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

 

Detaljplan för del av Kristiansborgsskolan 1 
(Carlforskaskolan), Kristiansborg, Västerås 
Dp 1839 

PLANBESKRIVNING 
2019‐09‐17 

SAMRÅDSHANDLING 
Standardförfarande 

Samrådstid: 3 ‐ 31 oktober 2019 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad 

Diarienummer 2015/00144 ‐ 3.2.1 
 



  

 
2 (12) 

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

Ägoförhållanden ......................................................................................................... 3 

PLANFÖRSLAG ............................................................................................... 5 
Övergripande gestaltningsidé ..................................................................................... 5 
Bebyggelse ................................................................................................................. 5 
Mark och natur ........................................................................................................... 5 
Infrastruktur ................................................................................................................ 6 
Risker och störningar.................................................................................................. 7 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ................................................................ 8 
Organisationsfrågor .................................................................................................... 8 
Fastighetsrättsliga frågor ............................................................................................ 8 
Tekniska frågor .......................................................................................................... 8 
Anmälan och tillstånd ................................................................................................. 9 
Ekonomiska frågor ..................................................................................................... 9 

KONSEKVENSER .......................................................................................... 10 
Miljökvalitetsnormer ................................................................................................ 10 
Hållbarhetsbedömning .............................................................................................. 10 

FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................... 10 
Tidigare ställningstaganden ...................................................................................... 10 
Platsanalys ................................................................................................................ 10 
Bebyggelse ............................................................................................................... 11 
Mark och natur ......................................................................................................... 11 
Infrastruktur .............................................................................................................. 12 
Risker och störningar................................................................................................ 12 

 



  

 
3 (12) 

Inledning 

Syfte 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att inom del 
av fastigheten Kristiansborgsskolan 1 ändra gällande 
markanvändning så det förutom skoländamål även tillåts 
uppförande av studentbostäder.  
Den tillkommande bebyggelsen ska anpassas väl till 
platsen samt till befintlig angränsande bebyggelse.   
Det finns idag ett stort behov av ökade ytor för den 
befintliga skolverksamheten på Carlforskaskolan. I 
staden finns även en ökad efterfrågan på 
studentbostäder.  
 

Ägoförhållanden 
Planområdet ägs idag av Västerås stad.  

Huvuddrag 
Planområdet är ca 0,5 hektar och ligger inom skolfastigheten 
Kristiansborgsskolan 1 ca 1,5 km norr om Västerås centrum. Planområdet 
består idag av en mindre grönyta som tidigare varit bebyggd med en lägre 
komplementbyggnad till Carlforskaskolan, en mindre parkeringsplats samt en 
del av skolgården.  

Den befintliga skolmiljön föreslås kompletteras med ny bebyggelse med plats 
för skolverksamhet i bottenvåningen och mindre studentbostäder på de övre 
våningsplanen.  

Det är viktigt att den tillkommande bebyggelsen anpassas väl till platsen och 
den befintliga väl sammanhållna bebyggelsemiljön med sina storskaliga 
vitputsade modernistiska byggnader.    

Läge 
Planområdet är ca 0,5 hektar och beläget norr om stadens centrala delar. 

 
Bild 1. Planområdet markerat med röd prick. 

Politiska beslut 
Byggnadsnämnden beslutade 2015-09-15, § 174, att ge 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 
Under hösten 2015 förändrades förutsättningarna med avseende på att behovet 
av en förskola inom planområdet upphörde. Byggnadsnämndens arbetsutskott 
beslutade därför 2016-02-16, § 16, att ge Stadsbyggnadsförvaltningen ett nytt 
uppdrag för att upprätta en detaljplan med inriktning enbart på bostads och 
skoländamål.  

Planhandlingar 
 Plankarta med illustrationsplan och grundkarta 
 Planbeskrivning 
 Fastighetsförteckning 

Utredningar 
 Dagvattenutredning, Sweco, 2019-06-03 
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Medverkande tjänstemän 
Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Selma Nylander i samarbete med 
kompetenser från andra förvaltningar och berörda bolag inom Västerås stad.  
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Planförslag 
Övergripande gestaltningsidé 
Planområdet är plant och utgörs idag av en mindre grönyta som tidigare varit 
bebyggd, en mindre parkeringsplats samt en asfalterad del av skolgården. 

