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Sammanfattning av förändringsförslag
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Skantzsjön.

INLEDNING

Del 2 av översiktsplanen för Hallstaham-
mars kommun innehåller beskrivningar av 
delområdens karaktär, pågående mark- och 
vattenanvändning samt rekommendatio-
ner för hur viktiga allmänna intressen kan 
tillgodoses. Till grund för redovisning-
arna ligger framför allt rekommendatio-
ner inom olika sektorer i del 1. Karta över 
områdena finns på föregående sida. Dess-
utom finns en separat karta i skala 1:35000. 

För områdena ett till tre, som omfattar 
Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm, 
inklusive Herrskogen och Borgåsund, är 
beskrivningarna fördjupade och en mer 
detaljerad vision redovisas för tätorternas 
framtida utveckling. 

Planer och bestämmelser
Planer
Fördjupningar av och tillägg till översikts-
plan
Som kompletteringar till den kommuntäck-
ande översiktsplanen kan fördjupningar eller 
tematiska tillägg upprättas.

I och med antagande av denna översiktsplan 
upphör tidigare fördjupade översiktsplaner 
från 1991 att gälla för Hallstahammars tätort 
och Kolbäcks tätort.

Detaljplaner
Detaljplaner (tidigare kallade stads- eller 
byggnadsplaner) reglerar markens använd-
ning och bebyggelse. Detaljplanen är ett ju-
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Samlad bebyggelse enligt bestämmelser i plan- och bygglagen samt områden med strandskydd.
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ridiskt bindande dokument som reglerar de 
rättigheter och skyldigheter som råder mel-
lan markägare och samhället samt mellan 
olika markägare.

Områden med detaljplaner finns i kommu-
nens tätorter. 

Områdesbestämmelser
I områdesbestämmelser kan huvuddragen 
i mark- och vattenanvändningen regleras. 
Inga områdesbestämmelser finns idag i 
kommunen.

Bestämmelser enligt plan- och bygg-
lagen
Bygglov
Att bygga nytt, bygga till eller väsentligt 
ändra användningen är exempel på åtgär-
der som nästan alltid kräver bygglov. För 
en- och tvåbostadshus finns vissa lättnader 
i bygglovplikten (t.ex. friggebodar) och då 
framförallt utanför samlad bebyggelse där 
även mindre tillbyggnader och komplement-
byggnader, som inte dominerar i förhållande 
till ursprungsbebyggelsen, har undantagits. 

Inom detaljplanelagt område är den generella 
bygglovplikten mer omfattande än inom icke 
planlagda områden. Lovplikt gäller även för 
bl.a. ändring av kulör på byggnader, byte av 
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. 

Bygglovplikten kan minskas eller utökas 
genom bestämmelser i detaljplan eller med 
områdesbestämmelse. Kontakta stadsarki-
tekten för att få besked om lov krävs.

Förhandsbesked
Förhandsbesked är ett beslut av byggnads-
nämnden i fråga om huruvida en åtgärd som 
kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda 
platsen, d.v.s. om dess lämplighet och plan-
mässighet. Har tillstånd meddelats är detta 
bindande från byggnadsnämnden i två år.

Rivningslov
Inom område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser kan rivningslov erfordras för 
att riva hela eller delar av byggnad. 

Marklov
Inom detaljplanelagt område kan marklov 
behövas för schaktning eller fyllning som 

ändrar tomtens höjdläge. Även trädfällning 
m.m. kan omfattas av marklovplikt. 

Samlad bebyggelse
Byggnadsnämnden har bedömt vilka bebyg-
gelsegrupper som anses vara samlad bebyg-
gelse enligt bestämmelserna i PBL. Inom 
samlad bebyggelse är lovplikten högre än på 
landsbygden i övrigt. Se karta på föregående 
sida. 

Övriga bestämmelser
Nedan redovisas några bestämmelser som 
har direkt samband med bygglovprövning. 
Listan är inte heltäckande utan behandlar en-
dast några av de viktigaste bestämmelserna.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller vid sjöar och 
vattendrag enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbal-
ken. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för rörligt friluftsliv och 
att bevara goda livsvillkor på land och vat-
ten för djur- och växtlivet. 

Strandskyddet omfattar land- och vattenom-
rådet 100 meter från strandlinjen vid normalt 
vattenstånd. Ingen bebyggelse eller andra 
anläggningsarbeten får ske inom strand-
skyddsområdet, undantaget är byggnader 
för de areella näringarna. Länsstyrelsen kan 
utöka strandskyddet till upp till 300 meter. 

Strandskyddsbestämmelserna beskrivs när-
mare i del 1, under 7.2 Landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen.

Fornminnen m.m.
Enligt Lagen om kulturminnen (KML) ut-
görs fornminnen av fasta fornlämningar el-
ler fornfynd.

Fasta fornlämningar är bland annat läm-
ningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt t.ex. gravar, 
lämningar av boplatser och arbetsplatser, 
milstolpar och sockenstenar, färdvägar och 
broar. 

Fasta fornlämningar inklusive ett skydds-
område runt fornlämningen har ett automa-
tiskt lagskydd. Skyddet innebär att det är 
förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen 
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på något sätt förändra, ta bort, skada eller 
täcka över en fornlämning. 

Enligt 2 kap 12 § KML får länsstyrelsen 
lämna tillstånd till ingrepp i fornlämningen 
endast om fornlämningen medför hinder el-
ler olägenhet som inte står i rimligt förhål-
lande till fornlämningens betydelse. Även 
oregistrerade fornlämningar är skyddade 
enligt lagen om kulturminnen.

En arkeologisk undersökning inleds som 
regel med en arkeologisk förundersökning 
som närmare ska klargöra fornlämningens 
art och betydelse samt bilda underlag för 
beräkning av omfattning och kostnad för en 
eventuell nödvändig särskild undersökning.

Vid exploatering i område där tidigare kän-
da fornlämningar saknas, men där fornläm-
ningar bedöms kunna finnas, kan länssty-
relsen kräva en arkeologisk utredning som 
första steg i en arkeologisk tillåtlighetspröv-
ning.

Om fornlämning påträffas vid t.ex. gräv-
ningsarbeten ska arbetet omedelbart avbry-
tas och anmälan göras till länsstyrelsen.

Vägar – byggnadsfritt avstånd
För allmänna vägar gäller generellt att inom 
ett avstånd på 12 meter från vägområdets 
yttre gräns ska prövning av bygglov och 
förhandsbesked ske med särskild hänsyn 
till trafiksäkerhet. Alla bygglov som innebär 
önskemål om avsteg från den byggnadsfria 
zonen enligt 47 § väglagen ska av kommu-
nen skickas på remiss till Trafikverket. För 
icke bygglovpliktiga anordningar inom detta 
område krävs tillstånd från länsstyrelsen. 
Inom detaljplanelagt område gäller inte 47 § 
väglagen. För E18 har länsstyrelsen utökat 
byggnadsförbudet till 50 meter, för väg 56 
och väg 252 till 30 meter. Dessa skyddsav-
stånd bör tillämpas oavsett detaljplan.

För anslutning av enskild väg eller utfart till 
allmän väg krävs tillstånd av Trafikverket. 
Även uppsättande av skyltar inom ett av-
stånd på 50 meter från vägområdet kräver 
tillstånd av länsstyrelsen. 

För uppsättande av reklamskyltar utomhus 
krävs tillstånd. Ansökan om vägvisning 
från allmän väg ställs till Trafikverket. En-

ligt väglagen får inte skyltar sättas upp inom 
vägområdet utmed allmän väg. Inom detalj-
plan krävs bygglov från byggnadsnämnden 
för reklamskyltar, medan länsstyrelsen an-
svarar för tillståndsgivning utanför detalj-
plan och vägområde.

I anslutningar mellan allmänna vägar samt 
väg och järnväg är den byggnadsfria zonen 
utökad. Prövning av lov ska ske med hänsyn 
till avkörningsrisk och siktmöjlighet. 

Trafikverket ger rekommendationer för pla-
cering av mobilmaster, vindkraftverk och 
golfbanor i anslutning till vägar. 

Järnvägar – byggnadsfritt avstånd
Kravet på friområdets bredd mellan järnväg 
och gata, byggnader eller andra anordningar 
påverkas och styrs av: 

• gällande säkerhetsbestämmelser rörande 
elektriska högspänningsanläggningar, 

• det ”fria utrymmet”, som är det utrymme 
som behövs för tåg, vagnar och last. (I de 
flesta fall en fråga om järnvägens egna an-
läggningar, mycket sällan någon konflikt 
med andras anläggningar). 

Det område som omfattas av elsäkerhetsbe-
stämmelser är minst cirka 9 meter från spår-
mitt på den sida där kontaktledningsstolpen 
står och cirka 6 meter på sidan utan kontakt-
ledningsstolpe. Inom detta område får inte 
byggnader eller andra konstruktioner uppfö-
ras och inte heller träd planteras. Om bebyg-
gelsen är över 12 meter hög ökar avståndet 
till ca 14 meter från spårmitt till bebyggelse. 

Med hänsyn till buller och vibrationer bör ett 
observationsområde på 30-50 meter tilläm-
pas mellan järnvägen och bebyggelsen. Ut-
med Mälarbanan bör ett observationsavstånd 
på 200 meter tillämpas. Närmare än cirka 25 
meter kan det vara svårt att åstadkomma en 
god miljö. Bebyggelsen och eventuella gara-
ge/förråd kan placeras så att de fungerar som 
bullerskärmar. Uteplatser, sov- och bonings-
rum bör placeras på ”tysta sidan”. 

Risk och säkerhetsfrågor kan behöva stude-
ras även utanför observationsområdet. Tra-
fikverket har ett övergripande sektorsansvar 
för miljöfrågor för all spårburen trafik. Kon-
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takt ska alltid tas med Trafikverket när det 
gäller planering av nya byggnader i närheten 
av järnvägen. 

Vid järnvägssträckor med mycket låg tra-
fikering får bedömning göras om lämpligt 
skyddsavstånd, vilket bl.a. beror på antalet 
tågrörelser och om trafik endast sker dagtid. 

Lovprövning och fastighetsbildning kom-
mer att behandlas restriktivt om trafikför-
sörjningen förutsätts ske via enskild väg, 
som har obevakad plankorsning med järnväg 
och om lokaliseringen bedöms försvåra ett 
framtida borttagande av plankorsningar. 

Med syftet att undvika skador på uppställda 
fordon på grund av avfallande last och isblock 
från tågtrafiken bör en uppställningsplats för 
fordon inte förläggas närmare spårmitt än 15 
meter. Köryta inom parkeringsområdet kan 
dock förläggas 9 meter från spårmitt. 

Byggnadsverk över 45 meter
Byggnadsverk och andra föremål med en 
höjd över 45 meter ska markeras i enlig-
het med Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om markering av föremål 
som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 
2010:155). För föremål över 20 meters höjd 
ska en lokaliseringsbedömning göras av be-
rörda flygplatser samt LFV. Ytterligare in-
formation finns på Transportstyrelsens hem-
sida.

Skyddsområde kring vattentäkt
För de vattentäkter som har fastställda 
skyddsområden finns föreskrifter om vilken 
form av verksamhet som kan tillåtas i om-
rådet.

Kraftledningar
De bestämmelser som finns för bebyggelse 
vid kraftledning regleras av elsäkerhetsbe-
stämmelser för starkströmsledningar. Krav 
på avstånd till byggnad är 5-10 meter från 
ledning för nya ledningar vid befintliga 
byggnader. För uppförande av nya byggna-
der kan säkerhetsavståndet vara längre. Be-
hovet av byggnadsfri zon varierar beroende 
på utformningen av ledningsstolpar och 
därmed upphängningen av ledningar. Sä-
kerhetsavståndet beror även på bl.a. vilken 
säkerhetsklass ledningarna har, val av bygg-
metod och om det kommer att finnas brand-
farliga eller explosiva varor i byggnaden. 

När det gäller elektromagnetisk strålning 
har kommunen generella rekommenda-
tioner för nybyggnad av bostäder samt 
nybyggnad av byggnader för vård, om-
sorg och skola på ett byggnadsfri zon på 
100 meter på var sida om ledningen för  
400 kV-ledningar respektive 50 meter på var 
sida för 130 kV-ledningar. Se avsnitt 13.4 
Energi i översiktsplanens Del 1. 
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1. HALLSTAHAMMAR
Hallstahammars tätort ligger på gränsen 
mellan det bördiga slättlandskapet i söder 
och Bergslagens södra skogsgräns i norr. 
Vid Hallstahammar höjer sig landskapet 
mycket kraftigt vilket har skapat en rad na-
turliga forsar i Kolbäcksån. De topografiska 
förhållandena, 37 meter i nivåskillnad, och 
vattenströmmen är goda förutsättningar för 
utnyttjande av vattenkraft. 

Hallstahammar har anor från 1628 då den 
första smedjan anlades vid Kolbäcksåns 
strömmande vatten. Senare, i slutet av 
1700-talet byggdes och invigdes den för sin 
tid så viktiga transportleden Strömsholms 
kanal. Med kanalen fick bruken längs ån en 
möjlighet att snabbt nå Mälaren för vidare 
transport av varor. Kanalens centrum med 
chefsbostad och serviceanläggningar kom 
att hamna i Hallstahammar. 1873 grundades 
Bultfabriks AB, som under 1900-talet första 
hälft skulle bli Hallstahammars största indu-
striföretag. ”Bulten” i Hallstahammar blev 
ett riksbekant begrepp. Under 1930-talet till-
kom ytterligare ett stort företag då Bulten-
Kanthal AB skapades, i dag under namnet 
Sandvik AB. 

Hallstahammar blev en av landets mest ty-
piska bruksorter med ett stort beroende av 
tung verkstadsindustri. Sedan 1970-talet har 
bilden av Hallstahammar gradvis förändrats. 
De stora företagen är fortfarande mycket 
viktiga, men många mindre företag har till-
kommit. I dag finns ca 700 företag registre-
rade i kommunen. Tätorten Hallstahammar 
har ett modernt centrum med en aktiv han-
del och utbyggd offentlig och kommersiell 
service. Kommunen hade 15 175 invånare 
2011-01-01. 

1.1 Mark- och vatten- 
användning
Centrum
Handel och offentlig och kommersiell servi-
ce är väl samlat inom ett begränsat område 
där det långsmala Hammartorget utgör na-
vet. Byggnaderna i anslutning till torget är 
uppförda i en till två våningar från 1960-ta-
let och fram till våra dagar, vissa i oföränd-
rat skick, andra om- och påbyggda. Även 
bostadslägenheter finns inrymda på övre 
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planet i några fastigheter. Bussterminal och 
gott om avgiftsfri parkering gör centrum lätt 
tillgängligt.

En förnyelse av centrum pågår i syfte att 
göra miljön mer attraktiv och välkomnande.

Centrala tätorten utanför centrum
Närmast centrum finns flerbostadshus i två 
till tre våningar med butiker och restaurang-
er i markplanet.

Bostadsområden
Utanför de centrala delarna av tätorten ut-
görs bostadsbeståndet till övervägande del 
av villor och radhus.

Detaljplaner för bostäder 
För ett antal områden i de centrumnära 
delarna av tätorten (se karta sidan 16) finns 
aktuella detaljplaner för nybyggnad av bo-
städer. Planer för flerbostadshus finns för 
Knektbacken (a), Eldsbodavägen (b) och 
Västeråsvägen (c). Planer omfattande små-
hus finns för Trollebo (d), Trädgårdsgatan (e) 
och Östra Nibble (f).

För nyetablering av strandnära boende 
finns en aktuell detaljplan i anslutning till 
Gröndalsområdet (g) utmed Skantzsjön. Pla-
nen rymmer ca 20 småhus. 

