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Handlingar 
• plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser 

• planbeskrivning 

Planförfarande 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 2010:900. 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att öka antalet bostäder i centrala och 
kollektivtrafiknära lägen i Falun. Genom planområdet ska samtidigt den 
gröna kilen från Lugnet via Stadsparken fortsätta vidare ner till centrala 
Falun och Faluån. I planområdet ska den gröna kilen succesivt övergå från 
park till ett grönt stråk av urban karaktär. 
De nya bostäderna ska ha en modern och genomtänkt arkitektur av god 
kvalitet då de bildar en ny stadsfront för sydöstra Falun. Den nya 
bebyggelsen ska samspela med den befintliga bebyggelsestrukturen som 
består av stora villor med trädgård. Bostädernas möte med parken och det 
gröna stråket ska uppmuntra stadens invånare att använda området. 
De befintliga delarna av Vasaparken som inte tas i anspråk för bostäder ska 
så långt det går behålla sin karaktär och de uppvuxna träden. 
Detaljplanen ska vid behov justera användningar för gällande detaljplaner så 
att det stämmer med nuvarande utformning. 
Detaljplanen ger möjlighet att bygga tre flerbostadshus i två till tre våningar 
och för stora delar av respektive byggnad även en tredje respektive fjärde 
våning. Bostäderna får placeras längs med den del av Parkgatan som ligger 
öster om Promenaden och Grycksbobanan. Husen måste utformas så att det 
skapas gemensamma uteplatser som är skyddade från buller. 
Parken kommer att utformas med utgångspunkt i den medborgardialog som 
genomfördes under våren 2018. I delen närmast Åsgatan övergår parken till 
torg. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. En liten del av 
planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård: Falun. 
Riksintresset omfattar Falu gruva och stadens bebyggelse med stadsplan 
från 1600-talet. Den del av planområdet som omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård planläggs som torg och park. Den äldre bebyggelsen längs 
Åsgatan, kvarteret Bergmästaren, får fortsatt utgöra en del av stadsfronten. 
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt. 
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Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet. Läs mer 
om luftkvalitet under Störningar och risker, rubriken Luft. 

Behovsbedömning för miljöbedömning  
En behovsbedömning för miljöbedömning av detaljplanen har gjorts. 
Planens genomförande bedöms inte innebära en sådan betydande påverkan 
på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL 
behöver upprättas. 
Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 4 till 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). Någon 
miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 
kap 11 § miljöbalken behöver därför inte upprättas. 

Plandata 
Lägesbestämning 
Planområdet ligger i den sydöstra delen av centrala Falun, endast 200 m från 
Resecentrum. Det avgränsas av Parkgatan, Åsgatan, Korsnäsvägen, 
kvarteret Kompaniet samt Vasagatan. 

Areal 
Området omfattar ca 3 hektar varav bostäder möjliggörs på ca 0,4 hektar 
och ca 1,7 hektar består av park och torg. Övriga ytor består av vägområden, 
gång och cykelvägar och samt kvartersmark för järnväg. 

Tidigare ställningstaganden 
Riksintressen 
En mindre del av planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården: 
Falun. Riksintresset omfattar Falu gruva och stadens bebyggelse med 
stadsplan från 1600-talet. 
Riksintresset för kulturmiljövård skulle kunna påverkas genom att 
stadsfronten förändras. Området där stadsfronten förändras bedöms dock 
inte ingå i riksintresset och bedöms därför bara påverka riksintresset i 
begränsad omfattning. Genom långtgående utformningsbestämmelser för 
den nya bebyggelsen bedöms inte riksintresset påverkas negativt. 
Den närbelägna Bergslagsbanan är riksintresse för kommunikation. De nya 
bostäderna ligger mer än 150 meter från närmaste järnvägsspår för 
Bergslagsbanan. Bullerutredningen som gjorts visar att riktvärdena klaras. 
Riksintresset för kommunikation bedöms därför inte påverkas av 
detaljplanen. 



 
 
 
 
Falu kommun   
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planbeskrivning 
Hållbarhet och planering  

3 

Översiktliga planer 
Översiktsplan FalunBorlänge från 2014 pekar ut förtätning av stadskärnan 
inom en kilometer från resecentrum, som en av de främsta strategierna för 
bebyggelseutvecklingen i Falun. Denna detaljplan är i enlighet med den 
strategin och därför särskilt viktig för Faluns utveckling. 
För planområdet gäller fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området 
runt Varpan, antagen 2018-09-13. Där pekas delar av området ut som 
befintlig stadsbygd och delar ingår i den stadsbygd som är centrumkärnan, 
med föreslagna förändringar på kort sikt. Den del av detaljplanen där 
byggrätter föreslås redovisas som område med förslag på nya bostäder som 
små flerbostadshus eller stadsradhus. I planområdet går ett av Faluns 
viktigaste gröna stråk för rekreation och biologisk mångfald. Stråket 
kommer från Lugnet och Myran. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Planområdet omfattas av en detaljplan från 2010-06-03 som omfattar ett 
större område i de södra delarna av centrum. Planområdet är främst planlagt 
som park. Längs Korsnäsvägen, mellan Åsgatan och Promenaden finns även 
en byggrätt för centrumändamål, hantverk, kontor och utbildning för vuxna. 
Den byggrätten har visat sig vara svår att trafikförsörja på lämpligt sätt. 
Nu gällande detaljplan har pågående genomförandetid till 2025-06-03. Om 
en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång, kan den 
som äger en fastighet inom planområdet få rätt till ersättning av kommunen 
för den skada som ändringen eller upphävandet medför för ägaren. 
Fastigheterna inom planområdet ägs av Falu kommun samt av Trafikverket. 
Inga förutsättningar ändras för Trafikverkets fastighet och därför bedöms 
Trafikverket inte lida någon skada i och med att detaljplanen ändras. 

Program för planområdet 
Något program enligt plan- och bygglagen (PBL) har inte upprättats. För att 
utreda områdets förutsättningar för bostäder samt parkens användning så har 
en skissutredning genomförts med två olika alternativ. Det ena alternativet 
visade hur området skulle se ut med bostäder längs Parkgatan på båda sidor 
om Promenaden medan det andra alternativet visade bostäder endast öster 
om Promenaden. Detaljplanen utgår från alternativet med bostäder enbart 
öster om Promenaden då det på grund av höjdskillnaderna i området blir 
väldigt lite ytor kvar att använda som park om det byggs bostäder väster om 
Promenaden. 

