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Inledning
Området har ett högt kulturhistoriskt värde med den Falkenbergska kvarnen,
kvarnmiljön och Karlslunds Herrgård. Därför har en
miljökonsekvensbeskrivning med inriktning på kulturmiljön har upprättats.
Planförslaget har utgått ifrån att den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till och
samspela med befintlig bebyggelse. Falkenbergska kvarnen, kvarnmiljön och
Karlslunds herrgård förses med nya skydds- och varsamhetsbestämmelser för
att skydda den värdefulla kulturmiljön.

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva en komplettering av
vård- och omsorgsboende samt möjliggöra bostäder för
äldre. Kompletteringen ska förhålla sig till och förstärka
den kulturhistoriska miljön kring herrgården och
kvarnen. Det befintliga gångstråket längs Svartån ska
göras mer attraktiv, trygg och tillgänglig för
allmänheten.

Gångstråket längs Svartån föreslås breddas och rustas upp. Detta för att göra
den mer attraktiv, trygg och tillgänglig. Detaljplanen möjliggör även en ny
gångväg och trappa runt Kvarnen. Detta för att öka tillgängligheten till
kvarnmiljön och dammanläggningen.

Politiska beslut
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag, § 26, 2017-02-09. I beslutet
har byggnadsnämnden tagit ställning till att detaljplanen bedöms ge en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34§. Byggnadsnämnden
beslutade om detaljplanens antagande § 40 2020-02-20.
Huvuddrag
Aroseken Bostäder AB ansökte 2016-05-25 om ny detaljplan för fastigheten
Karlslund 1 m.fl. för att utöka befintlig vård- och omsorgsboende samt för att
bygga trygghetsboende n i området. Totalt handlar det om ca 80 st nya
platser för vård- och omsorgsboendet genom en ny byggnad. Denna nya
byggnad möjliggörs genom att riva en befintlig byggnad. Även genom att
kvarteret förskjuts ca 20 meter nordväst, vilket gör att befintlig infart till
serviceboendet behöver flyttas. Detta skapar även en större innegård i
kvarteret. Detaljplanen kan även möjliggöra byggnation av ca 50-60 st nya
trygghetsbostäder. Detta genom förslag på två st nya byggnader som placeras
längs Svartån.

Planområdet finns inom stadsdelen Norrmalm, ca 1 km från Västerås
Centrum.
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Medverkande tjänstemän
Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Viktor Ståhl i samarbete med
kompetenser från Västerås stad samt Aroseken Bostäder AB.

huvuddrag serviceboenden, hyresrätter (Karlslunds herrgård), restaurang och
kontor (Falkenbergska kvarnen), gatumark och parkering, samt ett vatten- och
parkområde längs ån. Andra sidan Skultunavägen består av mindre grönytor,
villor och flerfamiljshus. Planområdet är ca 3,1 hektar stort.

Ägoförhållanden
Karlslund 1 och 3 ägs av Aroseken Bostäder AB. Övriga fastigheter inom
planområdet, Västerås 1:11, 1:13, 1:215 och ägs av Västerås Stad.

Vård- och omsorgsboende
Behovet av fler vård- och omsorgsboendeplatser är stort inom Västerås Stad.
Syftet med att pröva möjligheten att bygga ut befintlig verksamhet i området
med vård- och omsorgsboendeplatser är förutom behovet av fler platser inom
staden i stort, även att det finns samordningsvinster med att bygga intill den
befintliga verksamheten. Det finns även samordningsvinster med att bygga
trygghetsboenden i närheten, då bland annat gemensamma lokaler och
faciliteter kan samutnyttjas.

Läge och areal
Området är beläget strax nordväst om Västerås centrum mellan
Skultunavägen och Svartån. Längs med Svartån finns ett allmänt gångstråk.
Skerikesbron som går över Svartån finns i den norra delen av planområdet.
Planområdet består idag av byggnader från bl.a. början av 1990-talet samt ett
antal betydligt äldre byggnader från 1800-talet. Byggnaderna inrymmer i
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Planprocessen
Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Detaljplanen var ute på
samråd 19 november – 21 december 2018. Efter samrådet har inkomna
yttranden sammanfattats och besvarats i en samrådsredogörelse. Beslut om
att detaljplanen ska skickas ut på granskning har tagits av byggnadsnämnden
2019-08-29. Inkomna yttranden under granskningstiden sammanfattas i ett
granskningsutlåtande. Detaljplanen beräknas bli antagen av
byggnadsnämnden slutet av år 2019.

Vad är en detaljplan?
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som
får byggas där. Den ger en samlad bild av mark- och vattenanvändningen och
hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras.
Utökat förfarande
Ett utökat förfarande är aktuellt då detaljplanen bedöms vara av betydande
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet
för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Samrådstiden är minst tre veckor. En kungörelse ska göras inför samrådet och
efter samrådet görs en samrådsredogörelse som redovisas i samband med
granskning. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut
för granskning av allmänheten. Granskningstiden är också minst tre veckor.
Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.
Efter granskningen antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av
kommunfullmäktige. Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga kraft
om det inte överklagas.

Planhandlingar
•

Plankarta med bestämmelser, illustrationsplan och grundkarta

•

Planbeskrivning

•

Fastighetsförteckning

•

Miljökonsekvensbeskrivning, PE Infrastruktur AB, 2017-09-22,
reviderad 2019-05-29

Utredningar

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
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•

Kulturhistorisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås, 201706-22

•

Dagvattenutredning, Structor Mark Göteborg AB, Göteborg, 2017-0706

•

Geoteknisk- och miljöteknisk utredning, Structor Mark Göteborg AB,
Göteborg, 2017-06-30

•

Trafikbullerutredning, LN Akustikmiljö AB, Stockholm, 2017-05-31

•

Parkeringsutredning, Civit Consult AB, Stockholm, 2017-07-14

institutioner utan som bostadsbyggnader och bryta mot storskaligheten. Även
bryta mot enformigheten som några av de befintliga byggnaderna på platsen
uppvisar. Byggnaderna ska även upplevas som trevliga och välkomnande där
en mänsklig skala med variation förespråkas. Likväl vackra detaljer.
Materialval som harmoniserar med landskapet utmed ån samt byggnaderna
med höga kulturvärden förespråkas. Materialval och färgsättning som minskar
kontrasterna i området. Svartåstråket ska rustas upp och utvecklas för att bli
en del i grönt attraktivt stråk längs Svartån. Det är viktigt att de nya
byggnaderna längs Svartån inte gör att å-stråket kommer upplevas som
privat. Illustrationsplanen nedan visar befintliga byggnader i grått och nya,
föreslagna byggnader i vitt.

