel kan också vara om garaget är indelat i 

mindre enheter kopplade till respektive bostadshus. Detta skapar mindre anonymitet vilket 

främjar social kontroll på samma sätt som på slutna bostadsgårdar. För barnperspektivet gäller 

samma faktorer, och barn antas dessutom främst röra sig i garaget i sällskap av vuxen. För 

angöring till förskola gäller samma sak.  

DP Öst med 
bostäder 
mot 
parkstråket 
tillkommer 
på sikt.  

Kvarter 
D5 
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5.4.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

För att säkerställa de bästa förutsättningarna för social kontroll i de centrala delarna av DP Mitt 

hade planen behövt medge bostäder i någon form på ett eller flera ställen i detta område. Detta 

är dock inte möjligt på grund av flera olika skäl, främst ekonomiska som kommer av kostnader 

för sanering av industrimark som krävs för ombildande till bostäder.  

 

Det är inom ramen för detaljplan svårt att säkerställa goda förutsättningar för minimerad 

uppkomst av brott och otrygghet till följd av bristande social kontroll utan bostäder som ur detta 

perspektiv innebär ”ögon mot gatan” kvälls- och nattetid. Det finns dock en mängd olika 

åtgärder som kan vidtas för att skapa samma effekt i ett kvarter. Det kräver dock en kontinuerlig 

planering och organisering av resurser i form av exempelvis riktad fastighetsförvaltning för att 

skapa levande bottenvåningar över tid eller arrangerande av kulturella aktiviteter kvällstid, eller 

en kombination av dessa. Det är naturligtvis också möjligt att tillföra formell social kontroll i 

form av kameraövervakning, vakter eller nattvandrare.  

 

Det får dock betraktas som att det finns relativt goda förutsättningar att skapa ett aktivt kvällsliv 

i området, då fastighetsägaren har ambitioner och erfarenhet av att skapa sådana miljöer och att 

kommunen har en form av kulturhubb redan på plats i området i form av kulturhuset Culturen. 

Det förmodas dock krävas en del strategiskt arbete med utveckling av denna hubb för att skapa 

en kreativ atmosfär som får fäste och etablerar sig över tid i området.  

 

Att det finns förutsättningar för ett aktivt kvällsliv innebär dock inte att det kommer finnas det 

över tid, och risken finns att detta stagnerar om det inte underhålls vilket kan skapa en 

problematisk och oattraktiv miljö.  

 

För att eliminera oönskad aktivitet på den obevakade platsen i nordvästra Kopparlunden bör 

stödmuren flyttas ut och helst förses med en lutning så att det bildas en brant slänt ner mot 

platsen. Då tillskapas möjlighet till social kontroll från gående på Kopparbergsvägen.  

 

Nedan presenteras Tyréns förslag till åtgärder gällande aspekten Trygghet baserat på analysen. 

Åtgärderna är numrerade och kopplade till aspekten med ett T=Trygghet. För varje förslag finns 

också angivet vem som är ansvarig för åtgärden. Samtliga åtgärdstabeller finns fristående som 

bilaga för lättare kunna revideras i det fortsatta arbetet. 

 

Vid revidering av tabellen 200930 har åtgärderna färgkodats för att visa på status avseende 

omhändertagande. För ofärgade åtgärder är status oklar alternativt att åtgärden är aktuell i 

senare skede. Färgkodningen har följande upplägg: 

 

Grönmarkerad Omhändertaget 

Orange Delvis omhändertaget 

Rött Ej omhändertaget 

Ofärgad Status oklar/senare skede 

 

 

Tabell 9. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende Trygghet. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/komm

entar 

Brottsförebygg-

ande/Trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

T1 Förse stödmurar 

till ramp vid 

brofäste GC-bro 

över E18 med 

lutning för att öka 

förutsättningarna 

för social kontroll.  

Allmän 

platsmark/ 

Staden/DP 

Norr/DP Öst 

Ej 

färdigutrett  

september 

2020.  

Brottsförebygg-

ande/Trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

T2 Garage – tillämpa 

principer om 

situationell 

brottsprevention 

vid utformning.  

DP Norr, DP Syd Använd 

förslagsvis 

konceptet 

CPTED vid 

projektering. 

Delvis 

omhändertaget 
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på Dp-nivå i 

Dp Norr 

planförslag 

200923 

Trygghet Levande 

Kopparlunden 

T3 Etablera plan för 

aktivering av 

Kopparlundsvägen  

DP Mitt, 

fastighetsägare, 

Culturen, Staden 

Möjlighet att 

tillämpa plats-

aktivering, 

placemaking 

eller annan typ 

av med-

skapande i 

samverkan.  

Brottsförebyggand

e/Trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättnignar 

T4 Bygg bort 

möjlighet att 

gömma sig under 

stödmur mot 

Kopparbergsvägen

/Emmausmotet 

Allmänt 

platsmark, DP 

Norr 

Omhändertage

t i 

Gestaltningspr

ogram för DP 

Norr 200904 

 

5.5 REKREATION 

Denna aspekt hanterar tillgången till kvalitativa utomhusmiljöer som främjar lek, rekreation och 

fysisk aktivitet.  

 

Sociala 

värden/ 

geografisk 

nivå 

Planområdet och dess 

kvarter 

Planområdets 

omgivning 

Staden 

 

Rekreation 

Finns tillgängliga 

utomhusmiljöer i planområdet 

av tillfredställande storlek och 

kvalitet?  

Främjar planens offentliga 

miljöer lek, rekreation, rörelse 

och lärande?  

Lockar utomhusmiljöerna 

flera/olika grupper i samhället? 

Finns det gröna 

utomhusmiljöer i 

närliggande områden?  

Bidrar planområdet till att 

gröna utomhusmiljöer blir 

tillgängliga för fler 

människor?  

Bidrar planen till en rättvis 

fördelning av 

utomhusmiljöer 

(grönområden) för boende 

i omkringliggande 

områden? 

5.5.1 NULÄGE 

I dagsläget innehåller Kopparlunden en blandning av småindustrier, kontor, handel och kultur. 

Den industriella prägeln har levt vidare trots att den tunga industrin har flyttat ut. Vissa delar av 

dygnet kan avsaknaden av bostäder och ett bredare vardagsliv i stadsdelen ge upplevelsen av att 

det är ödsligt och otryggt. Detta gäller särskilt de stora markparkeringarna och de dåligt 

utnyttjade asfaltsytorna. Tillgången på grönyta i området är mycket begränsad och det finns inte 

någon sammanhängande park för lek, spel och vistelse. Närmsta park ligger cirka 500 meter 

sydväst om planområdet på andra sidan Östra Ringvägen, intill kyrkogården. Trots närheten till 

centrum kan Kopparlunden upplevas som avskilt i och med de barriärer som omger området, i 

synnerhet E18 och järnvägen. 

 

Befintlig mark inom planområdet är till övervägande del antingen bebyggd eller asfalterad. 

Vegetationen består av ett antal trädalléer, några skyddade äldre, samt enstaka mindre gräsytor. 

 

Barnperspektivet 

Dagens Kopparlunden är inte ett område som är anpassat för barn, med avseende på exempelvis 

trafiksäkerhet, trygghet, etc. Det ger i sin tur påverkan på möjlighet till lek, rekreation och 

lärande 

5.5.2 PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget möjliggör en utveckling av Kopparlunden från industrimiljö till tät blandstad, med 

ett antal mindre parker och gröna stråk. I Norr planeras en park i anslutning till GC-bron över 
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E18. Från denna löper sedan ett grönstråk söderut med ett antal mindre fickparker och mindre 

torgbildningar för att sedan mynna ut i Verksparken i DP Mitt. I DP mitt planeras också i det 

reviderade gestalningsprogrammet (september 2020) för ett förstorat Kulturtorg om 3000 kvm 

som den största offentliga ytan i området.  

 

I planbeskrivning för DP mitt förklaras det att för de bostäder som planeras kommer 

bostadsgårdarna vara den primära utemiljön för småbarnslek. I revideringsprocessen av 

planförslaget har dock antalet bostäder minskat och utökning av det planerade Kulturtorget 

föreslagits.  