Kommunala beslut i övrigt 
Bostadsförsörjningsprogram 

Utbyggnad av området redovisas i utbyggnadsplanen för Falu kommuns 
bostadsprogram för 2018–2021. Utbyggnadsplanen redovisar en utbyggnad 
av 40 lägenheter år 2020. 
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Cykelplan 

I gällande cykelplan för Falu kommun, antagen 2014, redovisas ett av 
kommunens huvudcykelstråk längs Promenaden inom planområdet. Det 
redovisas även ett cykelstråk från Korsnäsvägen genom parken i 
planområdets nordöstra delar. Stråket delar sig och fortsätter sedan längs 
Promenaden och in mot centrum. Cykelstråken och viktiga passager över 
gatorna säkras i detaljplanen. 

Förutsättningar och förändringar  
Natur 
Mark och vegetation 

I områdets nordöstra delar ligger Vasaparken. Parken antas ha anlagts 1909. 
I samband med bygget av den tidigare riksvägen 1970–71 minskade parkens 
omfattning något. Gångstigarna och de äldre träden bedöms vara mer eller 
mindre ursprungliga. Parkens ålder gör att den har ett kulturhistoriskt värde. 
Övriga delar av planområdet består främst av Korsnäsvägens tidigare 
sträckning inklusive ramper. Vägen gick nedsänkt under Promenaden och 
Grycksbobanan. Höjdskillnaderna är stora eftersom även tunga fordon 
skulle passera under Tullkammarbron, som är belägen mitt i området. I 
vägens gamla sträckning är marken plan, medan övriga delar består av 
slänter och gradänger. Promenaden ligger ca 6 meter över nuvarande 
markyta under Tullkammarbron. Området lutar också från nordost mot 
sydväst ner mot Faluån, höjdskillnaden är drygt 5 m längs med Parkgatan 
från Vasagatan ner till Åsgatan. 
Vid Rödbrorondellen står en gran som har belysning under perioden runt 
jul. 
Korsnäsvägens nya sträckning ligger i planområdets utkant, delar av vägen 
ingår i planen. Längs delar av vägen finns nyplanterade trädrader och inne i 
området står en ensam gran, nämnd ovan. Utöver detta finns ingen ordnad 
växtlighet i de lägre delarna av planområdet (tidigare ”riksvägsdiket”). 
Förändringar 

I den kvarvarande delen av Vasaparken öster om Promenaden ska den 
nuvarande karaktären bevaras. Parken består av grusade gångstigar, 
gräsmatta och stora uppvuxna träd, främst ädellövträd och ädelgran. Samma 
karaktär återfinns öster om Vasagatan. Kulturmiljövärdena motiverar att 
parken inte förändras mer än vad som är nödvändigt för att möjliggöra 
bostadshusen. Därför införs bestämmelse om att träd med en stamdiameter 
över 30 cm mätt 1,3 m över marken, inte får fällas (träd) samt att det krävs 
marklov (a) för att fälla träd av denna storlek. Bestämmelserna omfattar inte 
träd som hamnar så nära de nya byggrätterna att de riskerar att skadas vid 
byggnationen. I vissa fall kan ändå träd behöva fällas, exempelvis när de blir 
gamla eller sjuka så att trädet är en säkerhetsrisk. Träden ska i de fallen 
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ersättas med nya om det är möjligt. Träd kan också behöva fällas för att ge 
andra träd utrymme att växa. Önskemål om ökad solinstrålning eller mer 
utsikt från nya eller befintliga bostäder är inte ett giltigt skäl för att fälla träd 
i detta område. 
 
Bostadshusen kommer att stå i direkt anslutning till parken. Befintliga och 
nya träd är en naturlig del i en park. Både i den del av parken som redan 
idag är planterad och i den nya delen av parken. Att bo nära en park är en 
stor tillgång men kan också innebära att större träd skuggar balkonger eller 
skymmer utsikt. 
 
Mindre förändringar kan behöva göras i den befintliga parken. Exempelvis 
kommer gångstigar att behöva flyttas när delar av parken tas i anspråk för 
bostäder och för att passa behovet av att förflytta sig genom parken. Ett 
viktigt stråk är gång- och cykelstråket från Korsnäsvägen till Promenaden 
via Parkgatan. Gång- och cykelstråket ska vara hårdgjort, i övrigt ska 
gångstigarna inom den befintliga delen av parken utföras med grus/stenmjöl 
som idag. 
 
Övriga delar av planområdet som planläggs som park kommer att genomgå 
stora förändringar, se mer under rubriken ”Friytor”. 

Markbeskaffenhet & geotekniska förhållanden 

För området har en geoteknisk undersökning utförts hösten 2018. För 
byggrätten närmast Promenaden består jorden av 3,5 – 5 m fyllning som 
består av torrskorplera, silt, sand, grus och tegel. Även byggrätterna närmast 
Vasagatan består överst av 0,5 – 1,5 m fyllning med liknande 
sammansättning. Därunder finns ca 1 m silt och därunder siltmorän. Allra 
närmast Vasagatan finns siltmoränen direkt under fyllningen. 
Grundläggning kan generellt ske med plattor på ny packad fyllning. För 
byggrätten närmast gatan kan spetsbärande pålar vara ett rimligt alternativ 
för att inte behöva schakta bort fyllningen. 
Eventuellt kan kompletterande undersökningar behövas när byggnadernas 
läge och höjd har bestämts. 

Enligt äldre geotekniska utredningar ligger den naturliga grundvattennivån i 
området på ca +108 m och nivån relaterar tydligt till Tiskens vattennivå. 
Eftersom områdets marknivå är flera meter lägre än den naturliga 
grundvattennivån så pumpas idag grundvatten ut i Tisken för att hålla 
området torrt. 

Den geotekniska undersökningen från hösten 2018 visar att 
grundvattennivån för en punkt vid byggrätterna under september och 
oktober 2018 var +108,4 m, det är ca 4 meter under befintlig markyta. 
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Förorenad mark 

Genom påverkan från gruvdriften i Falu koppargruva har höga halter av 
tungmetaller samlats i stora delar av marken inom Falu tätort. Mest 
föroreningar finns i det översta markskiktet, ca 10 cm djupt. Med anledning 
av detta finns så kallade platsspecifika riktvärden för Falu tätort, fastställda 
av kommunfullmäktige (1999-05-20), som gäller inom områden där 
blyhalterna kan förväntas ligga över 300 mg/kg. 
Planområdet ligger inom det område där markföroreningarna befaras 
överstiga riktvärdet 300 mg/kg. Om blyhalten överskrider riktvärdena gäller 
särskilda rekommendationer för hur marken skall hanteras vid markarbeten. 
Råd och upplysningar om detta lämnas av kommunens miljöförvaltning. 
Då marken i området innehåller fyllning är det viktigt att veta vad fyllningen 
består av för att kunna hantera massorna på rätt sätt när det grävs ut. 