I södra delen av Näs (h) finns en aktuell de-
taljplan som tillåter byggande av ca 25 små-
hus. 

Industriområden
Eriksberg (i), Södra Nibble (j) och Jutbo-
da (k) är områden med goda vägförbindel-
ser och bra reklamläge. Eriksberg har också 
möjlighet till framtida järnvägsanslutning. 
Samtliga områden har aktuella detaljplaner.

Norra industriområdet (m) rymmer flera 
företag med många tunga transporter, både 
på väg och järnväg. Det innebär omfattande 
tung trafik genom centrala Hallstahammar. 
En ny sträckning av väg 252 med ny anslut-
ningsväg norrifrån är prioriterad i Länssty-
relsens länsplan, med planerad byggstart år 
2014. Området saknar detaljplan.

Bultenområdet (n) liksom Sandviks indu-
striområde, f.d. Kanthals industriområde (p), 

saknar detaljplaner.

Inom befintliga industriområden finns ett 
flertal konstaterade områden med förorenad 
mark, se karta på nästa sida.

Grönområden
Grönstrukturplan saknas, men kommunen 
har pekat ut ett antal små och större skogs-
bestånd som anses värdefulla för olika än-
damål, särskilt för barns lek och utveckling.

Valstaskogen är utpekad som närströvom-
råde och används också flitigt av skolor för 
exkursioner. Valstasjön har särskilda natur-
värden med unika arter som större vattensa-
lamander och spetsnate. Området bör kunna 
bli ett kommunalt naturreservat.

Sörkvarnsforsen är naturreservat och riks-
intresse. Se beskrivning nedan. Den är som 
outbyggd fors särskilt värdefull, bland annat 
genom sitt läge i Hallstahammars samhälle. 

I centrala Hallstahammar finns Centrum-
parken och mindre skogsdungar och gröna 
ytor som har stor betydelse för lek och re-
kreation.

Barrskogsområdena direkt norr om Hall-
stahammars tätort är viktiga strövområden 
med goda möjligheter till bär- och svamp-
plockning.

Riksintressen
Strömsholms kanalmiljö. Hela kanalen ut  - 
med Kolbäcksån och dess sjösystem är av 
Riksantikvarieämbetet utpekat som riksin-
tresse för kulturmiljövården. Utmed kana-
len är även ett ca 100 m brett område på 
ömse sidor om vattnet av Naturvårdsverket 
utpekat som riksintresse för friluftslivet.
Sörkvarnsforsen. Området är naturreservat 
och utpekat som riksintresse för naturvår-
den. Det omfattar en forssträcka med forsöar 
i Kolbäcksån samt angränsande huvudsak-
ligen lövskogsbevuxna stränder. Området 
innehåller ädellövskog och en rik flora med 
sällsynta växter. Där finns också ett rikt få-
gelliv. Del av forssträckan är outbyggd. 

E18 och Mälarbanan samt järnvägsstatio-
nen i Hallstahammar är riksintressen för 
kommunikation.
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Allmänna intressen, naturmiljö samt risk och hälsa i delområde 1 Hallstahammar.
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Kulturmiljö
Valsta gård inklusive Valstasjön ingår i 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Hallsta-
hammars kommun. Gårdens huvudbyggnad 
är ett gott exempel på en välbevarad bygg-
nad av herrgårdskaraktär. Sjön tillkom i bör-
jan av 1800-talet på konstgjord väg med ett 
komplicerat bevattningssystem av ledningar 
och kanaler.

Även området Hallstahammar-Trångfors-
Åsby, som ligger inom riksintresset Ströms-
holms kanalmiljö, tas upp i kulturminnes-
vårdsprogrammet. Utöver själva kanalen 
finns en hel del kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i området.

Turistmål
I kommunen finns ett av Västmanlands mest 
besökta turistmål, Åsby trädgård. Hela Ås-
by-Skantzenområdet är intressant för turis-
ter med en mångfald attraktioner i ett sam-
manhängande område. 

Utöver Åsby trädgård finns inom ett be-
gränsat område Åsby kött- och vilthandel, 
ett mini-zoo för barnen, Strömsholms ka-

nals huvudkontor med kanalmuseum och 
café, Brukshotellet, och det välbesökta 
Skantzö bad- och camping. Där finns också 
Sörkvarnsforsens naturreservat och Trång-
fors smedja från 1628. Nära smedjan ligger 
ett vattenkraftverk från år 1900 som beva-
rats i ursprungligt skick. Detta kraftverk 
hade stor betydelse för Asea:s (ABB:s) loka-
lisering till Västerås.

Fritidsanläggningar
Trollebo. Här finns HallstArena, med bl.a. 
ishall, fotbollsplan med konstgräs och fri-
idrottsanläggningar.

Valstalund. Här finns fotbollsplaner, tennis-
hall och Brukshundsklubbens anläggning. 

Motionscentrum omfattar motionsspår, 
skidbacke och utomhusrink. Här ligger Tek-
nikbacken med skidlift, pulkabacke, om-
klädningsrum och grillplats m.m.

Sporthallen innehåller idrottshall, gym och 
inomhusbad.

Skantzö bad och camping omfattar utom-
husbad och camping.

Skantzö bad och camping lockar många besökare under sommaren.
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Allmänna intressen, kulturmiljö, friluftsliv och infrastruktur delområde 1 Hallstahammar.
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Vid Lustigkulla finns utomhusbanor för 
tennis.

Nibblehallen är en idrottshall med läktare.

Ridhus och stallar finns på Södra Nibble.

Valstasjön med omgivningar har höga re-
kreationsvärden och är bl.a. en stor tillgång 
för skolelever i alla åldrar. 

Kommunikationer
Järnvägssträckan mellan Kolbäck och Fager-
sta löper genom västra delen av Hallstaham-
mars tätort. Ett tågstopp med perrong finns 
vid Knektbacken, men en väderskyddad 
hållplats saknas.

E18 passerar kommunen strax söder om Hall-
stahammars tätort. Två trafikplatser finns på 
var sida om Kolbäcksån. Planer finns att om-
vandla motortrafikleden till motorväg med 
en breddning norrut.

Väg 252 löper i nordsydlig riktning strax väs-
ter om tätorten. Länsstyrelsen Västmanland 
har i juni 2010 fastställt Länsplan för regio-
nal transportinfrastruktur för Västmanlands 
län 2010-2021, där två objekt inom Hall-
stahammars kommun finns upptagna: väg 
252 Hallstahammar - Surahammar (väg i ny 
sträckning) med planerad byggstart år 2014 
samt väg 252 Sörstafors - Hallstahammar 
(mötesfri landsväg) med planerad byggstart 
år 2018.

I områden med kommunen som väghållare 
är gång- och cykelvägnätet ganska väl ut-
byggt. Längs de allmänna vägarna saknas 
däremot cykelvägar i stor utsträckning.

För utförligare beskrivningar och rekom-
mendationer, se översiktsplanens del 1.

Övrigt
Områden med förorenad mark framgår av 
kartan på föregående uppslag. Bland annat 
finns förorenad mark inom närströvområ-
det norr om Valstasjön och vid Motionscen-
trum/Teknikbacken, vilket behöver beaktas 
vid planering som berör dessa områden. 

1.2 Förändringsbehov och 
utvecklingspotential
Det goda boendet i Hallstahammar
Hallstahammars tätort har goda förutsätt-
ningar att uppfylla kommunens vision om 
det goda boendet. En mångfald boendefor-
mer med god tillgänglighet i attraktiva lägen 
kan utvecklas.

Tätare centrum
Ett tätare centrum har många fördelar. Be-
fintlig infrastruktur utnyttjas. Gång- och cy-
kelavstånd till kommersiell och offentlig ser-
vice underlättar människors vardag, skonar 
den yttre miljön och ger underlag för handel 
och ett levande centrum.

I det som betraktas som det egentliga cen-
trum kan övervägas om det är intressant med 
påbyggnad av fastigheter med fler våningar 
för bostadsändamål. 

Centrumnära områden som i arbetet med 
översiktsplanen har identifieras som intres-
santa att utredas är följande. (Siffrorna hän-
visar till karta på nästa sida.)

Folkets Park (1). Föreningen Folkets Hus 
och Park har erbjudit kommunen att köpa 
delar av parkområdet, som då skulle kunna 
användas för centralt belägen bostadsbebyg-
gelse. Parken är också ett område med kul-
turvärden. Vid planläggning görs en avväg-
ning mellan dessa intressen. 

Fasanvägen/Bondegatan (2). Området har 
tidigare varit bebyggt med flerbostadshus 
som rivits. Det innebär att befintliga teknis-
ka anläggningar delvis kan användas. Läget 
är centralt med ca en kilometer till centrum 
och ca 600 meter till låg- och mellanstadie-
skola. Närhet till service i äldreboendet kan 
göra området attraktivt för seniorboende. 
Området bör kunna rymma ca 25 småhus. 

Häradsvägen/Konvaljevägen (3). Området 
är utlagt som parkmark i gällande detaljplan. 
Det bedöms sakna betydelse som grönom-
råde, men har tidigare använts till kolonilot-
ter. Det bedöms kunna rymma ca 12 villor.
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Utvecklingspotential delområde 1 Hallstahammar.
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Tuna skola (4) har under 2009 avvecklats 
som skola. Kommunen avser att sälja fastig-
heten med syfte att omvandla byggnaderna 
till bostäder.

Valsta med Valstalund (5). Området ingår 
inte i Hallstahammars tätort men är ändå 
tätortsnära. Det innebär att möjlighet finns 
att ansluta bebyggelsen till kommunalt vat-
ten. Med pumpning torde också anslutning 
kunna ske till kommunalt avlopp. 

Hästboende
Förfrågningar om att bygga småhus kombi-
nerad med stall ställs ofta till kommunen. 
Följande områden bedöms vara intressanta 
att utredas för ändamålet.

Södra Nibble (6). Ett helt nytt bostadsområ-
de med tillgång till stallar bör kunna etable-
ras i anslutning till Ridskolan i Södra Nibble. 
Närheten till Södra Nibble industriområde 
behöver beaktas.

Ormbacken - Hagby (7). Området strax 
norr om avfarten från E18 vid Eriksberg 
bör vara intressant att utveckla för boende 
med möjlighet till hästhållning. Förutom att 
bullersituationen måste utredas har området 
idag inga kända risker. 

Sörkvarnsvägen - Dalbyvägen (10). På fast-
igheten finns en nedlagd bensinstation. Här 
skulle ett centrumnära mindre bostadshus 
kunna uppföras. Inledningsvis måste mark-
föroreningar undersökas. Även trafikbuller-
situationen behöver uppmärksammas. Vid 
detaljplaneläggning behöver dessa frågor 
särskilt beaktas. 

Strandnära boende 
Trångfors (8). På västra sidan av Kolbäcks-
ån finns ett mindre område som kan vara av 
intresse att utreda för framtida boende. Be-
byggelsens utformning och placering ska be-
handlas vid detaljplaneläggning.

Trångfors ligger inom ett område som är av 
riksintresse för kulturmiljövården och nära 
Strömsholms kanal som är av riksintresse 
för friluftslivet. Utöver närheten till en miljö 
av riksintresse finns stora rekreationsområ-
den i närliggande Kvarnskogen. 

”Grönt boende”
Östra Nibble (9). Detaljplan finns för en för-
sta etapp med småhusbebyggelse, där de för-
sta husen redan är byggda. Enligt ett tidigare 
upprättat program för detaljplaner rörande 
Östra Nibble kan ytterligare områden detalj-
planeläggas för småhus. En ny vision om ett 
boende i ett område som benämns ”Äppel-
parken” bör kunna realiseras i anslutning till 
Valstaskogen. I visionen finns också tankar 
om att utveckla Nibbleskolan till en skola 
med miljöprofil. Det är lämpligt att upprätta 
ett samlat detaljplaneprogram över en fort-
satt utveckling av området.

Den goda servicen i Hallstahammar
Hallstahammars kommun marknadsförs 
som ett samhälle där man kan njuta ”Det 
goda livet i storstadens närhet”. Med det 
menas att man drar fördel både av det lilla 
och det stora. Det är givetvis en fördel för en 
mindre kommun att ha tillgång till den ser-
vice som finns i en större stad. Men närhe-
ten till storstaden innebär också ett hot mot 
den egna kommunens service och attrakti-
vitet. Därför ser kommunen det som mycket 
viktigt att utveckla attraktiva områden för 
boende, handel och turism för att kunna bi-
behålla och utveckla servicen i kommunen. 

Utvecklingen av Hallstahammars tätort och 
centrum är av stor betydelse. Ett attraktivt 
centrum kan dra nytta av redan utvecklad 
besöksnäring i Åsby, Strömsholm m.m.

Behov av utökad service för turister och an-
dra besökare bör utredas, såsom möjligheter 
till övernattning, nöjen, matkultur, angöring 
för båtar m.m. 

Kommunen ansvarar för att det finns till-
gängliga, trygga och trivsamma lokaler och 
mötesplatser för utbildning, kulturella akti-
viteter, sport och föreningsliv samt platser 
och möjligheter för informella möten.

Goda bostäder för den äldre befolkningen 
och för personer med olika typer av funk-
tionshinder kommer att behöva utvecklas. 

För att utveckla kollektivtrafiken bör ett re-
secentrum byggas vid nuvarande tågstopp 
omfattande väderskydd och samordning av 
tåg- och busstrafiken.
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Den goda miljön i Hallstahammar
Förutsättningarna för att bo, verka och tu-
rista i en hälsosam och inspirerande miljö är 
i Hallstahammar ovanligt goda. Ett natur-
skönt och varierat landskap, en rik historia 
med kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och anläggningar mitt ibland oss och få mil-
jömässiga risker utmanar oss att arbeta för 
ett hållbart nyttjande av våra miljö- och na-
turresurser. 

Områden med förorenad mark måste dock 
beaktas vid planering av nya bostadsområ-
den.

En utbyggnad av cykelvägar mellan de tre 
tätorterna är av vikt såväl för arbetspendling 
som för möjligheter för alla att utnyttja ut-
budet av naturupplevelser, kultur och nöjen.

Ett utvidgat Resecentrum kan underlätta ut-
nyttjande av kollektiva färdmedel. Den av-
giftsfria lokaltrafiken ska bibehållas.

För att underlätta samåkning vid arbets-
pendling krävs att strategiskt lämpliga par-
keringsplatser finns tillgängliga.

Kommunen har för avsikt att upprätta en 
grönstrukturplan för Hallstahammars tätort.

Valstasjön är ett attraktivt närrekreations-
område, som bör säkerställas genom att bil-
da ett kommunalt naturreservat.

Diskussioner har förts om att utveckla Nibb-
leskolan mot en miljöprofil.

Ett pågående arbete med trygghetsfrågor 
inom kommunen syftar till att identifiera 
och åtgärda brister.

Det framgångsrika näringslivet i Hall-
stahammar
Industri, kontor och hantverk
Detaljplan finns för utveckling av Eriksberg 
som industriområde. Eriksbergsområdet kan 
med fördel också utvecklas för turism, pend-
ling och truckstop. Gällande detaljplan kan 
behöva ses över.

För att inte hämma framtida utveckling i 
Norra industriområdet och Bultenområdet 
måste den nya Olbergavägen byggas med 
anslutning till väg 252. Ny infart från norr 

Hallstahammars centrum ska vara attraktivt och säkert. 
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de av badplats i norra delen av Skantzsjön 
kunna vara aktuellt. Vid Skantzsjön bör även 
bryggor för gästande båtar anläggas. Delar 
av området ligger inom skyddsområdet för 
vattentäkt och intag till grundvatteninfil-
trationen sker från kanalen, vilket behöver 
beaktas. Ett annat problem är biltrafiken till 
Kanalbolagets byggnader vid Skantzen. Den 
passerar nära kommunens infiltrationsdamm 
som är av stor betydelse för kommunens vat-
tenförsörjning. 

