Brorslotten

Brorslotten
”Drängarna släpade fram ved ur skogen, lade opp stora bål
på malmberget och tände på. Då sprack stenen sönder av
värmen, så att de kunde komma åt malmen.”
Ur ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”,
av Selma Lagerlöf
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Sägnerna är många om malmletare som sägs ha sett märken efter malm på olika platser
kring Stora Kopparberg. Säkert hade gruvrået, som enligt folktron ägde malmen, stora
rikedomar som den förhöll i doldom. Berättelser om den ännu oupptäckta brorslotten till
Falu gruva har inspirerat gestaltningsförslaget för kvarteret Rödbro. Precis som malmbrytningen återberättas i sin enkelhet, så spricker kvarteret upp och blottlägger ett rikt
innandöme. Kvarteret är falubornas fyndighet - en samtida brorslott, där det liv som
skapas utgör rikedomen.

Vy från Korsnäsvägen

Tomten har ett unikt läge mellan stadskärnan och resecentrum. Falu kommun har länge
arbetat med att definiera vad platsen ska vara i framtiden. Ny bebyggelse ska skapa det
samspel mellan funktion, platsdefinition och estetik som centrum behöver. Detta är
Brorslottens uppgift.

Förslaget tar avstamp i tilltron till vad Faluborna skulle kunna göra platsen till. Brorslotten ska bli en självklar mötesplats och målpunkt, i ett sammanhållet kvarter med trivsamma gator runt omkring. Tidigare lösa gränser övergår till ett väl definierat stadsrum,
som möjliggör ett rikt stadsliv. Medvetna sprickbildningar i byggnadsvolymen öppnar
också upp till ett inre gårdsliv för både boende, verksamheter och förbipasserande.
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Platsen i staden, dåtid - nutid

Samma plats, nov 2018.

Åsgatan förr, fotograf: Lars Eriks Boberg.

Karl Johansson, Faluns sista stadsbud, innan kontoret i kv. Gamla Bergsskolan revs. Fotograf: Sture Nyström, 1970.

Kv. Gamla Bergsskolan förr, fotograf: Lars Eriks Boberg.

PLANBESTÄMMELSER

Samma plats, nov 2018.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
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och kvarteret styckades upp. En av de sista gamla falukåkarna från 1700-talet låg mitt
KARTANS BETECKNINGAR
i kvarteret. Innan rivningen år 1970 innehöll den Faluns sista
stadsbud. Ögonblicket då
”Stadsbudskalle” samlat ihop sina tillhörigheter för att bege sig av med sin verksamhet
är fångat på bild, och fungerar som en påminnelse om tiden innan Faluns stadskärna
kompromisslöst byggdes om i enlighet med dåtidens moderna ideal.

Det är först under senare tid som platsen har kommit att upplevas som central, då den
hamnade mitt emellan stadens huvudtorg och centralstationen. I efterindustriell tid har
småskalig bebyggelse här inhyst t.ex. frisör, möbelverkstad, tobaksbutik, tidningsredaktion och hotell. I samband med flera stora ombyggnationer i centrum revs all bebyggelse

I och med nedläggningen av de verksamheter som var inhysta på platsen minskade Åsgatans betydelse som huvudgata, samtidigt som stationsområdet
lösgjordes
från stadskärAdministrativa
bestämmelser
nan. I takt med att de stora varuhusen och galleriorna etablerades, förflyttades centrums
huvudområde från Stora Torget ned till södra delen av Holmgatan. Efter rivningarna på
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- Bostäder ska uppföras så att ljudklass B, vad avser ljudtrycksnivå
från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfylls innomhus
- Bostäder ska uppföras så att gällande innomhusriktvärden för
buller från väg- och järnvägstrafik klaras
- Bostäder ska uppföras och placeras med minst hälfnen av
bostadsrummen mot en sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå
- Varje bostad ska ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, i nära anslutning som klarar riktvärdet 70 dBA
maxnivå och 50 dBA ekvivalent ljudnivå (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

Ny bebyggelse ska ha en färgsättning som anknyter till färgskalan i angränsande kvarter.
Taktäckning ska vara lertegel eller bandtäckt plåt. Fasader ska till större delen vara putsade
eller av tegel. Fasader mot gatan ska utformas med varierande färgsättning, materialval och ha
en omsorgsfull utformning av sockelvåning och takfot.
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Kommunen är huvudman för allmän plats (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

Bygglov får inte ges för bostäder förrän tillkomsten av en skyddande byggnad mot järnvägen
säkerställsts genom ett civilrättsligt avtal som vunnit laga kraft (PBL 4 kap 14 §)