Radon 

Fastigheten ligger inte inom högriskområde för radon. Radonmätning är inte 
gjord på fastigheten. Generellt gäller att all ny bostadsbebyggelse inom Falu 
kommun ska föregås av en radonundersökning eller uppföras i radonsäkert 
utförande. 

Höga vattenstånd 

Planområdet riskerar inte att översvämmas genom att vatten från Tisken och 
Faluån rinner in i området vid ett 100-års flöde. Vid högsta beräknade flöde 
uppgår Tiskens och Faluåns nivå till +112 m. Parkgatan ligger på knappt 
+113 m där den är som lägst vid byggrätterna för bostäder och de nya husen 
riskerar därför inte att översvämmas vid högsta beräknade flöde. 
Planbestämmelsen b2 reglerar att byggnader ska utföras så att de tål naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +112 m. Detta är viktigt om husen 
byggs med källare. 
På grund av områdets utformning fungerar det som en lågpunkt vid häftiga 
regn. Vatten från högre liggande delar av staden kommer att rinna in i 
området och samlas i de lägst belägna delarna. Eftersom kopplingen mellan 
den naturliga grundvattennivån och Tiskens vattennivå är tydlig skulle en 
hög vattennivå i Tisken innebära att en avrinning från området ytterligare 
försvåras. Projekteringen av de nya delarna av parken ska därför ta hänsyn 
till att området kan komma att stå under vatten kortare perioder. Vatten och 
grundvatten pumpas idag bort från området och kommer att fortsätta 
pumpas bort för att inte området ska vattenfyllas. 

Fornlämningar 

Den del av planområdet som ligger sydväst om Promenaden ligger inom den 
fasta fornlämning som omfattar stora delar av centrala Falun, RAÄ-nummer 
Falun 68:1. Fornlämningen består av ett ”område där kulturlager från 
medeltiden och 1600-talet kan påträffas”. Det kan också, enligt 
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Riksantikvarieämbetet förväntas innehålla ”industrilämningar från medeltid 
och nyare tid av stort kulturhistoriskt värde”. 
Områden som inte tidigare har varit föremål arkeologiska undersökningar 
kan behöva genomgå sådan innan byggnation. 
Fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen (KML) och får inte skadas. 
Den som på något sätt vill ändra i ett område där det finns fasta 
fornlämningar måste ha tillstånd från Länsstyrelsen. 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Närmast rondellen vid 
Åsgatan och Korsnäsvägen finns en byggrätt i gällande plan som är svår att 
utnyttja eftersom en bra trafiklösning saknas. Den byggrätten tas bort med 
denna detaljplan. Angränsande bebyggelse har skiftande 
användningsområden, här finns flerbostadshus, kontor, förskola, med mera. 

Bostäder 

Angränsande bebyggelse på andra sidan Parkgatan består framförallt av 
bostäder. Bostäder finns även i kvarteret Kompaniet sydöst om planområdet. 
 
Förändringar 

Detaljplanen medger att bostäder (B) kan byggas inom planområdet, längs 
med den sydöstra sidan av Parkgatan. Detaljplanen möjliggör för tre hus i 2 
till 3 våningar samt vind. Den sammanlagda byggnadsarean för bostadshus 
får vara högst 400 m2 för respektive byggrätt (egenskapsområde), för 
komplementbyggnader gäller högst 75 m2. Då det finns tre byggrätter inom 
planområdet innebär det att detaljplanen möjliggör sammanlagt 1200 m2 
byggnadsarea för bostäder och 225 m2 byggnadsarea för 
komplementbyggnader. 
Detaljplanens reglering av fasadhöjd och nockhöjd ger möjlighet till mindre 
än 4400 m2 bruttoarea (BTA). Det innebär färre än 49 genomsnitts-
lägenheter á 89 m2. BTA och antal lägenheter uttrycks här med ”mindre än” 
och ”färre än” då vindsvåningarna inte bedöms kunna utnyttja hela 
byggnadens byggnadsarea. Hur stor del som kan utnyttjas beror på husets 
utformning och en exakt siffra anges därför inte. 
Då fastigheten Kompaniet 1 inte stämmer helt överens med gällande 
detaljplan inkluderas en smal remsa för bostäder (B) för den fastigheten. 
Området förses med prickmark då det inte ska bebyggas. Området 
innehåller belysningsstolpar till parkeringsplatsen. 

Verksamhet, övrig bebyggelse 

Nära planområdet finns flera fastigheter som helt eller delvis används för 
kontor. 
Detaljplanen medger ingen annan bebyggelse än bostäder. 
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Service 

Planområdet har nära till både offentlig och kommersiell service då det 
ligger i de södra delarna av centrala Falun. Från de nya byggrätterna till 
närmaste livsmedelsaffär och gågatan med butiker är det 400 m. Till 
Resecentrum och Knutpunkten är det 300 m. Mitt emot planområdet, längs 
Parkgatan, nordost om Promenaden ligger idag en förskola. På grund av 
områdets centrala läge är det även nära till annan service, exempelvis Falu 
lasarett. 
Detaljplanen medger inte service eller handel inom planområdet med syftet 
att en eventuell utökning av service och handel i centrala Falun ska 
koncentreras till stråket mellan centrum och Resecentrum istället för att 
fortsätta in på tvärgatan Parkgatan. 