Det bör utredas om tillgängligheten till om-
rådet kan förbättras med ytterligare en gång-
bro över kanalen. 

Under högsäsong räcker inte uppställnings-
platserna för husvagnar vid Skantzö bad 
och camping. Önskemål finns därför att 
bygga ut campingen. Även planer för olika 
fritids aktiviteter bör utvecklas. 

En ridslinga genom hela kommunen med 
möjlighet till övernattning, Bed & Box, blir 
en unik attraktion.

I Trångfors, på västra sidan av kanalen, bör 
utredas om en servicepunkt kan utvecklas 
för båtturism, med brygga, sanitär service 
m.m. Området omfattas av strandskydd och 
ligger inom Strömsholms kanalmiljö, som är 
en kulturmiljö av riksintresse, riksintresse 
för friluftslivet och inom skyddsområde för 
vattentäkt, samt angränsar till den del av ka-
nalen som är byggnadsminne. 

Ett område norr om Bulten utmed kana-
lens östra sida bör utredas vad gäller möj-
ligheterna att utvecklas för fisketurism, med 
fiskeplatser utmed ån m.m. Hänsyn behöver 
bl.a. tas till kulturmiljön och det rörliga fri-
luftslivet. Området omfattas i sin helhet av 
strandskydd och ligger inom riksintresse 
för friluftslivet. Större delen ligger även 
inom Strömsholms kanalmiljö, kulturmiljö 
av riksintresse. Området ligger nära en del 
av kanalen som är byggnadsminne och nära 
skyddsområde för vattentäkt. 

med ny sträckning av väg 252 prioriteras i 
Länsstyrelsens länsplan. Anslutningsvägar 
bekostas av Hallstahammars kommun och 
kräver medfinansiering av näringslivet. 

Stena Recycling AB vid Norra industriom-
rådet har behov av att kunna förbättra sin 
järnvägsanslutning genom att anlägga ett 
nytt stickspår till befintlig järnväg (11). 

Sandvik AB vid f.d. Kanthals industriom-
råde (12) har behov av att expandera och 
utveckla sin verksamhet. Särskild hänsyn 
måste tas bl.a. till den deponi som finns i 
södra delen av området. Detaljplaneläggning 
pågår. 

Handel
Hallstahammars centrum har goda förut-
sättningar att fortsätta utvecklas, där han-
deln är en av de viktigaste hörnstenarna. För 
att stärka handeln är offentlig service och 
allmänna mötesplatser av stor vikt.

För en eventuell framtida expansion av cen-
trumhandeln kan Eldsbodahusets grusplan 
utnyttjas. Det centrala läget gör området att-
raktivt för bebyggande.

Ett arbete har startat med att upprätta ett ge-
staltningsprogram för centrum omfattande 
inventering av byggnader, platsanalys, för-
slag till framtida utveckling och riktlinjer 
för gestaltning av platser och hus.

Turism
Runt Kolbäcksån och Strömsholms kanal 
från Näs i söder till Trångfors i norr finns 
ett sammanhängande område med en mängd 
attraktioner för turister. Kommunens mål är 
att göra området allmänt känt i landet och 
genom olika insatser få området ännu mera 
attraktivt för turister.

Ett stort värde för områdets attraktionskraft 
är natur- och kulturmiljön. Det historiska 
Hallstahammar från Trångfors och söderut 
bör utvecklas som turistmål.

Åsby-Skantzen, Sörkvarn är redan idag ett 
attraktivt område för turism och friluftsliv. 
Området bör utvecklas ytterligare och utgöra 
ett kärnområde för kommunens turism. En 
särskild utvecklingsplan behöver tas fram 
för området. Bland annat skulle anläggan-
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1.3 Rekommendationer
• Utbyggnad inom Hallstahammars tätort 

ska föregås av detaljplaneläggning.
• Kommunen ska planlägga attraktiva 

områden för bostadsbebyggelse för att 
stimulera till inflyttning. 

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar, som berör Kolbäcksån eller 
Sörkvarnsforsen ska beakta områdenas 
status som riksintressen. Vägningar be-
höver göras mellan riksintressenas vär-
den och den planerade förändringen, så 
att inte påtaglig skada på något riksin-
tresse uppstår. För förändringar som be-
rör vattenmiljön ska även miljökvalitets-
normerna beaktas.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör E18 och dess när-
område ska beakta vägens status som 
riksintresse och får inte omöjliggöra en 
framtida utbyggnad till motorväg.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör Mälarbanan och 
dess närområde ska beakta järnvägens 
status som riksintresse.

• Vid förändringar inom bebyggelsemil-
jöerna Valsta gård samt Hallstahammar-
Trångfors-Åsby, som tas upp i kom-
munens kulturminnesvårdsprogram, är 
bestämmelserna i 2 kap. 6 § i plan- och 
bygglagen tillämpliga. 

• Utveckling för friluftslivet som innefat-
tar camping eller uthyrningsstugor bör 
prövas i detaljplan. 

• Kommunen bör initiera planläggning av 
befintliga industriområden där detalj-
plan saknas för att säkerställa framtida 
behov av expansion och utveckling.

• Kommunen bör utforma ett gestalt-
ningsprogram för vård och utveckling av 
Hallstahammars centrum, som omfattar 
attraktiva mötesplatser och lokaler.

• Kommunens arbete med trygghetsska-
pande åtgärder ska fortsätta. 

• Kommunen ska, via Hallstahem, arbeta 
för ökad tillgänglighet i boendet. Hyres-
gästernas särskilda behov ska beaktas. 
Projektet ”Bo kvar hos oss” spelar en 
viktig roll. 

• Kommunen bör utreda de planmässiga 
och ekonomiska möjligheterna att an-
lägga ridslinga runt tätorterna.

• Kommunen ska verka för att Trafikverket 
realiserar de planer som finns på cykel-
väg mellan Kolbäck och Hallstahammar.

• Kommunen bör i samarbete med Tra-
fikverket utforma vackra och ändamåls-
enliga avfarter från E18.

• Kommunen ska bevaka att ny infart från 
väg 252 byggs snarast.

• Kommunen bör initiera en utredning 
gällande nytt resecentrum.

• Kommunen ska utreda möjligheten att, 
med bevarande och främjande av natur- 
och kulturvärden, skapa attraktiva mil-
jöer för friluftsliv i områden längs Kol-
bäcksån mellan Sörkvarn och Trångfors. 
Vid utveckling av Åsby-Skantzenområ-
det och Trångfors ska avvägning göras 
mellan bostäder, friluftsliv, kulturmiljö 
och turism så att riks intressen säker-
ställs. Även strandskydd och eventu-
ella naturvärden, miljökvalitetsnormer 
för vatten samt skyddsområde för vat-
tentäkt behöver beaktas. Upprättande av 
fördjupad översiktsplan bör övervägas.

• Kommunen avser att upprätta en grön-
strukturplan.

• Kommunen avser utreda frågan om att 
göra Valstasjön till ett kommunalt natur-
reservat. 

• Vid utbyggnad av bostäder i Folkets 
Park behöver områdets värde som grön-
område för tätorten beaktas. I samband 
med framtagande av grönstrukturplan 
kommer ställning att tas till vilka värde-
fulla grönområden som ska bevaras.
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Kolbäcks centrum.

2. KOLBÄCK
2.1 Mark- och vatten- 
användning
Kolbäck är en av huvudorterna i kommunen. 
Den är vackert belägen utmed Strömsholms 
kanal/Kolbäcksån. Järnvägen mellan Örebro 
och Stockholm passerar samhället, så även 
banan mot Västerås-Eskilstuna. Här bor ca 
1 850 innevånare 1. I Kolbäck finns metall- 
och verkstadsindustri.

Orten har en mycket gammal historia. Vid 
det som nu heter Herrevad fanns ett vad-
ställe över Kolbäcksån. I samband med att 
Strömsholms kanal färdigställdes blev Kol-
bäck en omlastningsstation för varor som 
fördes från norra Bergslagen med båt och 
jordbruksprodukter från kringliggande byar 
för vidare transport med båt via Borgåsund 
ut i Mälaren till Stockholm.

Inom det avgränsade området ingår även 
landsbygds- och naturområden i tätortens 
omgivningar framför allt söder om densam-
ma.

1 SCB 2005

Riksintressen
Strömsholms kanalmiljö. Hela kanalen 
(som är landets näst äldsta) utmed Kolbäcks-
ån och dess sjösystem är av Riksantikvarie-
ämbetet utpekat som riksintresse för kultur-
miljövården. Utmed kanalen är även ett ca 
100 m brett område på ömse sidor om vattnet 
av Naturvårdsverket utpekat som riksintres-
se för friluftslivet.

Kyrkbyåsen, en barrskogsklädd isälvsav-
lagring (ås) som stiger 15 meter över om-
givningen, är Natura 2000-område. Åsen 
är ett populärt strövområde, där en cykelled 
går fram. Området är förklarat som naturre-
servat. Enligt reservatsföreskrifterna är det 
förbjudet bl.a. att spränga, schakta, utfylla, 
anordna upplag, uppföra byggnad, dra fram 
ledningar och avverka i området. Ett mycket 
starkt skydd finns därigenom mot föränd-
ringar i området.

Järnvägen samt järnvägsstationen i Kol-
bäck är av riksintresse för kommunikation.
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Kulturmiljö 
Kolbäcks Kyrkby. Kyrkbyn ligger i det 
öppna slättlandskapet nära Herrevadsbro, 
som nämns i de medeltida Västmannala-
garna. Kyrkans västra del rymmer rester av 
en romansk stenkyrka från 1100-talet. Den 
nuvarande kyrkans äldsta delar är troligen 
från omkring 1300. Till- och ombyggnader 
av kyrkan har skett under 1500-, 1600- och 
1700-talen. Nära kyrkan ligger det timrade 
sockenmagasinet. Vid kyrkan finns den ned-
lagda kyrkskolan, kyrkstallarna och Kyrk-
byns gård. Bostadshuset uppfördes omkring 
1800 men har renoverats under 1900-talet.

Kyrkans omgivningar är känsliga för ny-
byggnationer. Åtgärder bör inte komma ifrå-
ga som upplevs som störande i den känsliga 
miljön. Området redovisas i kommunens 
kulturminnesvårdsprogram.

Kolbäcks järnvägssamhälle tas också upp 
i kulturminnesvårdsprogrammet. Kolbäcks 
samhälle har växt upp i anslutning till Kol-
bäcksån och vid en av länets viktigaste broar 
under medeltiden, Herrevadsbro. Över bron 
passerade Eriksgatan. Under Erik XIV:s tid 
föreskrevs att det skulle finnas ”taverner” 
vid de allmänna vägarna. Troligen kom gäst-
givargården till då. Den nuvarande huvud-
byggnaden är från 1897. Söder om ån finns 
ett brovaktarboställe från ca 1880. Vid Her-
revadsbro har legat ett tingsställe sedan lång 
tid tillbaka. Det är numera nedlagt. Det be-
fintliga tidigare tingshuset är byggt 1891-94.

År 1874 öppnades järnvägen mellan Stock-
holm och Köping. Järnvägsstationen upp-
fördes 1877. Det är en byggnad som enligt 
Riksantikvarieämbetets inventering av järn-
vägsstationer inte bör åtgärdas, om- eller till-

Allmänna intressen, naturmiljö samt risk och hälsa delområde 2 Kolbäck.
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byggas eller på annat sätt förändras eller ri-
vas. Järnvägen har haft en stor betydelse för 
samhällets framväxt.

Av kulturhistoriskt intresse är också ett f.d. 
pumphus på stationsområdet och en äldre 
transformatorstation norr om Stationsgatan.

Borgby skans. Fornborgen är anlagd på en 
brant moränkulle omgiven av åkerlandskap. 
Den består av dubbla ringmurar. Fornborgen 
kan sannolikt dateras till järnåldern. Enligt 
traditionen utnyttjades Borgby skans vid 
Birger Jarls fältslag mot Folkungarna. Det 
var här vid Herrevad som slaget stod år 1251.   

Fornborgen och ett område däromkring 
skyddas av lagen om kulturminnen m.m. 
Området redovisas i kommunens kulturmin-
nesvårdsprogram.

Kolbäcks Folkets Park är en av få parker i 
landet som fortfarande har en livaktig verk-
samhet. Parken har kulturvärden och bör 
skyddas från förändringar. 

Naturmiljö 
Två objekt tas upp i länsstyrelsens natur-
vårds plan. Kyrkbyåsen är även Natura 
2000-område (se föregående uppslag). 
Borgby skans med angränsande hagmar-
ker har enligt naturvårdsplanen en särskilt 
värdefull landskapsbild. Hagmarkerna kring 
skansen är särskilt värdefulla från natur-
vårdssynpunkt. Igenplantering bör inte kom-
ma ifråga och bete är önskvärt. Genom delar 
av hagmarken löper Kolbäcks elljusspår. Den 
omväxlande naturen gör spå r et värdefullt för 
rekreation och naturupplevelser. 

Allmänna intressen, kulturmiljö, friluftsliv och infrastruktur delområde 2 Kolbäck.
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pågående utbyggnad med småhus närmare 
Kolbäcksån. Hänsyn måste tas till strand-
skyddet närmast bäcken,  till kraftledningen 
utmed Vallmogatan samt till att området lig-
ger inom skyddsområdet för vattentäkt. 

LIS-område
Söder om Herrevad (se karta sidan 25) 
finns ett område som bedöms som lämpligt 
för LIS-utveckling (Landsbygdsutveckling i 
strand nära lägen) i form av utbyggnad av 10-
15 bostadshus. Området omfattas i sin helhet 
av strandskydd och ligger i anslutning till en 
befintlig väg, Herrevadsvägen, till vilken an-
slutning kan göras. Om LIS-utbyggnad ska 
komma till stånd behöver området detaljpla-
neläggas.

LIS-området berörs av översvämningsrisk, 
genom att de sydvästra delarna ligger inom 
zonen för högsta dimensionerande flöde. En 
liten del ligger inom området för 100-årsflö-
de. Vid planläggning ska översvämningsris-
ken studeras närmare. 

Området ligger inom ett riksintresse för fri-
luftslivet, Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 
samt nära Strömsholms kanalmiljö såsom 
kulturmiljö av riksintresse. I närheten av 
området finns även fornlämningar.

LIS-området ligger så gott som helt på jord-
bruksmark, men kan även ta litet strandskog 
i anspråk. Avståndet mellan LIS-området 
och stranden är som minst ca 20-30 meter. 
Det innebär att passagemöjlighet för allmän-
heten kommer att finnas längs stranden.

Se även Del 1 kapitel 7 Landsbygdsutveck-
ling samt Konsekvensbeskrivningen. Påver-
kan vad gäller strandskyddet framgår i av-
snitt 3.7 i Konsekvensbeskrivningen.

Den goda servicen i Kolbäck
Bra allmänna kommunikationer stärker en 
orts attraktivitet. Nu gör tågen mellan Väs-
terås och Eskilstuna uppehåll på stationen. 
Det vore önskvärt att även vissa av persontå-
gen mellan Örebro och Västerås kan stanna.

En utbyggnad av idrottshallen vid Tunbosko-
lan skulle vara ett bra tillskott bl.a. för mo-
tionärer i Kolbäck.

Plats finns att utvidga golfbanan norrut till 
en 18-hålsbana.

Detaljplaner för bostäder 
För Vallmoområdet (a) finns en detaljplan 
som medger 28 småhus där cirka hälften är 
byggda. Detaljplanearbete är påbörjat för en 
förskola (d).