 

Det planeras en stadsdelspark öster om DP mitt, men det kommer dröja innan den står klar. 

Kopparlundsvägen planeras som ett kulturstråk med små torgbildningar, där man tänker sig 

sittplatser, uteserveringar, cykelparkeringar etc. Stråket mynnar ut i Kulturtorget i söder där det 

är tänkt kunna arrangeras kulturella evenemang. 

 

Gymnasieskola/högskola förekommer på flera platser i Kopparlunden. De har ej behov av friytor 

men de kommer naturligtvis nyttja ytor i området. Utifrån rekreation- och barnperspektiv menar 

man vidare att det är viktigt att bostadsgårdarna håller hög kvalitet avseende vegetation, ljus 

och solljus samt trivsel. Det nämns också att även takytor kan nyttjas som utemiljö för bostäder, 

förskolor och verksamheter.  

 

Söder om Östra kyrkogården finns Utanbyparken med lekplats, cirka 500 meter väster om 

planområdet. I planbeskrivning för DP syd (20190916) talas det också om Johannelundsparken 

som ligger 100 meter väster om Kopparlunden i nivå med DP Norr, på andra sidan 

Kopparlundsvägen
44

.  

 

I den friyteutredning som tagits fram föreslås Kopparlundens parkstråk som löper parallellt med 

kulturstråket i nord-sydlig riktning genom en stor del av området fortsätta norrut och söderut ut 

ur området för att på så vis skapa en grön struktur som mentalt för området närmare de större 

rekreationsområden som finns i närliggande delar av staden.  

 

Förskolegårdar 

I Kopparlunden planeras tre förskolor – en i DP syd och två i DP norr (se figur 21). Enligt riktlinjer 

för storlek och kvalitet på skol- och förskolegårdar (Västerås stad, stadsbyggnadsförvaltningen, 

2019), är utgångspunkten en friyta på minst 40 m
2

 per barn och minst 3000 m
2

 stor 

förskolegård. Tyréns har med respektive detaljplanegrupp i processen att arbeta om 

planförslagen diskuterat lösningar för hur förskolegårdarna kommer så nära dessa riktlinjer som 

möjligt. I DP norr har detta varit en större utmaning på grund av att denna detaljplan innefattar 

fler förskolor vilket medför större behov av friyta som i sin tur tar friyta i anspråk från 

bostadsgårdarna. DP norr har dessutom haft mycket synpunkter på riksintresse kulturmiljö samt 

bullerproblematik att ta hänsyn till, varför det är den mer komplexa detaljplanerna av de tre, 

med många olika perspektiv att ta hänsyn till.  

 

Hälsa och välbefinnande  

I området är gång- och cykeltrafik prioriterat och planprogrammets intentioner är att det ska 

vara möjligt att köra bil inom området men att genomfartstrafik ska vara förbjuden. Detta kan 

bidra till minskad biltrafik i området vilket i sin tur kan ge positiva hälsoeffekter genom 

förbättrad luftkvalitet samt minskade bullernivåer. Det uppmuntrar även till ökad vardagsmotion 

för invånarna. 

 

 
44http://kartor.vasteras.se/sam/#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,vasteras/v/1/s/0,lekplatser/v/1/s/1&center=153797,
6612614&zoom=4&map=vas  
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Figur 21. Planerade förskolors placering i Kopparlunden.  

 

5.5.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING  

Inom planområdet finns i dagsläget en liten andel grönska vilket gör det viktigt att bevara de 

träd som finns där. Planområdet får en utvecklad grönstruktur genom det nya planförslaget. De 

parker, bostadsgårdar och torg som skapas i området kommer bidra till ökad grönstruktur. Ytor 

för idrott och fysisk aktivitet kommer dock vara begränsade, varför koppling till större 

rekreationsområden i närheten är mycket viktig för hälsa och välbefinnande. Den viktigaste 

kopplingen från denna synpunkt är den norra som sker genom upprättande av en GC-bro över 

E18. På andra sidan vägen ligger Ringvallens IP med fotbollsplaner och grönytor. Norr om denna 

ligger Emausskolan som kommer utöka sin kapacitet för att kunna ta emot barn som kommer bo 

i Kopparlunden. Norr om skolan finns Mårtenshage som är ett större sammanhängande 

grönområde. Till Mårtens hage är det cirka 600 meter från norra delen av Kopparlunden.  

 

 

 

Friyta (1+2) 

I den Friytekartering som genomförts av Fojab föreslås baserat på Västerås stads 

Grönstrukturplan ett projektspecifikt mål om 5 kvm allmänt tillgänglig friyta per invånare och 

totalt minst 10 kvm per invånare inom 300 meter från bostaden. Som riktlinje för total friyta i 

området tillämpas UN Habitats rekommendationer om minst 15% av totala markytan. Dessa 

riktlinjer uppnås med föreslagen exploatering med 22% allmänt tillgänglig friyta i området och 

15 kvm friyta per invånare, samt 26 kvm tillgänglig friyta per invånare inom 5-10 minuters 

promenad, vilket enligt grönstrukturplanen motsvarar cirka 300 meter.  

Specifika frågor utifrån Västerås Stads specifikation 

1. En hög exploateringsgrad, hög mängd hårdgjord yta och få allmänna/öppna ytor i  

förhållande till antalet människor som kommer att bo och röra sig i området.  

2. Tillgång och nåbarheten till friytor inom och utanför Kopparlunden. 

 

Frågornas nummer finns angivna vid respektive rubrik där de behandlas. 
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Den allmänna friytan har mot bakgrund av detta bedömts vara god inom Kopparlunden. Att det 

sedan saknas större yta för idrott eller mer ytkrävande fysisk aktivitet är en brist, vilken bör 

kompenseras genom kreativ utformning av de rekreationsytor som finns, exempelvis genom 

olika typer av utegym, motionsslingor och annat som stimulerar rörelse för personer i alla åldrar. 

Den relativa närheten till bollplaner och grönområden norr om E18 bedöms utgöra ett bra 

komplement under förutsättning att stråket dit inklusive GC-bron blir attraktivt. Det senaste 

förslaget gällande allmän platsmark – att minska antalet parkeringsplatser utanför Culturen till 

fördel för ett större torg/park är en mycket välkommen förändring.  

 

Kulturparken – modern tolkning av kulturhistoria 

Att öka storleken på Kulturtorget ser Tyréns mycket positivt på. Detta kan bli den park som 

området har saknat. För att stärka barnperspektivet och stärka barnens förhållande till områdets 

identitet har Tyréns föreslagit att parken utformas med ett kulturhistoriskt tema. Detta är en 

naturlig plats för möten mellan Kopparlundenbor och andra västeråsare. I tidiga dialoger har 

förslag inspirerade av Tom Tits i Södertälje förekommit, vilket kan plockas upp i utformningen 

av denna park i kombination med pedagogiska lekredskap kopplat till områdets historia av 

metallindustri.  

 

Bostadsgårdar och förskolegårdar (1) 

Att planera för förskolegårdar som uppnår riktlinjerna om 3000 kvm sammantagen yta i en tät 

stadsstruktur är en utmaning i sig. Ska dessutom bostadsgårdarna som ligger i anslutning 

uppnå riktlinjen 20 kvm per 100 BTA föreligger en ännu större utmaning. Med tanke på att 

Kopparlunden helt saknar etablerad naturmark/skogsmark vilket är en brist ur pedagogisk 

synvinkel för barn som också har begränsad rörelsefrihet bedömer Tyréns att det är av särskild 

vikt att göra allt som står till buds för att uppnå nationella rekommendationer och riktlinjer 

avseende faktorer som går att påverka. Genom samnyttjande av bostadsgårdar och 

förskolegårdar kan riktlinjerna för yta för bägge dessa gårdsformer uppnås. Detta förslag 

baseras på antagandet att de flesta i gruppen boende nyttjar gården under kvällar och helger, 

dvs då förskolan inte har någon verksamhet. För att få till en god miljö för såväl boende som 

förskola krävs dock extra kreativa arbetsinsatser vid planering av utemiljön. I de fall gården ska 

delas av flera bostadsrättsföreningar är det bra om det finns en rumslig indelning som markerar 

gränsen mellan dessa föreningars yta. Detta förslag kan innebära utmaningar när det gäller 

förvaltning av hela den gemensamma utemiljön.  