Tillgänglighet 

Kommunen bevakar i samband med hanteringen av bygglov att byggnaders 
och tomters tillgänglighet är god. Kommunens ambition är att 
rekommendationerna i skriften Bygg ikapp ska tillämpas. 
Även på allmänna platser, så som torg och i parker eftersträvas en god 
tillgänglighet. På grund av höjdskillnaderna inom planområdet kommer 
tillgängligheten inte bli god i hela parken. Gångvägen från torget ner till 
parkens lägre delar kommer att vara tillgänglig. Övriga gångvägar inom 
parken kommer att utföras med så god lutning som möjlig, det är dock 
troligt att vissa passager inte kommer att uppfylla kravet för god 
tillgänglighet. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Planområdet ligger i den gamla stadens gräns. Planområdets västra del har 
den äldre stenstaden (kvartersstaden) i fonden. I den östra delen där nya 
bostäder möjliggörs har stadens karaktär övergått till villaliknande 
byggnader som är centralt placerade i stora trädgårdar med förgårdsmark. 
Villorna har tydliga volymer, putsade artikulerade fasader och intressant tak. 
Planbestämmelserna för utformning (f1 – f5) och utnyttjandegrad (e1 och e2) 
syftar till att bygga vidare på denna karaktär och bebyggelsestruktur. 
Falun stadsfront sedd från Korsnäsvägen präglas av Johanssonska huset och 
kvarteret Bergmästaren. Detaljplanen tillåter ingen bebyggelse väster om 
Promenaden så den delen av stadsfronten bli kvar. 
För området öster om Promenaden kommer den nya bebyggelsen delvis att 
bilda en ny, modern stadsfront. Den nya bebyggelsen bedöms också till viss 
del döljas av de träd som finns i Vasaparken. Bebyggelsen ligger i ett öppet 
stadsrum där delar ingår i riksintresse för kulturmiljövård och världsarvet 
Falun. Det är därför mycket viktigt att den nya bebyggelsen har en hög 
kvalitet i utformning och material så att stadsfronten blir representativ för 
Falun och passar in i området. 
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Befintliga byggnader har uttrycksfulla tak, ibland med takkupor. Det är 
därför viktigt att taken på de nya byggnaderna har samma höga kvalitet i 
utformning och material som resten av byggnaden. 
Nya byggnader ska till största delen bestå av puts eller annat material som 
ger samma gedigna och stadsmässiga intryck som puts. Det är viktigt att 
byggnaderna får ett nutida formspråk och de putsade ytorna kan kombineras 
med exempelvis trä i fasaden. Trä kan även användas i stommen. 
Färgsättningen på husen får inte vara för mörk eller bestå av för skarpa 
färger. Färgsättningen regleras i planbestämmelsen för utformning (f). 
Vitheten ska vara 50–90 % och svärtan ska vara minst 10 %. Färgsättningen 
är en viktig del i att bebyggelsen ska ha en hög kvalitet i utformning och 
material. De angivna färgerna anger ett spann där färgerna generellt anses är 
lämpliga, men det kan finnas enskilda färger inom det angivna spektrumet 
som gör att nya byggnader inte får en god färg, form och materialverkan. 
Det är därför viktigt att färgsättningen bedöms i varje enskilt fall. 
Detaljplanen reglerar utformningen ytterligare med syfte att bygga vidare på 
bebyggelsestrukturen i området. Den övergripande karaktären består av 
större villor med trädgård och förgårdsmark. Befintliga hus har ofta 
frontespis som ger en variation i fasaden. 
Förgårdsmarken för den nya bebyggelsen regleras med prickmark. 
Prickmark finns även mot parken för att skapa viss distans mellan 
bostadshusen och parken. 
För att de nya bostadshusen ska passa in i den befintliga karaktären är 
största tillåtna byggnadsarea per byggnad 400 m2, vilket gör dem något 
större än det största befintliga huset längs Parkgatan som är ca 350 m2. 
Planbestämmelsen är formulerad på annat sätt, men övriga regleringar med 
prickmark och uppdelning av kvartersmarken ger den beskrivna effekten. 
Den största sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnader gör det 
är möjligt att bygga 75 m2 komplementbyggnader till varje bostadsbyggnad. 
Med komplementbyggnad menas mindre byggnader som kompletterar 
bostadshusen så som garage, väderskyddade cykelparkeringar, 
sopsorteringshus, separata tvättstugor och liknande funktioner. 
Komplementbyggnader får sammanbyggas med bostadshus eftersom det 
ökar antalet möjliga lösningar för att skapa tillräckligt tysta uteplatser. Det 
ska vara tydligt vad som är komplementbyggnad och vad som är bostadshus 
om dessa sammanbyggs, exempelvis ska komplementbyggnadens högsta 
nockhöjd på 5 meter bidra till detta. 
Befintliga hus skapar en tydlig riktning längs gatan och förstärker 
kvarterens räta struktur. Då ytan med byggrätt är begränsad kommer de nya 
husen bygga vidare på denna struktur. 
Byggnadernas höjd regleras med både nockhöjd och fasadhöjd. Båda 
höjderna ska mätas från Parkgatan. Regleringen är olika för de två 
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användningsområdena med hänsyn till närliggande hus. Fasadhöjd mäts 
mellan marknivån och den punkt där fasadens förlängning möter takets 
ovansida, se bild nedan. Fasadhöjd har inte samma definition som 
byggnadshöjd i det här fallet. Syftet är att kunna utnyttja en stor del av 
vinden för bostäder. Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 5 meter. 
För att möjliggöra en variation i fasaden så tillåts fasadhöjden överskridas 
med högst 3 meter längs högst 40 % av fasadens längd. Det ger möjlighet 
till takkupor eller utformningar av liknande typ som äldre bebyggelses 
frontespiser. 
Taket ska vara sadeltak eller brutet tak (mansardtak). Andra taktyper som 
ger samma intryck som dessa taktyper är också tillåtna. En väl 
genomarbetad illustration måste visa att intrycket av bebyggelsen blir 
samma med det föreslagna taket. 
Gestaltningsbestämmelserna regleras med beteckningarna f1 – f5. 

 
Ovan: Fasadhöjden ska mätas från marknivån för Parkgatan till den punkt 
där fasadens förlängning möter takets ovansida. 
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Friytor 
Området mellan Korsnäsvägen, Parkgatan, från Åsgatan till befintlig gång- 
och cykelväg (tidigare ”riksvägsdiket”), kommer att omvandlas till park. 
Parkens utformning utgår från den medborgardialog som genomfördes 
våren 2018. Närmast Åsgatan redovisas en yta med beteckningen TORG. 
Beteckningen visar områdets karaktär av öppen, till stor del hårdgjord yta. 
Ytan är till för gående. 
 
Parken kommer att utformas med planteringar, gräsytor och gångar som 
knyter ihop den befintliga Vasaparken med det nya torget som ansluter till 
Åsgatan. Under Tullkammarbron planeras det för en aktivitetsyta för bland 
annat parkour och utegym och mot kvartersmarken för bostäder utnyttjas 
höjdskillnaden till en aktivitetsvägg för lek, rutschkana och bouldring. 
 
