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BAKGRUND, SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR
Bakgrund och syfte

Avgränsning

På uppdrag av AB Arvid Svensson kontaktade Camilla Goliath (Sweco Ar-

Svanå Bruk ligger 2 mil nordväst om Västerås. Utredningsområdet är cirka

chitects, Västerås) Studio kulturmiljö i slutet av mars 2017 för att ta fram ett

1km i diameter och täcker Svanås riksintresseområde samt intilliggande jord-

kulturhistoriskt kunskapsunderlag i samband med Sweco Architects uppdrag

bruksmark.

att ta fram förslag till hur Svanå bruk kan kompletteras med i första hand nya
bostäder. Kunskapsunderlaget ska tydliggöra kulturarvet, vad som är värde-

N 6631190

E 593509

fullt och vad som är känsligt för förändring.

Bruksområde
Engelska
parken

Svanå utgör riksintresse för kulturmiljövården [U 18] (Harakers sn) och Studio
kulturmiljö uppdrag är att ta fram ett kompetensstöd för utredning och analys
där både riksintressevärden och skyddsbestämmelser i kommunens riktlinjer
är styrande. I skrivande stund arbetar Länsstyrelsen i Västmanland med en

Herrgård

uppdatering av Svanås riksintressebeskrivning som ska vara klar innan årets
slut. Föreliggande analysarbetet har dock utgått bland annat från den befintliga riksintressebeskrivningen, översiktsplanen för Västerås 2012 och även
analysen i rapporten ”Västeråsbygden – ett program för kulturmiljövård” från

Riksintressegräns

1985.

Utredningsområde. Eniro Kartor.

En begränsad budget och tidsram för uppdraget har gjort att fokus lagts på
att sammanfatta befintligt underlag och tydliggöra kulturhistoriskt relevanta
egenskaper genom kartmaterial. Då AB Arvid Svensson avser att pröva valda
delar av området för framtida bostadsbebyggelse är det viktigt att förstå och
redovisa för Svanås bebyggelseutveckling och bebyggelsemönster inom
utredningsområdet.
Materialet utgör underlag för skissarbetet med att komplettera Svanå bruk
med nya bostäder. I uppdraget har också ingått att ge vägledning till vilken typ
av åtgärder som skulle kunna bidra till att begränsa påverkan och minimera
skada på riksintresset.
I December 2017 Studio Kulturmiljö kompletterat den ovan beskrivna förstudien
med en konsekvensbedömning av ett planförslag över området samt ett nollalKoordinatsystem SWEREF 99 TM

ternativ. I januari 2020 har konsekvensanalysen uppdaterats ännu en gång för att
utvärdera ett nytt planförslag (Detaljplan 1871 för del av Svanå 2:58, Skultuna,

Arbete ska utgöra underlag till en MKB för Svanå med syftet att undersöka om
förslaget kan ge påtagliga skador till riksintresse för kulturmiljövården.

E 573669

Västerås 2019-11-04).
N 6603958

1:101 063

Lokaliseringsplan Svanå

© Lantmäteriet
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Svanå Herrgård, vy från nordväst. SWECO.

METODIK, KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Metodik

Kulturminneslagen (1998:950)

Miljöbalken (1998:808)

SWECO Architects använder sig av ett antal analysmetoder, beroende på varje

I lagen slås fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda

Svanå Bruk är ett av ca 1650 områden i Sverige som är av riksintresse för

enskilt uppdrags unika förutsättningar samt skalan av de ändringar som före-

kulturmiljön och att detta är allas ansvar. Såväl enskilda som myndigheter ska

kulturmiljövård enligt 3 kap miljöbalken. I miljöbalkens tredje kapitel finns krav

slås. I detta fall är landskapsbildens värden direkt kopplade till kulturmiljön och

visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett

på att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse

för att bäst täcka in både landskaps- och kulturmiljövärden används en kombi-

arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Syftet är

från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden, kulturvärden eller med

nation av flera etablerade metoder.

att säkra nuvarande och kommande generationers tillgång till en mångfald av

hänsyn till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt

kulturmiljöer. Lagen reglerar bland annat skydd för fornlämningar i kapitel 2, för

kan skada natur- eller kulturmiljön. Nedan är hämtat ur Svanå (U 18) riksin-

byggnadsminnen i kapitel 3 samt för kyrkliga kulturminnen i kapitel 4.

tressebeskrivning:

Assessment”, utvecklad särskilt för bedömning av värden, känslighet och på-

Inom utredningsområdet finns två registrerade fornlämningar. De visas på kar-

Motivering:

verkan i landsbygdsområden. Metoden är väl etablerade (sedan 1995) med den

tan längst ner till höger på denna sida. Beskrivningen nedan är från RAÄ forn-

Bruksmiljö utanför det medeltida bergslagsområdet med herrgård i karolinsk stil

senaste versionen publicerad 2013. Detta kompletteras med en klassisk Kevin

sök:

och med fina interiörer.

1) Hammarområde, Nyare tid Hammarområde.

Uttryck för riksintresset:

Kulturmiljön analyseras med hjälp av Riksantikvarieämbetets ”Plattform Kultur-

Beskrivning: År 1828 fanns 2 stångjärnshammare, 4 spikhammare och 2 ma-

En allé avskärmar mangården med sin park från ladugårdsdelen med ekonomi-

historisk värdering och urval - Grundläggande förhållningssätt för arbete med att

nufakturhammare. Bruket var anlagt vid 1600-talets början och nedlagt 1919.

byggnader från 1700- och 1800-talet. Välbevarad engelsk park. Två välbevara-

definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet” (2015).