Planförslag
Övergripande gestaltningsidé
Dagens Karlslund har en stor variation av skala, utryck och material.
De nya byggnadskropparna blir ett tillägg som kompletterar de befintliga
byggnaderna, med utryck för vår tids arkitektur i samspel med den befintliga
kulturmiljön. Byggnaderna ska ha en hög arkitektonisk kvalitet med en
omsorgsfull gestaltning.
Nya byggnader Hus B och hus F när placerade så att de ramar in innergården.
Tanken är att det ska vara e lugn och trygg miljö där byggnationen stänger ute
buller samt ger utblickar mot Svartån. Byggnaderna ska
inte upplevas som

De nya föreslagna byggnaderna ska samspela med
bl.a. den Falkenbergska kvarnen.
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Illustrationen vilken byggnad (Hus B) som föreslås rivas.

Bebyggelse
Bostäder- (se separat illustrationsplan för husbeteckningarna)
Här gäller användning för bostäder och vård (B1 och D1). Kulörer för de nya
byggnaderna är inspirerade från de befintliga för att skapa en helhet inom
området. Detta även för att skapa en sammanhållning utan för stora
kontraster.
HUS B
Ny byggnad för vård- och omsorgsboende föreslås bli fem våningar. Den
möjliggörs genom att befintligt hus B rivs och att kvarteret förskjuts 20 meter
nordväst, vilket sin tur förutsätter att gatan (GATA2) mellan Skultunavägen
och Skerikesbron flyttas nordväst. Högsta byggnadshöjd är 21-23 meter.
Enligt planbestämmelse f1, ska fasaderna bli vertikalt uppdelade enligt bilden
bredvid för att skapa variation och småskalighet. Det bidrar att byggnaden
ser mer ut som en bostadsbyggnad och inte som en institution. Byggnaden
kommer att rymma en matsal med utsikt mot Svartån som även kommer att
kunna användas av de som bor på äldreboendet. Byggnadens besöksentré ska
ligga vid Skultunavägen. Planförslaget möjliggör mindre verksamhetslokaler i
byggnaden mot Skultunavägen som exempelvis kiosk och frisör. Detta genom
planbestämmelse B1. Det här möjliggör för ökad kommersiell service inom
området. Om det ska vara boende i bottenvåningen som vetter mot
Skultunavägen, måste minst hälften av rummen i varje lägenhet orienteras
mot ljuddämpad sida. Alternativt ska lägenheterna vara max 35 kvm (f4)

N
Förslag

En ny vändplan för färdtjänst och varutransporter anordnas mellan
byggnaden och GATA2. En ny huvudentré ska dessutom utformas till
byggnaden och vara väl belyst för att öka trygghetsfaktorn. Inglasning av
balkonger medges.
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HUS F
Hus F (trygghetshetboende) föreslås bli fem våningar och kommer att bli ett
tillägg till bebyggelsemiljön i form av ett trygghetsboende. Utformning av
taket och fasader ska ges en omsorgsfull gestaltning. Inglasning av balkonger
medges. Entrén till byggnaden ska vara väl belyst för att öka trygghetsfaktorn.
Högsta byggnadshöjd är 16,5 meter.

Bilden visar Hus B till vänster, befintligt Hus C samt föreslagna Hus F till höger.

Hus B, C och F från illustrationsplanen.
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HUS G
Hus G, trygghetsboende i fyra våningsplan, den högsta våningen med indraget
fasadliv (bestämmelse f2) Denna bestämmelse skapa variation i byggnaden och
ökar samtidigt siktlinjer. Det indragna översta planet skapar en röd tråd i
området mellan hus G, hus F och gavelvolymen för hus B. Byggnaden är tänkt
att användas som trygghetsboende. Högsta byggnadshöjd är 14 meter.
Byggnaden är riktad mot Svartån på en plats som sluttar ner mot vattnet.
Byggnaden ska inte medföra en privatiserad känsla för den här delen av åstråket. Balkonger ska upplevas som en del av husvolymen istället för
påhängda. Huset föreslås en egen identitet och karaktär med dova
naturfärgade kulörer och material som tegel, återvunnen sten, grånat trä och
grafitgrå plåtdetaljer. Detta för att harmonisera med omgivningen och
framförallt för fortsatt låta den Falkenbergska kvarnen dominerade och
framträda. Byggnaden samspelar med gaveln på hus E och placeras med
omtanke till befintliga träd. Sockeln mot Svartån, som bildas på grund av
nivåskillnaden, utformas med återvunnen sten där murgröna kan klättra
uppför både sockeln och fasaden. Sockeln bör ha en omsorgsfull gestaltning.

Föreslagna materialval avses att harmonisera med omgivningen.
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Komplementbyggnader
Föreslagna komplementbyggnader inom planområdet är miljörum, carport,
cykelparkeringar med tak samt ett växthus som ska utgöra en
gemensamhetslokal. För flerbostadshusen anordnas förråd i källarplan.
Komplementbyggnader möjliggörs genom korsmark i plankartan. Den totala

Sektion som visar relationen mellan Svartån, Hus G, parkeringsdäcket, hus D och Skultunavägen.

10 (29)

Hus A, C och D
De befintliga byggnaderna A, C och D har bestämmelse (n1) för överhängande
balkonger och delar av byggnader som kragar ut. Hus A har även en
bestämmelse (q5) som säger att mosaiken ’’Vår värld’’ vid entrén ska bevaras.

Centrumverksamhet – Falkenbergska Kvarnen
Användning för centrumverksamhet (C1) gäller för Falkenbergska kvarnen,
kvarnmiljön och korsvirkeshuset. Detta medger en fortsatt användning av
byggnaderna för restaurang och kontor. Bestämmelsen möjliggör även för
andra verksamheter av icke störande slag. Byggnaden får inte rivas (r) och har
skydds- och varsamhetsbestämmelser (q1 och k1). Falkenbergska kvarnens
volym, takform och sydfasad ska bevaras. Vidare ska byggnadens
fasadmaterial, fönstersättning, fönsterindelning, takmaterial samt
utmärkande fasaddetaljer beaktas vid ändring.
Den äldre kvarnmiljön får heller inte förvankas genom tillägg (k5).

Mosaiken ’’Vår värld’’ av
Teddy Sempinski.

Hus A.