För att ta upp höjdskillnaden mellan kvartersmarken närmast Promenaden 
och parken ska det på kvartersmarken anläggas en stödmur. Detta kan vid 
behov anges som ett villkor i markförsäljningen. Aktivitetsväggen i parken 
kommer antagligen att fästas i stödmuren. Detta kommer projekteringen av 
parken att visa. 
Ekosystemtjänster 

Inom planområdet finns kulturella, reglerande och stödjande 
ekosystemtjänster. 
Utifrån de kulturella ekosystemtjänsterna är området mycket viktigt 
eftersom det idag används som skolnaturområde, rekreationsområde och är 
en del av de viktigaste gröna rekreationsstråken i tätorten. Den befintliga 
parken används exempelvis för picknick, sitta i gräset och sola eller att spela 
spel. Vintertid har det funnits enstaka spår av att slänterna använts för att 
åka pulka. Nu utökas parken med resterande områden mellan Korsnäsvägen 
och Parkgatan. Utformningen kommer att utgå från den medborgardialog 
som genomfördes våren 2018. 
De reglerande tjänsterna består i att den befintliga vegetationen fungerar 
som avskärmande från Korsnäsvägen, luftrenande och till viss del 
bullerreducerande. Genom att ytorna idag till stor del inte är hårdgjorda kan 
de även infiltrera regnvatten och de lägre delarna av parken har potential att 
ta emot stora vattenmängder vid t.ex. skyfall. 
Det som idag är park utgör en förlängning av ett av tätortens viktigaste 
sammanhängande grönstråk både ur ett biologiskt och rekreativt perspektiv. 
Stråket börjar i princip vid det som ska bli Vasaparken, fortsätter via 
Kullen-Stadsskogen och sammanbinder Myranområdet samt grönområdet 
runt Hästbergs kyrkogård vidare upp mot Lugnet. Som en del av ett viktigt 
spridningsstråk för växt- och djurlivet är parken av betydelse för stödjande 
ekosystemtjänster. 
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Trygghet och jämställdhet 

Vid all planering av offentliga platser är jämställdhetsperspektivet särskilt 
viktigt. Utformningen av parken har arbetats fram med hjälp av den 
medborgardialog som genomfördes våren 2018. En viktig del av parkens 
utformning är att aktivitetsytan under Tullkammarbron får en god belysning. 

Gator och trafik 
Parkgatan samt delar av Promenaden ingår i detaljplanen. Detaljplanen 
justerar gällande detaljplan så att nuvarande utformning av gator och gång- 
och cykelvägar blir planenliga. Gatumark som idag används för plantering 
ändras inte utan regleras fortsatt som gata. 

Gång- och cykeltrafik 

Genom planområdet går flera cykelstråk. Där de viktiga cykelstråken 
passerar över gator för biltrafik redovisas passager för gång- och cykeltrafik 
genom egenskapsbestämmelsen passage. Bestämmelsen visar att det finns 
ett behov av en passage. På samtliga platser finns idag passager. Passagerna 
kan utformas på olika sätt för att passa in i gatunätet i övrigt och utifrån de 
behov som finns på det specifika stråket och den specifika platsen. Att 
bestämmelsen passage finns betyder inte att gående och cyklister alltid ska 
ha företräde. 
Gång- och cykelvägen genom parken från Korsnäsvägen till den östra delen 
av Parkgatan kommer att rätas upp något för att få mer ändamålsenliga 
områden att bebygga med bostäder. Mellan passagen över Grycksbobanan 
och den upprätade gång- och cykelvägen delar gående och cyklister 
utrymmet med trafik till den del av kvartersmarken som antas användas för 
parkering. 
Nuvarande parkeringsnormen för cykel, antagen av kommunfullmäktige 
2014-03-13, innebär 110 cykelplatser vid 4400 m2 BTA. Vid 
cykelparkeringar till bostäder behöver man kunna låsa fast eller låsa in 
cykeln. Det är även lämpligt att göra plats för att låsa fast eller låsa in 
otraditionella cyklar som lådcyklar och trehjuliga cyklar. 

Kollektivtrafik 

Området har mycket god tillgång till kollektivtrafik. Både tåg, fjärrbussar, 
landsbygdsbussar och stadsbussar finns inom 500 meter. Resenärer som 
kommer med landsbygdsbussar rör sig ofta från hållplatsen vid Vasagatan, 
genom den befintliga delen av parken, till resecentrum för att spara tid. 

Biltrafik 

Parkgatans östra del har ingen genomfartstrafik till Promenaden. Det gör att 
kopplingen till centrum är betydligt genare för gående och cyklister än för 
bilister. 
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Vändplanen i änden av Parkgatans östra del är liten för sopbilar och 
liknande fordon. Idag finns befintlig bebyggelse och situationen är hanterbar 
men inte idealisk. Detaljplanen ger möjlighet att utöka vändplanen med ett 
par meter, dock inte till önskvärd storlek. En tillräckligt stor vändplan skulle 
få stor inverkan på gång- och cykelvägens sträckning genom planområdet 
och riskera att gående och cyklister genar över vändplanen. 
För att servicefordon ska kunna ta sig till pumpstationen i parken finns 
bestämmelse om att väg för servicefordon till pumpstationen ska finnas i de 
nya delarna av Vasaparken (serviceväg). 