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)

Strandskyddet är upphävt för planområdet (PBL 4 kap 17 §)
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Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)
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Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för allmännyttig
gång- och cykeltrafik (PBL 4 kap 6 §)
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Område eller utrymme som ska vara tilgänglig för allmännyttig
körtrafik (PBL 4 kap 6 §)
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Gemensamhetsanläggning för gemensam in- och utfart (PBL 4 kap 18 §
första stycket)

instans

datum

planuppdrag givet

kommunstyrelsen

2013-10-15

godkänd för samråd

byggnadsnämnden

2014-06-18

godkänd för granskning

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2017-10-25

godkänd för antagande

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2018-04-25

antagen

kommunfullmäktige

2018-09-13

Gamla Bergsskolan förlades centrums huvudtrafikstråk tvärs över kvarteret, och platsen
övergick från något som passerades i sakta gemak, till en plats för motortrafik. Bara
några decennium senare drogs dock huvudleden om till att löpa parallellt med järnvägen
istället. Därmed frigjordes en sammanhängande yta, stor nog att bebyggas med ett nytt
kvarter och med ett läge ANTAGANDEHANDLING
som är exponerat nog för att dominera stadsbilden.
30

Parkering får anordnas

På marken får endast komplementbyggnad placeras (PBL 4 kap 11 §

Planen är upprättad enligt nya PBL 2010:900

Skala: 1:1000 (i format A2)

Platsen har varit bebyggd allt sedan Falu stad började ta form. Under lång tid fungerade
den som gårdsmark för enklare byggnader och magasin, i gränslandet mellan landsbygd
och stadskärna. Precis intill området gick länge strandlinjen för sjön Tisken. Den fylldes
igen efter att järnvägen öppnats för trafik år 1879. Tomten var en del av intilliggande
kvarteret Gamla Bergsskolan.

parkering

260.

Detaljplan, upprättad 2018. Bostäder, kontor, centrumändamål, parkering och/
eller handel planeras.
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Flygbild över Falun, sommaren 1960. Den aktuella platsen inringad. Foto: Sven Jansson,
Dalmas arkiv.
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Inspirationsbilder

Det nya kvarteret

Kontrastverkan mellan
utsida och insida, Rock
gym for Polur, New Wave
Architecture (även foto).

Kvartersvolymen tillskapar olika rumsbildningar gentemot
omgivningen.
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Genom att öppna upp kvarteret i hörnlägena skapas fler
platser och flöden. Nya rörelsemönster uppstår.
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Kvarteret sett från ankommande tåg.

Förstärkt portik, turkiska
ambassaden, Berlin. NSH
Architekten. Foto: Bernadette Grimmenstein

Medveten sprickbildning i
fasad, Hekla Urban Quarter.
Wingårds. Foto: Mattias
Hamrén

20

Tomtens infrastrukturnära placering gör det unikt att bo och verka i Brorslotten. Bostäderna får en omedelbar närhet till handel, kollektivtrafik och närrekreation, samtidigt
som verksamheter kan dra fördel av ett omfattande flöde av människor i rörelse.

Den nya bebyggelsen ger omedelbara effekter på stadsmiljön. Holmgatan får en tydlig
målpunkt som gynnar köpstråket. Åsgatan får en starkare karaktär av stadsgata som
tydligare förbinder centrum med resecentrum och Vasaparken. Korsnäsvägen får en
händelserik fasad som inbjuder till en trevlig promenad, samtidigt som kvarteret blir ett
spännande första och sista möte med Falun för tåg- och bussresenärer. Busstorget blir
också en tryggare och mer inbjudande plats att vistas på.

De exponerade hörnen bryts också upp och ger möjlighet att passera genom kvarteret,
i nya rörelsemönster över ytor som annars skulle upptagits för privat bruk. Vare sig promenaden runt eller genom kvarteret väljs, blir det en intrycksrik och varierad upplevelse
för förbipasserande, besökare och boende.
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Situationsplan

Perspektiv

0

Just där besökaren rör sig i riktning mot kvarteret, vid de livligaste delarna av gaturummen runt omkring, krackelerar byggnadsvolymen och små entréplatser skapas. Här
förbinds gaturummen med kvarterets insida.
De olika riktningar som finns på platsen möts i en spännande och trygg, inre gårdsmiljö, där ett socialt stadsliv kan utspelas i fonden av byggnaderna. De boende har egna,
gemensamma terrasser vända mot en gård utan privat anspråk, medan gården tillhör
kvarteret och utgör en neutral miljö som välkomnar tillfälliga besökare.
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Skala 1:1000/A3

De boende tillsammans med de som arbetar här utgör den sociala grunden. Detta
kombineras med tillfälliga besökare som förstärker livfullheten och stadsmässigheten.
Restaurang, takbar och de inhysta hyresgästerna drar alla till sig människor som bidrar
till att skapa variation och puls.
Hög kvalité i utformning och utförande skapar en miljö som boende och besökare trivs
i och tar väl hand om. Här finns inga dolda vrår eller tillslutna fasader. Brorslotten är en
transparent nod i stadsväven.