 

Vad gäller yta bostadsgård per person har detta inte behandlats i friytekarteringen. Detta har 

föranlett en särskild studie av detta inom denna SKA. Riktlinjen för detta baseras på forskning 

som presenterats i kapitel 3.2 och innebär att det bör finnas 20 kvm yta bostadsgård per 100 

BTA, dvs ungefär per lägenhet. Det finns täta stadsdelar där motsvarande siffra är 10 kvm och 

forskning som förespråkar ett mer pragmatiskt förhållningssätt där riktlinjen anges som ett 

spann mellan 10-20 kvm. Denna SKA tillämpar 20 kvm som riktlinje men bedömer inte projektet 

som utdömt om siffran hamnar därunder på några av områdets bostadsgårdar. Det är 

naturligtvis inte enbart storleken på bostadsgårdar som angör dess kvalitet. Det är exempelvis 

också viktigt att gårdarna erbjuder avskildhet och tydligt signalerar privat mark för att 

brottsförebyggande och trygghetsskapande principer om social kontroll ska fungera väl.  

 

I DP mitt uppnår samtliga (2 stycken) bostadsgårdar riktlinjen med 24,7 respektive 21,25 kvm 

gårdsyta per 100 BTA.  

 

I DP syd uppnår ingen av bostadsgårdarna riktlinjen. I det större kvarteret H4 ligger siffran på 

cirka 17 kvm, vilket betraktas som bra. Denna siffra innefattar gårdsyta på tre punkthus, vilket 

alltså är en förutsättning för bedömningen i denna SKA. Att kompensera små bostadsgårdar med 

gröna vistelseytor på tak är en relativt ny företeelse vilken ännu ej utvärderats. Det är således 

oklart vilka sociala värden detta kan få. I den aktuella planen bör dock takgårdar tillföra 

kvaliteter, särskilt för introvert rekreation. De planerade takgårdarna skulle dessutom ha goda 

solförutsättningar och tillhandahålla utsikt.  

 

I och med Tyréns förslag att stänga gården för kvarter H4 för allmänheten kunde den yta som 

upptogs av trappor, ramper och öst-västligt gångstråk istället tillföras den totala gårdsytan. 

Därmed uppnår det nuvarande förslaget en 3000 kvm stor förskolegård och cirka 17 kvm 
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gårdsyta per 100 BTA med en tydlig avgränsning mellan privat och offentligt samt goda 

förutsättningar för introvert rekreation med takgårdar som ytterligare komplement. Därmed är 

Tyréns förslag om samnyttjande av förskolegård/bostadsgård inte lika relevant. Det är dock 

ändå önskvärt om förskolegården kan vara utformad så den även tilltalar de boende, då det 

skapar ytterligare kvalitet i boendemiljön.   

 

I det stora sammanbyggda kvarteret D4-D5 har bostadsgården ökat från 9 kvm per 100 BTA till 

10,5 kvm per 100 BTA i granskningsförslaget. Då ingår inte ytan för portikerna, men däremot 

ytan som upptas av stråket som korsar gården. I ytan är också inräknat takterrass på gårdshus. 

Denna gård har därmed inte den minsta gården i Kopparlunden längre, vilket är positivt. Antalet 

bostäder har minskat, men kvarteret har fortfarande en hög exploateringsgrad (se figur 22 för 

jämförelse) och kvaliteten på bostadsgården utmanas fortfarande av gårdens begränsade 

territoriella egenskaper främst på grund av stråket som korsar gården. Den nya takterrassen har 

en viss kompensatorisk effekt för detta.  

 

 

Figur 22.  H4 och D4 på stadstyp diagram av Rådberg 2000. 

 
I revideringen av kvarteret ingår också att omarbeta gårdsmiljöerna till att vara mer slutna, för 

att stärka förutsättningarna för introvert rekreation och öka gårdarnas territorialitet vilket är 

viktigt ur brottsförebyggande och trygghetsskapande synpunkt. Detta har i granskningsförslaget 

omhändertagits till viss del i och med inrättande av en takterrass. Denna gård har ytterligare 

H4 
D4 
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utmaningar när det gällerbrottsprevention och trygghet då gården genomskärs av ett GC-stråk 

som går genom bostadshuset i en portik. GC-banan stjäl yta från gården och portiken innebär en 

risk för otrygghet i och med den problematik som kan uppstå med bristande siktlinjer i den här 

typen av passager.  

 

I granskningsförslaget har takterrass tillkommit vilket kompenserar för bostadsgårdens låga 

territorialitet. Inne i den norra allmänt tillgängliga portiken föreslås också entréer eller fönster 

vilket ökar den sociala kontrollen i portiken (Planbeskrivning DP Syd 200923). 

 

Tyréns avrådde från att bygga ihop byggnaderna D4 med D5 på grund av att den långa 

storskaliga fasad som bildas. Denna typ av miljöer kan bli mindre befolkade och upplevas 

otrygga då det är långt till närmsta flyktväg om man är eller upplever sig förföljd. Att inte bygga 

ihop husen skulle dock innebära problem ur bullersynpunkt. Nuvarande förslag innebär att 

byggnaderna byggs ihop med ytterligare en portik i denna södra del av kvarteret. Detta då en 

kulvert är belägen i utrymmet mellan husen och alltså behöver vara åtkomlig för inspektion. 

Det är dock troligt att denna portik kommer vara stängd för allmänheten och öppnas med 

boendes tagg, vilket gör att denna portik inte kommer medföra samma negativa konsekvenser 

som den norra.  

 

 

Figur 23. Kvarter J1 i DP Syd med platsbildning i anslutning.  

 

Bostadsgården i kvarteret J1 som uppgår till 950 kvm ger cirka 9 kvm per 100 BTA vilket i sig är 

svagt. Gården har dock goda förutsättningar att tillhandahålla god territorialitet i och med sin 

slutenhet (se figur 23). Den är också tillräckligt stor för att kunna utformas med rumsliga 

indelningar för olika typer av aktiviteter som kan pågå samtidigt. En del av platsbildningen 

mellan den östra och västra delen av kvarteret skulle med fördel kunna planeras för 

lekplats/park som kan nyttjas av barn boende i kvarteret och samtidigt främja möten mellan 

dessa barn och andra från andra delar av området eller från andra delar av Västerås. I 

diskussioner med DP-gruppen har detta dock bedömts mindre lämpligt med hänsyn till 

angränsande gator och behov av att stängsla in lekytor, vilket begränsar övrig användning av 

torget.   

 

Vad gäller DP norr föreslog Tyréns att det öst-västliga stråket skulle utgå för att ge mer utrymme 

åt bostadsgård och förskolegård. Tyréns ansåg att de kvaliteter som ett offentligt stråk av den 

karaktären har i form av offentliga mötesplatser och säker skolväg för barn boende i kvarteren 

vägde lättare än bostadsgårdar och förskolegårdar av tillräcklig storlek enligt rådande riktlinjer.  

 

Denna omprioritering av ytan har inte skett då DP-gruppen och staden vill ha stråket kvar. 

Tyréns föreslog också samnyttjande av bostadsgårdar/förskolegårdar för att uppnå riktlinjerna, 

vilket däremot fångats upp i planerna. Tyréns förslag utgick dock från att det nämnda stråket 

skulle utebli och därmed den samnyttjade ytan vara större. I nuvarande förslag kommer graden 

av slitage vara högre på grund av de många som ska nyttja den relativt begränsade ytan.  

 

I granskningsversionen uppgår den västra förskolegården till 2754 kvm vilket är 246 kvm 

mindre än rekommendationen. Detta kompletteras med 266 kvm på takterrass. Kopparlunden 

hör dock till de områden som av staden räknas som centrumnära då vägledningen om 

gårdsstorlek anses stå i konflikt med Översiktsplanens mål om närhet för boende till skola och 

förskola. Därmed bör de 246 kvm som saknas kunna hänvisas till detta särskilda skäl nummer 4. 