Parkering, varumottagning, utfarter 

Utfartsförbud gäller från kvartersmarken mot området där gång- och 
cykelvägen från Korsnäsvägen ansluter till Promenaden för att minska 
konfliktpunkterna i korsningen. 
Antalet parkeringsplatser som krävs ska utgå från Falu kommuns 
parkeringsnorm. Antalet parkeringar som måste finnas hanteras i bygglovet. 
Den parkeringsnorm som gäller vid tillfället för bygglovet bör användas. 
Den gällande parkeringsnormen, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-
13, baseras på bruttoarea. I detta centrala läge är bedömningen att antalet 
parkeringsplatser vid samutnyttjande kan användas. Det ger med gällande 
norm 6 parkeringsplatser per 1000 m2. Vid en BTA på 4400 m2 krävs då 
26–27 parkeringsplatser. 20 av dessa bedöms få plats närmast 
Grycksbobanan och resterande platser mellan bebyggelsen. 
Med tanke på de förändringar som pågår inom bilflottan bör 
parkeringsplatser förberedas för laddning av elbilar. 
Parkeringsplatser ska ordnas på den egna fastigheten eller genom 
parkeringsköp. För närvarande saknas möjlighet till parkeringsköp i Falun. 
Om situationen ändras är det önskvärt att lösa parkeringsplatser genom 
parkeringsköp, helt eller delvis, för att åstadkomma så attraktiva 
bostadsgårdar som möjligt. 
På grund av områdets förutsättningar och genom kompensationsåtgärder 
kan antalet parkeringsplatser eventuellt minskas något jämfört med 
parkeringsnormen. Längs bland annat Parkgatan, Vallmansgatan och 
Promenaden finns allmänna parkeringar. I nuläget är dessa parkeringsplatser 
dels av avgiftsfria 24-timmarsparkeringar och dels parkeringsplatser som är 
avgiftsbelagda dagtid på vardagar och lördagar. Det finns också 300 
allmänna parkeringsplatser på gångavstånd, på andra sidan Magasinet. Om 
besöksparkering inte behöver anordnas kan antalet parkeringar räknas ner 
med 10 %, vilket är praxis. 
För att kunna minska antalet parkeringar enligt ovan så bör även åtgärder för 
att uppmuntra minskat bilanvändande göras. Exempel på åtgärder som kan 
kompensera för minskade antal parkeringsplatser är: 
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• Årsavgift i bilpool ingår för varje hushåll under de två första åren. 
Alternativt startas egen bilpool för området. 

• Ett 2-zonskort på busstrafiken ingår för varje hushåll under första 
året. Med ett tvåzonskort kan man åka buss inom Falu kommun och 
till Borlänge. 

• Alla cykelparkeringar utförs väderskyddade. Dessutom ordnas 
möjlighet att pumpa cykeldäck eller att spola av cykeln eller 
möjlighet att låna cykelkärra. 

Det är inte tillåtet att anordna parkering på förgårdsmarken mot Parkgatan 
av estetiska skäl och trafiksäkerhetsskäl. Parkering är inte heller tillåtet i 
området närmast parken, av estetiska skäl. Förbudet regleras med 
beteckningen (n1). 

Störningar och risker 
Buller 
Området är utsatt för buller från både väg, järnväg och helikopter. 
En bullerutredning har tagits fram för området. I bullerutredningen räknas 
biltrafiken upp med 2 % per år för 20 år framåt. För tågtrafiken på 
Bergslagsbanan används prognosen för år 2020 då dessa är högre än 
prognosen för år 2040. 
Bullerutredningen visar på både fler byggnader och fler våningar än vad 
detaljplanen medger. Detta beror på att bullerutredningen påbörjats i ett 
tidigt skede. 
Planuppdrag gavs 2015-02-16 och därför används förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) med uppdatering enligt 
SFS 2017:359. Nedanstående riktvärden är relevanta inom planområdet. 
Väg och järnväg 

• 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder över 35 
kvadratmeter. 

• 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats  
Flygbuller 

• 55 dBA flygbullernivå (FBN) vid fasad 
• 70 dBA maximalnivå vid fasad (får överskridas 

högst tre gånger mellan kl 22.00-06.00) 
 
Bullernivåerna vid fasad för väg och järnväg överskrids inte inom det 
område där bostäder tillåts byggas. Inte heller FBN överskrids. Bostäder och 
komplementbyggnader måste placeras så att det skapas en uteplats till varje 
hus som uppfyller riktvärdena, detta regleras med bestämmelsen m1. 
Bullerutredningen visar att det är möjligt att uppfylla detta för flera olika 
utformningar av husen. 
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Maximalnivå på uteplatserna överskrids vid passage av tåg på 
Grycksbobanan. Då banan bara trafikeras med högst fyra tåg per dag 
uppfylls ändå riktvärdena. 
Maximal bullernivå för flyg vid fasad överskrids på grund av 
helikopterrörelser vid lasarettet. I området kan ljudnivåerna uppgå till 85–95 
dBA. Nattetid kan den maximala ljudnivån överskridas fyra gånger, vilket 
är fler än de tre gånger som tillåts för att riktvärdena ska uppfyllas. Här 
bedöms det vara rimligt att göra avsteg från riktvärdena eftersom 
ambulanshelikoptern är en samhällsviktig verksamhet. Eftersom trafiken 
beror på sjukdomsfall kan den inte heller planeras, utan måste utföras 
nattetid vid behov. 
Enligt nuvarande byggregler ska maximala ljudnivån inomhus nattetid vara 
45 dBA. Detta får överskridas med högst 10 dBA vid högst fem tillfällen 
per natt. För att uppfylla dessa krav bör fasader, ytterväggar och 
takkonstruktioner dämpa 30–40 dBA med anledning av maximala 
bullernivåer från helikopterflyget. Variationen i dämpning beror på var inom 
detaljplanen huset byggs. 
Då plank inte passar områdets karaktär får inte plank uppföras. Om 
bulleravskärmningar behövs för uteplatser ska dessa utformas som en 
integrerad del av byggnaden, detta regleras med m2. Med ”integrerad del av 
byggnaden” menas att bulleravskärmningen ska utformas så att den 
uppfattas som att den tillhör byggnadens utformning, exempelvis genom 
förskjutningar i fasaden eller att en vägg skjuter ut, utanför byggnadens 
hörn. Det är även tillåtet att bygga samman komplementbyggnader med 
bostadshusen för att skapa bulleravskärmning. 

 
Ovan: Ett exempel på hur bullerskydd kan utformas som en integrerad del 
av byggnaden. Väggen på en komplementbyggnad har förlängts för att 
skapa ett bullerskydd. 
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Planområdet är utsatt för flera typer av trafikbuller. Buller från väg och 
järnväg har vägts samman i bullerutredningen som tillhörde 
samrådshandlingarna och bedömningen om att riktvärdena klaras har gjorts 
utifrån den sammanvägningen. De beräknade bullernivåerna ligger på vissa 
platser mycket nära riktvärdena. Flygbuller kan inte vägas samman med 
buller från väg och järnväg. Påverkan från flygbullret är mycket lågt utslaget 
över dygnet, men de maximala nivåerna nattetid överstiger riktvärdena. 
Sammantaget gör detta att området ur vissa aspekter kan anses vara särskilt 
utsatt för buller. Detta är inte unikt för bostäder i centrala Falun. Då det rör 
sig om ett väldigt centralt läge bedöms det dock vara rimligt att ändå tillåta 
bostäder i området eftersom fördelarna med centrum- och 
kollektivtrafiknära bostäder överväger nackdelarna. 
 