Övrigt
Norr om Kolbäck ligger skyddsområdet för 
Kolbäcks vattentäkt.

2.2 Förändringsbehov och ut-
vecklingspotential
Det goda boendet i Kolbäck
Förändringar i bland annat demografi och 
näringsliv öppnar nya möjligheter för flera 
attraktiva bostadslägen med närhet både till 
åstråket och centrum. (Siffrorna hänvisar till 
karta på nästa sida.)

Vallmoskolan (1). Skolverksamheten lades 
ner till höstterminen 2009. Ombyggnad på-
går för bostadsändamål. 

Cementgjuteritomten (2). Industribyggna-
derna är rivna sedan länge. Plats finns för 
nya bostäder i form av flerbostadshus i om-
rådets södra del och småhus i den norra. Ce-
mentgjuteritomten är undersökt med avseen-
de på markföroreningar. Resultatet visade på 
liten risk för föroreningar. Markföroreningar 
finns dock på vissa angränsande tomter, 
vilket behöver utredas närmare före en ex-
ploatering. Området ligger inom skyddsom-
rådet för Kolbäcks vattentäkt. Det måste till 
helt övervägande del angöras norr ifrån via 
Vallmogatan. De befintliga bostadsgatorna 
Höjdgatan, Gjuterivägen och Östra Åvägen 
är inte lämpliga att belasta med mycket mer 
trafik.

Kyrkbyn (3). Del av området som idag bru-
kas som åkermark skulle kunna byggas ut 
med ca 20 småhus. Även här måste riksin-
tressena och planer på en utbyggd golfbana 
beaktas. Vidare måste risken för att bäcken 
väster om området kan svämma över upp-
märksammas. Marken är privatägd.

Norr om Vallmogatan (4). På sikt skulle 
det kunna bli aktuellt att bebygga en del av 
åkermarken med småhus i anslutning till 
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Utvecklingspotential delområde 2 Kolbäck.

Ny gång- och cykelbro över Kolbäcksån 
föreslås för att öka tillgängligheten till his-
toriska Herrevad samt att förbättra tillgäng-
ligheten till strandområdena. Broläget ligger 
inom kulturmiljö av riksintresse samt riks-
intresse för friluftslivet och kan beröra forn-
lämning. Längs stränderna växer lövträd 
och blandskog. 

Den goda miljön i Kolbäck
Utefter väg 252 är det angeläget med en gång- 
och cykelväg söderut. Den bör anslutas till 
gång- och cykelvägen öster om Tunboskolan. 
Mellan Kolbäck och Mölntorpsvägen bör 
den byggas på vägens östra sida. Söder om 
Mölntorpsvägen behöver  gång- och cykel-

vägens läge utredas närmare. På något ställe 
mellan Mölntorpsvägen och Herrskogsvä-
gen behöver gång- och cykelvägen korsa väg 
252. Trafikverket har upprättat en förstudie 
för sträckan.

Även utmed väg 619 mellan Kolbäck och  
Eriksberg är det angeläget med en gång- och 
cykelväg. Trafikverket är väghållare.

Utmed Västeråsvägen är en gång- och cykel-
väg väsentlig för att öka säkerheten till och 
från arbetsplatser på Herrevads industriom-
råde. Den är också av stor betydelse för be-
sökare av Kolbäcks idrottsplats, Folkets park 
och elljusspåret. Inte minst till Kolbäcks 
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Kolbäck bör få vackra och tydliga infarter 
vid 252:an, väg 619 och väg 558. Ett identi-
tetsskapande inslag kunde vara att placera 
en gammal bogserbåt i kanalen där Sta-
tionsgatan spänner över denna.

Den goda miljön är en av förutsättningarna 
för att behålla ett intressant och levande 
centrum och därmed även en bra service 
och goda villkor för näringsidkare.

Det framgångsrika näringslivet i 
Kolbäck
Herrevad (b). Man kan utreda möjligheten 
att utvidga området österut längs järnvägen. 
Inom området finns elva förekomster av 
misstänkt förorenad mark. 

Vänsta (c). För området finns detaljplan för 
industriändamål. Möjlighet finns för viss 
utveckling inom befintliga tomter.

Varnäsföretagens industriområde (e) sak-
nar detaljplan. Företaget bör ändå kunna 
utveckla sin verksamhet på platsen om stor 
hänsyn tas till bostäderna öster om indu-
strin, så att störningar för de boende be-
gränsas till acceptabel nivå. Utbyggnader 
bör därför genomföras mot väster. För detta 

idrottsplats är det många ungdomar som går 
och cyklar. Den bör anläggas på vägens söd-
ra sida. Trafikverket är väghållare.

En gång- och cykelväg utmed Herrevadsvä-
gen skulle förbättra säkerheten till och från 
villaområdet och familjeläkarmottagningen. 
Den bör anläggas på vägens västra sida.

En gång- och cykelväg utmed Bergsgatan är 
av betydelse för boende i Vänsta. Den bör 
anläggas på vägens södra sida. En ny bro 
över Strömsholms kanal vid f.d. Tingshuset 
har funnits med i kommunens planering un-
der lång tid. Den är viktig för gc-vägnätet i 
tätorten.

För att skapa en mer stimulerande utemiljö 
för barn kan en del av grönytan söder om 
Vallbyskolan omvandlas till lekpark.

Kolbäcks kulturvärden behöver stärkas. Fol-
kets park är värd att bevaras och rustas upp. 
Parkeringsmöjligheterna bör förbättras för 
besökare.

För att förbättra tillgängligheten till Borgby 
Skans och den historiska miljön runt denna 
kan man anlägga vandringsleder med ut-
gångspunkt från parken. 

Området söder om Herrevad där LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) föreslås.
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västra område finns långt gångna planer på 
byggnation för hästboende, d.v.s. boende 
med möjlighet att hålla häst i anslutning till 
bostaden. Särskild hänsyn kan behöva tas 
till befarade markföroreningar. Större för-
ändringar bör genomföras först efter att de-
taljplan upprättas.

2.3 Rekommendationer
• Kommunen bör ha god beredskap för 

att utarbeta detaljplaner för nya bostads-
områden. Dessa bör utformas med stor 
hänsyn tagen till platsens natur- och kul-
turmiljövärden.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar, som berör Kolbäcksån och 
dess närmiljö ska beakta områdets sta-
tus som kulturmiljö av riksintresse samt 
riksintresse för friluftslivet. Vägningar 
behöver göras mellan riksintressenas 
värden och den planerade förändringen, 
så att inte påtaglig skada på något riks-
intresse uppstår. Även miljökvalitetsnor-
merna för vatten ska beaktas.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör järnvägen och dess 
närområde ska beakta järnvägens status 
som riksintresse för kommunikation. 

• Vid planering av utbyggnad av bostäder 
i anslutning till Kyrkbyåsen, som är ett 
Natura 2000-område, bör samråd med 
länsstyrelsen ske i ett tidigt skede, för 
att avgöra om tillståndsprövning blir ak-
tuell.

• Vid förändringar inom de bebyggelse-
miljöer i Kolbäck som tas upp i kom-
munens kulturminnesvårdsprogram är 
bestämmel serna i 2 kap. 6 § i plan- och 
bygglagen tillämpliga. 

• Vid planering av områdena Cementgju-
teritomten (boende) och Herrevad (in-
dustriområde) behövs ytterligare under-
sökningar rörande misstänkt förorenad 
mark för att utreda vidare ställningsta-
gande angående markanvändning.

• För utbyggnad av LIS-område söder om 
Herrevad krävs detaljplan. Översväm-
ningsrisken, närheten till skyddsområde 

för vattentäkt, miljökvalitetsnormerna 
för vatten samt eventuella naturvärden 
behöver studeras närmare i samband 
med detaljplaneläggning. 

• Ny bro över Kolbäcksån får inte utgöra 
en begränsning för båttrafiken. Bron 
kräver även hänsyn till områdets värden 
såsom kulturmiljö av riksintresse, riks-
intresse för friluftslivet, samt eventuella 
naturvärden. Dessutom kan anmälan el-
ler tillstånd för vattenverksamhet enligt 
11 kap. MB krävas.

• Kommunen initierar en planläggning av 
Varnäsföretagens industriområde och 
marken närmast väster därom.

• Kommunen utreder de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna för gång- 
och cykelbron över Strömsholms kanal 
vid Herrevad. 

• Kommunen ska arbeta för att Trafikver-
ket realiserar befintliga planer för cykel-
väg utefter väg 252 och väg 619. 

• Vandringsleder bör planeras i området 
vid Borgby Skans.

• Byggnader och miljö i Folkets Park bör 
bevaras. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § i 
plan- och bygglagen är tillämpliga. 

• Byggnader och miljöer kring Herre-
vadsbro och stationen bör så långt möj-
ligt bevaras.

• En studie görs med syfte att föreslå åt-
gärder som ger vackrare miljö i Kolbäck.

• En lekpark bör byggas i centrala Kol-
bäck.

• I Kolbäck bör en tystare miljö eftersträ-
vas. Vissa åtgärder har vidtagits på järn-
vägen. Eventuellt kan åtgärder behövas 
mot trafikbuller, framför allt i Vänsta.
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3.1 Mark- och vatten- 
användning
Strömsholm är en av tätorterna i Hallsta-
hammars kommun. I området ingår även 
Borgåsund.

Strömsholm är känt för sina verksamheter 
med hästen i centrum. Redan år 1621 anlades 
en s.k. stallstat vars uppgift var att förse den 
svenska armén med hästar. Fram till år 1968 
låg här arméns skola för ridning och kör-
ning. I dag är ridskolan helt civil och drivs i 
bolagsform. Ridskolan Strömsholm AB ägs 
av föreningen Ridskolan Strömsholm. I för-
eningen återfinns bl.a. ATG, Hästnäringens 
Nationella Stiftelse och Svenska Ridsport-
förbundet. Här finns bland annat en internat-
skola/gymnasium med ridutbildning samt en 
filial till Sveriges lantbruksuniversitet med 
hippologutbildning. I juni varje år avgörs här 
galopptävlingen Svenskt Grand National och 
de populära Strömsholmstävlingarna.

I Strömsholm finns sedan år 2000 Ridspor-
tens Hus, med bl.a. kanslier för Ridskolan 

och Svenska Ridsportförbundet. I området 
är Regiondjursjukhuset och Regionhästsjuk-
huset Strömsholm belägna. Dessa sjukhus är 
högt kvalificerade med ett stort upptagnings-
område i hela landet och även utomlands.

I Strömsholm ligger även Jazzens Museum, 
som sommartid anordnar utomhuskonserter.

I närheten finns en av Mälarens få yrkes-
verksamma fiskare, som här bedriver en 
fiskaffär.

Riksintressen
Strömsholms kanalmiljö. Hela kanalen 
(som är landets näst äldsta) utmed Kolbäcks-
ån och dess sjösystem är av Riksantikvarie-
ämbetet utpekat som riksintresse för kultur-
miljövården. 

Strömsholmsområdet är av Naturvårds-
verket utpekat som riksintresse för såväl 
naturvården som friluftslivet. Här finns 
fem Natura 2000-områden: Strömsholm, 
Strömsholms kungsladugård, Hägghol-
men, Ekholmen och Lindholmen. 

3. STRÖMSHOLM, HERRSKOGEN, BORGÅSUND,
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Allmänna intressen, naturmiljö samt risk och hälsa delområde 3 Strömsholm, Herrskogen, Borgåsund.
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Hela Strömsholmsområdet ingår i ett större 
område benämnt Mälaren med öar och 
strandområden, som enligt 4 kap 2 § miljö-
balken med hänsyn till de natur- och kultur-
värden som finns i sin helhet är av riksintres-
se. Exploateringsföretag och andra ingrepp 
i miljön får komma till stånd endast under 
vissa villkor (se 4 kap 1 § miljöbalken). Be-
stämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet. 

Järnvägen och farled 904 (som går i Mäla-
ren vid kommunens södra gräns) är av riks-
intresse för kommunikation.

Kulturmiljö
Ett stort område från Borgåsund i söder till 
Ribbholmen i norr, Strömsholm-Utnäs-
Borgåsund, redovisas i kulturminnesvårds-
programmet. Det innehåller bl.a. Ströms-
holms slott uppfört 1669-81. En större park 
omger slottet och i anslutning till slottet 
finns Stenköket uppfört 1731 och ett antal 
äldre byggnader som pagebyggnaden, åld-
frubyggnaden, fikonkällaren, värdshuset, 
magasin, stall och arbetarbostäder. Flera 
byggnader är från 1600-talet, bl.a. den s.k. 
fikonkällaren som uppfördes under 1600-ta-

lets första decennier. Ett stort antal kultur-
historiskt värdefulla byggnader finns på 
Strömsholmsåsen. Här finns t.ex. större 
stall och ridhus från 1800-talets andra hälft. 
Kungsladugårdens byggnader ligger också 
här. År 1780 inköptes Utnäs by för att an-
vändas som övningsplats och boställe för 
regementskommissarien på Kongl. Lifre-
gementet. Välbevarade byggnader är Utnäs 
gård uppförd 1795, ett krutmagasin från 
1801 och baracker från 1869 och 1879. På 
Strömsholmsåsen finns större gravfält och 
stensättningar. Norr om Utnäslöt finns också 
gravfält och stensättningar. Strömsholms 
kanal går genom området.

Strömsholm är en av de statliga kungs-
gårdarna, som skyddas enligt lagrummet 
”Värdefull fastighet”, § 16 i Förordning 
(1988:1229) om statliga byggnadsminnen 
m.m. 

Ridhusområdet och slottsområdet är bygg-
nadsminne, liksom Strömsholms kanal med 
byggnader och anläggningar.

Borgåsund ingår i det större område som 
redovisas i kulturminnesvårdsprogram-
met. Borgåsunds första bebyggelse bestod 
av timmerstugor uppförda av stalldrängar 
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vid Kungsgården i Strömsholm. Några en-
staka byggnader av denna typ, bl.a. en från 
1700-talets första del är bevarade. I samband 
med byggandet av Strömsholms kanal anla-
des en metallvåg och ”faktorier” vid Borgås 
udde. Tjänstebostäder uppfördes för våg-
mästaren och övriga tjänstemän vid hamnen. 
Den äldsta bebyggelsen finns i samhällets 
södra del medan den norra har byggnader 
från omkring 1900. Några byggnader är från 
1970- och 1980-talet. I södra delen ligger 
byggnaderna tätt och är relativt små.

Stora Äggeby gården redovisas i kulturmin-
nesvårdsprogrammet. Mangårdsbyggnaden 
uppfördes ca 1800. Två ekonomibyggnader 
ligger som flyglar till mangårdsbyggnaden. 
De är från 1700-talet, men den ena är dit-
flyttad. Fornlämningar finns i anslutning till 
gården. Det är bl.a. två mindre gravfält samt 
ensamliggande lämningar som tyder på en 
datering till järnåldern.

Naturmiljö
Alla Natura 2000-områden inom Ströms-
holmsområdet är även naturreservat och tas 
upp i naturvårdsplanen, som tar upp ytter-
ligare tre objekt. Vid Herrskogen finns ett 
skogsområde med örtrik blandskog och in-
tressant flora. Det är också ett värdefullt när-
strövområde. Söder om Herrskogen finns 
ekhagar med gamla ekar som är framträ-
dande i det öppna landskapet. Vid Ekeberg 
finns fridlysta ekar som är framträdande i 
landskapet.