370x110 m st (N-S) bestående av 1 hammarlämning, 3 husgrunder (2 smedjor),

de arbetarkaserner från 1800-talets förra del och fd järnbod. Vid Svartåforsen

Då Sverige saknar etablerade analysmetoder för stadsbilds- och landskapsanalyser tar analysen stöd i en Engelsk metod; ”Landscape and Visual Impact

Lynch-analys som identifierar stråk, gränser, rumslighet etc.

2 kolhusgrunder, 1 slaggvarp, slaggförekomster samt stenskodda vattenrännor.
I detta uppdrag levererar vi ett kunskapsunderlag som kan används som underlag till vägledning av utveckling inom ett riksintresseområde och som planering-

2) Slott/herresäte , Medeltid Nyare tid.

sunderlag för prövning av andra PBL-ärenden.

Beskrivning: Storgårdstomt, bebyggd, ca 310x70-130 m (ÖNÖ-VSV). Tomten är

1) Hammarområde

avgränsad på grundval av 1718 års historiska karta. Äldsta belägg är enligt OrtRapporten innehåller en landskapskaraktärsanalys som har identifierat olika

namnsregistret år 1787. Inom området finns sedan tidigare registrerade runste-

karaktärsområden, deras karaktärsskapande element/kännetecken samt vilka

nen Haraker 25:1, vägmärket Haraker 76:1 och bruksherrgården Haraker 78:1.

av dessa som har betydelse för platskänslan och områdenas speciella identitet.
Analysen inbegriper beskrivning och kartläggning var de utpekade riksintres-

En bit öster om utredningsområdet finns:

sevärdena ligger i området.
3) Boplats, Stenålder Bronsålder Järnålder.
Därefter har de kulturhistoriska värden identifierats och motiverats liksom

Beskrivning: Boplats utan synlig anläggning med obestämbar begränsning men

deras tålighet eller känslighet för förändring vid utbyggnad av området.

med en ungefärlig utsträckning av 200x170 m (N-S). På boplatsen påträffades 1
flintavslag, 1 kvartsavslag samt några kvartsbitar med avslagsspår.

Konsekvensanalysen baseras på riksantikvarieämbetets handbok ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken” (2014). Landskapets
läsbarhet är central vid urvalet av riksintressen och därmed även i analysen av

Plan- och bygglagen (2010:900)

getaltningsförslagets påverkan på kulturmiljön. Miljöns riksintressanta egenska-

Utöver Miljöbalken och Kulturminneslagen är det bestämmelserna i Plan- och

per består i alla de fysiska uttryck - objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner

bygglagen som reglerar Svanå. Rättsfall har visat att om en bebyggelsemiljö är

och samband - som gör den riksintressanta historien läsbar i landskapet. Det är

ett riksintressse för kulturmiljövården är det att betrakta som en särskilt värdefull

åtgärders konsekvenser för denna läsbarhet som lyftas fram i skadeanalyser.

bebyggelsemiljö enligt PBL 8 kap 13.
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2) Slott/herresäte

3) Boplats

Riksintresse gräns Svanå U18 samt fornlämningar. Länsstyrelsens karttjänst.

METODIK, KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunala mål och riktlinjer
Enligt Västerås Översiktsplan 2026 är Svanå markerad som ett hänsynsområde

RIKTLINJER FRÅN ÖP:

”kulturmiljö”.
Hänsynsområden för kulturmiljö
I samband med arbetet med den första översiktsplanen för Västerås i slutet av
1980-talet togs ett program för kulturmiljövård fram. Kulturminnesvårdsprogram-

Vid prövning av ny bebyggelse eller annan ändring av markanvändningen ska

met för Västerås kommun består av utredningen ”Västeråsbygden ett program

särskild hänsyn tas till kulturmiljövärdena. Inom de delar som bedömts vara

för kulturmiljövård”, godkänt av kommunstyrelsen 1989, samt ”Bevarandepro-

särskilt värdefulla är det motiverat att vara än mer varsam. Inom område av rik-

gram ,Västerås stadsbebyggelse”, som antogs av kommunfullmäktige 1985. I

sintresse för kulturmiljövården ska särskild hänsyn tas till de värden som utgör

utredningen ”Västeråsbygden – ett program för kulturmiljövård” identifierades

grund för riksintresset.

ett antal områden med särskilda kulturmiljövärden (miljöhänsynsområden).
De utpekade områdena håller fortfarande höga värden och programmet ska
fortsätta att gälla som planeringsunderlag. Inom dessa områden är det särskilt
viktigt att vara varsam vid såväl placering som utformning av nya byggnader
liksom vid om- och tillbyggnader.

Karta över Svanå bruk. ”Västeråsbygden – ett program för kulturmiljövård” 1985

ÖP hänsynsområden, kulturmiljö visas i grönt. Riksintresseområde visas i rött.
Karta från http://kartor.vasteras.se/external/op2026/default.htm
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HISTORISK UTVECKLING
Svanå Bruk
Inom ramen för uppdraget har en djupare efterforskning av Svanås historia

gården såldes till Asea 1916.

inte varit möjlig. Följande sammanfattande text bygger på arkivmaterial, Svanå

För att mer effektivt transportera ut sina produkter anlades under 1870-talet

bruks hemsida och även wikipedia: Svanå Bruk har varit förknippat med gruvor,

en järnväg från bruket till Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägars linje

järnverk och smedjor sedan 1300-talet. Från 1500- talet och framåt används

vid Svanå station (mellan Ramnäs och Tillberga). I början bestod dragkraften

namnet Sigulskvarns Bruk och det är först från tidigt 1700-tal som namnet

av oxar, men 1914 inköptes loket 1-A-OT (kallat Lotta, tidigare Sundbyberg).