Hus E – Karlslunds herrgård
För Karslunds herrgård (hus E) gäller rivningsförbud (r) och att byggnadens
volym och takform ska bevaras (q2). Vidare finns bestämmelse q3 som innebär
att frontonerna med detaljer ska bevaras. Även varsamhetsbestämmelse (k1)
finns. Bestämmelse för överhängande balkonger finns (n1). Maximal
byggnadshöjd är 11 meter.
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Mark och vatten
Naturmiljö
Den delen som är närmast Svartån, vilket inkluderad å-stråket, planläggs som
PARK1 för att säkerställa parkändamål.
För att skapa bättre siktlinjer och utsikt över Svartån, vilket kan höja
upplevelsevärdet i området, föreslås en mindre mängd vegetation tas ned
längs ån. I första hand handlar detta om borttagande av sly i den norra delen.
Om träd ska tas bort, bör varje enskilt träd studeras avseende dess
naturvärde innan det tas ned. Träd kan dock behöva tas bort av säkerhetsskäl
då det finns en risk att de faller över gångvägen eller påverkar stabiliteten vid
eller efter byggnation.
Inom planområdet finns det 7 st träd med mistlar, varav 6 st är tänkta att
sparas. Detta görs med planbestämmelse n6, att trädet inte får fällas om det
inte är sjukt eller utgör fara. Det övriga trädet påverkas eventuellt av
anläggande av parkeringsplats (P1). Detta för att få till en god bebyggd miljö
och ändamålsenlig markanvändning inom planområdet. I samband med
efterkommande projektering av parkeringsplatsen får en bedömning göras
avseende dispensansökan.
Den allé som omfattas av biotopsskydd påverkas eftersom anslutning av gata
(GATA2) till Skultunavägen (GATA1), behöver flyttas 20 meter nordväst, vilket
är en konsekvens av placeringen av hus B. Totalt kommer 4 st träd i allén
påverkas. Dispensbeslut från Länsstyrelsen om att ta ner träden finns (Dnr
521-5420-2019).
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Parker och innegårdar
Å-stråket längs Svartån avses att rustas upp och breddas för att öka
tillgängligheten, tryggheten och säkerheten. Denna upprustning i Karlslund är
en del av det helhetsgrepp som kommer tas för en längre sträcka av å-stråket
(från Apotekarebron till Vallbybron). Å-stråket används för rekreation och
motion, även om det finns utvecklingspotential såsom bättre sikt, större
vistelseytor och sittmöjligheter.
Ambitionen är även att anlägga en gångväg med trappa i gallerdurk runt
Falkenbergska kvarnen intill dammanläggningen. Detta ska göras med hänsyn
till kulturmiljön och i samspel med den kommande faunapassagen. En yta
utanför kvarnen är dessutom inhägnad och otillgänglig för allmänheten.
Staketen här föreslås tas bort av denna anledning.

Innegårdar med grönska och vistelseytor på varsin sida om hus E.

Det föreslås två nya innegårdar på varsin sida om herrgårdsbyggnaden.
Intentionen är att den här miljön ska lugn som möjlig med stora inslag av
grönska. Detta regleras genom planbestämmelse n4, marken är avsedd för
anlagd gård med gemensamma mötesplatser. För att minska risken för
störande biltrafik finns planbestämmelse n5 som innebär att parkering inte
får inte anläggas på innegårdarna, förutom parkering för rörelsehindrade.
Innegården på den norvästra sidan av herrgården avses få en upprustning
genom anläggande av trädgård och lekplats. Den här kommer delas av
boende i hus B, hus C, hus A, hus F och hus E. Hus F får även en uteplats mot
sidan som vetter mot ån.

Tillgänglighet och trygghet
Stråket längs Svartån kan idag upplevas otryggt. Förslaget kommer att
medföra att flera människor kan röra sig på Karlslund, större överblick samt
ny belysning, vilket bör öka den upplevda tryggheten. Då användningen av
området är vård- och omsorgsboende samt äldreboende är kraven på
tillgängligheten stor. Därför kommer det vara ett krav på
tillgänglighetsanpassade entréer. Entréer med tillhörande bör även väl belysta
för att öka tryggheten. Tillgängligheten och framkomligheten ska säkerställas
för personer med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Det kommer
vara goda förutsättningar för personer med kognitiva och fysiska
funktionsnedsättningar då trafiken begränsas inne på området.

En ny innegård placeras mellan Karslunds herrgård (hus E), hus D och hus G.
Ytan idag består av en gräsmatta med träd och buskage. Här kan en
vistelseyta skapas.
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Strandskydd
Strandskydd för området finns inte i dag men detta omprövas i detaljplanen.
Invånarna har idag tillgång till strandlinjen med hjälp av å-promenaden. Den
tillkommande bebyggelsen sker genom en komplettering inom ett område
som redan idag är bebyggt med lägenheter för äldre. Denna komplettering
kommer inte att ha någon påverkan på allmänhetens tillgänglighet till
strandområdet. Tillgängligheten till ån kommer att förbättras genom
förbättringar av strandpromenaden, nya bryggor och gångvägar att ta sig till
Svartån.

en ny anslutning till Skultunavägen (GATA1). Ovanstående åtgärder kommer
sannolikt medföra schaktningsarbete och nedfällning av träd, vilket
stadsbyggnadsförvaltningen anser kan vara något som inte är förenliga med
strandskyddets intresse. Därför motiverar stadsbyggnadsförvaltningen ett
upphävande av strandskyddet inom område GATA1, GATA2 och P1 enligt skäl
4.
För E anges särskilt skäl 4 och 5 för att upphäva strandskyddet:
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området

En komplettering och utvidgning av pågående verksamhet är nödvändigt för
att tillgodose behovet av nya platser inom äldreomsorgen. Att utvidga
verksamheten på en annan plats, medför en stor samhällskostnad. Att utvidga
verksamheten inom området skapar en stor samordningsvinst, vilket gör att
detaljplanen både är ekonomiskt och socialt hållbart.

För B1, D1, C1, GATA1, GATA2 och P1 anges särskilt skäl 4 för att upphäva
strandskyddet:

Motiveringen är att det finns en befintlig nätstation inom planområdet som
måste flyttas på grund av föreslagen placering av parkeringsdäck. Vidare har
nätstationer ett skyddsavstånd till brännbara material (5 meter). Dessutom
avger nätstationer magnetfält, vilket kräver ett skyddsavstånd på 5 meter. För
att få en lämplig elförsörjning för verksamheterna och bostäderna inom
planområdet, vilket anses vara ett angelägt allmänt intresse, måste ny
nätstation lokaliserar till angivet E-område i plankartan. Detta även med
föranledning till skyddsavstånden. Detta motiverar ett upphävande av
strandskyddet inom område E enligt särskilda skäl 4 och 5.

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området.

Tillstånd för att anlägga bryggor i Svartån kommer att behöva sökas hos
Västerås Stad.