Kvarteret sett från Trotzgatan (överst), Vasaparken (mitten) och från
avgående tåg.
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Vy från Åsgatan

Inspirationsbilder
Vy från Åsgatan

Aktiv sockelvåning och varierade fasader med sammanhållet
uttryck. Illustration: Studio Kyson.
Glödande rasterverkan.
Gallery of red mirror stripes. Wise Architects. Foto:
Kyung Roh

Tegeltak
Takkupa
Brutet takfall vid
bostadsvåning
Indragna
fönster i takfall

Kvarteret har en behärskat sammanhållen yttre form. Inom den sker variation och uppbrutenhet, från sockelvåning upp till taklandskap, i både höjd- och sidled. Friare former
i hörnlägena bryter av det strukturellt ordnade. Här signaleras att det händer någonting
spännande, och det välkomnar besökaren in. De fria formerna utförs i avvikande material, och tillsammans med stora fönsterpartier ger det byggnaderna en samtida karaktär.
Material som borstad plåt med metalliskt skimmer och tonat glas kan användas i hörnlägena. Tillsammans med ljus puts och inslag av trä på kvarterets insida, skapas variation
och livfullhet i material och uttryck.
På den översta våningen samspelar takfall, indragna terrasser och takkupor. Sockelvåningen har stora fönsterpartier och ingångar till både verksamheter, trapphus och

gård, vilket ger ett aktivt flöde till och från gatan. Sockelvåningens detaljeringsgrad, med
t.ex. detaljer lekfullt plockade ifrån intilliggande byggnader, bidrar i kombination med
mycket glas och låga fönsterbröstningar till en mänskligt tilltalande skala. Både kvarter
och platserna runt omkring blir tack vare ljus och aktivitet både trygga och säkra att
vistas på.

Vertikalt snitt
Avvikande
trapphusfönster

Fris

Varierad
fönsterstorlek

Indragna
infattningar på
fönster i fasadliv

Tegelfasad i
varierad kulör

Franska
balkonger mot gata

Fris
Särpräglat tegel
på sockelvåning

Den karaktäristiska utformningen i hörnlägena gör att resten av byggnadernas huslängder kan utföras med en enkel och rationell byggnadsteknik, samtidigt som en stark
byggnadskaraktär ändå uppnås. Ett starkt miljöperspektiv i val av stomme, material och
produktionssätt är en självklarhet i vidare projektering.

Fris

Infattningar
runt partier på
sockelvåning
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Gårdsmiljön

Insidan av kvarteret är en stor, social mötesplats för både boende och centrumbesökare.
Gårdsmiljön låter sig skönjas redan utanför kvarteret, där markbeläggningen fångar upp
besökaren och leder denne in i kvarteret. Tydliga gångstråk, färg och mönster visar riktningar, huvudstråk och målpunkter. Färgerna på markstenen och på de möbler som finns
i miljön samspelar tydligt med husens färgskalor och materialval. Gårdens formspråk
samspelar med byggnadernas oregelbundna former i hörnlägena, och det skapar liv och
spänningar mellan olika element i miljön.
Vegetation och grönska är en av de tydligaste beståndsdelarna i gårdsmiljön, både som
fristående element i den offentliga marknivån och som sammanbindande vertikala

element - klätterväxter och spaljéer knyter ihop gårdsmiljön med de övre våningarnas
terrasser och balkonger.
I gårdsmiljön finns tydliga funktioner som skapar utrymme för social samvaro och möjligheter för umgänge och vila. Här samlas man kring sittplatser, hängytor, lekskulpturer,
planteringslådor, vatten, blommor och annat som skapar variation och valmöjligheter i
hur gårdsmiljön kan användas. Sittmöbler som är uppvärmda under det kalla halvåret
och markvärme i gångstråken gör gården attraktiv även under den kalla årstiden.

Effektbelysningar av viktiga element i gårdsmiljön i kombination med fasadbelysning
som förstärker de fria formerna i hörnlägena skapar en intressant, tilltalande och trygg
miljö, under dygnets alla timmar. En restaurang med uteservering mot gården kan skapa
ytterligare ett lager av dynamiskt socialt liv och aktivitet.
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Inspirationsbilder

En inre gårdsmiljö som erbjuder både aktivitet och ro. Materialen är varma, gröna och variationsrika. Packard Foundation
Headquarters, EHDD. Foto: Jeremy Bittermann.