Svanå blir känt, då man började stämpla brukets järnprodukter med en svan

Rälsen revs upp 1935.

som symbol.
Stora delar av källorna till Svanå bruks historia finns bevarat i egendomens
Beteckningen ”bruk” är viktig för Sveriges och Bergslagens industriella och

arkiv. Detta hålls tillgängligt för forskning genom Arkiv Västmanland.

sociala utveckling. Det avser ett samhälle som anlagts kring en järngruva, ett
järnverk och en smedja. Närheten till vattenkraft var en förutsättning och därför
återfinns de gamla brukssamhällena oftast i anslutning till rinnande vatten.
Ägarlängden till Svanå Bruk visar på ett flertal av stormaktstidens mest kända
familjer. Alltsedan medeltiden ägde den betydelsefulla ätten Brahe egendomen.
Ebba Brahe, gift med Jakob De la Gardie var en drivande kvinna och är den i
släkten som satt djupast spår i utvecklingen. Under 1600-talet lät hon uppföra
den nuvarande huvudbyggnaden.
Hon lyckades även utvidga och förbättra järntillverkningen vid bruket och vid
hennes död 1674, bestod egendomen av 4 stångjärnshammare, tre spiksmedjor, ett sågverk, en kvarn och ett jordbruk. Senare tillkom även ett tegelbruk.
Vid hennes död 1674 bestod egendomen av fyra räckhammare (en typ av
stångjärnshammare), tre spiksmedjor, ett sågverk, en kvarn och jordbruk.
Bruket övergick 1723 till den grevliga ätten Posse genom gifte med en fröken
Stenbock, vars mor var sondotter till Jakob De la Gardie och Ebba Brahe.
Utgångsprodukten var tackjärn, som på 1800-talet kom från Spännarhyttan,
Olsbenning, Prästhyttan och Nyhyttan. Då tillverkades här hästskor, spadar,
skyfflar, yxor, spik, plogar, harvar, vältar och dylikt.
1848 bildades Svanå bruks bolag, som 1850 blev aktiebolag. 1905 överlät
Svanå bruks AB sina egendomar till Surahammars Bruks AB. Bruket och herr-

Bilder: Motsols från övre vänster: Ebba Brahe, Loket ”Lotta” och ett utsnitt från byggnadsinventering 1833. Svanå Arkiv, Arkiv Västmanland.
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Smedjan 1924,

Kvarnen 1924 (precis innan rivning),

Jordbruk 1925.

Foton: Svanå Arkiv, Arkiv Västmanland.
Mejeriet c. 1900,

Arbetsbostad c. 1900,
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VAD HAR HÄNT?
Bebyggelse

1719 historisk karta, Svanå Arkiv, Arkiv Västmanland.

1769 herrgården med trädgård, Svanå Arkiv, Arkiv Västmanland.

1791 historisk karta, Svanå Arkiv, Arkiv Västmanland.

Övre smedjan

Nedre smedjan

Herrgård
Engelska parken

Tolkning av 1719 historisk karta

•
•
•

Nyckelhändelse:
Det etablerade ”övre fallet” smedjan med bruk, kontor, räcksmedjan, magasinen och arbetsbostäder.
Början av utveckling av nedre smältsmedjan.
Herrgård med trädgård och annexbyggnader.

•
•

Tolkning av 1769 historisk karta

Tolkning av 1791 historisk karta

Nyckelhändelse:
Herrgården har utvecklats vidare med trädgårdsmästarens villa och fler
stall/ annexbyggnader.
Engelska trädgård etablerad med lusthus

Nyckelhändelse:
Övre smedjan har expanderat vidare med byggnader längst vägen
Nedre fallet smältsmedjan har vuxit med tillägg av bl.a. Kvarnen vid vattnet

9

•
•

Bebyggelse

1833 historisk karta, Svanå Arkiv, Arkiv Västmanland.

1906 historisk karta, Lantmäteriet.

1953 historisk karta, Lantmäteriet.

Övre smedjan
Arbetarbostad
västra

Arbetarbostad
östra

Skolan

Nedre smedjan
Svinhus

Mejeriet

•
•
•
•

Tolkning av 1833 historisk karta

Tolkning av 1906 historisk karta

Tolkning av 1953 historisk karta

Nyckelhändelse:

Nyckelhändelse:

Nyckelhändelse:

Sammanslagning av bebyggelse över hela område
Övre och nedre smedjan växer fortfarande
Två stora arbetarbostäder (östra och västra) byggda
Herrgård har nu två stora ladugårdar/stall vilket ersatt tidigare ekonomibyggnader

•
•
•
•
•

Mycket utbyggnader runt omkring smedjan ink. sågverk
Järnväg och järnmagasin
Skolan byggd (1878)
Utveckling av jordbruksverksamhet - Mejeriet, Svinhuset, Riolage på plats
En bild av brukets sista storhetstid i slutet av 1800-talet
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•
•

Det mesta av smedjan, kvarn och byggnader längst vattnet har rivits (1924)
Nya bostäder planerade runt skolan

VAD ÅTERSPEGLAS IDAG?
Bebyggelse
Det är jordbrukslandskapet runt omkring Svanå som förblivit oförändrat under
de senaste 250 åren. Jordbruksmarken är fortfarande i bruk, även om det inte
längre ingår i Herrgårdens ägor.
Skogsmarken finns iprincip kvar i sin helhet förutom några enskilda villor vid
Uttersberg, Furuvik och Grans som tagit mark i anspråk.
Dagens bebyggelse visar dock en väldigt annorlunda bild i jämförelse med 350
eller 100 år sedan. Kartan nedan visar den sammanlagda bebyggelsen som tillkommit mellan åren 1650 och 2016 i Svanå - oavsett om de finns kvar eller inte.