Detaljplanen tas fram utan att någon byggaktör finns kopplad till projektet. Det 
finns därför i det här skedet endast övergripande förslag och tankar på hur 
området kan komma att bebyggas som grundas i de volymstudier som tagits 
fram.    

Bebyggelse 

Bebyggelse 
Inom planområdet föreslås ny bebyggelse för gymnasieskola och 
studentbostadsändamål. (B1 S1)  

För att säkerställa att ny bostadsbebyggelse enbart är i form av studentbostäder 
har lägenheternas storlek reglerats i plankartan så de får vara maximalt 35 m². 
(v1) 

Inom planområdet finns även en befintlig transformatorstation som bevaras. 
(E1) Transformatorstationen ska vara åtkomlig för underhåll.  

Genom planområdet går en större dagvattenledning i nord/sydlig riktning. 
Ledningens placering har påverkat utformningen av området eftersom den styrt 
var ny bebyggelse kan placeras. (prickmark) 

Inom planområdets västra del tillåts uppförande av komplementbyggnader. 
(korsmark)  

Förslaget innebär att ny bebyggelse tillåts i högst fem våningar (V) med en 
största bruttoarea på 3700 m² (e1 3700). 

Den nya bebyggelsens gestaltning bör anpassas till de befintliga 
skolbyggnaderna i planområdets närhet vad gäller volym och material. Över 
lag är det viktigt att material väljs omsorgsfullt.  

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i 
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan 
göras till länsstyrelsen.  

Mark och vatten 

Naturmiljö 
I planområdets östra gräns finns en allé med oxlar utmed Vallgatan. Allén är 
biotopskyddad och träden är mycket känsliga för störningar. Allén skyddas i 
detaljlanen och den nya bebyggelsen är placerad på sådant sätt att den inte 
påverkar träden negativt. (träd1) 

I planområdets närområde finns ett stort antal träd med mistlar i. Även inom 
planområdet finns träd med mistlar. Då trädens placering inom planområdet 
kan komma att påverka möjligheterna att bebygga området negativt kommer 
dispensansökan om att ta bort träden skickas in till Länsstyrelsen parallellt med 
planarbetet. 

Park och lek 
Carlforskaskolans skolgård består till största del av en större hårdgjord 
asfalterad yta med mindre trädplanteringar. Eftersom planförslaget innebär att 
en av få befintliga gräsytor inom skolfastigheten bebyggs är det viktigt att 
skolgården kompletteras med ny växtlighet på annan plats som kan fungera för 
rekreation för både skolelever och boende i den föreslagna tillkommande 
bebyggelsen.   

I planområdets närhet finns Västerås friidrottsarena Arosvallen, 
fotbollsplanerna Blåsboplanerna och Kristiansborgsbadet med bad och 
idrottsverksamhet.  
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Det finns inte någon allmän lekplats i planområdets direkta närhet men de 
olika skol- och förskoleverksamheterna har lekplatser inom sina respektive 
skolgårdar.   

Geotekniska förhållanden 
Det har inom ramen för planarbetet inte genomförts någon geoteknisk 
undersökning. Övergripande studie visar att marken består av lera. Geoteknisk 
undersökning bör genomföras i samband med projektering.  

Dagvatten och översvämning 
Sweco har på uppdrag av Västerås stad tagit fram en dagvattenutredning för 
planområdet. (Dagvattenutredning dp Kristiansborgsskolan, Sweco 2019-06-
03)  

Utredningen beskriver områdets förutsättningar samt fastställer att det för att 
klara önskat utvattenflöde från området krävs fördröjningsåtgärder. Eftersom 
det vid framtagandet av detaljplanen inte är fastslaget exakt hur området kan 
komma att utformas föreslås det i utredningen ett antal olika systemlösningar 
som kan användas för att fördröja dagvatten. De åtgärder som föreslås är t.ex. 
lågområden som vattnet kan ledas till, utkastare för takvatten samt 
genomsläppliga beläggningar.  

