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ÅWL Arkitekter har fått i uppdrag att utforma detaljplanen för
nästa etapp av den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås.
Planen ska visa hur de nya kvarteren med ca 750 bostäder kommer
att se ut om några år. Stadsdelen ligger vid Mälaren med gångavstånd till den centrala staden.
Den nya etappen av Öster Mälarstrand kommer huvudsakligen
bestå av bostäder, som placeras utefter den gamla kajen vid
kraftverksdammen i Mälaren. Småbåtshamnen kommer att ligga
kvar och Notudden intill bevaras som en grön park.
- Vi har byggt upp den nya stadsdelen kring länkande huvudstråk
med siktlinjer som sammanbinder olika platser och målpunkter.
Kajen med sitt fina västerläge kommer att bli en mötesplats för
fler än närboende i området, säger James Martin, ansvarig
arkitekt, ÅWL Arkitekter.
Alldeles intill ligger Kokpunkten, som är ett nära hundra år
gammalt ångkraftverk. Det byggs nu om till flera publika verksamheter, bland annat ett äventyrsbad som invigs i höst. På andra
sidan området pågår byggnationen av de tidigare etapperna av
Öster Mälarstrand, varav en stor del redan är färdigställd.
- När vi utformar planen för området måste vi tänka på helheten
från början. Därför har vi ett nära samarbete mellan hus- och
landskapsarkitekter, vilket gör att hus och utemiljöer är integrerade och påverkar varandras utformning, säger Sara Revström,
ansvarig landskapsarkitekt, ÅWL Arkitekter.
I samband med planarbetet används BREEAM communities, ett
verktyg för att skapa långsiktigt hållbara stadsdelar. Verktyget
innefattar inte bara miljöhänsyn utan även social och ekonomisk
hållbarhet.
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Öster Mälarstrand är en viktig del i Västerås satsning för att
utveckla staden längs Mälarens strand. ÅWL:s uppdrag, att
utforma detaljplanen för etapp 3, fick de genom konkurrens i
ett parallellt uppdrag. Uppdragsgivare är MUAB, som är utvecklingsbolaget som bildats av Västerås Stad, Peab Bostad och JM
för att driva projektet Öster Mälarstrand. Om 10-15 år ska hela
Öster Mälarstrand vara färdigt och beräknas då ha ca 2800 nya
bostäder.
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ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat med
hus- och landskapsarkitektur. Företaget har omfattande uppdrag
inom bostäder, kontor, kommersiella och offentliga lokaler, landskap samt stadsplanering.
ÅWL Arkitekter startades 1983. Idag består företaget av 60
arkitekter och ingenjörer.
Företaget har kontor i Stockholm och Norrköping, men har uppdrag över hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är Fredriksdal
vid Skanstullsbron och kontorshuset Svea Artilleri, som är
certifierat enligt LEED.

För mer information, kontakta:
Malin Pappila, ÅWL Arkitekter AB
Marknadsansvarig
+46 8 555 786 96
malin.pappila@awlark.se
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