Sammanlagda bebyggelsen som tillkommit mellan åren 1650 och 2016. SWECO.

Kartan till höger visar vilka byggnader som kvarstår från olika epoker i Svanås
historia. Den äldsta byggnaden är Herrgården själv medan de nya enplansvillorna vid Skolhuset är det senaste tillskottet av årsringar i området.

Bebyggelsens årsringar. SWECO.
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Samband och funktioner
N 6628281
E 578466

Av alla äldre kartor, är det kartan från 1906 som bäst representerar Svanås
storhetstid när Herrgården och alla bruk, som idag bidrar till den kulturhistoriska
helheten, var igång. Kartan nedan knyter ihop karaktärsdrag, strukturer, och
objekt för att bättre förstå funktioner och samband i denna period.
BOSTÄDER

BOSTÄDER

BRUKET

HERRGÅRD
LANT/
JORDBRUK

Samband och funktioner 1906. SWECO.

smedjor, och Lantbruket - ett beroende samband. Till detta kommer kompletterande byggnader i form av uthus och offentliga byggnader. Om man sedan
byggnader/landskapselement som fortfarande är kvar i dagens sammanhang.
Lantbruksmarken och herrgården har fortfarande det mest kompletta och läsbara sammanhang idag.

E 576669

jämför dessa områden med dagens bebyggelse kan framgår vilka bidragande

N 6627127

1:6 350

© Lantmäteriet

Samband och funktioner från 1906 när jämfört med dagens kvarstående bebyggelse. SWECO.
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Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Herrgården
Bruket
Bostäder
Uthus
Lantbruk
Offentlig

Till stor del kan Svanå delas upp i tre områden: Herrgården, Bruket med dess

Rumslighet och rörelse
En enkel analys av rörelse och rumslighet visar att ån är en barriär i landskapet

De viktigaste siktlinjerna i området är längs huvudvägen från både norr och sö-

(som en gång i tiden också var en ägogräns). Det finns fyra broar över vatt-

der. Axeln genom parken som kopplar Herrgården till lusthuset är en viktig sikt-

net men bara en som för biltrafik. Den omgivande skogsmarken bidrar med

linje samt vyerna från parken till jordbrukslandskapet i sydöst. I dagsläget finns

en tydlig inramning till jordbruksmarken. Engelska parken läses som en ”ö” i

en stark siktlinje från Herrgården över jordbrukslandskapet till sydväst, dock har

landskapet men är inte framträdande som en gestaltad park. Den omgivande

detta inte alltid varit öppen sikt. Utsiktspunkter varifrån man kan uppleva olika

jordbruksmarken är uppdelad i mindre landskapsrum i närheten av Herrgården

egenskaper av landskapet har också markeras i kartan.

och Engelska parken men består också av två mycket stora landskapsrum i
sydöst och sydväst.

Topografi och landskapets uppbyggnad
Svagt sluttande jordbruksmark med brantare skogsmark (vilket speglar de
underliggande jordtyperna av Postglacial lera and Kullig morän) se karta nedan.
Själva ån sitter i en djupare ravin som slingrar sig genom landskapet.
578

577
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Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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Rutnät i svart anger
koordinater i Sweref99TM

Herrgård

NYCKELKARAKTÄRER:
Tydligt läsbar och sammanhängande herrgårdsmiljö
Landskapselement:
•

Herrgård som dominant solitär i landskapet

•

Trädallé

•

Formell trädgård

•

Engelska parken med bron

•

Svartån, ”stilla vatten” för rekreation (i kontrast till bruksmiljö)

Karaktärsbyggnader:

Foto SWECO.
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•

Huvudbyggnad med komplement byggnader med samma putsade fasad

•

Trädgårdsmästarnas hus

•

Lusthus och eremitens hydda

Smedjor

NYCKELKARAKTÄRER:
Svårläst men sammanhängande bruksmiljö
Landskapselement:
•

Kontakt med strömt vatten (fors)

•

Broar över vattnet

•

Spår av gammal järnväg ( banvall) med brofundament vid vattnet

•

Höjdskillnader

Karaktärsbyggnader:
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•

Ruinen av den nedre smedjan vid vattnet

•

Järnmagasin ( slutstation för järnvägen)

•

Labbin

•

Arbetarbostäder (Östra och västra)

•

Skolan

Lantbruk

NYCKELKARAKTÄRER:
Tydligt läsbar och sammanhängande lantbruksmiljö
Landskapselement:
•

Öppen jordbruksmark

•

Hästhagar

•

Skogsbryn

•

Långa siktlinjer

•

Läsbar topografi

Karaktärsbyggnader:
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•

Arbetarbostäder vid herrgården

•

Stall och Ladugård

•

Mejeri

•

Svinhus

KARAKTÄR I DETALJER
Detaljer och material, i relation till funktion och status - karaktär speglar samband