GATA1, GATA2 och P1 kommer fortsatt vara tillgängliga för allmänheten.
GATA2 kommer dock behöva flyttas 20 meter nordväst, vilket i sin tur gör att
lokaliseringen av P1 kommer behöva justeras. GATA2 behöver flyttas för att
möjliggöra ny byggnad (hus B, vård- och omsorgsboende). Även för att
inrymma tillräcklig dimensionerad angöring för färdtjänst och varutransporter
etc. Dimensioner och lokalisering av den nya byggnaden med tillhörande
angöring krävs för att få en ändamålsenlig verksamhet. GATA2 får dessutom

Geotekniska förhållanden
Områdets topografi består av en brant slänt från Svartån upp till
bebyggelseområdet där det planar ut till en flack yta. Höjden på slänten
varierar mellan 4 och 10 meter. Slänten består av naturligt lagrad friktionsjord
(morän) samt lera. Där jorden utgörs av lera finns risk för lokal yterosion.

Västerås Stad avser att upphäva strandskyddet inom användningsområden
B1, D1, C1, E, GATA1, GATA2 och P1 genom detaljplanen. Som särskilda skäl
anges följande punkter i Miljöbalken 7 kapitlet, 18 c §
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Området består av jordlagren lera ovanpå morän som vilar på en bergsyta.
Stora delar av området innehåller fyllning vars sammansättning och tjocklek
varierar betydligt. Befintliga byggnader är pålgrundlagda med undantag för
Falkenbergska kvarnensom är grundlagd på fast mark/berg. Skerikesbrons
grundläggning är okänd. I mitten av planområdet finns risk för stabilitetsbrott
vid slänten (vid planerad byggnad F).Tre grundvattenrör har installerats i
området och lästs av vid tre olika tillfällen under maj till juni år 2017. Vid
mättillfällena var grundvattennivåerna mycket låga.

ca två meter hög sockel längs byggnadens sydvästra sida. Alternativt att
byggnaden utförs med ett källarplan. En annan åtgärd kan vara att ersätta
befintliga jordmassor med lättfyllning, vilket medför en högre och brantare
slänt.

Structor Mark Göteborg AB har 2017-06-30 utfört en geoteknisk utredning
som även omfattar en markteknisk undersökning (daterad 2017-06-30).
Utredningen omfattar dels ett planeringsunderlag för det fortsatta
projekteringsarbetet samt en detaljerad stabilitetsutredning för att klargöra
om, och i så fall vilka, åtgärder som krävs inom området av stabilitetsskäl. I
utredningen ges vissa rekommendationer, bland annat att en mindre
tryckbank placeras utmed Svartån eller att delar av jordmassorna schaktas
bort. Belastningen ovan GC-vägen begränsas till 5 kN/m2. Belastning ovanför
befintligt släntkrön bör begränsas till 20 kN/m2. Slänten ned mot Svartån får
inte belastas ytterligare. Slänter som utgörs av lera eller finsediment under
nivån för Svartåns medelvattennivå bör skyddas med ett erosionsskydd av
stenmaterial. Behov och omfattning bör utredas i nästa skede.

Dagvatten
Structor Mark Göteborg AB har 2017-07-06 har i enlighet med Västerås Stads
dagvattenpolicy framtagit en dagvattenutredning.

De geotekniska rekommendationer som ges i utredningen (Structor Mark
Göteborg AB 2017-06-30 med uppdragsnummer 4132-1701) ska följas och
redovisas under bygglovet.

Utredningsområdets totala area är cirka 2,5 hektar. I norra delen vid
Skultunavägen är marknivån + 17,5 och i södra delen + 15,5. Marknivån vid
åkanten är + 9,5. Området består av asfaltsytor i anslutning till byggnaderna
och buskage- och trädbevuxna grönytor mellan bebyggelsen och Svartån.
Marken på andra sidan Skultunavägen sluttar brant med mot planområdet
med en lutning på cirka 10-12 %.
Marken nordost om planområdet sluttar ned mot Karlslund vilket innebär att
en större mängd dagvatten leds in till området vid kraftigt regn. En
skyfallskartering av planområdet och dess omgivning finns. De flödesvägar
som vattnet tar, går med största sannolikhet vid kraftigt regn längs med
Skultunavägen och ned mot Falkenbergska kvarnen och ut i Svartån. Mindre
flödesvägar förekommer även från de hårdgjorda ytorna vid vårdboendet och
ned mot Svartån.

För djupare schakter (>2,5 meter) krävs att schaktstabiliten utreds i detalj.
Grundare schaktningar bör kunna utföras med släntlutning. Samtliga
byggnader rekommenderas att grundläggas på pålar. Vid pålning bör en
riskanalys och ett kontrollprogram för övervakning av markrörelser utarbetas.
Radonsäker grundläggning förutsätts.

I dagsläget avleds dagvattnet från Karlslund till Svartån utan fördröjning eller
rening. Exploateringen medför en ökning på ca 1000 m2 hårdgjord area. Det
totala flödet från området ökar från ca 267 l/s till 288 l/s. Det totala
fördröjningsbehovet kommer att vara ca 150 m3. De fördröjnings- och
reningslösningar som förespråkas i utredningen är regnträdgårdar, permeabla

Den norra delen av å-stråket föreslås höjas och byggas med bankslänt för att
förbättra stabiliteten då det de mothållande massorna ökar och banken utgör
en tryckbank. En utformning som föreslås är en stödmur vid hus C. Vid hus F
kan en avschaktning i slänten vara nödvändigt, vilket kräver byggnation av en
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ytskikt, upphöjda växtbäddar samt utlopp som leder dagvattnet till öppna
översilningsdiken innan recipienten Svartån. Gröna tak reducerar det totala
fördröjningsbehovet i området och kan med fördel kombineras med andra
fördröjningslösningar. Val av dagvattenlösningar ska ta hänsyn till eventuella
markföroreningar.

Infrastruktur
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Trafikinfrastrukturen kommer inte ändras nämnvärt enligt planförslaget.
Infarten (GATA2) till vård- och omsorgsboendet kommer att flyttas ca 20
meter åt nordväster. Intag för varutransporter kommer att separeras från
entrén för att skapa en säkrare och vackrare entrémiljö
Gångstråket längs Svartån kommer att få större tillgänglighet då den kommer
att bli bredare och rustas upp. Den svåra terrängen gör det inte möjligt att
bredda tillräckligt mycket för att ge utrymme för snöplogning med maskiner.
Parkering och angöring
Parkeringsplatser kommer enligt planförslaget att hamna i den västra delen av
planområdet (P1) samt vid Kvarnen där det kommer att vara möjligt att
parkera i två våningar genom parkeringsdäck (bestämmelse parkering).
Området är inom zon 2 enligt Västerås stads parkeringsriktlinjer.
Beräknat p-tal är 102 p-platser vid användandet av bilpool och MM-åtgärder
(mobility management) för trygghetsboenden och hyreshuset. De 102
platserna redovisas i illustrationsplanen och möjliggörs även i plankartan. MM
är ett sätt att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Syftet med MM är
att påverka resan innan den har börjat med mjuka åtgärder såsom
information och kommunikation.