Vad gäller den östra förskolegården som också hade kunnat få större yta om det öst-västliga 

stråket hade uteblivit har den en yta på 1500 kvm, vilket alltså uppgår till hälften av den 

rekommenderade ytan. Tyréns anser att det är svårare att åberopa särskilda skäl med denna 

stora avvikelse från riktlinjerna. Möjligen kan förskolans närhet till grönområdena i Mårtens hage 
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norr om Kopparlunden kompensera något, liksom gårdens direkta anslutning till parkstråket i 

Kopparlunden. Den östra förskolan har också minskat från fyra till tre avdelningar.  

 

Vad gäller bostadsgårdarna som tidigare ansågs mycket små innebär det nya förslaget att de 

som minst uppgår till 10 kvm per 100 BTA. Vid samnyttjande med förskolegårdarna uppgår ytan 

till 13 kvm per 100 BTA och vid tillskapande av takgård något högre.  

 

I revideringen av DP Norr har Tyréns också föreslagit att omarbeta gårdsmiljöerna till att vara 

mer slutna, för att stärka förutsättningarna för introvert rekreation och öka gårdarnas 

territorialitet vilket är viktigt ur brottsförebyggande och trygghetsskapande synpunkt. Detta 

förslag har hörsammats och det omarbetade förslaget ser bra utifrån denna aspekt.  

  

Revideringar i granskningsversioner september 2020  

 

❖ Antalet bostäder i D4/D5 har minskat från cirka 240 i samrådet till cirka 200 i 

granskningsförslaget, vilket motsvaras av 24 300 kvm BTA i samråd respektive 20 850 kvm 

BTA i nuvarande förslag. Gårdsytan per 100 BTA uppgår till 10,5 kvm. 

❖ Takterrasser har tillkommit vilket kompenserar för bostadsgårdens (D4/D5) låga 

territorialitet.   

❖ Takterrasser har tillkommit i kvarter H4 som också fått ökade territoriella kvaliteter och en 

förskolegård som uppnår riktlinjen 3000 kvm.  

❖ Inne i den norra allmänt tillgängliga portiken föreslås entréer eller fönster vilket ökar den 

sociala kontrollen.  

❖ Den västra förskolegården i DP Norr uppnår nästan riktlinjen 3000 kvm och kompenseras av 

takgård. Den östra förskolegården uppnår dock ej riktlinjen men har istället minskat antalet 

avdelningar. 

❖ Bostadsgårdarnas territoriella kvaliteter har ökat i DP Norr.  

❖ Bostadsgårdarnas yta har ökat något i DP Norr.  

5.5.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Nedan presenteras Tyréns förslag till åtgärder gällande aspekten Rekreation baserat på analysen. 

Åtgärderna är numrerade och kopplade till aspekten med ett R=Rekreation. För varje förslag 

finns också angivet vem som är ansvarig för åtgärden. Samtliga åtgärdstabeller finns fristående 

som bilaga för lättare kunna revideras i det fortsatta arbetet. Vid revidering av tabellen 200930 

har åtgärderna färgkodats för att visa på status avseende omhändertagande. För ofärgade 

åtgärder är status oklar alternativt att åtgärden är aktuell i senare skede. Färgkodningen har 

följande upplägg: 

 

Grönmarkerad Omhändertaget 

Orange Delvis omhändertaget 

Rött Ej omhändertaget 

Ofärgad Status oklar/senare skede 

 

 

Tabell 10 Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende Rekreation. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/kommentar 

Friyta 20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA 

R1 Minska exploatering alt 

omdisponera 

byggnadsvolymer 

D4/D5 

(DP Syd) 

Förslag från Tyréns 

som inte tagits med i 

revideringen. 

Till någon del 

omhändertagen 

i Planbeskrivning DP 

Syd 200923  
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Friyta 20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA /Levande 

Kopparlunden. 

R2 Komplettera 

bostadsgård med 

lekpark på platsbildning 

i anslutning till 

bostadshuset 

J1(DP Syd) Förslag från Tyréns 

förmedlat till DP Syd. 

Ej aktuellt. 

(September 2020) 

Bostadsgård/ 

förskolegård 

20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA /Stadens 

riktlinjer 

förskolegårdar 

R3 Planera för samnyttjande 

av bostadsgård 

/förskolegård 

DP Norr Förslag från Tyréns 

som kan utredas 

vidare. 

Omhändertaget i Dp 

Norr planförslag 

200923 

Bostadsgård/ 

förskolegård 

20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA /Stadens 

riktlinjer 

förskolegårdar 

R4 Stäng av bostadsgården 

kvarter H4 för 

allmänheten.  

H4 (DP 

Syd 

Förslag från Tyréns 

som kommit med i 

reviderat förslag. 

(Planbeskrivning DP 

Syd 200923) 
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6 REKOMMENDERAT FORTSATT ARBETE 

Förutom de rekommendationer som presenteras i åtgärdstabellerna i kapitel 5 kan Tyréns 

rekommendera en uppdaterad SKA gällande DP Öst när det är dags för den att prövas. Tyréns 

rekommenderar samtliga parter i den fortsatta processen att arbeta vidare med åtgärderna i 

åtgärdstabellerna som finns i rapporten så väl som samlat i kapitel 7. Förutom de 

rekommendationer som presenteras i åtgärdstabellerna kan Tyréns rekommendera en separat 

SKA gällande DP Öst när det är dags för den att prövas. Det bör också genomföras en 

utvärdering av det praktiska utfallet i projektet kopplat till planprogram och visionsdokument. 

Tyréns bistår gärna i vidare utredningar och diskussioner om vilka åtgärder och insatser som bör 

prioriteras i kommande skeden.  
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7 SAMLAD BEDOMNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG   

Här redovisas en samlad bedömning av analyserade sociala aspekter av samrådsförslag för DP 

Syd, Mitt och Norr och de revideringar som arbetats fram i samband med att denna sociala 

konsekvensanalys tagits fram. Det är ett speciellt förfarande att genomföra en konsekvensanalys 

på material som ständigt är i förändring. Likaväl som det är värdefullt för helheten att föra in 

olika perspektiv i en pågående process är det en utmaning att presentera resultatet av en sådan 

process och analys i en rapport och som en samlad bedömning.  

 

Bedömningen har genomförts i matrisform där checkpunkter från Tyréns analysmodell synkats 

med stadens mål och riktlinjer. Viss överlappning finns mellan respektive aspekt i 

analysmodellen.  

 

Bedömning redovisas enligt följande 

 

• Planerna svarar väl mot checkpunkter och stadens mål och riktlinjer (markerad i grön i 

tabellerna). 

• Planerna svarar delvis mot checkpunkter och stadens mål och riktlinjer alternativt är 

svårt att bedöma (markerad i gul i tabellerna). 

• Planerna svarar ej mot checkpunkter och stadens mål och riktlinjer (markerad i röd i 

tabellerna). 

 

Den sammanvägda bedömningen av respektive aspekt ser ut som följer: 

 

Tabell 11. Sammanvägda bedömningen av respektive aspekt 

Bedömning av de 11 

checkpunkterna 

Planerna svarar väl mot 

checkpunkter och 

stadens mål och 

riktlinjer. 

 

Planerna svarar delvis 

mot checkpunkter och 

stadens mål och 

riktlinjer alternativt är 

svårt att bedöma.  

 

Planerna svarar ej 

mot checkpunkter 

och stadens mål och 

riktlinjer. 

 

Vardagsliv 8 3 0 

Sammanhållning 6 3 0 

Identitet 6 4 0 

Trygghet 6 4 0 

Rekreation 2 4 0 

 

 

Sammantaget bedöms detaljplanerna Syd, Mitt och Norr skapa övervägande positiva sociala 

konsekvenser för Kopparlunden och Västerås. Störst utmaning vad gäller negativa sociala 

konsekvenser har aspekten Gröna Miljöer. Detta har att göra med målkonflikten att bygga tät 

stad med de sociala och ekonomiska värden det medför och samtidigt uppnå rimlig rymlighet.  
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Vardagsliv 

Checkpunkter utifrån 

Tyréns analysmodell 

Stadens mål och 

riktlinjer 

Bedömning/Kommentar 

Kommer kvarteren byggas 

och anpassas för olika 

målgrupper? 