På plankartan regleras att plats för dagvattenanläggningar ska reserveras inom 
planområdet, att takvatten ska avledas ovan jord samt att nya byggnader ska 
anläggas minst 0,2 meter högre än kanten på lågpunkten i angränsade 
Vallgatan.    

I ett senare skede är det viktigt att åtgärder för dagvatten följs upp och 
implementeras inom planområdet. När det finns mer detaljerade planer för 
området behöver föreslagna dagvattenlösningar utredas mer detaljerat för att 
säkerställa genomförbarheten med områdets förutsättningar. 

För att minimera föroreningar som släpps ut från planområdet och se till att 
MKN för recipienten inte riskeras att belastas föreslås att 

fördröjningsanläggningarna även har en renande effekt. Ytor som i första hand 
rekommenderas att renas är parkeringsplatser och andra körbara ytor. 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och 
ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa 
status. Detta förutsätter att området är fritt från markföroreningar och att 
rekommenderade åtgärder i dagvattenutredningen för rening av vägdagvatten 
genomförs. Bedömningen att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten 
kommer att kunna följas baseras på att:  

 Inga verksamheter som kan påverka yt- och grundvattnen negativt 
planeras inom området. 

 Med föreslagen utformning av planområdet krävs det 
fördröjningsåtgärder för att klara kravet att dagvattenflödet ut från 
området inte ska överskrida 15 l/s*ha.  

 Vid planerad exploatering kommer föroreningskoncentrationen inom 
planområdet inte att ändras nämnvärt. För att inte riskera att belasta 
MKN för recipienten är det bra att reningsanläggningar implementeras 
inom planområdet.  

 Det finns flera fördröjnings- och reningsanläggningar som passar att 
anläggas inom planområdet. Genom att vattnet inom området leds till 
allén, kan vattnet fördröjas och renas. Med utkastare för takvatten som 
leder vattnet ut på närliggande grönytor fördröjs en stor del av vattnet 
inom planområdet. Andra åtgärder som skulle passa området är rännor 
och genomsläpplig beläggning.  

Infrastruktur 

Gång‐, cykel‐ och biltrafik 
Planförslaget innebär inte några förändringar på befintligt vägnät. Runt 
området finns goda förbindelser för alla olika trafikslag.  
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Parkering och angöring 
Det antal cykel- och bilparkeringsplatser som krävs enligt Västerås stads 
riktlinjer ska anordnas inom planområdet.  

Angöring för biltrafik föreslås ske via infart från Vallgatan i planområdets 
södra del.  

Avfallshantering 
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt 
avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller 
liknande. 

Teknisk försörjning 
Genom planområdet går en större dagvattenledning i nord/sydlig riktning. 
Ledningen skyddas med ledningsrätt. (u)  

Även ledningarna till och från transformatorstationen ska vara tillgängliga och 
skyddas med ledningsrätt. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 
En bullerutredning är gjord för ett pågående projekt i närområdet, 
byggnationen av två planerade flerbostadshus längs Ryttersborgsgatan vid 
Kristiansborgsbadet. Dessa hus är mer utsatta för buller än bostadshuset vid 
Kristiansborgsskolan då de ligger närmare den mer trafikerade 
Kristiansborgsallén, samt att de även ligger närmare Ryttersborgsgatan-
Vallgatan som planeras att kopplas samman för genomfart. Därför görs 
bedömningen att det är möjligt att utgå från denna bullerutredning även för den 
tillkommande bebyggelsen som denna plans genomförande innebär.   

Bullerutredningen för planerade bostadshus vid Kristiansborgsbadet visar att 
på den fasad som är närmast Kristiansborgsallen blir den ekvivalenta 
bullernivån 61 dBA och på övriga fasader är nivån under 60 dBA. 

Bedömningen är därför att den föreslagna bebyggelsen på 
Kristiansborgsskolan 1 kommer att ha en lägre bullernivå än riktvärdet vilket 
är 60 dBA för bostäder och 65dBA för mindre lägenheter vilket är aktuellt 
inom det aktuella planområdet. 