I ängs- och hagmarksinventeringen redo-
visas ett flertal objekt. Häggholmen är 
en ekhage och blandlövhage i värdeklass 
3. Lindholmen är en öppen hage, sötvat-
tenstrandäng, blandlövhage och skogsbete i 
högsta värdeklass, klass 1. Billingen är en 
sötvattenstrandäng, öppen hage och bland-
lövhage i högsta värdeklass, klass 1. Brohol-
men är en öppen hage samt annan träd- och 
buskbärande hagmark i värdeklass 3. Vid 
Oxelby finns en öppen hage, annan träd- och 
buskbärande hagmark samt skogsbete i vär-
deklass 2. Vid Olvsta finns en öppen hage, 
annan träd- och buskbärande hagmark samt 
skogsbete i värdeklass 3. Vid Äggeby finns 
en öppen hage, annan träd- och buskbärande 
hagmark samt skogsbete i värdeklass 3.

Strandområden vid Mälaren och Freden 
samt vid Lagårdssjön redovisas i våtmarks-
inventeringen. Denna redovisar även en 
sumpskog öster om Hässelby.

I skogsstyrelsens inventering av nyckelbio-
toper redovisas två områden. Det är en löv-
skogslund vid Broholmen och ett område 
söder om Lilla Äggeby. Det är en alsump-
skog med högt naturvärde.

I naturvårdsplanen redovisas ett område 
öster om Hässelby som särskilt värdefullt 
strövområde. 

Inom området finns flera bäckar som omfat-
tas av strandskydd. 

Detaljplaner för bostäder 
Norr om Kuskvägen (a) har en detaljplan ny-
ligen antagits för elva småhus i Herrskogen. 
I norra Sofielund (b) finns detaljplaner för 
såväl småhus som för ett flerbostadshus. 

Övrigt
Södra delen av delområde 3 ingår i ett om-
råde som enligt länsstyrelsens bedömning 
är att betrakta som stort opåverkat område 
enligt 3 kap 2 § miljöbalken.

3.2 Förändringsbehov och 
utvecklingspotential
Det goda boendet i Strömsholm
Här redovisas förslag till några mindre om-
råden med kompletteringar av bostäder. 
Detta behöver utredas samlat i samband med 
upprättande av fördjupad översiktsplan (se 
karta sidan 33).

Herrskogen (1). Den gamla IOGT-bygg-
naden är i dåligt skick. På tomten skulle i 
stället en liten grupp med par- eller kedjehus 
eller någon form av trygghetsboende kunna 
byggas. Det är dock viktigt att den befintliga 
skogsdungen behålls.

Södra Sofielund (2). Tillgången till byggbar 
mark i Strömsholmsområdet är starkt be-
gränsad. Södra Sofielund är en viktig resurs 
i strävan att utveckla Strömsholmsområdet. I 
dag finns kulturhistoriskt intressanta flerbo-
stadshus och en panncentral, där ombyggna-
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Utvecklingspotential delområde 3a som omfattar del av Strömsholm samt Herrskogen och Borgåsund.
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tion pågår. Vid utformning av eventuell ny 
bebyggelse måste hänsyn tas till omgivning-
en, bl.a. Ladugårdssjön, Strömsholms slott 
och Ridskolans anläggningar.

Hästbyar. Det bör finnas lägen där mindre 
”hästbyar” skulle kunna etableras.

Den goda servicen i Strömsholm
Det är av strategisk betydelse för områdets 
utveckling att tågen stannar i Strömsholm. 
Utrymme för en perronganläggning finns. 

Strömsholm skulle behöva kompletteras 
med ett ”centrum” med möjligheter till ho-
tellboende. Ett naturum och viss annan ser-
vice kan med fördel placeras här.

Den goda miljön i Strömsholm
En gång- och cykelväg utmed väg 252 från 
Kolbäck till Borgåsund via Strömsholm är 
angelägen. Trafikverket har gjort en förstu-
die för projektet. Se vidare under 2.2 För-
ändringsbehov och utvecklingspotential, av-
snittet Den goda miljön i Kolbäck.

En ridstig norrut runt Hallstahammars tätort 
med utgångspunkt från Strömsholm skulle 
kunna anläggas.

Vid Strömsholms slott skulle en ”lekby” med 
upplevelsestigar kunna anläggas, en plats 
som stimulerar till lek och gärna har anknyt-
ning till platsens historia. 

Skyltade promenadstigar bör anläggas i 
området som har en rik och unik natur att 
erbjuda besökaren. En ”hälsans stig” längs 
med Ladugårdssjön som sammanbinder 
Mölntorp med Strömsholmsområdet kan ge 
besökaren möjlighet att få lämplig motion i 
anslutning till naturupplevelsen.

Möjligheterna att nå Billingen behöver för-
bättras för cyklister och turister. Befintlig 
enskild väg finns som är stängd med bom. 

Badet i Borgåsund är en stor tillgång för 
både boende och turister. Badet har nyligen 
utvecklats med bl.a. gästbrygga för fritids-
båtar. 

Det framgångsrika näringslivet i 
Strömsholm
Fortsatt utveckling av varumärket Ströms-
holm är av yttersta vikt för kommunen. Det 
finns möjligheter till en expansion av nä-
ringslivet med hästsporten och djursjukhuset 
som bas. Ett hotell för besökare är en möjlig 
utveckling.
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Utvecklingspotential för hela delområde 3 Strömsholm, Herrskogen och Borgåsund.

10/J. Golfbana och Driving range. Blandad 
strandvegetation med övervägande löv när-
mast strandkanten. Westerqvarn är gammal 
kulturmiljö med en före detta kvarn som idag 
används som fik, restaurang och pub. Där 
finns även en idrottsanläggning med fotbolls-
plan, beachvolleyplaner, minigolf och boule.

11/K. Badplats, bryggor, båtplatser, Fiskarn i 
Borgåsund. Stor höjdskillnad mellan sjö och 
vägbana. Strandvegetation (blandat löv).

12/L. Odlingsmark, vassbälten. Båtplatser 
närmast bron.
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• Kommunen bör verka för ett tågstopp i 
Strömsholm.

• Kommunen bör utreda de planmässiga 
och ekonomiska möjligheterna att an-
lägga en ridstig kommunen runt.

• Kommunen är positiv till åtgärder som 
bidrar till att hålla landskapet öppet. Det 
kan gälla etableringar av bostäder och 
verksamheter till stöd för jordbruket. 
Särskilt intressant kan vara etablering 
av hästbyar. 

• Kommunen bör medverka till att näring-
arna kring ridskolan, hästsporten och 
djursjukhuset kan utvecklas. I samar-
bete med de intressenter som verkar på 
Strömsholm behöver mål och strategier 
tas fram för att utveckla hästnäringen i 
kommunen. Upprättande av fördjupad 
översiktsplan kan övervägas. 

• Intrång i det särskilt värdefulla strövom-
rådet öster om Hässelby bör undvikas. 
Endast anläggningar för rörligt frilufts-
liv och skogsbruk bör tillåtas.

• För åtgärder inom eller i närheten av 
Natura 2000-område ska samråd hållas 
i ett tidigt skede med länsstyrelsen, för 
att avgöra om tillståndsprövning blir ak-
tuell.

• Möjligheterna att nyttja den befintliga 
enskilda vägen ner mot Billingen för cy-
klister och turister bör utredas.

• För förändringar som berör Kolbäcksån 
eller Mälaren ska miljökvalitetsnormer-
na beaktas.

3.3 Rekommendationer
• Kommunen bör ha god beredskap för 

att utarbeta detaljplaner för nya bostads-
områden. Dessa ska utformas med stor 
hänsyn tagen till platsens natur- och kul-
turvärden. 

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar, som berör Strömsholmsom-
rådet ska beakta områdets status som 
riksintresse för kulturmiljö, naturmiljö 
och friluftsliv samt Natura 2000-om-
råde. Planering som rör Mälaren med 
öar och strandområden ska beakta 
områdets status som riksintresse enligt 
4 kap 2 § miljöbalken. Vägningar behö-
ver göras mellan riksintressenas värden 
och den planerade förändringen, så att 
inte påtaglig skada på något riksintresse 
uppstår. 

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör järnvägen och dess 
närområde ska beakta järnvägens status 
som riksintresse för kommunikation 
och får inte omöjliggöra en framtida ut-
byggnad av tågstopp i Strömsholm.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör farled 904 ska be-
akta farledens status som riksintresse 
för kommunikation.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar, som berör Strömsholms 
Kungsgård ska beakta områdets status 
som värdefull fastighet enligt § 16 i För-
ordning (1988:1229) om statliga bygg-
nadsminnen m.m. 
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Allmänna intressen delområde 4 Mölntorp.

4. MÖLNTORP
4.1 Mark- och vatten- 
användning
Området omfattar bl.a. detaljplanelagd mark 
på Ribbholmen, Mölntorps fabriker, Möln-
torps gård och kommunens avloppsrenings-
verk. Väg 253 passerar området.

Riksintressen
Mölntorp ingår i ett större område av riksin-
tresse för kulturmiljövården, Strömsholms 
kanalmiljö. Riksintresseområdet sträcker 
sig från Strömsholm till Fagersta. 

Strömsholms kanal/Kolbäcksån är av riks-
intresse för friluftslivet.

Mölntorp ingår i området Mälaren med öar 
och strandområden, som enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken i sin helhet är av riksintresse för 
turism och rörligt friluftsliv, med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns. Explo-
ateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
får komma till stånd endast under vissa vill-
kor. Bestämmelserna utgör dock inte hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
av det lokala näringslivet. 
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Mölntorp angränsar söderut till Natura 
2000-området Strömsholm, som även är en 
naturmiljö av riksintresse. 

Kulturmiljö
Delar av Mölntorp redovisas i kulturmin-
nesvårdsprogrammet. Enligt programmet 
tyder flera skålgropsstenar på att Ribbhol-
men var bebodd redan under bronsåldern. 
Mölntorps fabriker har anor från 1500-talet, 
då en spiksmedja låg på platsen. På 1870-ta-
let startade knivtillverkning och idag tillver-
kas diskbänkar. På Ribbholmen ligger några 
arbetarbostäder från slutet av 1800-talet. 
Mölntorps herrgård byggdes omkring 1600 
och byggdes om 1806 och byggdes till 1860. 
Magasinsbyggnader, placerade som flyglar, 
och arrendatorsbostad tillkom på 1750-talet. 
Nuvarande stall-, ladugårds- och logbygg-
nader tillkom under 1800-talets senare del. 
I parken finns ett lusthus från omkring 1820.

Norr om reningsverket finns slussar och 
slussvaktarbostad för Strömsholms kanal. 

Kanalens byggnader och anläggningar är 
skyddade som byggnadsminne.

Övrigt
Inom Mölntorps fabriker finns befarade för-
orenade områden. De är redovisade i risk-
klass 2, näst högsta klass. På Ribbholmen 
finns förorenade områden i anslutning till 
reningsverket.

Mot Kolbäcksån finns område med förhöjd 
ras- och skredrisk samt översvämningsrisk.

Inom området rinner Kolbäcksån och 
Strömsholms kanal som omfattas av strand-
skydd.

Reningsverket ska byggas om och kväve-
rening införs 1 juni 2011.

Det är angeläget att Mölntorps fabriker kan 
utvecklas och vid behov byggas ut. En över-
syn av trafikföringen genom orten bör ske 
för att minimera störningar från tung ge-
nomfartstrafik.

38  del 2

KAPITEL 4 | MÖLNTORP

Reningsverket, Mölntorp.



ÖVERSIKTSPLAN 2011laga kraft handling  

4.2 Rekommendationer
• All planering, eller andra typer av för-

ändringar, som berör Strömsholms ka-
nal/Kolbäcksån, ska beakta områdets 
status som riksintresse för kulturmiljö 
och friluftsliv. Vägningar behöver göras 
mellan riksintressenas värden och den 
planerade förändringen, så att inte på-
taglig skada på något riksintresse upp-
står. För förändringar som berör vatten-
miljön ska även miljökvalitetsnormerna 
beaktas.

• Vid prövning av bygglov och andra till-
stånd bör hänsyn tas till kulturmiljön i 
Mölntorp och till angränsande natur-
värden i Strömsholmsområdet. Vid för-
ändringar inom de bebyggelsemiljöerna 
i Mölntorp och på Ribbholmen som tas 
upp i kommunens kulturminnesvårds-
program är bestämmelserna i 2 kap. 6 § 
i plan- och bygglagen tillämpliga. 

• Förändringar i närmiljön till Mölntorps 
fabriker ska utformas så att inskränk-
ningar för verksamheten undviks. Om 
en större utbyggnad aktualiseras kan 
den behöva föregås av detaljplan.
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5.1 Mark- och vatten- 
användning
Området omfattar detaljplanelagd mark i 
Lyckhem-Sörstafors.

Riksintressen
Området gränsar mot Strömsholms kanal 
som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Strömsholms kanal/Kolbäcksån är även av 
riksintresse för friluftslivet.

I områdets norra gräns går E18, som är av 
riksintresse för kommunikation.

Kulturmiljö
Sörstafors industrier är i kulturminnes-
vårdsprogrammet redovisat som intressant 
för kulturminnesvården. År 1849 anlades 
tegelbruk, sågverk och benstamp. En pap-
persfabrik uppfördes 1870. Nuvarande fa-
briksbyggnader från 1901 inrymmer idag 
metallindustri. Om- och tillbyggnader är 
gjorda under 1960- och 1970-talen. I anslut-
ning till fabriksbyggnaderna finns arbetar-
bostäder, främst förmansvillor. Sörstafors är 
ett bra exempel på en äldre industrimiljö. 

5. LYCKHEM–SÖRSTAFORS

Allmänna intressen delområde 5 Lyckhem–Sörstafors.
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5.2 Rekommendationer
• All planering, eller andra typer av för-

ändringar, som berör Strömsholms ka-
nal/Kolbäcksån, ska beakta områdets 
status som riksintresse. Vägningar be-
höver göras mellan riksintressenas vär-
den och den planerade förändringen, så 
att inte påtaglig skada på något riksin-
tresse uppstår. För förändringar som be-
rör vattenmiljön ska även miljökvalitets-
normerna beaktas.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör E18 och dess när-
område ska beakta vägens status som 
riksintresse och får inte omöjliggöra en 
framtida utbyggnad till motorväg.

• En planändring från industriändamål till 
bostadsändamål bör kunna accepteras 
väster om bäcken. Öster om bäcken bör 
inga bostadstomter avstyckas. Bostäder-
na ligger alltför nära industrin.

• Vid prövning av bygglov och andra 
tillstånd bör stor hänsyn tas till områ-
det Sörstafors industrier, som tas upp 
i kommunens kulturminnesvårdspro-
gram. Vid förändringar inom bebyggel-
semiljön är bestämmelserna i 2 kap. 6 § 
i plan- och bygglagen tillämpliga. Hän-
syn måste också tas till vattenskyddsbe-
stämmelserna.

• Vid förändringar inom industriområdet 
bör hänsyn tas till eventuellt förorenade 
områden.

• En gång- och cykelväg bör byggas från 
Sörstafors till Näs för att knytas sam-
man med befintlig gång - och cykelväg 
mot Kolbäck respektive Hallstahammar 
och därmed få ett sammanhängande 
gång- och cykelvägnät.

Övrigt
I Sörstafors finns några detaljplanelagda bo-
stadstomter som kan bebyggas.

Inom industriområdet finns befarade förore-
nade områden. De är redovisade i riskklass 
2, näst högsta klass.

Lyckhem berörs av skyddsområde för Hall-
stahammars vattentäkt.

Kolbäcksån omfattas av strandskydd. 
Längs ån finns risk för översvämning. Här 
finns även ett område med förhöjd ras- och 
skredrisk. 

Genom Sörstafors saknas gång- och cykel-
väg med anslutning till Hallstahammar.

Fråga har väckts om planändring som möj-
liggör avstyckning av bostadstomter kring 
befintliga bostadshus inom industriområdet.
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6. VÄSTRA BERG
6.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget i västra delen av kom-
munen och norr om E18. I södra delen do-
minerar jordbruksmark medan skogsmark 
dominerar i norr.