Exempel på regnträdgård enligt dagvattenutredning (Holeman
landscape,2015)
Nedan sammanfattas konsekvenser ur miljökonsekvensbeskrivningen gällande
dagvattenfrågan:
På grund av de geotekniska förutsättningarna i området är de naturliga
infiltrationsmöjligheterna begränsade. Generellt är förutsättningarna för att
infiltrera dagvatten ogynnsamma i området. Reningseffekterna i området
bedöms bli goda och avsevärt bättre än i dagsläget, under förutsättning att
gröna fördröjningslösningar används. Vid kraftigt regn kan kapaciteten i
ledningsnätet vara otillräcklig. Detta leder till att dagvattnet breddas ut på
markytan. Det är därför viktigt att det inte tillkommer ökade mängder
dagvatten till dessa ledningar.

Kollektivtrafik
Avstånd till busshållplats med entimmes-trafikering ca kl 9-19 är ca 250
meter. I omedelbar närhet finns en busslinje med entimmes-trafikering fyra
gånger per dag ca kl 10-13.
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Teknisk försörjning
Avfallshantering
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen
ska även följa Västerås stads ’’Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och
transportvägar’’. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter
arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.
Avfallshanteringen ska följa kommunens riktlinjer om källsortering, och
sorteras inom fastigheten i miljörum, underjordsbehållare eller liknande. Det
är bra att planera miljörummen så att de utöver mat och restavfall även
inrymmer utsortering av förpackningsmaterial, glas och tidningar.
Detaljplanen har stämts av med ovanstående. Frågan om avfallshantering ska
hanteras i dialog med Vafab Miljö vid bygglovsprövning.
Ledningar
Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och
kommunikation, ska ske i samråd med exploatören, Staden, Mälarenergi och
ägare av berörda ledningar och vägar. Flyttkostnader av befintliga ledningar
och kablar bekostas av exploatören. Området kan anslutas till fjärrvärme-, el-,
tele-, och bredbandsnätet. Exploatören avser att ansluta sig till det
kommunala vatten- och avloppsnätet och fjärrvärmenätet. Det finns valedningar som kan komma i konflikt med byggnationen.
Nätstation
En ny placering av en nätstation föreslås enligt användningsområde E då den
befintliga hamnar i konflikt med den föreslagna parkeringsdäcket. Detta för
att få till en lämplig elförsörjningslösning för området. Brännbara material får
inte vara inom 5 meter från nätstationen (säkerställs genom egenskapsgräns
och prickmark). Nätstationer avger magnetfält, vilket kräver ett
säkerhetsavstånd på 5 meter.
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Risker och störningar
Trafikbuller
En trafikbullerutredning har gjorts av LN Akustikmiljö AB (2017-05-31,
reviderad 2017-11-16). Utredningen har utgått från förordning avseende
trafikbuller vid nybyggnad av bostadsbyggnader (SFS 2015:216; Förordningen
om trafikbuller vid bostadsbebyggelse) samt de höjda riktvärdena och dess
tillämpning (11 maj 2017). Den utgår även från trafikmängder med prognosår
2040. För prognos år 2040 har trafiken räknats upp med en årlig trafikökning
på 1,5 %.
Bullernivåerna beräknas vara låga till måttliga inom planområdet. Riktvärdena
överskrids för bottenvåning av hus B där ekvivalentnivån för prognosisterat år
2040 blir som max 61 dBA. Med motiveringen att skapa en flexibilitet
avseende vilket ändamål det ska vara i bottenvåningen för hus B, föreslås
följande planbestämmelse: f4 -vid bostadsändamål i bottenvåningen, ska
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot ljuddämpad
sida. Alternativt ska lägenheterna vara maximalt 35 kvm.
Riktvärden överskrids inte för några andra byggnader inom planområdet.
Exempelvis hamnar ekvivalentnivån för prognosisterat år 2040 maximalt
60dBA för hus D, vilket inte medför ett överskridande av riktvärdena.
Uteplatser kan anordnas inom riktvärdena 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA
maximalt nivå.

18 (29)

Trafikdata för respektive vägavsnitt redovisas i tabell och översiktsbild nedan.

På Skultunavägen finns närmaste befintliga brandposter (två stycken). Här
flödeskapaciteten oklart då de var frysskadade vid senaste flödesmätning,
vilket kräver ett fastställande av flödeskapaciteten. Avståndet mellan dessa
två brandposter är drygt 300m, vilket kräver en komplettering av en eller flera
brandposter.

*Trafikmängder för dagens situation är baserade på mätningar gjorda på Vallbyleden
2015, Skultunavägen 2015 och Norra Ringvägen 2016.
**För situation 2026 och 2040 har uppräkning av trafikmängd gjorts med 1,5% per år,
enligt Västerås Stads Kravspecifikation bullerutredningar.

Radon
Fastighetsägaren ska säkerställa att årsmedelvärdet av radonstrålning för nya
byggnader understiger 200 Bq/m3
Förutsättningar för räddningsingripande
Inom planområdet planeras och finns inga verksamheter som kan medföra
olycksrisker inom eller utanför planområdet.
Tidsramen för räddningsingripande överskrids ej för den planerade
bebyggelsen. Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram
brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min.
Rekommenderat maximalt avstånd från sämsta belägna uppställningsplats för
räddningsfordon till brandpost är 75 meter, vilket medför ett maximalt
inbördes avstånd mellan brandposter på 150 meter vid flera brandposter.
Därefter skall avstånd från uppställningsplats till angreppspunkt vid byggnad
enligt BBR inte överstiga 50 meter.
19 (29)

Fastighetsrättsliga frågor

Genomförandebeskrivning

Fastighetsbildning

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 detaljplanen 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.
Huvudmannaskap
Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området.

Ett planavtal har skrivits med Aroseken Bostäder AB.

•

Ett avtal om överenskommelse om fastighetsreglering ska skrivas mellan
Västerås stad och fastighetsägaren av Karlslund 1 och 3, Aroseken,
angående marköverlåtelse.

•

Delar av fastigheten Västerås 1:13 vid den västra parkeringen och vid de
föreslagna nya punkthusen kommer att övergå till Karlslund 1.

