
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
721 87 Västerås 
021-39 00 00 • www.vasteras.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Detaljplan för Verkstaden 20 mfl, 
Kopparlunden norr, Västerås 
Dp1882 

PLANBESKRIVNING 
LAGA KRAFT 2021-10-06 

Utökat förfarande 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad 

Diarienummer 2017/00872 
 



  

 
2 (54) 

Innehållsförteckning 
INLEDNING ...................................................................................................... 3 

PLANFÖRSLAG ............................................................................................... 5 
Övergripande gestaltningsidé ..................................................................................... 6 
Bebyggelse ................................................................................................................. 8 
Mark och vatten ........................................................................................................ 22 
Infrastruktur .............................................................................................................. 27 
Risker och störningar ............................................................................................... 30 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING .............................................................. 37 
Organisationsfrågor .................................................................................................. 37 
Fastighetsrättsliga frågor .......................................................................................... 38 
Tekniska frågor ........................................................................................................ 40 
Anmälan och tillstånd ............................................................................................... 41 
Ekonomiska frågor ................................................................................................... 41 

KONSEKVENSER .......................................................................................... 42 
Miljökvalitetsnormer ................................................................................................ 42 
Miljökonsekvenser ................................................................................................... 42 
Social konsekvensanalys .......................................................................................... 44 
Konsekvenser på riksintresset för kulturmiljö .......................................................... 44 

FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................... 47 
Tidigare ställningstaganden ...................................................................................... 47 
Platsanalys ................................................................................................................ 48 
Bebyggelse ............................................................................................................... 49 
Mark och vatten ........................................................................................................ 50 
Infrastruktur .............................................................................................................. 52 
Risker och störningar ............................................................................................... 52 

 



  

 
3 (54) 

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. Kommun- 
fullmäktige beslutade om detaljplanens antagande 2021-09-02, § 332. I samband 
med beslut om detaljplanens antagande, godkände kommunfullmäktige följande 
handlingar: Miljökonsekvensbeskrivning, Social konsekvensanalys för detalj- 
planerna i Kopparlunden och Konsekvensanalys för samlad bedömning av påverkan 
på riksintresse kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden. 

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 
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• 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 

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, 2021-08-17 

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. 



  

 
15 (54) 

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.  



  

 
20 (54) 

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. 



  

 
21 (54) 

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. 



  

 
23 (54) 

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 ger en 
hållbar påverkan på stadens transportsystem och prioritera trafikantgrupper 
som nyttjar kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikanter. 

En av slutsatserna i utredningen är att det inte är framkomlighet för biltrafiken 
in mot centrum som ska prioriteras i första hand utan tillgängligheten i 
resandet. Utformningen bör därför utgå från hur mycket trafik som bör belasta 
sträckan för att få en balans och hållbarhet i systemet 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. 

I syfte att begränsa tillkommande alstring av trafik från Kopparlunden är 
reglering av pris och utbud av parkeringsplatser i området central. Att tillhanda- 
hålla och i allt för hög grad tillmötesgå efterfrågan på parkeringskapacitet i 
centrala delar av täta stadsmiljöer, trots korta avstånd till målpunkter och god 
tillgång till kollektivtrafik ger höga bilinnehav för de som flyttar in i området. 
Det kommer att innebära ökad biltrafik, vilket medför större trängsel och 
miljöbelastning i stadsmiljön. En begränsning av utbyggnaden av parkerings-
platser är därmed ett utmärkt verktyg för en mer hållbar stadsutveckling. 

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 
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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. 
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