HERRGÅRD

BRUKET

LANT/JORDBRUK

17

VAD ÄR VÄRDFULLT?
Riksintresse kulturmiljö
Hela Svanå bruk anses vara av nationell betydelse och ingår i riksintresseområdet. Uttrycket för riksintresset är dock inte jämt fördelat inom detta området och
därför är det av stort värde att kartlägga de individuella element som bidrar till
den kulturhistoriska helheten. Utöver dessa finns stödjande element, som trots
att de inte nämns med namn, utgör en integrerad del av kulturlandskapet, vilket
inkluderar:
•

Öppen jordbruksmark med lång historisk kontinuitet kopplad till lantbruksverksamheten

•

Svartån - anledningen till brukets etablering

•

Andra byggnader med stödjande funktion t.ex. Skolan, gamla magasin och
uthus

•

Spår av tidigare markanvändning, tillverkningsprocesser och transporter
t.ex. banvallen

Motivering:
Bruksmiljö utanför det medeltida bergslagsområdet med herrgård i karolinsk
stil med fina interiörer.

Uttryck för riksintresset:
En allé avskärmar mangården med sin park från ladugårdsdelen med ekonomibyggnader från 1700- och 1800-talet. Välbevarad engelsk park. Två
välbevarade arbetarkaserner från 1800-talets förra del och fd järnbod. Vid
Svartåforsen finns omfattande lämningar efter brukets hammarsmedjor.

Kulturhistoriska värden. SWECO.
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VAD ÄR KÄNSLIGT?
Känslighet för förändring
Inte alla värden är känsliga för förändring och olika värden har olika tolerans (tålighet) för nya inslag i landskapet. I detta fall uttrycks känslighet utifrån komplettering av befintliga byggnader med nya bostäder.
Svanå anses känslig för:
Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika förutsättningar och
egenskaper.
Tillägg som saknar samband med verksamheten eller aktiviteten.
Specifikt från påverkan när:
Det tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns skalor, former och karaktärsdrag på ett sådant vis som negativt inverkar på läsbarheten
Sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra aspekter av den visuella
upplevelsen av miljön kan påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på
möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön
Åtgärden påverkar sådana egenskaper som är central för eller stödjer /
förstärker läsbarheten och upplevelsen av miljön
Siktlinjer kan påverkas så att det visuella sambandet, som har betydelse för
läsbarheten av den riksintressanta miljön, minskas
Rörelsestråk, kommunikationsleder med betydelse för möjligheten att bruka,
förvalta och röra sig inom miljön påverkas

Känslighet för förändring - Område. SWECO.
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Vilka byggnader/landskapselement kan komma att påverkas vid en komplettering av bebyggelse/ bostäder och på vilket sätt?
HERRGÅRD
Enskilda byggnader kan konkurrera med själva herrgårdens status/makt eller
herrgårdens sekundära byggnader.
En ny modern samling av byggnader kan komma att läsas ihop med Herrgårdsmiljön och kan därmed minska upplevelsen av området.
Om åkermark tas i anspråk så minskas sammanhangets läsbarhet och den
tydliga gränsen till Engelska parken kan även minskas.

BRUKET/ SMEDJAN
Nya inslag kan dominera över/distrahera upplevelsen av den gamla bruksmiljö
Läsbarhet av järnvägen och samhörande byggnader (järnmagasinet och sågverk) kan minskas
Ett bostadsområde kan ha ny karaktär genom ökade täthet och regelbunden
utformning (i kontrast till bruksmiljöns mer brokiga byggnadsplacering utifrån
funktionella krav)
Sammanhang mellan arbetskassen och åkermark (som en gång i tiden var
arbetarnas odlingsmark) kan bli mindre läsbar

LANTBRUK
Skalan av enskilda byggnader kan konkurrera med mejeriet, svinhuset och
arbetarbostäder
Åkermark kopplat till lantbrukets byggnader kan minskas och få ny användning
Känslighet för förändring - Byggnader med föreslag till respektavstånd. SWECO.
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PLANFÖRSLAGET
Konsekvenserna

Planförslaget
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bostadsbebyggelse samt

och rekreationsvärden bevaras. Den nya bebyggelsen anpassar sig i skala och

Konsekvensanalysen presenteras i form av en tabell på följande sidor. Tabellen

komplettering av herrgårdsmiljön med två nya byggnader för skola, konferens

uttryck/form till kulturmiljön där sadeltak och fasader med träpanel i slamfärg i

redovisar för relevanta uttryck, känslighet av påverkade uttryckt för riksintresse

och övernattning. Bebyggelsens arkitektoniska nivå ska relatera till områdets

olika kulörer dominerar. Beroende på val av hustyper kan tätheten bli glesare.

samt förväntade konsekvenserna av en genomförande av planförslaget.

höga kulturmiljövärden. Planen ger möjlighet att bygga en blandning av frilig-

Planen medger ny bebyggelse i högst två våningar.

gande enbostadshus, kedjehus, parhus, och mindre flerbostadshus. Planen ger

För att vara användbart inom MKB processen är konsekvenserna baserade

utrymme för ca 70 bostäder, beroende på val av hustyp vid genomförande. Pla-

på matrisen som redovisas nedan. Men då planförslaget även ska prövas mot

cering och utformning av ny bebyggelse har anpassats så att höga naturvärden

miljöbalken är slutsatserna också beskrivna med de begrepp som behövs för
bedömning mot miljöbalken, i detta fall ”skada” och ”påtaglig skador”.