•

Fastighetsreglering kommer att ske mellan fastigheterna Västerås 1:13
och Karlslund 1 för att anpassa fastigheterna till den nya vägdragningen
fram till Skerikesbron.

•

Fastighetsreglering kommer att ske mellan fastigheterna Västerås 1:13
och Karlslund 1 vid å-stråket samt en del där hus G står.

•

Delar av fastigheten Västerås 1:11 väster om kvarnen kommer att regleras
till Karlslund 3.

•

En mindre del av fastigheten Karlslund 3 öster om kvarnen kommer att
övergå till Västerås 1:11.

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Det finns redan två gemensamhetsanlägganingar ga:1 och ga:2 för väg,
körytor m m. Gemensamhetsanlägganingar ska omprövas/bildas för att
säkerställa möjligheten att angöra fastigheterna Karlslund 1, 2, och 3.

Avtal
•

•

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda
Karlslund 1 och 3: Fastighetsägaren får möjlighet att uppföra nya byggrätter.

Ett exploateringsavtal gällande kostnader för stråket längs Svartån och
flytt av vägen till Skerikesbron ska skrivas mellan Västerås stad och
Aroseken. Detta gäller även för justering av gång- och cykelväg i väst.
Avtalet ska tecknas innan detaljplanen ska antas.

Västersås 1:11 och 1:13: Obetydlig påverkan på fastigheterna.
Allmänheten: Ökad tillgång till grönstråket längs Svartån.

Namnfrågor
Lokalgatan (GATA2) inom planområdet saknar gatunamn idag. Då fler
adressplatser måste skapas för planerade byggnader så föreslås lokalgatan få
gatunamnet Karlslundsgatan.
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Tekniska frågor
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.

Ekonomiska frågor

Avser framtida fastighetsägare att uppföra skyddsrum behöver
fastighetsägaren kontakta Myndigheten för Samhällsberedskap för beslut. Det
finns idag ett skyddsrum i planområdet.

Exploatören medfinanserar upprustningen av stråket längs Svartån. Västerås
stad ritar, projekterar och bygger stråket.

Kostnader
Planavgiften betalas av byggherren. Avtal som reglerar planavgiften har
upprättats mellan Staden och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Exploatören bekostar flytten av gatan till Skerikesbron. Exploatören ansvarar
för att bekosta byggnation av nya brandposter för brandvattenförsörjning.

Anmälan och tillstånd
Fornlämningar
Om fornlämningar påträffas i samband med exploatering måste arbetet
omedelbart avbrytas. Därefter ska en anmälan göras till Länsstyrelsen.
Västerås stad ska stå för en inledande arkeologisk utredning om detta
erfordras.
Förorenad mark
Om grävarbeten ska göras och det uppstår misstanke om föroreningar, ska en
anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Art- och biotopskydd
Västerås stad ska kontakta Länsstyrelsen för dispensansökan för nedtagning
av mistelträd enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Detsamma gäller för
nedtagning av träd inom den identifierade allén.
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boendeformerna gör att det är möjligt för de par och vänner som har olika
vårdbehov att bo i närheten av varandra. Stadsbyggnads bedömning är att
förslaget har stora positiv påverkan för äldre i hela Västerås.

Konsekvenser
Miljökvalitetsnormer

Det upprustade stråket längs Svartån kommer att medföra ökad rekreationsoch upplevelsevärde, förbättrad tillgänglighet och säkerhet.

Utomhusluft
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids, avseende halterna för
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar
(PM10 och PM2,5). Enligt Västerås stads handlingsplan för utomhusluft
(antagen 2013) ska samtliga ämnen som redovisas i handlingsplanen som har
tröskelvärden, vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020.
Genomförandet av planen bör inte medföra att de gränsvärden som satts i
Västerås handlingsplan för utomhusluft överskrids.

Ekonomisk hållbarhet
Kostnadseffektiviteten att bygga ut vård- och omsorgboendet är så stor att
det inte är ett alternativ att bygga nytt. Det finns även stora vinster med att
placera äldreboenden i närheten.
Samlad bedömning
Stadsbyggnads samlade bedömning är att förslaget medför en stor social
förbättring för äldre samt stora ekonomiska fördelar på grund av
samlokaliseringsvinster. De kulturella och ekologiska värdena blir
oförändrade. Sammanlagt medför planförslaget en stor samhällsnytta.

Vattenförekomster
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomst Svartån, avseende god
kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och
kvantitativa status. Detta förutsätter att området är fritt från
markföroreningar och att lämpliga åtgärder för rening av vägdagvatten
genomförs.

Hållbarhetsbedömning
Ekologisk hållbarhet
De ekologiska aspekterna på förslaget blir i princip oförändrade.
Social hållbarhet
Då bristen på vård- och omsorgsboende och äldreboende är stor i Västerås
kommer förslaget medföra stora förbättringar för de äldre som har behov av
en plats på de föreslagna boendena. Möjligheten att kombinera de olika
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planeras inga nya byggnader där även om vägen som ansluter Skerikebron
med Skultunavägen kommer att flyttas. Den justering som kommer att göras
är dock så liten att den inte kommer att påverka naturvärdena i någon större
omfattning.

Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Västerås stad
(U24). Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt. Se
Miljökonsekvensbeskrivningen för mer information.

Enligt ÖP2026 - Det byggda kulturarvet är hela planområdet klassat som en
värdefull bebyggelsemiljö. I planarbetet ska hänsyn tas till området karaktär.
Falkenbergska kvarnen och dess närmsta område är utpekat som ett mycket
värdefullt område. Området ska behålla sin karaktär och får inte förvanskas.
Kvarnen med magasin och uthus finns även med i riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister. Byggnaden Karlslunds herrgård är enligt ÖP2026
Bevarandeprogram Västerås stadsbebyggelse 1985 särskilt önskvärd att
bevara.

Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplaner för mark- och vattenområden:
•
•
•
•
•

SPL 720 K, laga kraft 1975-05-02
DP 1011 K, laga kraft 1988-06-23
ÄDP 1295, beslut 1995-10-17
SPL 389 K, laga kraft 1965-04-30
SPL 929 L, laga kraft 1987-09-10

Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2017-02-09, § 26, tagit ställning till att
detaljplanen bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 kap.
11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, har därför upprättats enligt kraven i plan- och
bygglagen 4 kap. 34§.

Detaljplan för äldreboendet, 1011 K, medger inte större byggrätt än för
befintliga byggnader. Planområdet omfattas av kvartersmark med vård- och
omsorgsboende samt trygghetsboende, Karlslunds herrgård (hyresrätter),
Falkenbergska kvarnen som inhyser restaurang och kontor, gatumark och
parkering, samt vatten-, strand- och parkområden.

Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats beskriver den påverkan ett
genomförande av detaljplanen kan innebära för miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattar utredningarna och gör samma
bedömning vad gäller konsekvenserna av detaljplanens genomförande.
Konsekvenserna av planförslaget förväntas ha en positiv påverkan på
dagvattensystemet i området och vara i linje med Västerås Stads
dagvattenpolicy.

Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Västerås översiktsplan, ÖP
2026, om att bygga staden inåt och den positiva verkan det medför vad gäller
hushållning av resurser. Planområdet ingår i ett större område längs Svartån
som enligt översiktplanen ska prioriteras för utveckling av turism och friluftliv.
Det innebär dock ingen motsättning mellan utveckling av turism och friluftliv
och bostadskomplettering. Äppellunden i den västra delen av planområdet
beskrivs i Grönstrukturplan 2004 som ett mycket värdefullt grönt område. Det
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restaurang och kontor, gatumark och parkering, samt ett vatten- och
parkområde längs ån.

Inom planområdet finns en del kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
områden som är mycket känsliga för exploatering, Falkenbergska kvarnen och
å-stråket längs Svartån är exempel på dessa. Planerad ny passage runt
kvarnen och en förstärkning samt upprustning av å-stråket anses öka
tillgängligheten och rekreationsvärdet av dessa platser. Genom användning av
material och funktioner från befintlig miljö i största möjliga utsträckning,
undviks en förvanskning av dessa platser.
De miljökvalitetsmål som bedömts gälla för planområdet är Grundvatten av
god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Samtliga
miljömål förväntas ha en positiv måluppfyllelse av planförslaget. Det arbetas
med att främja natur- och kulturvärden, kulturhistoriska byggnader samt öka
tillgängligheten till dessa. Det förväntas även starkt positiva sociala
konsekvenser av planförslaget. Det utökar vårdboendets kapacitet och ger en
upprustning av det offentliga rummet med mer rekreationsstråk och
vistelseytor.
Konsekvenserna av förslaget enligt miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs
även under rubrikerna om geoteknik, dagvatten och kulturmiljö.

Platsanalys
Området är beläget strax nordväst om Västerås centrum mellan
Skultunavägen och Svartån. Längs med Svartån finns ett allmänt gångstråk.
Skerikesbron som går över Svartån finns i den norra delen av planområdet.
Planområdet består av byggnader från bl.a. början av 1990-talet samt ett
antal betydligt äldre byggnader från 1800-talet. Andra sidan Skultunavägen
består av mindra grönytor, villor och flerfamiljshus. Planområdet omfattas av
kvartersmark med vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende,
Karlslunds herrgård (hyresrätter), Falkenbergska kvarnen som inhyser
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Falkenbergska kvarnen med dess tillhörande byggnader och
herrgårdsbyggnaden fungerar som identitetsskapade element i en
kulturhistorisk miljö och en del i ett attraktivt och grönt gångstråk längs
Svartån.

Bebyggelse
Bebyggelsestrukturen inom och öster om planområdet består av lamellhus i
4-5 våningar. Ett grönt stråk med Svartån slingrar sig i södra delen av
planområdet och i nordväst och söder om Svartån finns flera 2-våningsvillor.
För att ta hänsyn till den mindre skalan ska ny bebyggelse utformas med
variation och olika material för anpassning till omgivningens småskalighet.

Närheten till Svartån är en stor tillgång. Dock är höjdskillnaderna stora,
gångvägen längs vattnet smal och vegetationen stundtals tät. Stråket kan
uppfattas som otryggt och svårtillgängligt.
Variationen i närområdet gällande bebyggelse och vegetation utgör ett viktigt
värde. Norr om äldreboendet finns en äppellund, en park som lutar ner mot
ån. Det är en öppen gräsyta innehållande träd och biodling. Söder om kvarnen
och planområdet finns en något lummigare miljö längs vattnet.

Gulmarkerat område representerar villabebyggelse i 2 plan och blåmarkerat
område lamellhus i 4-5 våningar.
Kulturmiljö
En kulturhistorisk utredning har 2017-06-22 genomförts av Stiftelsen
Kulturmiljövård. Syftet med utredningen var att kartlägga områdets
kulturhistoriska värden samt att göra en bedömning av områdets känslighet.
Det idag smala Å-stråket.

Området gränsar till Blåsbo som finns med i Västerås stads
kulturmiljöprogram. Kvarnarrendatorns bostad och Falkenbergska kvarnen är
även det markerat som område med högt kulturhistoriskt värde där särskild
hänsyn skall tas. Byggnaderna får inte förvanskas vare sig genom arbete på
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själva byggnaden eller genom bebyggelse i omgivningen. Detta medges även i
Västerås Stads utredning Det byggda kulturarvet från år 2001. Karlslunds
herrgård är i kulturmiljöprogrammet utpekad som en kulturhistorisk
intressant byggnad som bör bevaras.
Områdets viktigaste kulturhistoriska värden kan knytas till det socialhistoriska
perspektivet. Området har sedan år 1886 haft som funktion att hysa personer
som på olika sätt varit av utav behov av samhällets hjälp. Kontinuiteten i
verksamheten på platsen är av ett stort värde. Värdet är till stora delar ett
immateriellt kulturarv men speglas i viss mån av bebyggelsen.
Herrgårdsbyggnaden med dess tidigare funktion är även en viktig del i
områdets socialhistoriska värden.
Konstverket, Mosaiken på byggnad A (illustrationsplanen) av Teddy
Sempinskis, Vår värld, har ett stort värde och ska bevaras. Trappan samt
några murpartier mot Skultunavägen har ett visst värde. Kvarnmiljön vid
Falkenbergska kvarnen har mycket stora värden. Den är del av en äldre
struktur där verksamheter i behov av vattenkraft under århundraden
etablerats längs Svartån. I första hand upplever man dessa värden söderifrån.
Helhetsmiljön omfattar såväl kvarnbyggnad och kvarnmagasin/stall samt den
gamla mjölnarbostaden med tillhörande ekonomibyggnader. Med detta finns
även dammen och kraftanläggningen i Svartån som tillkommit för att förse
kvarnbyggnaden med kraft.