Luft 
Planområdet ligger inom ett område i Falu tätort som är hårt trafikerat. 
Bostäderna kommer att placeras i ett relativt öppet område nära park och 
med ett relativt stort avstånd till Korsnäsvägen. Det innebär att förorenad 
luft har lättare att ventileras bort. Genom att undvika kvartersbebyggelse 
och behålla delar av planområdet som park bedöms miljökvalitetsnormerna 
klaras inom området. Bakgrunden till den bedömningen är modelleringar 
som gjorts i samband med framtagandet av en närliggande detaljplan där 
förutsättningarna är mycket sämre då det är nära till flera trafikerade gator 
och gaturummen är smalare. I det området visade modelleringarna att 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar bedömdes att klaras. 
Kommunen följer kontinuerligt föroreningshalterna med mätningar. 
 
Farligt gods 

Planområdet ligger nära både Grycksbobanan och Bergslagsbanan. Bostäder 
tillåts dock bara nära Grycksbobanan. Mellan byggrätt och Bergslagsbanan 
är det ca 180 m. Eftersom järnvägar alltid kan antas transportera farligt gods 
har en riskanalys tagits fram för planområdet. Riskanalysen konstaterar att 
bostäder kan tillåtas 30 meter från Grycksbobanan. Detta regleras med 
prickmark. 
Räddningstjänstens insatstider 

Insatstiden för Räddningstjänsten beräknas understiga 10 minuter. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Samtliga ledningar finns i anslutning till 
kvartersmarken. Ny bebyggelse kommer att anslutas till det allmänna nätet. 
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Dagvatten 

Området ligger centralt i Falun och ska därför utnyttjas effektivt vid 
nybyggnation. Kvartersmarken har begränsats för att få så stor del park som 
möjligt kvar. Detta gör att kvartersmarken kommer att ha begränsade ytor 
att tillgå för att fördröja sitt dagvatten. Området ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten och dagvattnet kommer till stor del 
behöva tas omhand via det allmänna ledningsnätet. Dagvattenledningarna i 
området ligger nära recipienten, Faluån, och har därför tillräcklig 
dimensionering för att kunna ansluta kvartersmarken även om all mark blir 
hårdgjord. 
Det är viktigt att fördröja dagvattnet på kvartersmarken i den mån det är 
möjligt, exempelvis genom planteringar i förgårdsmark och på uteplatser. 
Men också genom att se över materialval och utformning av stora ytor som 
ofta hårdgörs, exempelvis parkeringar. 
Vid ett 5-årsregn kommer den nya kvartersmarken att generera 91 
liter/sekund och vid ett 20-års regn 144 liter per sekund, siffrorna är 
beräknade med klimatfaktor 1,25 och med förutsättningen att hela 
kvartersmarken blir hårdgjord. Det är ännu inte bestämt om torgytans 
dagvatten ska kopplas till dagvattennätet eller om dagvattnet från torgytan 
ska infiltreras i parken. Ytan kommer att generera 11 liter/sekund vid ett 5-
årsregn och 18 liter per sekund vid ett 20-års regn. 
Vid stora regn ska vattnet från kvartersmarken rinna ner i parken. Området 
har idag en bra lutning för detta och det är därför viktigt att lutningen in mot 
den del som ska vara park bibehålls. Parken ska kunna fungera som 
lågpunkt vid stora regn även i framtiden. Tack vare områdets topografi finns 
det goda förutsättningar för att utforma området så att för att byggnader 
inom planområdet inte ska översvämmas vid stora regnmängder. Vid 
höjdsättning av byggnaderna måste man även tänka på att vatten från högre 
belägna områden ska kunna rinna från Vasagatan in i Vasaparken och ner 
till lågpunkten. Projekteringen av parken kommer att ta hänsyn till detta. 
Värme 
Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till planområdet och ny bebyggelse 
kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
El och IT 

Området kommer att anslutas till elnätet och stadsnätet. 
Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt de regler som gäller i Falu kommun. 
Den del av Parkgatan som ligger i anslutning till de nya byggrätterna är en 
återvändsgata, vilket gör att avfallsfordon måste kunna vända. Idag vänder 
fordonen med stor möda på befintlig vändplan. Detaljplanen ger möjlighet 
att utöka den befintliga vändplanens diameter med ytterligare två meter. 
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Trots detta blir vändplanen mindre än rekommenderad storlek. Området vid 
vändplanen ska därför utformas så att avfallsfordon kan vända genom att 
köra in mot anslutande gång- och cykelväg för att sedan backa ut på 
Parkgatan. Denna lösning ger tillräcklig plats för avfallsfordonen och 
bedöms vara tillräckligt trafiksäker med hänsyn till gång- och cykelvägarnas 
funktion i gång- och cykelvägnätet. Falu Energi & Vatten kommer i den 
mån det är möjligt att styra hämtningstiderna i området till de tider då det 
antas vara minst barn i rörelse i området. En anpassad utformning av 
området innebär exempelvis att höga kantstenar behöver undvikas.  
För att minska avfallsfordonens behov av att backa ska avfallshanteringen 
för de tre byggrätterna skötas gemensamt i direkt anslutning till, eller 
ovanför vändplanen. Detta kommer att regleras i köpeavtalet när Falu 
kommun säljer marken. 

Administrativa frågor 
Marklov 

Marklov krävs för att fälla träd i den del av Vasaparken som är befintlig, 
delen närmast Vasagatan och som fortsatt kommer att vara park. Se mer 
under rubriken ”Mark och vegetation”. 
 
Område för underjordiska ledningar 

En mindre yta närmast Grycksbobanan måste vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar, beteckning u. Ledningarna är befintliga och 
planerar inte att flyttas. 
 
Genomförande frågor 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under 2019. 
Genomförandetid 

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

När genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla tills den ersätts, 
ändras eller upphävs. När genomförandetiden gått ut har dock 
fastighetsägaren inte någon rätt att erhålla ersättning för förlorad byggrätt 
om detaljplanen ersätts, ändras eller upphävs. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 

Falu kommun är ägare till både Falun 7:7 och Falun 8:3 som berörs av 
planområdet. 
Falun 11:2 ägs av Trafikverket. 
Falun 7:31 ägs av Frauenzimmer AB, ett kommunägt bolag. Inom 
planområdet omfattar fastigheten bara gatumark där inga förändringar 
planeras. 
Kompaniet 1 ägs av en bostadsrättsförening. Fastigheten omfattas bara av 
förändringar som syftar till att detaljplanen ska stämma överens med 
gällande markanvändning och fastighetsgräns. 
Fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar m.m. 