Vid Stora Björsbo, Vallberga och Förunda 
finns gårdar med stora besättningar av nöt-
kreatur.

Riksintressen
I söder gränsar området mot E18, som är av 
riksintresse för kommunikation. 

Kulturmiljö
I gränsen mellan jordbruks- och skogsland-
skapet ligger Sofiero, som är ett torp från 
1800-talet med en välbevarad gårdsmiljö. 
Här finns ett av socknens få tvåvåningshus. 
Sofiero ingår liksom torpet Karlberg i lä-
nets kulturminnesvårdsprogram. Karlberg 
har en miljö kring torpet av ålderdomlig 
prägel och ligger i en mindre bäcksänka. 

Bäcksluttningen bildar ett naturskönt öppet 
odlingslandskap omgärdat av skogsland-
skap. Mest känt är torpet Karlberg genom 
”Bergsgubben, Dal-Olle”, som verkade här 
kring år 1900. 

I sydväst, strax norr om E18, finns fornläm-
ningar efter flera boplatser. I den norra delen 
finns ett antal lämningar från bl.a. torpbe-
byggelse. 

Naturmiljö
Inom området Västra Berg finns flera ob-
jekt som är upptagna i naturvårdsplanen, 
men det är oklart om naturvärdena kvarstår. 
Hammarhagen är en björkhage med intres-
sant vegetation. Söder om Tallbo finns en 
översilad granskog med särpräglad vegeta-
tion. Väster om Oxmossen finns en örtrik 
granskog. Vid Norrby finns en ravin vid 
Bergbäcken med rik lundflora. 

Vid Vallberga finns tre fridlysta ekar.

I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinvente-
ring redovisas två objekt. Vid Förunda finns 
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Allmänna intressen delområde 6 Västra Berg.
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6.2 Rekommendationer
• Kommunen är positiv till åtgärder som 

bidrar till att bibehålla det öppna land-
skapet. Det kan gälla etablering av bo-
städer och verksamheter till stöd för 
jordbruket. Särskilt intressant kan vara 
etablering av hästbyar. I områden med 
intensivt jordbruk måste dock försiktig-
het iakttas.

• Torpen Sofiero och Karlberg bör beva-
ras och vid eventuella förändringar är 
bestämmelserna i 2 kap. 6 § i plan- och 
bygglagen tillämpliga.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör E18 och dess när-
område ska beakta vägens status som 
riksintresse för kommunikation och får 
inte omöjliggöra en framtida utbyggnad 
till motorväg.

• Vid ändrad markanvändning ska hän-
syn tas till objekten i naturvårdsplanen, 
utpekade ängs- och betes-/hagmarker, 
nyckelbiotoper och våtmarker samt de 
fridlysta ekarna.

• I övrigt bör stor försiktighet iakttas med 
exploateringsföretag inom nordvästra 
delen av området, som till stora delar är 
orört. 

en öppen hage, annan träd- och buskbärande 
hagmark och skogsbete i högsta värdeklass, 
klass 1. Tubben är en öppen hage, blandlöv-
hage samt annan träd- och buskbärande hage 
i värdeklass 2.

I skogsstyrelsens inventering av nyckelbio-
toper redovisas följande. Områden söder om 
Gillbo är delvis biotopskyddade och delvis 
nyckelbiotoper. Biotopskyddet avser äldre 
naturskogsartade skogar. Nyckelbiotopen är 
en gransumpskog. Norr om Hälsta finns en 
nyckelbiotop med tallsumpskog. 

I våtmarksinventeringen är Strömossen ut-
pekat som ett klass 2 område.

Inom området finns flera bäckar som omfat-
tas av strandskydd. 

Övrigt
En stor del av delområde 6 ingår i ett område 
som enligt länsstyrelsens bedömning är att 
betrakta som stort opåverkat område enligt 
3 kap 2 § miljöbalken. 

E18 är den mest belastade vägen i kommunen 
och stora mängder farligt gods transporteras 
på vägen. Byggnadsförbud gäller inom ett 
avstånd på 50 meter från E18. En förstudie 
är gjord för utbyggnad av E18 till motorväg. 

En kraftledning på 130 kV går genom områ-
det i öst-västlig riktning.

Ett befarat förorenat område finns på fastig-
heten Förunda 2:1 (bilskrot).
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KAPITEL 7 | BERG

7. BERG
7.1 Mark- och vatten- 
användning
Området gränsar mot Hallstahammars tät-
ort och sträcker sig västerut norr om E18. 
Det omfattar ett vackert kulturlandskap där 
Bergbäcken rinner i mitten och fält och ha-
gar omges av skogsmark.

Bostadsbebyggelsen är ganska omfattan-
de. Vid Bergs kyrka, Svenby och Berga är 
bebyggelsen så omfattande att den enligt 
byggnadsnämndens tolkning ingår i samlad 
bebyggelse. 

Riksintressen
E18, som går i områdets södra gräns, är av 
riksintresse för kommunikation. 

Kulturmiljö
Inom området finns tre objekt upptagna i 
kulturminnesvårdsprogrammet.

Bergs kyrkby var bebyggd redan under 
järnåldern. Gråstenskyrkan har sitt ur-
sprung från 1200-talet. Vid restaureringar 
på 1800-talet förlorade dock kyrkan mycket 
av sin medeltida karaktär. Utanför kyrkan 
står en tiondebod med ursprung sannolikt 
från 1700-talet. Prästgården från 1885 och 
kyrkskolan bidrar till den karaktäristiska 
kyrkomiljön.

Boningshuset vid gården Kristinelund i byn 
Svenby uppfördes 1840-50. Timmerbygg-
naden klädd i ljusgrå locklistpanel är välbe-
varad. Ett åttkantigt pumphus från omkring 
1900 klätt med liknande panel som bonings-
huset är ett viktigt inslag i gårdsmiljön.

Gården Rallsta ligger på en svag förhöjning 
i slättlandskapet. Runt gården finns ett stort 
antal fornlämningar. Rallsta är en mindre 
herrgård med manbyggnad och två flyglar 
uppförda i slutet av 1700-talet. På gården 
finns också några äldre bodar. 

Bergs kyrka.
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Allmänna intressen delområde 7 Berg.
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En stor del av delområde 7 ingår i ett område 
som enligt länsstyrelsens bedömning är att 
betrakta som stort opåverkat område enligt 
3 kap 2 § miljöbalken. 

Tre befarade förorenade områden finns iden-
tifierade. Vid Berga finns en f.d. mekanisk 
verkstad, vid Norrby en plantskola och vid 
Norrtorpet en f.d. bilskrot.

Vid Kvalsta finns en gård med stor djurbe-
sättning.

7.2 Rekommendationer
• Koncentrationen av fornlämningar och 

den välbevarade bebyggelsen gör det 
angeläget att slå vakt om områdets ka-
raktär. Enstaka kompletteringar i anslut-
ning till befintliga bebyggelsegrupper 
kan ske under förutsättning att bebyg-
gelsen passas väl in i kulturlandskapet 
och att jordbrukets intressen beaktas.

• De äldre bebyggelsemiljöerna i Bergs 
kyrkby, Kristinelund och Rallsta bör be-
varas och vid eventuella förändringar är 
bestämmelserna i 2 kap. 6 § i plan- och 
bygglagen tillämpliga.

• Markbädden i Svenby-Norrby behöver 
ses över med hänsyn till vattenkvalite-
ten i Bergbäcken. Ytterligare belastning 
på Bergbäcken med avloppsutsläpp från 
enskilda anläggningar kan inte accepte-
ras. Problem kan också finnas att få till-
räckligt med tjänligt vatten. Endast om 
den totala belastningen på miljön mins-
kar, t.ex. genom anläggande av gemen-
samma avloppsreningsanläggningar, kan 
förtätningar övervägas.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör E18 och dess när-
område ska beakta vägens status som 
riksintresse för kommunikation och får 
inte omöjliggöra en framtida utbyggnad 
till motorväg.

• Vid ändrad markanvändning ska hän-
syn tas till objekten i naturvårdsplanen 
samt ängs- och betes-/hagmarksinvente-
ringen.

Naturmiljö
Inom området finns tre objekt upptagna 
i naturvårdsplanen. Bergbäckens ravin 
vid Norrby har en rik lundflora. Där finns 
också en lövskog med högt naturvärde en-
ligt skogsstyrelsens inventering av nyckel-
biotoper. Vid Rallsta finns en i landskapet 
framträdande blockrik morän. Bergbäcken 
söder om Bergs kyrka är en slättlandsbäck 
med meandrar. Det är ett framträdande in-
slag i slättlandskapet.

I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinvente-
ring redovisas tre objekt. Söder om Bergs 
kyrka finns en öppen hage samt till mindre 
del annan träd- och buskbärande hagmark. 
Vid Rallsta finns en öppen hage, bland-
lövhage samt annan träd- och buskbärande 
hagmark. Vid Berga finns en öppen hage, 
björkhage samt annan träd- och buskbärande 
mark.

Inom området finns flera bäckar som omfat-
tas av strandskydd. 

Övrigt 
Den östra delen av området ingår i skydds-
område för vattentäkt.

Inom området har det varit svårt att få tjän-
ligt vatten. Bergborrade brunnar har ofta 
förhöjda halter av klorid. Reningen av av-
loppsvatten varierar inom området och med-
för en stor belastning på Bergbäcken. 

E18 är den mest belastade vägen i kommunen 
och av riksintresse. Områden i vägens när-
het är störda av buller och vibrationer. Stora 
mängder farligt gods transporteras på vägen. 
Byggnadsförbud gäller inom ett avstånd på 
50 meter från E18. En förstudie är gjord för 
utbyggnad av E18 till motorväg. Väg 252 har 
också omfattande trafik som förorsakar bul-
ler. Farligt gods transporteras även här. 

Genom området passerar också de allmänna 
vägarna 609, 611 och 615. 

En förstudie är gjord för ny sträckning av 
väg 609 vid Svenby. Kommunen har i ytt-
rande över förstudien förordat en ny bro med 
ny vägsträckning söder om Svenby.

En kraftledning på 130 kV går genom om-
rådet.
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8. KVARNSKOGEN
8.1 Mark- och vatten- 
användning
Området sträcker sig från Kolbäcksån väs-
terut mot norra kommungränsen och är i hu-
vudsak skogsbevuxet. Det är ett attraktivt re-
kreationsområde för kommuninvånare med 
goda möjligheter till bär- och svampplock-
ning. Här finns några av länets sydligaste 
högmossar, varav den största, Bredmossen, 
är föremål för omfattande täktverksamhet. 
Den bäst bevarade högmossen i kommunen 
är Strängsmyren.

När torvbrytningen upphör på Bredmossen 
ska enligt täkttillståndet marken iordning-
ställas för skogsproduktion. Sökanden har i 
ansökan föreslagit att möjligheten hålls öp-
pen att för smärre delar av området tillskapa 
viltvatten.

Riksintressen
Strömsholms kanalmiljö är av riksintresse 
för kulturmiljövården. Strömsholms kanal/
Kolbäcksån är också av riksintresse för fri-
luftslivet. 

Naturmiljö
I naturvårdsplanen är ett flertal objekt upp-
tagna. Strängmyren-Vitmossen är det bäst 
bevarade mosskomplexet i kommunen med 
representativt växt- och djurliv. Norra delen 
av Bredmossen är välbevarad med repre-
sentativt växt- och djurliv. Pannkaksmos-
sen är en tallmosse med representativt växt- 
och djurliv. F.d. Harmsjön är en sankmark 
med rikt fågelliv. Strömsholmsåsen mellan 
kommungränsen och Trångfors är ett väl-
format åsparti med branta sluttningar och 
åsgropssjö (Laggarsjön). Åsby hage är en i 
landskapet framträdande hagmark med rik 
småfågelfauna.

I skogsstyrelsens inventering av nyckelbio-
toper redovisas att för ett område väster om 
Trångfors avfallsstation har träffats ett na-
turvårdsavtal som innebär att markägaren 
avstår från skogsbruk i 50 år. I anslutning 
till området finns två sumpskogar och en 
barrblandskog med höga naturvärden. Om-
rådena sammanfaller i huvudsak med na-
turvårdsobjektet Harmsjön. Vid Brahelund 
finns en bäckmiljö med högt naturvärde. 

Inom området gäller strandskydd vid Lag-
garsjön samt vid flera bäckar. 

Bredmossen.
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Strömsholmsåsen norr om Hallstahammar 
visar på hur landskapet formats efter istiden 
och har även kulturmiljövärden, då den va-
rit en viktig kommunikationsled ända sedan 
människan anlände hit efter istiden.

Övrigt
Den sydöstra delen av området ingår i 
skyddsområde för vattentäkt.

Kvarnskogen är av stor betydelse för det rör-
liga friluftslivet. En stor del ingår i ett om-
råde som enligt länsstyrelsens bedömning 
är att betrakta som stort opåverkat område 
enligt 3 kap 2 § miljöbalken. 

Väg 252 har omfattande trafik som förorsa-
kar buller. Stora mängder farligt gods trans-
porteras på vägen. 

Ny sträckning av väg 252 mellan Hallsta-
hammar och Surahammar är prioriterad 
i Länsstyrelsens länsplan, med planerad 
byggstart år 2014. 

Kulturmiljö
En del av Strömsholms kanal med byggna-
der är byggnadsminne.

I kulturminnesvårdsprogrammet finns 
Björs bo skola upptagen. Den ligger i om-
rådets norra del i en smal dalgång med öp-
pet jordbrukslandskap som omges av skog. 
Björsbo skola uppfördes 1878. Den ligger 
inte i anslutning till någon by eller gård, 
men ett torp finns i närheten. Den välbeva-
rade skolbyggnaden är uppförd i timmer och 
klädd med faluröd pärlspontpanel och med 
en förstukvist med rik snickarglädje målad i 
vitt. Skolan är numera nedlagd, men byggna-
den används som föreningslokal.

Gården Stora Ålsätra med omgivningar 
tas upp i kulturminnesvårdsprogrammet. 
Se beskrivning under delområde 9 Ålsätra. 
Området sträcker sig även en bit in på västra 
stranden, inom delområde Kvarnskogen. 

Förslag till utvecklingsområde (LIS) i anslutning till Finntorp.
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8.3 Rekommendationer
• All planering, eller andra förändringar, 

som berör Strömsholms kanalmiljö ska 
beakta områdets status som riksintres-
se för kulturmiljö och friluftsliv. Väg-
ningar ska göras mellan riksintressenas 
värden och den planerade förändringen, 
så att inte påtaglig skada på något riks-
intresse uppstår. För förändringar som 
berör vattenmiljön ska även miljökvali-
tetsnormerna beaktas.

• I Kvarnskogens kärnområde bör endast 
bebyggelse och anläggningar för skogs-
bruket och friluftslivet tillåtas.

• Vid ändrad markanvändning måste hän-
syn tas till objekten i naturvårdsplanen, 
kulturminnesvårdsprogrammet samt våt - 
 marksinventeringen, nyckelbiotoper och 
vattenskyddsbestämmelserna.

• För utbyggnad av LIS-område i Finntor-
pet krävs detaljplan, varvid översväm-
ningsrisk, LIS-områdets naturvärden, 
miljökvalitetsnormerna för vatten samt 
påverkan på närområdets kulturmiljö-
värden behöver studeras närmare. 

• Strömsholmsåsens geologiska och kul-
turella värden bör värnas genom att åsen 
ges ett formellt skydd på sträckan norr 
om Hallstahammar. 