Hälsa, välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Det finns ambitioner hos fastighetsägarna 

att upplåta bostäderna med olika 

upplåtelseformer. Studentbostäder och 

kategoribostäder diskuteras. Området 

förmodas innefatta barnanpassade miljöer 

såväl som kulturella verksamheter för olika 

åldrar.  

Planeras området utifrån 

tillgänglighet för 

barnvagnar, äldre och 

personer med 

funktionsnedsättning? 

Hälsa, välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Tillgängliga 

Kopparlunden 

Viktigt med kunskap på detaljnivå vid 

projektering och bygglovsskede.  

Har entréer och 

funktioner i byggnader 

goda förutsättningar att 

tillgänglighetsanpassats?   

Hälsa, välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Tillgängliga 

Kopparlunden 

Viktigt med kunskap på detaljnivå vid 

projektering och bygglovsskede. 

Är gång och cykel 

prioriterat framför 

biltrafik? 

Tillgängliga 

Kopparlunden, Hållbara 

Kopparlunden, Enkelt 

att gå och cykla 

Ja 

Möjliggörs etablering av 

verksamheter på kort och 

lång sikt? 

Levande Kopparlunden Det möjliggörs etablering av olika 

verksamheter, det är dock oklart hur det 

säkerställs att det blir en blandning 

avseende små och stora/resursstarka 

respektive resurssvaga.  

Planeras lekmöjligheter 

nära bostaden? 

Hälsa, välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Hållbara Kopparlunden 

Ja. Det vore värdefullt om barn i området 

kunde göras delaktiga i utformning på 

något sätt.  

Finns det en plan för hur 

attraktiva vardagsmiljöer 

kan stödjas redan under 

byggtid?   

Hälsa, välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Levande Kopparlunden 

Genomförandeplanen bör förtydliga vikten 

av samverkan och medskapande genom de 

olika etapperna.  

Finns funktioner för 

kollektivtrafik, 

verksamheter, service, 

grönområden och andra 

viktiga funktioner 

tillgängliga i närheten av 

planområdet? 

Levande Kopparlunden Det planeras för funktioner inom området 

samt finns även i närheten.  

Kompletterar planen med 

funktioner som saknas i 

omkringliggande 

områden?  

Levande Kopparlunden Det finns begränsningar i hur pass mycket 

av detta som styrs/går att styra i detta 

skede.    

Bidrar planen till en rättvis 

fördelning av resurser i 

staden? 

Hälsa, välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Nybyggda bostadsområden tenderar att 

endast erbjuda bostäder till relativt 

välbeställda hushåll. För att uppnå dessa 

mål bör det finnas en blandning av 

avseende såväl boendepriser som priser för 

att nyttja service i området.   

Finns det kopplingar till 

regionala cykelstråk? 

Enkelt att gå och cykla Ja 

8 av dessa 11 aspekter bedöms svara väl mot checkpunkterna och stadens mål och riktlinjer. 3 bedöms 
delvis svara upp mot dem alternativt vara svårbedömda.  
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Sammanhållning 

Checkpunkter utifrån 

Tyréns analysmodell 

Stadens mål 

och riktlinjer 

Bedömning/Kommentar 

Finns attraktiva målpunkter 

för olika grupper inom 

planområdet? 

Levande 

Kopparlunden 

Befintliga kulturhuset, gymnasieskolor, 

vårdcentral, gym och arbetsplatser. Det finns 

ambitioner hos fastighetsägarna att skapa 

levande stadsmiljö med olika typer av 

målpunkter.  

Hur möjliggörs möten och 

nätverk samt en 

genomströmning av 

människor? 

Öppna 

Kopparlunden 

Entrétorget leder människor in i Kopparlunden via 

befintliga attraktionen Culturen till nya 

mötesplatsen Kulturtorget/Kulturparken och 

vidare längs kulturstråket. Cykel och gångstråk 

förväntas bli attraktiva alternativ till befintliga 

dito runt området.   

Finns det varierade 

boendeformer? 

Levande 

Kopparlunden 

Det finns ambitioner hos fastighetsägarna att 

upplåta bostäderna med olika upplåtelseformer. 

Det är dock mycket osäkert hur dessa ambitioner 

kommer omsättas i projekteringsskedet 

Finns gemensamhetslokaler 

där boende kan mötas?   

Levande 

Kopparlunden 

Oklart. Bör säkerställas vidare i processen. 

Möjliggörs platser för möten 

som inkluderar både 

boende och andra som 

passerar eller reser dit?    

Levande 

Kopparlunden 

Ja. Viktigt att dessa tilltalar även resurssvaga 

grupper.   

Kopplas planområdet 

samman med närliggande 

områden och målpunkter?   

Balanserad 

komplettering  

Ja. Största utmaningen är att skapa attraktiv 

koppling över E18.   

Finns betydande barriärer 

mellan planområdet och 

omkringliggande 

områden?   

Balanserad 

komplettering 

Ja. Se ovan.  

På vilket sätt bidrar planen 

till målpunkter för invånare i 

andra områden?  

Levande 

Kopparlunden, 

Öppna 

Kopparlunden 

Kulturhistorisk miljö, utbud av butiker, 

restauranger, kultur.    

På vilket sätt bidrar 

planområdet till mer fysisk 

(och socialt) integrerad 

stad?   

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Området tillgängliggörs. För att säkerställa 

effekter gällande social integration behöver 

förmodligen åtgärder kopplat till innehåll vidtas.  

 
6 av dessa 9 aspekter bedöms svara väl mot checkpunkterna och stadens mål och riktlinjer. 3 bedöms 
delvis svara upp mot dem alternativt vara svårbedömda.  
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Identitet 

Checkpunkter utifrån 

Tyréns analysmodell 

Stadens mål 

och riktlinjer 

Bedömning/Kommentar 

Vad särskiljer bebyggelsen i 

planområdet gällande 

arkitektur och struktur? 

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Kulturhistorien   

Finns det något/några 

särskilda landmärken inom 

planområdet eller i nära 

anslutning?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Ja, många.  

Finns möjlighet för boende 

att sätta sin prägel på 

kvarteren/planområdet 

genom t.ex. dialog och 

medskapande? 

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Oklart. Detta bör planeras för i det fortsatta 

processen. 

Hur kan identitet skapas i 

planområdet redan under 

byggtid? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Genom platsaktivering, placemaking, 

medskapande-process.  

Vilka positiva 

identitetsskapande värden i 

området/närområdet är av 

vikt att bevara och/eller 

stärka i planområdet?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Viktigt att tolka kulturhistorien och kommunicera 

den i nya delar i området.    

Vilken identitet har 

planområdet i förhållande 

till omkringliggande 

områden? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Unik   

Stärker planen områdets 

identitet eller bryter den 

mot den? Vilka 

konsekvenser kan det 

medföra? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Se konsekvensanalys kulturmiljö. 

Hur upplever boende i 

närområdet sin stadsdel? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Oklart. Kan utredas vidare.   

Hur beskrivs stadsdelen av 

människor i staden, 

myndigheter och media?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Fokus på den unika kulturmiljön  

Hur kan planområdet bidra 

till en stärkt och en attraktiv 

bild inom kommunen? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Spännande mix mellan gammal kulturmiljö och 

ny modern arkitektur.  

 

6 av dessa 10 aspekter bedöms svara väl mot checkpunkterna och stadens mål och riktlinjer. 4 bedöms 
delvis svara upp mot dem alternativt vara svårbedömda.  
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Trygghet 

Checkpunkter utifrån 

Tyréns analysmodell 

Stadens mål 

och riktlinjer 

Bedömning/Kommentar 

Är fönster placerade så att 

de skapa ”ögon” mot gatan?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Öppna 

Kopparlunden 

Ja. Dock saknas det garanterad kvällsbefolkning i 

centrala DP Mitt.  