Fastighetsbildning i form av fastighetsreglering eller avstyckning från Falun 
8:3 kommer att behöva genomföras. 
 
Ledningar för vatten- och avlopp, el med mera kan i ett mindre område 
närmast Promenaden som går från allmän plats till kvartersmark behöva 
säkerställas med ledningsrätt. Området är markerat med den administrativa 
bestämmelsen u som innebär att det ska vara tillgängligt för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Eventuella avstyckningar och bildande av ledningsrätter sker i 
lantmäteriförrättningar efter ansökan hos Lantmäteriet. 
 
Lantmäteriförrättning krävs för att flytta eller upphäva den ledningsrätt som 
finns för de fjärrvärmeledningar som ska flyttas. 
 
Fastighet Åtgärd Areal m2 
Falun 8:3 Avstyckning ca 2000 respektive 

2100 m2 

 
Tekniska frågor 
Inom kvartersmarken för bostäder finns flera ledningar som måste flyttas. 
Ledningarna ska flyttas för att kvartersmarken ska bli mer ändamålsenlig 
eftersom den blir lättare att bebygga med olika utformning av husen. Det rör 
sig om både bredband (optokabel), vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
och el-ledningar. Även ett optoskåp kommer att behöva placeras på annat 
sätt för att möjliggöra den gång- och cykelväg som redovisas längs 
Parkgatans östra del. Optoskåpet kan placeras i brunn på nuvarande plats 
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eller på kvartersmark i eller i anslutning till den nya bebyggelsen. Om 
optoskåpet ska placeras på kvartersmark krävs servitut. 
Exploateringsprojektet kommer att bekosta flytten av ledningarna, antingen 
genom att Falu kommun bekostar flytten innan marken säljs eller genom att 
exploatören bekostar flytten. 
Möjligheten att flytta spillvattenledningarna har utretts i förväg och visar att 
det är möjligt då det blir tillräckligt med fall på ledningarna. 

Ekonomiska frågor 
Planavgift 

Falu Kommun bekostar detaljplanen. Detaljplanen kommer att ligga till 
grund för uttag av planavgift. Avgiften tas ut vid framtida ansökan om 
bygglov. Storleken på planavgiften beräknas enligt den av 
kommunfullmäktige beslutade plan- och bygglovtaxan och varierar på 
grund av bebyggelsens art och omfattning. 
 
Planavgiften baseras på den taxa som gäller när ansökan om bygglov 
kommer in. 
 
De byggnader som kan tolkas som komplementbyggnader till andra 
användningar än en- och tvåbostadshus ska vid tolkning av plan- och 
bygglovtaxan jämställas med komplementbyggnader för en- och 
tvåbostadshus och den taxa som gäller för dessa. 
 
Avtal 

Ett markanvisningsavtal ska upprättas mellan kommunen och en byggherre. 
Avtalet ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst 
av kommunen ägt markområde. 

Markanvisningsavtalet ska reglera projektets innehåll, storlek, användning 
m.m. Även förutsättningar för genomförandet samt det slutliga 
marköverlåtelseavtalet kan regleras i markanvisningsavtalet. 

Falu kommun har tagit fram en Markanvisningspolicy. Policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2015-06-18. 

Konsekvenser av planens genomförande 
Detaljplanen resulterar i att delar av en kulturhistoriskt värdefull park tas i 
anspråk. Jämfört med gällande detaljplan som ännu inte helt genomförts så 
tillför inte detaljplanen mer parkyta än tidigare då den byggrätt närmast 
Korsnäsvägen som tas bort omfattar en avsevärt mindre yta än den byggrätt 
som tillkommer. 
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Att bebygga delar av det som idag är park innebär även flera konsekvenser 
för ekosystemtjänsterna. För de kulturella ekosystemtjänsterna kommer ytan 
i den befintliga parken som idag används för rekreation att minska. De nya 
byggnaderna kommer närmare, vilket gör att det offentliga rummet och 
känslan av att kunna vara privat minskar. Anläggningen av den nya delen av 
Vasaparken kan delvis kompensera för detta, men den nya parken ligger 
närmare Korsnäsvägen och är generellt mer bullerstörda än de delar av 
befintlig park som försvinner. 
Nya byggnader innebär att avskärmningen mot buller för bostäder norr om 
planområdet förstärks men samtidigt påverkas deras vy mot den befintliga 
parken. Trädens och buskagens luftrenande effekter försvinner även men 
skulle kunna kompenseras i Vasaparken beroende på vilken vegetation som 
planteras. 
Den mest påtagliga konsekvensen är att en betydande del av parken och 
grönstråket tas i anspråk. Det gröna sammanhängande området smalnas av 
vilket påverkar betydelsen för växt och djurlivet och upplevelsevärdena. 
Ianspråktagande av parken motiveras av att det tillkommer fler bostäder i 
centrala Falun. Fler personer får möjlighet att bo där de har mycket goda 
förutsättningar att använda hållbara transportmedel både för att ta sig till 
arbete och fritidsaktiviteter. 
Faluns stadsfront från Korsnäsvägen kommer att förändras. Den mest 
värdefulla delen av stadsfronten blir kvar och detaljplanens genomförande 
resulterar i en delvis ny stadsfront. Detaljplanen reglerar därför 
bebyggelsens utformning. 

Medverkande tjänstemän 
Planhandlingarna har upprättats av Frida Petersson och Karin Eliasson, 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i samråd med berörda inom 
kommunorganisationen. 

Tolkning av detaljplan 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 2010:900. 
Planuppdrag gavs 2015-02-16. För tolkning av detaljplaneprocessen ska 
detaljplanen Boverkets PBL kunskapsbanken från 2015-01-02 användas och 
för tolkning av planbestämmelserna ska Boverkets allmänna råd (2014:5) 
om planbestämmelser för detaljplan användas. 
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Planskeden 
Plan- och bygglagen: 2010:900   

 Instans Datum 

Planuppdrag Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-02-16 

Godkänd för samråd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-21 

Godkänd för granskning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12 

Godkänd för antagande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-25 

Antagen Kommunfullmäktige 2019-06-17 

Vunnit laga kraft  2020-03-09 
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