Falkenbergska kvarnen.
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och tillgänglighetssynpunkt. Förbättrad tillgänglighet till kulturarvet skulle
även kunna innebära kring ökad tillgång till platsens historia.
Herrgårdsbyggnaden anses vara medelkänslig ur kulturhistorisk synvinkel.
Byggnaden bör hanteras med viss varsamhet. En nybyggnad i dess närhet kan
vara möjlig utan att några tydliga kulturhistoriska samband bryts.
Herrgårdsparken är medelkänsligt för förändringar. Klockstapeln med vimpel
är ett karaktäristiskt inslag i denna miljö, liksom statyn Steget av Nils Sjögren.
Intill äldreboendet och parkeringen, på andra sidan Skultunavägen, ligger ett
villakvarter, vilket är utpekat i Det byggda kulturarvet som ett mycket
värdefullt område enligt bevarandeprogram från 1985.
Fornlämningar
Falkenbergska kvarnen är registrerad i FMIS som övrig kulturhistorisk lämning.
Någon fornlämning är inte registrerad men äldre kartor visar på ett äldre
kvarnläge i områdets norra del vid Skerikesbron. Om fornlämningar påträffas i
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och
anmälan göras till länsstyrelsen.
Området i anslutning till Skerikesbron är mycket känsligt då den har varit utav
gammalt kvarnläge. Vid planering av grävarbeten/markarbeten i området bör
kontakt tas med Länsstyrelsen för avgränsning och bedömning av
fornlämningsfråga.

Illustration av tålighetsbedömning och viktiga siktlinjer.

Mark och natur

Tålighetsbedömning
Kopplingen mellan kvarnen, ån, vattenfallet, korsvirkeshuset och
mjölnarbostaden är den viktigaste strukturen att slå vakt om.

Naturmiljö och grönstruktur
Gå till Planförslag > Mark och vatten > Naturmiljö

Gångvägen utmed ån bedöms vara mycket känsligt för förändring och i
synnerhet siktlinjerna mot kvarnen från norr och söder. Vyn mot kvarnen och
fallet är av mycket stort värde och är känslig för exploatering. Mindre bryggor
som leder ut mot vattnet kan ses som en historisk återkoppling. Eventuella
bryggor kan idémässigt ansluta till tidigare befintliga klappbryggor. Valet av
material vid anläggandet bör dock noga övervägas ur såväl kulturhistorisk-

Tillgänglighet
Gå till Planförslag > Mark och vatten > Tillgänglighet.
Trygghet
Gå till Planförslag > Mark och vatten > Trygghet.
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Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena har undersökts genom en geoteknisk utredning
för planområdet. Läs sammanfattning av utredningen under rubriken
Planförslag > Mark och vatten > Geotekniska förhållanden.
Dagvatten och översvämning
Dagvatten och översvämningsrisk har undersökts genom en
dagvattenutredning på planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under
rubriken Planförslag > Mark och vatten > Dagvatten och översvämning.
Vattenområden
Enligt kommunens kartdatabas kan det vid maximalt flöde i Svartån, medföra
översvämning längs stranden och vid Falkenbergska kvarnen. Större skyfall
kan även drabba kvarnområdet där det mesta av vattnet rinner ner i Svartån.
En dammanläggning är belägen på Svartåns östra strand. Det planeras en
ombyggnad av dammen med syfte att den ska kunna vara självreglerande,
höja dammsäkerheten samt klimatanpassa anläggningen genom minskad
översvämningsrisk vid framtida kraftiga skyfall. Det ska även skapas fria
vandringsvägar för fisk. Därmed kommer det att anläggas en cirka 140-180
meter lång naturliknande fiskväg genom dammen. Detta innebär att delar av
dämningsområdet ersätts av en ny strömmiljö med lek- och uppväxtområden
för fisk. Detta ger även möjlighet att tillgängliggöra och restaurera ström- och
forssträckor i området. Dammarna och nuvarande vattenreglering i Svartån
missgynnar strömlevande fiskarter, vilket medför en negativ miljöpåverkan på
Svartån.

Nuvarande dammanläggning.

Infrastruktur
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Gå till Planförslag > Infrastruktur > Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Kollektivtrafik
Gå till Planförslag > Infrastruktur > Kollektivtrafik

Den planerade ombyggnationen kommer att ske med största möjliga hänsyn
till kulturmiljö- och friluftsintressen i området. Kvarnen kommer inte att
påverkas av åtgärderna då exploateringen kommer utformas för att minimera
påverkan på känslig kulturmiljö. Förutsättningarna för att klara
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster förbättras.

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns
framdraget till planområdet.
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Falkenbergska kvarnen och marken intill byggnaden är föroreningsskadat och
riskklassat på grund av tidigare betad säd (kvicksilverförorening),
metallföroreningar finns i byggnad och mark. Länsstyrelsen har gjort en
riskklassning och objektet har fått riskklass 3 = måttlig risk. Vid riskklassningen
har man utgått ifrån att det är kontorsverksamhet samt restaurang i
byggnaden.

Risker och störningar
Olycksrisker, farligt gods, skyddszoner
Planområdet ligger inte inom någon känd riskkällas riskområde.
Förutsättningar för räddningsingripanden
Se avsnittet Planförslag > Risker och störningar > Förutsättningar för
räddningsingripanden.

2012 gjordes en mätning av inomhusluften i kvarnen som visade ingen risk för
påverkan på hälsan för de som jobbar i lokalerna. Byggnaden föreslås i
detaljplanen ha fortsatt användning som kontor och mindre verksamheter.
Bostäder föreslås inte i byggnaden, vilket gör att det inte finns något behov av
ytterligare undersökningar.

Trafikbuller
Trafik längs Skultunavägen har medfört att en trafikbullerutredning har tagits
fram för planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken
Planförslag > Risker och störningar > Trafikbuller.
Förorenad mark
En bensinstation har funnits intill Skerikesbron där det idag finns en parkering.
Det har gjorts en undersökning (av SPIMFAB 2006 med projektnummer 103935) i området där bensinstationen låg. Av rapporten framgår att man inte
hittat några halter av föroreningar som överskrider riktvärdena för mindre
känslig markanvändning. Någon sanering har därför inte gjorts.
I dagsläget är det parkeringsplatser för vårdboendet på detta område vilket
det även kommer att förbli inom ramen för den tänkta nya detaljplanen.
Marken vid den gamla bensinstationen klassas därmed som mindre känslig
markanvändning både i dagsläget och efter exploatering.
Inga åtgärdsbehov förväntas därmed. Grundvattenprov som har tagits från
området visade inte heller på några föroreningar. Om grävarbeten ska göras
inom planområdet samt vid misstanke om föroreningar, ska en anmälan göras
till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det är viktigt att komma ihåg att hela
planområdet har ett centralt läge vilket ökar risken att det tidigare fyllts ut
med schaktmassor som kan vara förorenade.
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