Då den förslagna tillkommande bebyggelsen i den här planen inte har någon 
annan större väg i närheten så är bedömningen att det finns områden på gården 
som klarar riktvärdena för uteplats, 70 dBA maximal bullernivå och 50 dBA 
ekvivalentnivå.  

Luftföroreningar 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Genomförandet av planen bör 
inte medföra att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för 
utomhusluft (antagen 2013) överskrids. 

Ljus‐ och ljudstörningar 
Ny bostadsbebyggelse inom planområdet ska utformas på sådant sätt att 
störningar från närliggande idrottsarena minimeras.  

Radon 
Nya byggnader ska ha ett årsmedelvärde av radonstrålning under 200 Bq/m3. 
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Genomförandebeskrivning 
Organisationsfrågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, 
men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till 
ersättning. 

Huvudmannaskap 
Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området. 

Ansvarsfördelning för genomförande 
Fastighetsägare ansvarar för planens genomförande. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen medger att nya fastigheter bildas för bostadsändamål inom 
kvartersmark.  

Ledningsrätter 
Allmänna ledningar inom planområdet bör säkerställas genom ledningsrätt. 
Ledningsägaren ansöker om ledningsrätt vid Lantmäterimyndigheten. 

Tekniska frågor 

Teknisk försörjning 
I södra delen av planområdet finns några lågspänningskablar som till följd av 
förändringarna inom planområdet kan komma att behöva flyttas. (Se bild 2) 
Flytt av ledningar bekostas av exploatören.  

Transformatorstationen inom området ska vara tillgänglig för underhåll. 

 

Bild 2. Lågspänningskablar inom planområdet. 
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Anmälan och tillstånd 

Fornlämningar 
Exploatören ansvarar för anmälan till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen om fornlämningen berörs av exploaterings- eller markarbeten. 

Biotopskydd 
Länsstyrelsen har beviljat dispens från biotopskyddsbestämmelse för de tre 
träd med mistlar i inom planområdet som påverkas av nybyggnationen. 
(länsstyrelsens dnr 522-2170-2018). 

Träden ska ersättas med tre nya mistelvänliga träd i närområdet. Dessa ska 
planteras inom ett år från det att de befintliga träden fälls.  

Förorenad mark 
Om markföroreningar hittas ska Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 
Västerås stad kontaktas. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Kostnader för genomförandet av planen, exempelvis lantmäteriförrättning, 
upprustning av väg eller andra åtgärder, bekostas av exploatören.  
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Konsekvenser 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Planens 
genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477); vattenförekomster (SFS 
2004:660); kemiska föreningar i fisk och musselvatten (SFS 2001:554); eller 
omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

Hållbarhetsbedömning 

Samlad bedömning 
Planförslaget innebär att redan anspråkstagen mark nyttjas för ny bebyggelse. 
Den nya bebyggelsen kompletterar befintlig skolverksamhet och kan nyttja 
befintliga funktioner så som idrottshall och skolgård.  

I områdets närhet finns befintlig väl utbyggd infrastruktur möjlig att ansluta 
till. 

Sammantaget bedöms planförslaget bidra till en hållbar stadsutveckling. 

  

Förutsättningar 
Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 
Området omfattas inte av några riksintressen. 

Översiktliga planer 
Detaljplanen överensstämmer med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering 
antagen 2017 och även den fördjupade översiktsplanen för ny högskola Öp38 

(laga kraft 1973-04-09)i vilken området är utpekat som område för 
gymnasieskola.  

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser 
För området gäller detaljplan Spl 679 (laga kraft 1973-04-09) i vilken marken 
är planlagd för allmänt ändamål.  

Bedömning av miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-02-16, § 16, tagit ställning till att 
detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3§ 
miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 
34 § plan- och bygglagen. Samråd om behovsbedömning har skett med 
Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning. 

Platsanalys 
Det aktuella planområdet ligger på östra delen av Carlforskaskolans skolgård 
och omgärdas av skolbyggnader och blandad villabebyggelse.   

Carlforsska skolans skolbyggnader har en väl sammanhållen arkitektonisk 
utformning och utgörs av storskaliga vita putsade byggnader i modernistisk 
stil.    