MKB bedömningsmatris. SWECO

Enligt RAÄs handbok påtaglig skada kan uppstå om:
• en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som utgör
grunden för riksintresset (utpekandet/uttryck)
• den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt
värde som riksintresse
Exempel på hur östra bostadsområdet (parkbyn) skulle kunna se ut med byggnader med sadeltak, stående träpanel och slamfärg i olika kulörer Här tillåts
en mer friare placering av husen och varierad bebyggelse. Husen är anpassade till bruksmiljöns mer brokiga byggnadsplacering. Illustrationen ovan visar
ett större antal mindre flerbostadshus.

Om åtgärden innebär att riksintressets uttryck och karaktärsdrag försvagas föreligger risk för påtaglig skada. Det kan innebära att uttrycken förändras eller
landskapets rumsliga samband och sammanhang fragmenteras på ett sätt som
inte omöjliggör men som påtagligt försvårar läsbarheten av det riksintressanta
kulturhistoriska sammanhanget.
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Exempel på hur byggnader kan placeras för att anpassas till bruksmiljöns brokiga byggnadsplacering. Byggnaderna anpassas i skala och uttryck/form till kulturmiljön där sadeltak och fasader med träpanel i slamfärg dominerar.
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KONSEVENSANALYS
Planförslaget
OMRÅDE

UTTRYCK

KÄNSLIGHET FÖR FÖRÄNDRING
(Utifrån planförslaget)

PÅVERKAN

KONSEKVENS

HERRGÅRDEN

Mangården med tillhörande

Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika
förutsättningar och egenskaper.

Åtgärden påverkar den visuella upplevelsen (siktlinjer
och sammanhang) av egenskaper som är centrala för
läsbarheten och upplevelsen av miljön.

Det västra utvecklingsområdet kommer att delvis att
läsas ihop med herrgårdens bebyggelse. Siktlinjer längs
med Västeråsvägen påverkas framför allt genom den
tillkommande bebyggelsens täthet. Den nya bebyggelsen ligger dock i huvudsak utanför respektavståndet till
själva kärnområdet. De tillkommande flerbostadshusen
längs Västeråsvägen är anpassade i form, skala och
färg för att inte konkurrera med herrgårdens status och
dominans.

park

Det tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns
skalor, former och karaktärsdrag på ett sådant vis som
kan negativt inverka på läsbarheten d.v.s. möjligheterna
att förstå och uppleva den riksintressanta kulturhistoriska
utvecklingen i landskapet om man inte håller distans, tar
hänsyn till vegetation/topografi och gestaltar väl.

HÖG

PARK

Välbevarad engelsk park

Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika
förutsättningar och egenskaper.

Planförslaget bedöms försvaga läsbarheten av uttrycket
så att den mindre väl belyser det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet.

LITEN

MÄRKBARA (NEGATIV) KONSEKVENSER

Sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra
aspekter av den visuella upplevelsen av miljö kan påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön.

Planförslaget innebär ingen fysisk påverkan på den Engelska parkens beståndsdelar. Gränsen för den nordöstra
delen av parken är i dag igenväxt vilket gör den otydlig. Genom röjning i samband med ny bebyggelse kan
parkens gräns åter bli tydligare och den ursprungliga
parkgränsen återinföras.

Rörelsestråk, kommunikationsleder med betydelse för
möjligheten att bruka, förvalta och röra sig inom miljön
kan påverkas.

RISK FÖR SKADA

Möjligheten att bruka, förvalta och röra sig inom parken
förblir oförändrad. Upplevelsen inom parken kommer
däremot att vara märkbar påverkade i parkens norra del
där vyn över åkermark ersätts av en modern bebyggelse.
Planförslaget bedöms endast i en mindre omfattning
påverka uttrycket så att området mindre väl belyser det
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger
till grund för utpekandet.

MÅTTLIG

LITEN
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SMÅ-MÄRKBARA (NEGATIV) KONSEKVENSER

OMRÅDE

UTTRYCK

KÄNSLIGHET FÖR FÖRÄNDRING
(Utifrån planförslaget)

PÅVERKAN

KONSEKVENS

LANTBRUK

Ladugårdsdelen med ekonomibyggnader från 1700- och
1800-talet

Tillägg som saknar samband med verksamheten eller
aktiviteten.

Åtgärden påverkar sådana egenskaper som stödjer eller
förstärker läsbarheten och upplevelsen av miljön.

Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika
förutsättningar och egenskaper.

Sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra
aspekter av den visuella upplevelsen av miljön kan påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön.

Åkermark kopplat till lantbrukets byggnader minskas
delvis och kommer få ny markanvändning. Planförslaget
tar i anspråk en inte obetydlig mängd åkermark inom det
som i sin helhet är ett relativt litet riksintresseområdet.
Dessa ytor ersätts med en exploatering av bostäder
som anpassas till bruksmiljöns mera brokiga byggnadsplacering samt skala och uttryck/form där sadeltak och
fasader med träpanel i slamfärg dominerar.
De planerade flerbostadshusen längst med Västeråsvägen följer uttrycket för de befintliga arbetshusen
mittemot slottet. De utformas med ett mindre fotavtryck,
smalare sektion så ser man att de är nya tillskott men att
de inordnar sig i typologin. De ligger dessutom utanför
respektavståndet - dvs med distans.
När det gäller de nya verksamhetsbyggnader, ladugårdsbyggnader har historiskt företräde på samma plats, vilket
visas i planen från år 1769. De nya byggnader återskapar en gammal struktur och stärker den befintliga strukturen. Det finns dock en risk att skalan och fotavtrycket
av de nya verksamhetsbyggnader kan dominera över de
befintliga ekonomibyggnader. I samband med deras färg
och form bör de nya byggnaderna samspela, snarare än
att distrahera, från de befintliga byggnaderna.