Finns det tydliga gränser 

mellan privata och 

offentliga rum?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Ja. Till viss del i kvarter D4/D5 som har de största 

utmaningarna gällande detta.  

Minimeras risken att det att 

skapas otrygga platser inom 

planområdet?  

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Delvis. Risken finns kvar i nordvästra hörnet av 

Kopparlunden, samt i de små gränderna, 

Glödgargränd exempelvis. Också oklart hur DP 

Öst kommer upplevas fram tills den börjas 

byggas.  

På vilket sätt finns det 

förutsättningar för trygghet 

och aktivitet på dagtid och 

kvällar/nätter? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Levande 

Kopparlunden, 

Öppna 

Kopparlunden 

Stor dagbefolkning och kvällsbefolkning i större 

delen av området. Störst oklarhet med 

kvällsbefolkning i centrala DP Mitt. Ambitionen är 

dock att Kulturstråket ska innefatta Restauranger 

och annan kvällsaktivitet.  

Är förutsättningarna goda 

för att de offentliga 

miljöerna kommer bli 

trygga, trafiksäkra och 

tillgängliga för alla (oavsett 

ålder, bakgrund, kön, 

etnicitet, sexuell läggning)?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Tillgängliga 

Kopparlunden 

Ja.    

Är stråk inom planområdet 

upplysta? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Belysningsplan kommer tas fram. 

Bidrar planen till fler 

människor i rörelse i och 

mellan områden?  

 

Levande 

Kopparlunden, 

Öppna 

Kopparlunden 

Ja.  

Kan barn röra sig till 

målpunkter i närliggande 

områden utan 

säkerhetsrisker förknippade 

med trafik?  

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Viktigt att barnperspektivet finns med vidare i 

projekteringen.  

Är stråk till viktiga 

målpunkter trygga (t.ex. 

kollektivtrafik och 

mataffärer)?  

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Ja. 

Bidrar planområdet till en 

tryggare stad för alla 

(oavsett ålder, bakgrund, 

kön, etnicitet, sexuell 

läggning)? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Ja, jämfört med nollalternativet.  

6 av dessa 10 aspekter bedöms svara väl mot checkpunkterna och stadens mål och riktlinjer. 4 bedöms 
delvis svara upp mot dem alternativt vara svårbedömda.  
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Rekreation 

Checkpunkter utifrån 

Tyréns analysmodell 

Stadens mål 

och riktlinjer 

Bedömning/Kommentar 

Finns tillgängliga 

utomhusmiljöer i 

planområdet av 

tillfredställande storlek och 

kvalitet?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Balanserad 

komplettering, 

Hållbara 

Kopparlunden, 

Stadens 

riktlinjer för 

förskolegårdar 

Det finns brister avseende yta för rekreation som 

kunde varit större, bostadsgårdar som inte når 

föreslagna riktlinjer, förskolegårdar som inte 

uppnår stadens riktlinjer, samt begränsad tillgång 

till etablerad naturmiljö. Dock finns 

rekreationsområden i nära anslutning till 

planområdet som kan nyttjas som komplement.   

Främjar planens offentliga 

miljöer lek, rekreation, 

rörelse och lärande?  

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Balanserad 

komplettering, 

Hållbara 

Kopparlunden,  

Ja. Viktigt att detta säkerställs även i 

projekteringen. 

Lockar utomhusmiljöerna 

flera/olika grupper i 

samhället? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Balanserad 

komplettering, 

Hållbara 

Kopparlunden 

En del befintlig verksamhet lockar olika grupper 

(Culturen exempelvis), så förutsättningar finns för 

att bygga vidare på den diversiteten. Viktigt att det 

offentliga rummet även välkomnar resurssvaga 

grupper.  

Finns det gröna 

utomhusmiljöer i 

närliggande områden?  

 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar, 

Balanserad 

komplettering, 

Ja. För att det ska bli attraktivt att nyttja dem krävs 

dock att barriärer byggs bort.  

Bidrar planområdet till att 

gröna utomhusmiljöer blir 

tillgängliga för fler 

människor?  

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar,  

Oklart. 

Bidrar planen till en rättvis 

fördelning av 

utomhusmiljöer 

(grönområden) för boende i 

omkringliggande områden? 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

Förmodligen inte, med tanke på att boende i 

området kommer nyttja grönområden i närheten 

mer än boende i närområdet kommer nyttja 

grönområden inom området.  

 

2 av dessa 6 aspekter bedöms svara väl mot checkpunkterna och stadens mål och riktlinjer. 4 bedöms 
delvis svara upp mot dem alternativt vara svårbedömda.  
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ÅTGÄRDSTABELLER 

 

Tabell 6. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende vardagsliv. Rödmarkerad text indikerar förslag 
som ej hörsammats/ej är aktuella på grund av ändrad utformning.  

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/ 

vem 

Status/kommentar 

Tillgänglighet - 

gångfartsområd

en 

Barns trygghet 

och personer 

med kognitiv 

funktionedsättni

ng och 

synnedsättning i 

gångfartsområd

en 

 

 

 

 

V1 Trafikstruktur med 

körbana för bilar istället 

för gångfartsområde. 

Säkerställ en trygg och 

skyddad zon för 

fotgängare som är tydlig 

att läsa av och som kan 

följas med teknikkäpp 

(naturligt ledstråk eller 

ledyta).  

Staden  

Tillgänglighet 

för personer i 

rullstol och med 

rollator i 

gångfartsområd

en 

V2 Zonen för fotgängare ska 

ha jämn beläggning och 

bör vara 2 meter bred.  

 

För att undvika att cyklister 

ska “föredra” den 

dedikerade gångzonen bör 

bil/cykel-zon också ha 

jämnare beläggning, 

avskild i färg, material eller 

linje och med 

symbol/skyltning.  

 

Staden  

Tillgänglighet - 

bostadsgårdar 

Lika möjligheter 

för personer 

med 

funktionsnedsät

tning att få 

tillträde till 

gårdar som för 

personer utan 

funktionsnedsät

tning 

V3 Där det är möjligt, 

komplettera trappa med 

ramp intill.  

DP Syd 

(D4) och 

DP Norr  

Omhändertaget i 

planbeskrivning för 

DP Norr 200923 

V4 Skapa lika förutsättningar 

för alla (oavsett 

funktionsnedsättning) att 

nå gården i Verkstaden 7. 

Tyréns föreslår sluten gård 

som endast nås för boende 

via trapphus/hiss.  

DP Syd 

Verkstad

en 7 

Omhändertaget i 

planbeskrivning för 

DP Syd 200923 

Tillgänglighet - 

allmänt 

Tillgängliga 

Kopparlunden 

 

 

 

 

 

 

V5 Tillgänglighetsanpassning 

i utformning och 

detaljprojektering av 

bostäder, gårdar och 

allmänna platser.  

 Fortsatt arbete. 

Viktigt att 

säkerställa att 

kompetens gällande 

tillgänglighet på 

detaljnivå finns i 

bygglovs-

hanteringen. 

Förskolegårdars 

utformning 

Minst 3000 kvm 

sammanhängan

de yta per 

förskola 

 

 

 

V6 Förskolegården som delats 

upp av stråket slås 

samman till en 

sammanhängande gård  

DP Norr Idé från Tyréns som 

behandlats. 

Åtgärden 

omhändertas i 

planförslag 200923 

och uppnår nästan 

riktlinjen över 

sammanhängande 

förskolegård. 

 

Minst 3000 kvm 

sammanhängan

de yta per 

förskola 

V7 Den byggnad där taket 

avsågs användas som gård 

höjs upp på pelare som 

DP Norr Idé från Tyréns som 

behandlats. Idén 

avfärdad i DP Norr 

Planförslag 200923. 
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 möjliggör en större 

sammanhängande gård  

Minst 3000 kvm 

sammanhängan

de yta per 

förskola 

 

V8 Utöka förskolegårdens- 

och bostadsgårdens 

storlek och forma gårdar 

som kan samnyttjas 

DP Norr 

och DP 

Syd 

Idé från Tyréns som 

ska utredas vidare 

av Fojab och Tyréns. 