På skolgårdens västra del har en ny skolbyggnad för Widenska skolan nyligen 
uppförts. Den nya skolbyggnaden harmoniserar med de äldre ursprungliga 
byggnaderna men avviker något i fasadmaterial med sitt tillskott av träelement.    

Den stora skolgården utgörs till största del av asfalterad yta och är i dagsläget 
utformad på sådant sätt att den inte bjuder in till längre utevistelser för skolans 
elever.  
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Bild 3. Skolgården mellan Carlforsskaskolan och Kristiansborgshallen. 
 

Öster om Vallgatan finns villabebyggelse som utgör en del av stadsdelen 
Kristiansborg och som har utpekats som Mycket värdefull bebyggelsemiljö 
enligt Västerås stads utredning Det byggda kulturarvet (2004) 

Bebyggelse 

Bebyggelse 
I dagsläget finns inte någon bebyggelse inom planområdet.  

Särskilt boende 
Det finns inom staden ett uttalat behov av studentlägenheter. Planområdets 
nära anslutning till Mälardalens högskola bedöms som en lämplig placering för 
nya studentbostäder.  

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i 
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan 
göras till länsstyrelsen. 

Mark och vatten 

Naturmiljö 
Inom planområdet utgörs marken till största del av gräsyta med enstaka träd.    

I planområdets östra gräns finns en allé med oxlar utmed Vallgatan. Allén är 
biotopskyddad och träden är mycket känsliga för störningar.  

Det finns ett stort antal mistlar i träden inom samt i direkt anslutning till 
planområdet. Dessa är biotopskyddade. Inom planområdet finns fyra 
mistelbärande träd. Träden är placerade på sådant sätt att de hindrar 
uppförande av ny bebyggelse. Dispens för att få ta ner träden söks parallellt 
med planarbetet.   

Park och lek 
Det finns inga lekplatser inom planområdet. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt översiktlig geologisk undersökning består marken av lera och berg. 
Utförliggare geologiska utredningar bör göras i samband med projektering. 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 
Enligt Västerås stads översiktliga skyfallskartering finns en lågpunkt sydöst 
om planområdet inom vilken det finns risk att vatten kan bli stående vid kraftig 
nederbörd. Inom ramen för detaljplanearbetet har en särskild 
dagvattenutredning tagits fram. (Dagvattenutredning dp Kristiansborgsskolan, 
Sweco, 2019-06-30) Resultatet från den finns redovisade under rubriken 
Planförslag > Dagvatten och översvämning. 
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Infrastruktur 

Gång‐, cykel‐ och biltrafik 
Planområdet har goda förbindelser med det stadens övergripande vägnät för 
gång- och cykeltrafik och ligger mitt emellan två av stadens många huvudstråk 
för cykeltrafik som strålar ut från centrala Västerås till de yttre stadsdelarna.   

Angöring för biltrafik föreslås även fortsättningsvis ske via befintlig infart från 
Vallgatan i södra delen av planområdet.  

Parkering och angöring 
I dagsläget finns en mindre parkeringsplats i planområdets södra del.  

Kollektivtrafik 
Planområdet har mycket god kollektivtrafikförsörjning både vad gäller 
tillgänglighet till busshållplatser och turtäthet.  

Vasagatan trafikeras av stadslinjerna 2 och 6 samt landsvägslinje 21 (mot 
Skultuna), Kristiansborgsallén trafikeras av stadslinje 5 och landsvägslinje 21 
(mot Tillberga). Servicelinje 12 trafikerar den norra delen av området via 
Arosvägen, Vasagatan, Sångagatan och Tunbyvägen 

Teknisk försörjning 
Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns 
framdraget till planområdet. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 
Planområdet bedöms inte utsättas för trafikbuller från omkringliggande 
bilvägar.  

Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns på platsen. 

Radon 
Radonsäker grundläggning förutsätts.  

Mätningar av radonvärden i närområdet visar generellt på årsmedelvärde under 
200 Bq/m3. Området bedöms således inte vara inom radonriskområde. 

 
 