MÅTTLIG

MÅTTLIG

MÄRKBARA (NEGATIV) KONSEKVENSER
RISK FÖR SKADA
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OMRÅDE

UTTRYCK

KÄNSLIGHET FÖR FÖRÄNDRING
(Utifrån planförslaget)

PÅVERKAN

KONSEKVENS

SMEDBRUK

Två välbevarade arbetarkaserner från 1800-talets förra
del och fd järnbod.

Tilllägg som saknar samband med verksamheten eller
aktiviteten.

Det tillkommer nytillskott som kan påverka kulturmiljön
negativt och kan inverka på läsbarheten om man inte gestaltar väl, håller distans och anpassar till vegetation och
topografi. Planförslaget tar dock hänsyn till kulturmiljöns
skala och form/uttryck där sadeltak och fasader i träpanel med slamfärg dominerar. Bebyggelsen är anpassade
till bruksmiljöns mera brokiga byggnadsplacering.

Det östra utvecklingsområdet har i kontrast till den glesbebyggda befintliga miljön en lite annan täthet och kan
komma att ta över det långsträckta landskapsrummet
norr om Engelska parken. Planförslaget tar d
dock
ock hänsyn
till kulturmiljöns skala och form/uttryck där sadeltak och
fasader i träpanel med slamfärg dominerar. Bebyggelsen
är anpassade till bruksmiljöns mera brokiga byggnadsplacering. Resenärer längs den gamla vägen norr om
åkermarken, som leder in till den historiska miljön, kommer att få en helt annan upplevelse. Området är dock
inte särskilt visuellt exponerat på håll. Vad som är nytt
tillägg i miljön och vad som är befintligt är också tydligt
avläsbart.

Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika
förutsättningar och egenskaper.

Sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra
aspekter av den visuella upplevelsen av miljön kan påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön
om man .
Siktlinjer kan komma att påverkas så att det visuella
sambandet, som har betydelse för läsbarheten av den
riksintressanta miljön, minskas.

MÅTTLIG

Åtgärden kan påverka sådana egenskaper som stödjer
eller förstärker läsbarheten och upplevelsen av miljön.

Dess främsta påverkan på den befintliga miljön är genom
avskärmning av och intrång i det befintliga sammanhanget särskilt mellan arbetskassernen, åkermark och
stenmagasinet. För att beakta detta sammanhang har ett
avstånd bibehållits till viss del mellan ny och gammal bebyggelse (detta till skillnad från den gällande detaljplan).

MÅTTLIG

MÄRKBARA (NEGATIV) KONSEKVENSER
RISK FÖR SKADA
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Nollalternativ
OMRÅDE

UTTRYCK

KÄNSLIGHET FÖR FÖRÄNDRING
(Utifrån planförslaget)

PÅVERKAN

KONSEKVENS

PARK

Välbevarad engelsk park

Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika
förutsättningar och egenskaper.

Sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra
aspekter av den visuella upplevelsen av miljö kan påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön.

Upplevelsen inom parkens norra del kommer att påverkas där vyn över åkermark delvis ersätts av en modern
bebyggelse.

LANTBRUK

Ladugårdsdelen med ekonomibyggnader från 1700- och
1800-talet

Rörelsestråk, kommunikationsleder med betydelse för
möjligheten att bruka, förvalta och röra sig inom miljön
kan påverkas.

Nollalternativet bedöms endast i en mindre omfattning
påverka uttrycket så att området mindre väl belyser det
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger
till grund för utpekandet.

MÅTTLIG

LITEN

SMÅ-MÄRKBARA (NEGATIV) KONSEKVENSER

Tillägg som saknar samband med verksamheten eller
aktiviteten.

Åtgärden påverkar sådana egenskaper som stödjer eller
förstärker läsbarheten och upplevelsen av miljön.

Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika
förutsättningar och egenskaper.

Sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra
aspekter av den visuella upplevelsen av miljön kan påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön.

Åkermark kopplad till lantbrukets byggnader minskas och
kommer få ny markanvändning. Nollalternativet är dock
en exploatering av liknande täthet/karaktär som de delar
av den gällande planen som redan har byggts.
Nollalternativet bedöms endast i en mindre omfattning
påverka uttrycket så att området mindre väl belyser det
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger
till grund för utpekandet.

SMEDBRUK

Två välbevarade arbetarkaserner från 1800-talets förra
del och fd järnbod.

Vid Svartåforsen finns omfattande lämningar efter brukets
hammarsmedjor.

MÅTTLIG

LITEN

Tilllägg som saknar samband med verksamheten eller
aktiviteten.

Åtgärden påverkar sådana egenskaper som är centrala
för läsbarheten och upplevelsen av miljön

Tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika
förutsättningar och egenskaper.

Sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra
aspekter av den visuella upplevelsen av miljön kan påverkas på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön.

.