Den västra 

förskolegården i DP 

Norr är omarbetad i 

Planbeskrivning 

200923 och uppnår 

3000 kvm. Den 

östra gården uppgår 

till 1500 kvm. Antal 

avdelningar har 

istället minskat.  

I DP Syd 

uppnår förskolegård

en 3000 

kvm (Planbeskrivnin

g DP Syd 200923).  

Behov av cirka 

50–60% varierad 

topografi och 

vegetation 

V9 Inkludera kullar och andra 

åtgärder för varierad 

terräng i likhet med 

naturliga skogsmiljöer 

DP Syd 

och DP 

Norr 

Förslag till fortsatt 

skede. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra

m för DP Norr 

200904 

Pedagogisk lek 

och lära av 

naturen 

V10 Möjliggör för flertalet 

pedagogiska inslag för att 

kompensera för avsaknad 

av närhet till skogsområde, 

t.ex. odling och vattenlek. 

DP Syd 

och DP 

Norr 

Förslag till fortsatt 

skede. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra

m för DP Norr 

200904 

Barnens 

delaktighet i 

utformning av 

gården 

V11 Möjliggör flexibilitet och 

möjlighet för barnen att 

sätta sin prägel på 

förskolegårdens 

utformning. 

DP Syd 

och DP 

Norr 

Förslag till fortsatt 

skede. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra

m för DP Norr 

200904 

Externa grön-

/lekytor för barn 

Barnens behov 

av 

kompletterande 

grönytor till 

förskolegården, 

minimera slitage 

på 

förskolegårdar 

 

V12 Säkra koppling mot 

Ringvallen/Mårtenshage 

genom gc-bro. 

Staden Planeras 

Rekreation/ident

itet/mötesplats 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

V13 Utforma lekytor och 

möjlighet till spontan lek 

inom Kopparlunden genom 

utformning av 

Kulturtorget/ Kulturparken 

Staden Tyréns ser positivt 

på utveckling av 

större yta för park 

och lek på 

kulturtorget/ 

kulturparken. 

Omhändertaget i 

Gestaltningsprogra

mmet för DP Mitt 

200904 

Friyta/exploateri

ngsgrad 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

V14 Se över möjlighet att 

minska den höga 

exploateringen i 

Kopparlunden samt 

minska antalet 

förskoleplatser. 

DP Norr 

och DP 

syd 

Signaler från 

fastighetsägare i DP 

Norr att detta inte är 

ekonomiskt hållbart. 

Diskussion i DP syd 

inledd. Antalet 

bostäder i DP norr 

har minskat med 10 

% enligt Planförslag 

200923. De har 



 

 

 

Uppdrag: 302263, SKA för Kopparlunden 02020-06-01 

Beställare: Archus Development AB  

 

69(73) 

dock ersatts med 

Äldrevård, vilket 

förmodas innebära 

samma exploatering 

som tidigare. Antalet 

bostäder i DP Syd 

har minskat med ca 

50 (Planbeskrivning 

DP Syd 200923 och 

uppgift från Fojab).  

grön-/lekytor för 

barn 

Barns behov av 

naturliga skogs-

/grönområden 

nära förskolan 

V15 Detta bedöms inte som 

möjligt att åtgärda. Se 

åtgärd 3 (vegetation och 

topografi) och åtgärd 4 

(pedagogisk lek) som kan 

utgöra möjliga 

kompensations-åtgärder. 

  

Rekreation/livsm

iljö 

Boendes behov 

av introvert 

rekreation/enski

ldhet/privat 

bostadsgård/ 

trygghet/brottsf

örebyggande.  

V16 Skapa mer slutna 

bostadsgårdar genom att 

minska möjlighet för 

allmänheten att passera 

genom bostadsgårdar/ 

kvarter 

DP Syd 

(främst 

kvarter 

J1) samt 

DP Norr 

(främst 

västra 

kvarter-

et) 

Tyréns har framfört 

resonemang till 

respektive DP. 

Omhändertaget i 

Planprogram DP 

Norr 200923. 

Och till viss del i 

kvarter D5 genom 

tillskapande av 

Takterrasser (Planbe

skrivning DP 

Syd 200923).  

 
Tabell 7. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende sammanhållning. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/kommentar 

Samman-

koppling 

Integrerad 

stadsdel 

S1 Viktigt att GC-bro 

över Pilgatan och 

vidare sträckning 

utanför 

Kopparlunden blir 

attraktiv, tydlig 

och inbjudande 

för gång- och 

cykeltrafik till och 

från staden och 

tåg-stationen.  

 

Staden  

Trygghet och 

säkerhet 

Trygg och 

säker gång- 

och 

cykeltrafik 

S2 GC-tunnel under 

Mälarbanan 

behöver utformas 

med omsorg 

beträffande 

trafiksäkerhet och 

trygghet – bredd, 

ljus, 

trafikseparering 

och social 

kontroll.  

Staden  

Samman-

koppling 

Integrerad 

stadsdel 

S3  Trygg och säker 

GC-passage över 

Östra ringvägen 

och vidare in i 

staden. Ett 

attraktivt stråk 

genom kyrko-

gården bör 

öppnas upp och 

tillgängliggöras. 

Staden Tyréns anser att det är 

av stor vikt att 

kyrkogården 

tillgängliggörs för 

lugn rekreation och 

stråk som förbinder 

Kopparlunden med 

staden då såväl 

rekreation som 

sammankoppling är 

utmaningar för god 
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Dialog med 

kyrkan.  

utveckling av 

Kopparlunden.  

Samman-

koppling, 

trygghet, 

barnperspektiv 

Integrerad 

stadsdel, 

säker 

skolväg 

S4 GC-bro över E18 Staden/Trafik-

verket 

Det är av stor vikt att 

GC-bro över E18 och 

vidare sträckning mot  

Emmausskolan och 

Mårtens hage  blir 

attraktivt, tydligt och 

inbjudande för gång- 

och cykeltrafik.  

Social hållbarhet, 

Social 

integration 

Integrerad 

stadsdel 

S5 Fylla området med 

social hållbarhet, 

arbetstillfällen, 

säkerställa 

blandning av 

funktioner och 

målpunkter - 

Konkretisering av 

stadens mål. 

 

Staden Bör utredas vidare.  

 

 

Tabell 8. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende Identitet. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/kommentar 

Identitet/ 

delaktighet/ 

trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

i1 Medskapande-

process med 

nyinflyttade 

Fastighetsägare 

/staden 

Tyréns ser stort 

värde i dessa typer 

av processer för att 

skapa identitet och 

trygghet under 

byggskedet.  

Identitet Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

i2 Gör kulturparken 

till en 

pedagogisk 

temapark för att 

belysa 

kulturhistorien i 

området 

Staden Viktigt att få med 

verksamheterna i 

området (kanske 

främst de i 

Culturen) på 

utformning och 

innehåll. 

Kommunikation Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

i3 Kommunikations-

insats för att 

etablera den nya 

bilden av 

Kopparlunden 

som en gång- 

och cykelvänlig 

stadsdel 

Staden  

 

Tabell 9. Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende Trygghet. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/komm

entar 

Brottsförebygg-

ande/Trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

T1 Förse stödmurar 

till ramp vid 

brofäste GC-bro 

över E18 med 

lutning för att öka 

förutsättningarna 

för social kontroll.  

Allmän 

platsmark/ 

Staden/DP 

Norr/DP Öst 

Ej 

färdigutrett s

eptember 

2020.  

Brottsförebygg-

ande/Trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättningar 

T2 Garage – tillämpa 

principer om 

situationell 

brottsprevention 

vid utformning.  

DP Norr, DP Syd Använd 

förslagsvis 

konceptet 

CPTED vid 

projektering. 

Delvis 

omhändertaget 

på Dp-nivå i 
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Dp Norr 

planförslag 

200923 

Trygghet Levande 

Kopparlunden 

T3 Etablera plan för 

aktivering av 

Kopparlundsvägen  

DP Mitt, 

fastighetsägare, 

Culturen, Staden 

Möjlighet att 

tillämpa plats-

aktivering, 

placemaking 

eller annan typ 

av med-

skapande i 

samverkan.  