• Byggnader och miljöer kring Björsbo 
skola är angelägna att bevara. Vid för-
ändringar är bestämmelserna i 2 kap. 6 § 
i plan- och bygglagen tillämpliga.

• Det är viktigt att det öppna landskapet 
kan bibehållas vid Klemetsbo, Vallhall, 
Tappfallet och Björnmyren. Kommunen 
är positiv till åtgärder som bidrar till att 
hålla landskapet öppet, t.ex. etablering 
av bostäder och verksamheter till stöd 
för jordbruket. Särskilt intressant kan 
etablering av hästbyar vara.

• När torvbrytningen upphör på Bredmos-
sen bör kommunen tillsammans med 
verksamhetsutövaren och länsstyrelsen 
utreda hur efterbehandlingen kan ge-
nomföras. Det bör undersökas om det 
går att tillskapa ett område med natur-
värden, som är attraktivt för friluftslivet. 

Området berörs också av de allmänna vä-
garna 615 och 616. 

Basstationer för mobiltelefoni finns vid Vall-
hall och strax väster om Hallstahammar.

Två befarade förorenade områden finns. 
Vid Bredmossen finns en skjutbana och vid 
Vallhall ett område med bilskrot.

8.2 Förändringsbehov och 
utvecklingspotential
LIS-område
Nedan beskrivs de LIS-områden (Lands-
bygdsutveckling i strand nära lägen) som fö-
reslås inom delområde 8 Kvarnskogen. 

Nordväst om befintlig bebyggelse i Finn-
torpet (se område A på karta på föregående 
sida) finns ett område som bedöms lämpligt 
för utbyggnad av 5-10 friliggande bostads-
hus. Området berörs delvis av strandskydds-
bestämmelser. Det är avskilt från kanalen av 
en befintlig mindre väg samt befintliga bygg-
nader (ett bostadshus, tidigare slussvaktar-
bostad, med tillhörande uthus). Området kan 
anslutas till väg 252 via befintlig tillfartsväg. 

LIS-området ligger i anslutning till område 
med översvämningsrisk. Vid planläggning 
ska översvämningsrisken studeras närmare. 

Området ligger inom ett riksintresse för fri-
luftslivet, Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 
samt nära en del av kanalen som utgör bygg-
nadsminne och tas upp i kommunens kultur-
minnesvårdsprogram.

LIS-området utgörs huvudsakligen av skog, 
övervägande granskog. Avståndet mellan 
området och stranden är cirka 60-75 meter 
och en stor del av området är avskilt från 
stranden av befintlig väg och befintliga 
byggnader. Det innebär att möjligheten för 
allmänheten att nyttja stranden förändras i 
liten utsträckning vid utbyggnad av området.

Se även Del 1 kapitel 7 Landsbygdsutveck-
ling samt Konsekvensbeskrivningen. Påver-
kan vad gäller strandskyddet framgår i av-
snitt 3.7 i Konsekvensbeskrivningen.
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9. ÅLSÄTRA
9.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget norr om Hallstahammars 
tätort, mellan Kolbäcksån och ett stycke ös-
ter om järnvägen. Det består till största delen 
av skogsmark.

Riksintressen
Strömsholms kanalmiljö är av riksintresse 
för kulturmiljövården. Strömsholms kanal/
Kolbäcksån är också av riksintresse för fri-
luftslivet. 

Ängsfors-Stora Fly är riksintresse för na-
turvården. Området innehåller mindre, 
skogsbevuxna höjdpartier och öppna betes-
marker mot Kolbäcksån som bitvis övergår i 
flacka strandängar och strandkärr. Floran är 
rik och området har höga biologiska värden. 

Kulturmiljö
En del av Strömsholms kanal med byggna-
der är byggnadsminne.

Gården Stora Ålsätra tas upp i kulturmin-
nesvårdsprogrammet. Nära gården finns 
kanalslussar och några byggnader har an-
knytning till dessa. Gårdens byggnader är 
huvudsakligen från 1900-talets början, med 
undantag av en timrad stuga från omkring 
1850. Ett magasin från ca 1700 är hitflyttat 
från Hallsta herrgård.

Naturmiljö
Ängsfors-Stora Fly tas upp i naturvårds-
planen och i Länsstyrelsens ängs- och hag-
marksinventering med högsta värdeklass.

Kolbäcksån mellan Trångfors och Troll-
vad med strandpartier har en intressant fau-
na och är upptagen i naturvårdsplanen. 

I våtmarksinventeringen är Hallsta mosse 
och ett område väster om Riset redovisade.
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Strandskydd gäller vid Kolbäcksån samt vid 
flera bäckar. 

Övrigt
Längs Kolbäcksån finns risk för översväm-
ningar. Flera fritidshus längs ån är låglänt 
belägna och riskerar därmed att skadas vid 
höga vattenflöden.

Den sydligaste delen av området ingår i 
skyddsområde för vattentäkt.

Väg 625 korsar området i nordsydlig rikt-
ning. Nära områdets västra gräns löper väg 
252 med omfattande trafik som förorsakar 

buller. Stora mängder farligt gods transpor-
teras på vägen. Ny sträckning av väg 252 
har fastställts i vägutredning och är priorite-
rad i Länsstyrelsens länsplan, med planerad 
byggstart år 2014. Ny sträckning av väg 625 
(Olbergavägen) planeras mellan Hallstaham-
mars tätort och väg 252. 

Trafiken på järnvägen är omfattande och 
förorsakar buller och vibrationer. Dessutom 
transporteras en stor mängd farligt gods. 
Järnvägen är av riksintresse.

Strax väster om området finns en skjutbana 
som förorsakar buller.
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angränsar västerut till kulturmiljö av riks-
intresse samt ligger nära skyddsområde för 
vattentäkt 

Området för den föreslagna nya bostadsbe-
byggelsen utgörs idag av jordbruksmark och 
avskiljs från stranden av väg 625 (Olber-
gavägen), som förbinder Surahammar och 
Hallstahammar. Den del som avses utveck-
las för friluftslivet utgörs av det smala områ-
det mellan vägen och vattnet, där det växer 
en del lövträd. Denna del av LIS-området 
ska kunna nyttjas för såväl båtturism som 
för närboendes behov och hindrar inte all-
mänhetens tillgång till stranden.

Nya väganslutningar krävs mot väg 625.

Se även Del 1 kapitel 7 Landsbygdsutveck-
ling samt Konsekvensbeskrivningen. Påver-
kan vad gäller strandskyddet framgår i av-
snitt 3.7 i Konsekvensbeskrivningen.

9.2 Förändringsbehov och 
utvecklingspotential
LIS-område
Ett område öster om Olbergavägen (se om-
råde B på karta nedan), bedöms som lämpligt 
för LIS-utveckling (Landsbygdsutveckling i 
strand nära lägen) i form av 10-20 friliggande 
bostadshus samt utveckling för friluftslivet, 
t.ex. bryggor i ån. Området berörs i sin hel-
het av strandskyddsbestämmelser. 

Området är översvämningskänsligt. Den del 
som avses för bostäder ligger utanför över-
svämningszonen vid 100-årsflöde, men del-
vis inom zonen för högsta dimensionerande 
flöde. Vid planläggning ska översvämnings-
risken studeras närmare. 

Området ligger inom riksintresse för fri-
luftslivet, Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 

Förslag till utvecklingsområde (LIS) vid Olbergavägen.
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• För utbyggnad av bostäder inom LIS-
området vid Olbergavägen krävs detalj-
plan. Översvämningsrisken ska särskilt 
studeras. Även LIS-områdets eventuella 
naturvärden samt miljökvalitetsnormer-
na för vatten behöver studeras närmare i 
samband med detaljplaneläggning.

• Byggnader och miljöer kring Stora Ål-
sätra är angelägna att bevara i enlighet 
med kulturminnesvårdsprogrammet. 
Vid eventuella förändringar är bestäm-
melserna i 2 kap. 6 § i plan- och byggla-
gen tillämpliga.

• Vid ändrad markanvändning och skogs-
bruk måste hänsyn tas till områden med 
höga naturvärden. 

• Lövskogen utmed Kolbäcksåns stränder 
mellan Trångfors och Trollvad bör be-
hållas för att skydda faunan.

9.3 Rekommendationer
• All planering, eller andra förändringar, 

som berör Strömsholms kanalmiljö el-
ler Ängsfors-Stora Fly ska beakta om-
rådenas status som riksintresse för 
kulturmiljö och friluftsliv respektive 
naturmiljö. Vägningar ska göras mel-
lan riksintressenas värden och den pla-
nerade förändringen, så att inte påtaglig 
skada på något riksintresse uppstår. För 
förändringar som berör vattenmiljön ska 
även miljökvalitetsnormerna beaktas.

• Riksintresset Ängsfors-Stora Fly bör få 
ett skydd för att säkerställa de höga na-
turvärdena.

• För utbyggnad av bryggor eller andra 
anordningar för friluftlivet vid stranden 
i LIS-området vid Olbergavägen krävs 
dispens från strandskyddet eller hävan-
de av strandskyddet. Dessutom kan an-
mälan eller tillstånd för vattenverksam-
het enligt 11 kap. MB krävas.
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att betrakta som stort opåverkat område en-
ligt 3 kap 2 § miljöbalken.

Strandskydd gäller vid ett flertal bäckar, se 
karta på nästa sida. 

En kraftledning på 130 kV går genom områ-
det i nord-sydlig riktning.

10.2 Rekommendationer
• I skogens kärnområden bör endast be-

byggelse och anläggningar för skogs-
bruket och friluftslivet tillåtas. 

• Vid ändrad markanvändning och skogs-
bruk måste hänsyn tas till områden med 
höga naturvärden.

• Byggnader och miljöer vid Vretbackens 
skola är angelägna att bevara och vid 
eventuella förändringar är bestämmel-
serna i 2 kap. 6 § i plan- och bygglagen 
tillämpliga.

• Det är viktigt att det öppna landskapet 
kan bibehållas vid Fastön, Posttorpet, 
Sätra och Sågmossen. 

10. FASTÖN
10.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget nordost om Hallstaham-
mars tätort och omfattar i huvudsak skogs-
mark. Det är till stor del orört och av mycket 
stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
Inom området går vandringsleden Bruksle-
den samt flera strövstigar.

Vretbackens skola tas upp i kulturminnes-
vårdsprogrammet. Skolan togs i bruk 1901 
och undervisning bedrevs till 1947. Intill 
skolan ligger ett torp, troligen uppfört under 
tidigt 1800-tal.

Stora Sätra, som tas upp i naturvårdsplanen, 
är en hassellund och blandskog med rik flora.

I området finns ett flertal värdefulla sump-
skogar. För ett skogsparti sydväst om Fastön 
har naturvårdsavtal träffats, som innebär att 
markägaren (kommunen) avstår från skogs-
bruk i 50 år. Detta område ligger i anslut-
ning till en sumpskog och en våtmark som 
tas upp i länets våtmarksinventering. 

Östra halvan av delområde 10 ingår i ett om-
råde som enligt länsstyrelsens bedömning är 
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Allmänna intressen delområde 10 Fastön.
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11. SVEDVI
11.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget öster om Hallstaham-
mars tätort och norr om E18. I södra delen 
dominerar jordbruksmark. I norra delen 
finns skogsmark. 

Tätare bebyggelsegrupper finns vid Fjällsta 
och Svedvi samt kring Ekebyvägen och vä-
gen till Långron. Ansamlingen av bebyggel-
sen i Svedvi, kring Ekebyvägen och vägen 
till Långron har medfört svårigheter att få 
till stånd tillfredsställande va-lösningar. Tra-
fik nära bostäder och över gårdsområden har 
också vållat problem.

Riksintresse
E18 är av riksintresse för kommunikation. 

Kulturmiljö
Tre objekt inom området tas upp i kultur-
minnesvårdsprogrammet. I Svedvi kyrkby 
finns kyrkan, vars äldsta delar sannolikt är 
från 1200-talet. Kyrkans medeltida brud-
bänk från 1200-talet är en av de äldsta beva-
rade i landet. Vid kyrkan ligger en f.d. skola 
troligen uppförd 1830-1840. I byn finns flera 
mindre, välbevarade gårdar. Här finns också 
kommunens största begravningsplats. Går-
den Skällby bestod i mitten av 1700-talet av 
tre skattehemman. Den kvarvarande gårdens 
byggnadsbestånd härstammar i huvudsak 
från tiden kring 1800. Norr om gården finns 
runda stensättningar som visar på en forntida 
bosättning. Vid Fågelsjö, i odlinglandskapet 
som sträcker sig upp mot Fjällsta finns ett 
höjdparti med ett stort antal fornlämningar. 
Både mindre gravfält och ensamliggande 
lämningar finns. Rösen kan sannolikt date-
ras till bronsåldern medan övriga lämningar 
tyder på en datering kring järnåldern. Av 
odlingsmarken har flera områden pekats ut 
som bevarandevärd odlingsmark.
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Allmänna intressen delområde 11 Svedvi.
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Vid Fjällsta och Fågelsjö finns gårdar med 
stora besättningar av nötkreatur. 

Ett ridhus finns vid Ekeby. Vid Ekeby finns 
även en idrottsplats.

Mindre ”hästbyar” bör kunna etableras inom 
området.

11.2 Rekommendationer
• Vid Svedvi, Fjällsta och längs Ekebyvä-

gen och vägen till Långron bör ytterli-
gare bebyggelse med krav på vattenför-
sörjning och avlopp normalt inte tillåtas. 
Endast om den totala belastningen på 
miljön minskar, t.ex. genom anläggande 
av gemensamma avloppsreningsanlägg-
ningar, kan förtätning av bebyggelsen 
övervägas. Viktiga förutsättningar är 
att vägsystemet tål ökad trafik samt att 
ingen risk finns för inskränkningar i 
en rationell jordbruksdrift. I det öppna 
åkerlandskapet bör jordbrukets intressen 
prioriteras.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör E18 och dess när-
område ska beakta vägens status som 
riksintresse och får inte omöjliggöra en 
framtida utbyggnad till motorväg. 

• Det är angeläget att bevara byggna-
der och miljöer kring Svedvi kyrkby, 
Skällby gård och höjdpartiet Fågelsjö-
Fjällsta. Vid eventuella förändringar är 
bestämmelserna i 2 kap. 6 § i plan- och 
bygglagen tillämpliga.

• Vid ändrad markanvändning måste hän-
syn tas till områden med höga naturvär-
den. 

• Det är viktigt att det öppna landskapet 
vid Vallmokärret kan bibehållas. Kom-
munen är positiv till åtgärder som bidrar 
till att hålla landskapet öppet. Det kan 
gälla etablering av bostäder och verk-
samheter till stöd för jordbruket. Sär-
skilt intressant kan vara etablering av en 
hästby.

• En gång- och cykelväg bör byggas utef-
ter väg 555 österut från Hallstahammar 
fram till väg 621 och till Svedvi kyrka. 

Naturmiljö
Tre objekt inom området finns med i natur-
vårdsplanen. Åbybäcken och Gladertorps-
berget består av kärrmarker, hassellund och 
bergssluttning med intressant vegetation och 
rik flora samt en meandrande skogsbäck och 
en intressant fauna. Området är av regionalt 
friluftslivsintresse. Vid Smedstorp och vid 
Åby finns framträdande ändmoräner i åker-
mark. 

I ängs- och hagmarksinventering finns fem 
objekt redovisade. Vid Åby finns hagmarker 
samt skogsbete i högsta värdeklass, klass 1. 
Vid Ekeby och Fågelsjö finns hagmarker 
samt skogsbete i värdeklass 2. Vid Fjällsta 
och Svedvi finns hagmarker i värdeklass 3. 

Väster om Långron finns ett biotopskyddat 
område bestående av äldre naturskogsartad 
barrblandskog. I anslutning till denna finns 
en tallskog med högt naturvärde. Vid Fågel-
sjö finns en nyckelbiotop (barrskog).