SMÅ-MÄRKBARA (NEGATIV) KONSEKVENSER
Utbyggnad av nollalternativet innebär att det långsträckta
landskapsrummet norr om Engelska parken delvis bebyggs. Med detta ändras upplevelsen längs den gamla
vägen norr om åkermarken när siklinjer brytts och det
befintliga sammanhanget mellan arbetskassernen och
åkermark är mindre läsbar. Ingen avstånd bibehållits
mellan ny och gammal bebyggelse.
Den nya bebyggelsen vid ån kommer att vara ett nytt
modernt intrång i ett gammalt brukslandskap. Idag är
upplevelsen kopplat till ruinerna vid vattnet stark och det
omgivande landskapet huvudsakligen oförändrat. Den
nya bebyggelsen kan komma att påverka den gamla
bruksmiljön till viss del så att upplevelsen av den minskas.
Nollalternativet bedöms försvaga läsbarheten av uttrycket så att den mindre väl belyser det riksintressanta
kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för
utpekandet.

MÅTTLIG

MÅTTLIG

MÄRKBARA (NEGATIV) KONSEKVENSER
RISK FÖR SKADA
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SLUTSTATS, AVVÄGNING OCH SKYDDSÅTGÄRDER
Slutsats

Avvägning och skyddsåtgärder

Fokus i kunskapsunderlaget är att beskriva vad som är uttryck för riksintresset

Att hitta rätt balans mellan att säkra fastighetens ekonomi, bevara kulturmiljön

och dess känslighet för förändringar, så att det kulturhistoriska sammanhang-

och att skapa en attraktiv boendemiljö är nyckeln till en framgångsrik integration

et som definierats i riksintressebeskrivningen inte går förlorat utan försätter

av en ny årsring i Svanås långa historia. För att förfina placering av byggnader

att vara läsbart. Att skapa möjligheter för en utbyggnad av Svanå bruk skapar

och korrekt bedöma den visuella påverkan som nybyggnationen kommer att ha

också möjligheter för den kulturhistoriska berättelsen att leva vidare genom en

på den befintliga kulturmiljön, kan 3D-modeller och fotomontage användas från

ökad tillgänglighet och möjlighet att uppleva en sammanhängande bruksmiljö.

representativa vypunkterna.

Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget kan minska några av de negativa påverkan genom åtgärder, till

Enligt konsekvensanalysen påverkas fyra uttryckt för riksintresset påverkas av

exempel:

•

En upprustning av Herrgårdens formella trädgård kan ge ökad attraktionskraft för Svanå som tursitmål. (se bild nedan)

planförslaget. Av dessa kan tre bedömas som risk för skada men inte påtaglig
skada.. Tre skadade värden kan dock sammantaget bedömas som en risk för
skada

•

påtaglig skada på riksintresset eftersom flera mindre skador ger en kumulativ
effekt. I detta fall ligger de föreslagna utbyggnadsområdena i princip utanför det

Restaurering/återanvändning av sågverket och stenmagasinet i samband
med att göra/lyfta fram järnvägens placering och roll i Svanås utveckling.

•

Att återskapa alléer längst med huvudvägar kan bidra till upplevelsen av

föreslagna respektavståndet till värden känsliga för förändring varför de kumul-

att befinna sig i en herrgårdsmiljö. Alléer bör däremot undvikas vid mindre

tativa effekterna är begränsade. Uttrycket ”välbevarad engelsk park” berörs av

vägar och gångvägar.

planförslaget men konsekvensen är så pass liten att den inte bedöms som en

•

skada.

en att fördra för att bryta upp den nya bebyggelsens regelbundna placering.
•

Sammantaget bedöms därför ett genomförande av planförslaget medföras små
(negativa konsekvenser) enligt MKB och inte risk för påtaglig enligt miljöbalken.

•
•

i det befintliga kulturarvet.
Konsekvenser av Nollalternativet

Genom skyddsplantering vid herrgårdsbyns södra gräns kan bebyggelsen

Perspektiv skiss över Herrgårds trädgården. Svanå Arkiv.

bättre integreras till det omgivande landskapet.

En utbyggnad av Svanå bruk också skapar möjligheter för den kulturhistoriska
berättelsen att leva vidare genom ökad tillgänglighet och ekonomiskt investering

Generellt är mer oregelbunden plantering runtomkring den nya bebyggels-

•

Engelska parken har stor potential till en ökad tillgänglighet genom upprustade promenadstråk och nya skyltar.

Några viktiga uttryck på riksintresset ligger utanför AV Svenssons AB ägarskap

Själva ån är en stor resurs och hela anledningen till varför Svanå etablera-

t.ex. Arbetarbostäder Östra och Västra. För att alla viktiga kulturhistoriska ut-

des på platsen. Tillgängligheten till och möjligheten att nyttja vattnet skulle

tryck inom Svanå Bruk ska bevaras i sin helhet är det önskvärt att intilliggande

kunna förbättras.

fastighetsägare tillsammans med AB Arvid Svensson tar fram ett gemensamt

Den nya bebyggelsens placering, utformning och fasadmaterial, samt an-

vårdprogram.

passning till vegetation/topografi är avgörande för bebyggelsens möjlighet
Fyra uttryckt för riksintresset påverkas av nollalternativet. Av dessa kan två

att smälta in i den befintliga landskapsbilden och Svanås äldre bebyggelse-

bedömas som risk för skada men inte påtaglig skada. De två skadade värden

miljö.

sammantaget bedömas inte att innebära risk för påtaglig skada på riksintresset.
Nollalternativet innebär att en stor del av det riksintresseområdet förblir i privat
ägande med begränsad tillgänglighet för allmänheten. Det finns också en risk
att de ekonomiska resurserna inte är tillgängliga för att behålla kulturarvet i dess
nuvarande skick.
Sammantaget bedöms därför att nollalternativet ger små negativa konsekvenser för riksintresset.
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