Brottsförebyggand

e/Trygghet 

Hälsa, 

välbefinnande 

och jämlika 

förutsättnignar 

T4 Bygg bort 

möjlighet att 

gömma sig under 

stödmur mot 

Kopparbergsvägen

/Emmausmotet 

Allmänt 

platsmark, DP 

Norr 

Omhändertage

t i 

Gestaltningspr

ogram för DP 

Norr 200904 

 

Tabell 10 Tyréns förslag på åtgärder/synpunkter avseende Rekreation. 

Ämne Mål/behov Nr Åtgärd Var/vem Status/kommentar 

Friyta 20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA 

R1 Minska exploatering alt 

omdisponera 

byggnadsvolymer 

D4/D5 

(DP Syd) 

Förslag från Tyréns 

som inte tagits med i 

revideringen. 

Till någon del 

omhändertagen 

i Planbeskrivning DP 

Syd 200923  

Friyta 20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA /Levande 

Kopparlunden. 

R2 Komplettera 

bostadsgård med 

lekpark på platsbildning 

i anslutning till 

bostadshuset 

J1(DP Syd) Förslag från Tyréns 

förmedlat till DP Syd. 

Ej aktuellt. 

(September 2020) 

Bostadsgård/ 

förskolegård 

20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA /Stadens 

riktlinjer 

förskolegårdar 

R3 Planera för samnyttjande 

av bostadsgård 

/förskolegård 

DP Norr Förslag från Tyréns 

som kan utredas 

vidare. 

Omhändertaget i Dp 

Norr planförslag 

200923 

Bostadsgård/ 

förskolegård 

20 kvm 

bostadsgård per 

100 BTA /Stadens 

riktlinjer 

förskolegårdar 

R4 Stäng av bostadsgården 

kvarter H4 för 

allmänheten.  

H4 (DP 

Syd 

Förslag från Tyréns 

som kommit med i 

reviderat förslag. 

(Planbeskrivning DP 

Syd 200923) 
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8 BILAGOR 

INTERVJUER/DIALOG 

8.1 INTERVJU MED AKTÖRER VERKSAMMA I OMRÅDET 

 

PERSONALEN PÅ CULTUREN 

I samband med observationsstudien i området genomfördes en spontan intervju med personalen 

på Culturen. De berättade att de efter många års arbete med verksamheten skulle sluta då 

staden beslutat att dra tillbaka det ekonomiska stöd föreningen tidigare erhållit. Vad gäller 

planerna för området var de positivt inställda, men med farhågan att det kommer innebära 

minskade parkeringsplatser utanför huset. De berättar att en stor del av deras besökare är 

ditresta från övriga landet och att det är viktigt med parkeringar av den anledningen.  

 

LAJVVERKSTADEN – EN DEL AV CULTUREN 

Telefonintervju 

Lajvverkstaden är en ekonomisk förening som drivs som ett företag. Lajvpedagogen Qla 

Zetterberg berättar att de ser positivt på utvecklingen av Kopparlunden. De känner viss oro för 

om kommunen skulle höja hyran kraftigt för att marknadsanpassa den till det nya området som 

Qla tror kommer bli väldigt attraktivt. De är också lite oroliga för att parkeringsplatserna inte 

kommer räcka till.  

 

Förändringen i hur Culturen drivs påverkar inte Lajvverkstaden så mycket, men Qla tycker det är 

konstigt att kommunen drar in bidraget till den ekonomiska föreningen Culturen.  

 

Lajvverkstaden har inte varit inbjudna att uttrycka sina åsikter i planprocessen.  

 

ELEKTRA BIO – EN DEL AV CULTUREN 

Telefonintervju 

Elektra bio är en ekonomisk förening med filmvisning och kafé i kulturhuset Culturen. Enligt 

verksamhetsutvecklare Leif Petterson har de blivit inbjudna till samråd och haft möjlighet att 

tycka till om planerna. De ser positivt på utvecklingen av Kopparlunden och Leif säger att de har 

möjlighet att utöka verksamheten till 10 visningar per dag istället för dagens 8. Första visningen 

är idag kl 13 och den sista 20, och de har öppet alla dagar förutom under sommaren.  

 

Det som kan vara negativt är om antalet parkeringsplatser minskar. Det finns också en oro över 

hur det blir nu när kommunen dragit in stödet till Culturen.  

 

4:E TEATERN – EN DEL AV CULTUREN 

Telefonintervju 

4:e teatern är en ideell förening som arbetar med kommunikativ scenkonst ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv. Teaterchef Fredrik Lundqvist är positiv till utvecklingen av Kopparlunden. 

Han ser Culturen och 4:e teatern som resurser för att fylla kulturstråket med kultur och liv. Detta 

kräver dock samordning och staden har precis dragit tillbaka stödet till föreningen culturen som 

hade just den funktionen.  

 

De har inte bjudits in till samråd eller på annat sätt haft möjlighet att tycka till om 

detaljplanerna.  

 

GYMMET GYM OCH FITNESS SVERIGE 

Mailkorrespondens 

Gymmet ser positivt på utvecklingen. De har inte fått information om möjligheten att tycka till 

om planerna, men säger samtidigt att de inte försökt ta reda på något om planerna.  

 

MEMBER 24 

Mailkorrespondens 
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Gymmet Member 24 känner inte till planerna men är spontant positiva till utvecklingen då det 

skulle innebära ett större kundunderlag för dem. De är dock måna om att parkeringsplatserna 

utanför deras lokal blir kvar.  

8.2 INTERVJU MED PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN UTANBY 

En enklare telefonintervju genomfördes med en pedagog på Förskolan Utanby, som ligger på 

andra sidan om Östra Ringvägen om Kopparlunden, precis söder om Östra kyrkogården.  

 

Förskolan brukar vanligtvis besöka lekparken Utanbyparken som ligger precis intill förskolan, 

den besöks varje vecka. Ibland är de vid Johannelundsparken, en lekpark dit flera förskolor i 

närområdet och föräldrar med barn samlas. Det är en av få parker där det erbjuds möjllighet till 

något mer varierande och utmanande lek för barn, då det finns gungor, möjlighet att klättra, åka 

madrass, det finns tåg, en stuga och stenar att klättra på.  

 

Det saknas roligare och lite större lekplatser i närområdet, upplever pedagogen. Särskilt om det 

ska tillkomma fler barn och förskolor i området. Framförallt lite äldre barn på förskolan behöver 

träna på sin grovmotorik, klättra och utmana sig. Från förskolans läge saknas tillgång till skogs- 

och grönområden, det finns ett skogsområde i slutet av Lovisebergsvägen som inte längre 

besöks då man hittat sprutor där vid tidigare besök. Andra skogs- eller grönområden, t.ex. 

Rocklunda, behöver förskolan ta buss till om de vill besöka. Ofta tar de promenader där de tittar 

på omgivningen, t.ex. broar. Pedagogen ser inte vägar som Kopparlundsvägen som något 

problem när de går med barngrupper, eftersom det är bra att barnen får träna på det. 

 

Pedagogen beskrev att dessa förutsättningar gör att det ställs större krav på barnens möjlighet 

till utmanande lek på gården. Hon nämnde bland annat: möjlighet att utmana de äldre barnen, 

öva motoriken, balansen, hinderbana, labyrint, stationer och kuber som är flexibla i 

användningen. vattenlek, lösa föremål som gammalt trä eller tegelstenar med bokstäver för att 

öva på alfabetet och språkinlärningen. Andra detaljer att tänka på är tillgång till ett stort förråd 

och möjlighet att få in digitalisering, som är en del i läroplanen, till utomhusmiljön: t.ex. 

högtalare, projektorer, uttag mm.  

8.3 INTERVJU MED PERSONAL PÅ GYMNASIESKOLOR 

Kontakt har vid två tillfällen tagits mailledes med Kopparlundsgymnasiet och Hahrska Gymnasiet 

men utan svar. Detta kan eventuellt härledas till rådande situation med den statligt beordrade 

distansundervisning som gymnasieskolor i Sverige är ålagda i och med Coronakrisen.  
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