Gemensam terrass som socialt mötesrum för boende.
Illustration: Bonava.

Bostäderna har gemensamma terrasser en våning upp, ovanpå verksamhetslokalerna, vilket gör
dem helt privata. Loftgångar med utökade, gemensamma balkonger utgör bostädernas närmaste
uterum. Här möts de närmaste grannarna i en tilltalande, grön och södervänd miljö. Det sociala liv
som pågår på terrasser och balkonger blir även det en del av gårdsupplevelsen.
Gården i marknivå ska upplevas som offentlig, för att den ska vara tilltalande för människor att vistas på. Ingångarna till gården, graden av transparens, siktlinjer och orienterbarhet är alla saker som
bidrar till att uppfylla detta.

Möjligheter till mötesplatser i den vardagliga miljön, där människor kan mötas på ett naturligt sätt,
kombinerad med den trygghet som naturliga målpunkter och publika verksamheter ger, skapar
utrymme för social gemenskap. Hög social hållbarhet ger också utrymme och stärkt underlag för en
miljömässigt medveten utveckling, såväl som ekonomisk bärighet under byggnadernas fortlevnad.

Den publika innergården har ett innehåll som drar
till sig uppmärksamhet. Landworks studio Inc. (även
foto).
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Parkering

LOA

BOA

ÖVA

LOA: ca 5290 m2
BOA: ca 3040 m2
ÖVA: ca 1260 m2
Garage inkl. inlastning och ramp: 3260 m2

Principsektion

Antal lägenheter

Åsg
ata
n

Totalt: 45 st
Vanliga lägenheter, 25 st
1:or: 8 st, 38 m2
2:or: 5 st, 60-66 m2
3:or: 7 st, 80-94 m2
4:or: 5 st, 96-111 m2
Trygghetsboende, 20 lgh
2:or: 16 st, 60 m2
3:or: 4 st, 80 m2

Korsnäsvägen

BTA totalt, inkl. garagevåning:
ca 14 360 m2

Ytfördelning
Åsgatan
/Tegelbacken

Ytor
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a
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Korsnäsv

Vån 1

Vån 3

Vån 5

Vån 0

Vån 2

Vån 4

Parkering
P-platser: 95 st
Antalet baseras på att p-platser kan
samnyttjas.
Cykelparkeringar: 140-210 st
Antalet varierar beroende på verksamhet.

Vån 0

Kvarteret erbjuder en god livsmiljö för både boende, besökare och de som arbetar i det.
Ca hälften av lägenheterna är trygghetsbostäder, en bostadsform som aktivt väljs av
äldre personer vilka vill bo i en trygg och tillgänglig miljö, inom ett socialt sammanhang.
Det går även i linje med den centrumutveckling som kommunen i övrigt arbetar med,
där just äldre ses som en målgrupp till att bo centralt. Trygghetsbostäderna är förlagda i
en egen huskropp. Inom kvarteret finns även möjlighet att förlägga t.ex. hemtjänst och
andra servicefunktioner.
De kommersiella lokalerna innehåller till övervägande del samhällsnyttiga verksamheter
där hyresgästerna kommer från stat, landsting och kommun. Till exempel kan det vara

myndigheter eller medborgarservice. Detta kompletteras med restaurang, café, studiokontor, och exempelvis hotell med lobby, mindre butiker och lokaler för föreningsliv.
På så vis uppnås mångfald och variation i ett livfullt och händelserikt kvarter. De flesta
lokaler är genomgående, med ljusinsläpp och ingångar från både gata och gård.
Trapphusen är vända mot gatan för att få så mycket fasadyta som möjligt mot gården.
Det gör att en tyst sida i bostäderna möjliggörs. Inlastning sker i anslutning till den gemensamma infarten, och fördelning av varor sker invändigt. Garaget dimensioneras för
vanliga personbilar. Cykelparkering förläggs i garaget och på gården eller i anslutning till
trapphusen.

Verksamheter som inte är beroende av konjunkturlägen och trender ger ekonomisk hållbarhet, medan omsorgsfullhet, inkludering och väl genomarbetad arkitektur upprätthåller en hållbar social utveckling. Genom kombinationen av stadsrumsbildande byggnadsvolymer och genomsläpplighet till en inre värld, skapar Brorslotten en funktionell och
visuell fyndighet som berikar hela Falu stadskärna.
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