I området finns ett flertal sumpskogar samt 
ett antal bäckar som omfattas av strand-
skydd.

Övrigt
E18 är den mest belastade vägen i kommu-
nen. Områden i vägens närhet är störda av 
buller och vibrationer. Stora mängder farligt 
gods transporteras på vägen. Genom be-
slut av länsstyrelsen gäller byggnadsförbud 
inom ett avstånd på 50 meter från E18. En 
förstudie är gjord för utbyggnad av E18 till 
motorväg. 

Genom området passerar också de allmänna 
vägarna 555 och 621. Trafiken på väg 555 är 
relativt omfattande. 

Nästan hela delområde 11 ingår i ett om-
råde som enligt länsstyrelsens bedömning 
är att betrakta som stort opåverkat område 
enligt 3 kap 2 § miljöbalken.

Kraftledningar på 130 och 400 kV går ge-
nom områdets sydöstra del.

Tre befarade förorenade områden finns. 
Vid Boda finns en f.d. bilskrot i näst högsta 
klass, riskklass 2. Vid Skällby finns en min-
dre flygplats och vid Vallmokärret en f.d. 
bilskrot.
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12. YLLESTA
12.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget väster om Kolbäck samt 
mellan järnvägen Kolbäck-Köping och E18. 
Den västra delen består i huvudsak av skogs-
mark och den östra av åkermark. 

Riksintresse
E18 är av riksintresse för kommunikation. 

Kulturmiljö
I Viby-Vänsta-Yllesta-Bolunda finns en 
större koncentration av fornlämningar på 
höjdpartierna. De är från både brons- och 
järnåldern. Bronsålderslämningarna är i för-
sta hand ensamliggande rösen och skålgrops-
block. Från järnåldern finns bl.a. gravfält. 
Objekt är upptaget i kulturminnesvårdspro-
grammet. Detta område ingår i bevarande-
program för odlingslandskapet.

Den stora fornlämningstätheten tyder på att 
området hade en omfattande bosättning både 
under brons- och järnåldern. På en åsrygg 

vid Värpeby ligger Västmanlands största 
bronsåldersröse, Värperör. Bebyggelsen i 
området präglas av 1800-talets timrade, fa-
luröda byggnader. Byn Yllesta har varit en 
av socknens centralpunkter i och med att 
kronofogden bodde där. Kronofogdebostäl-
let fanns på 1700-talet och fram till 1859. 
Gårdsbildningen är välbevarad och anses 
vara en av de mer värdefulla i socknen.

Naturmiljö
Vid Bolunda finns ett hagområde med ett 
stort kärr och en intressant vegetation. Vid 
Yllesta finns en ekhage med inslag av andra 
ädellövträd. Dessa objekt är upptagna i na-
turvårdsplanen.

I ängs- och hagmarksinventeringen redovi-
sas ett flertal objekt. Vid Gränby finns en 
öppen hage samt annan träd- och buskbä-
rande hagmark. Det redovisas i högsta vär-
deklass, klass 1. Vid Bolunda, Bärsta, Yl-
lesta, Värpeby, Eneborg och Viby finns 
öppna hagmarker i värdeklass 3. 

Strandskydd gäller vid ett flertal bäckar. 
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Allmänna intressen delområde 12 Yllesta.
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12.2 Rekommendationer
• I det öppna åkerlandskapet bör jordbru-

kets intressen prioriteras.
• Ny bebyggelse måste passas väl in i kul-

turlandskapet. Stor försiktighet bör iakt-
tas med förändringar inom det utpekade 
området i kulturminnesvårdsprogram-
met.

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör E18 och dess när-
område ska beakta vägens status som 
riksintresse för kommunikation och får 
inte omöjliggöra en framtida utbyggnad 
till motorväg.

• Vid ändrad markanvändning måste hän-
syn tas till områden med höga naturvär-
den.

• Ny bebyggelse som innebär förtätning i 
befintliga byar bör endast tillåtas om den 
totala belastningen på miljön minskar 
t.ex. genom anläggande av gemensam-
ma avloppsreningsanläggningar.

• En hästby bedöms möjlig att etablera 
väster om Vänsta, eftersom bebyggelsen 
går att ansluta till kommunalt vatten och 
avlopp. Förutsättningar för att detta ska 
vara möjligt är att tillräckligt avstånd 
hålls till järnvägen, väg 558 och indu-
strin på Kolbäcks-Kyrkby 4:4 samt att 
inga fornlämningar av betydelse finns 
på området. 

Övrigt
E18 är den mest belastade vägen i kommu-
nen och av riksintresse. Områden i vägens 
närhet är störda av buller och vibrationer. 
Stora mängder farligt gods transporteras på 
vägen. Genom beslut av länsstyrelsen gäl-
ler byggnadsförbud inom ett avstånd på 50 
meter från vägen. En förstudie är gjord för 
utbyggnad av E18 till motorväg.

Även väg 252 och 558 har omfattande trafik. 
Genom området passerar också den allmän-
na vägen 611. 

Järnvägen Kolbäck-Köping har omfattande 
trafik som förorsakar buller och vibrationer. 
En stor mängd farligt gods transporteras på 
järnvägen. Järnvägen är av riksintresse.

En kraftledning på 400 kV går genom om-
rådet i öst-västlig riktning. Två basstationer 
för mobiltelefoni finns, en vid Bärsta och en 
söder om Sörstafors.

Två befarat förorenade områden finns vid 
Gränby (f.d. asfaltverk) och Forsta (f.d. me-
kanisk verkstad). Dessa finns ej med i Läns-
styrelsens underlagsmaterial och saknas 
därför på kartan.

I flera byar finns en betydande ansamling 
av bebyggelse. Belastningen med avlopps-
utsläpp från enskilda anläggningar är stor. 
Problem kan också finnas att få tillräckligt 
med tjänligt vatten. 

I sydväst, på gränsen mot Köpings kommun, 
finns ett område som troligtvis innehåller 
brytvärt berg.
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Vid Kolbäcksåns genombrott av Ströms-
holmsåsen vid Sörstafors finns intressant 
fauna i anslutning till ån. Området redovisas 
i naturvårdsplanen.

Kolbäcksån och Strömsholms kanal samt 
några mindre bäckar omfattas av strand-
skydd. 

En stor del av området ingår i skyddsområde 
för vattentäkt.

Vid Kolbäcksån finns risk för översvämning.

Väg 252 och 619 har omfattande trafik. 

Järnvägen Kolbäck-Hallstahammar har 
omfattande trafik som förorsakar buller 
och vibrationer. En stor mängd farligt gods 
transporteras på järnvägen. Järnvägen är av 
riksintresse.

En kraftledning på 400 kV går genom områ-
det i öst-västlig riktning.

13. AMSTA
13.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget norr om Kolbäck och 
söder om Sörstafors-Eriksberg mellan väg 
252 och järnvägen Kolbäck-Hallstahammar. 
Kolbäcksån rinner genom området.

Riksintressen
Strömsholms kanalmiljö är av riksintresse 
för kulturmiljövården. Kanalen med bygg-
nader är byggnadsminne. Strömsholms ka-
nal/Kolbäcksån är också av riksintresse för 
friluftslivet.

Övrigt
I kulturminnesvårdsprogrammet redovisas 
gården Vallby. Gården har ett välbevarat 
boningshus från 1700-talet. Det är troligen 
ombyggt under början av 1800-talet. Flera 
mindre bodar och en f.d. drängstuga finns 
också på gården.
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Allmänna intressen delområde 13 Amsta. 
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Två befarat förorenade områden finns vid 
Amsta. Ett område är en f.d. skjutbana och 
det andra ett f.d. oljegrus- och asfaltverk. Vi-
dare finns ett befarat förorenat område vid 
Prästgården.

Utmed väg 619 behöver en gång- och cykel-
väg byggas ut. 

De allmänna intressena inom området redo-
visas på karta på föregående sida.

13.2. Förändringsbehov och 
utvecklingspotential
LIS-områden
Nedan beskrivs de LIS-områden (Lands-
bygdsutveckling i strand nära lägen) som 
föreslås inom delområde 13 Amsta. Se även 
Del 1 kapitel 7 Landsbygdsutveckling samt 
Konsekvensbeskrivningen. Påverkan vad 

gäller strandskyddet framgår i avsnitt 3.7 i 
Konsekvensbeskrivningen.

Vid Prästgården, Sörstafors, (se område F 
på karta nedan) finns ett område som be-
döms lämpligt för utbyggnad av 4-5 bostads-
hus, antingen för permanentboende eller tu-
rismboende (t.ex. ”bed & breakfast”, ”bed & 
box” etc.). Området omfattas i sin helhet av 
strandskydd. Mellan Kolbäcksån och LIS-
områdets norra del ligger en befintlig min-
dre väg samt några befintliga bostadshus vid 
stranden. 

LIS-området berörs av översvämningsrisk, 
genom att de östligaste delarna ligger inom 
zonen för högsta dimensionerande flöde. Vid 
planläggning ska översvämningsrisken stu-
deras närmare. 

Området bedöms kunna anslutas till väg 252 
via befintlig tillfartsväg.

Förslag till utvecklingsområden (LIS) vid Prästgården och Saxtorp.
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13.3 Rekommendationer
• All planering, eller andra typer av för-

ändringar, som berör Strömsholms ka-
nalmiljö ska beakta områdets status som 
riksintresse för kulturmiljö och frilufts-
liv. Vägningar behöver göras mellan 
riksintressenas värden och den plane-
rade förändringen, så att inte påtaglig 
skada på något riksintresse uppstår. För 
förändringar som berör vattenmiljön 
ska även miljökvalitetsnormerna beak-
tas. Byggnader och miljöer kring Vallby 
gård och Strömsholms kanal/Kolbäck-
sån är angelägna att bevara.

• För utbyggnad av LIS-områden i Präst-
gården och Saxtorp krävs detaljplan. 
Översvämningsrisken, eventuella natur-
värden, närheten till skyddsområde för 
vattentäkt samt miljökvalitetsnormerna 
för vatten behöver studeras närmare i 
samband med detaljplaneläggning. 

• Kommunen ska verka för att få till stånd 
en gång- och cykelväg utmed väg 619.

Området ligger inom ett riksintresse för fri-
luftslivet, Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 
samt nära skyddsområde för vattentäkt.

Området för den föreslagna nya bebyggelsen 
utgörs av jordbruksmark med enstaka ekar. 
Längs stranden finns, utöver den befintliga 
bebyggelsen, ett smalt bälte av blandskog. 

Avståndet mellan det föreslagna LIS-områ-
det och stranden är som minst cirka 20 meter. 
En stor del av området ligger ca 50-60 me-
ter från stranden, avskilt från stranden av en 
befintlig väg och befintlig bebyggelse. Detta 
innebär att möjligheten för allmänheten att 
nyttja stranden förändras i liten utsträckning 
vid utbyggnad av området.

I Saxtorp, Sörstafors, (se område G på 
karta på föregående sida) finns ett område 
som bedöms lämpligt för utbyggnad av 4-5 
bostadshus, antingen för permanentboende 
eller fritidsboende. Området omfattas i sin 
helhet av strandskydd. Mellan Kolbäcksån 
och LIS-området ligger en befintlig mindre 
väg samt ett befintligt bostadshus med några 
mindre uthus.

LIS-området berörs av översvämningsrisk, 
genom att de östligaste delarna ligger inom 
zonen för högsta dimensionerande flöde. Vid 
planläggning ska översvämningsrisken stu-
deras närmare. 

Området kan anslutas till väg 252 via befint-
lig tillfartsväg.

Området ligger inom ett riksintresse för fri-
luftslivet, Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 
samt nära skyddsområde för vattentäkt.

Området för den föreslagna nya bebyggelsen 
utgörs av jordbruksmark (åkermark/energi-
skogsodling). Närmast stranden, angräns-
ande till LIS-området, finns ett litet område 
med blandskog, där det befintliga bostadshu-
set är beläget. 

Avståndet mellan det föreslagna LIS-områ-
det och stranden är cirka 50 meter och om-
rådet är avskilt från stranden av befintlig 
väg samt befintliga byggnader. Det innebär 
att möjligheten för allmänheten att nyttja 
stranden förändras i liten utsträckning vid 
utbyggnad av LIS-området.
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14. ÅRBY
14.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget i östra delen av kom-
munen mellan E18 och järnvägen Kolbäck-
Västerås. 

De centrala delarna av området känneteck-
nas av ett omväxlande kulturlandskap med 
åkrar, betetsmarker, äldre vägar och mindre 
skogspartier.

Riksintresse
E18, som går i områdets norra gräns, är av 
riksintresse för kommunikation. 

Kulturmiljö
Området Berga-Årby är fornlämningsrikt 
liksom Håskesta-Åskebro och ingår i länets 
kulturminnesvårdsprogram. I Berga-Årby 
finns rikt med fornlämningar från både 
brons- och järnåldern med bl.a. gravfält, 
hällristningar och skålgropar. Utmed den 
äldre vägen ligger några byar med till över-
vägande del välbevarad äldre bebyggelse. I 
Berga finns exempelvis ett mindre bonings-
hus och en ekonomibyggnad med portlider 
från tidigt 1800-tal. 

Håskesta-Åskebro innehåller också ett stort 
antal fornlämningar främst från järnåldern 
med bl.a gravar och fångstgropar. Håskesta 
är en välbevarad by med bebyggelse i hu-
vudsak från tidigt 1800-tal. Byn Åskebro 
har likartad karaktär även om en del bygg-
nader har förändrats. 

Naturmiljö
I området finns också ett flertal mindre ob-
jekt med värdefull natur. Dessa objekt lig-
ger huvudsakligen inom de områden som 
är upptagna i kulturminnesprogrammet och 
som ingår i bevarandeprogram för odlings-
landskapet.

Mellan Borgby och Årby finns åskullar 
med en intressant torrängsflora. Vid Åske-
bro finns välutvecklade ändmoräner. Vre-
tabäcken är en nedskuren bäck med forsar 
och meandrar. I anslutning till bäcken finns 
löväng med hassel, ek och rik flora. Objekten 
är upptagna i naturvårdsplanen.

I ängs- och betesmarksinventeringen (2004) 
respektive hagmarksinventeringen (1996) 
redovisas ett flertal objekt. Norr om Åske-
bro finns hagmarker samt skogsbete i högsta 
värdeklass, klass 1 (1996). Öster om Åskebro 
finns även ett kärr, klass 3 enligt våtmarks-
inventeringen.

Landskapet vid Årby.
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Allmänna intressen delområde 14 Årby.
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14.2  Rekommendationer
• Kulturlandskapets karaktär och områ-

dets naturvärden ska så långt som möj-
ligt bevaras. Enstaka kompletteringar 
i anslutning till befintliga bebyggelse-
grupper kan ske under förutsättning att 
bebyggelsen passas väl in i kulturland-
skapet och jordbruksintresset beaktas. 

• Bebyggelsemiljöerna i byarna Håskesta 
och Åskebro bör bevaras. Vid eventuella 
förändringar är bestämmelserna i 2 kap. 
6 § i plan- och bygglagen tillämpliga. 

• Vid ändrad markanvändning ska hänsyn 
tas till områden med höga naturvärden.

• I flera byar är belastningen med avlopps-
utsläpp från enskilda anläggningar stor. 
Problem kan också finnas att få tillräck-
ligt med tjänligt vatten. Endast om den 
totala belastningen på miljön minskar,  
t.ex. genom anläggande av gemensamma 
avloppsreningsanläggningar, kan för - 
tätningar övervägas. 

• All planering, eller andra typer av för-
ändringar som berör E18 och dess när-
område ska beakta vägens status som 
riksintresse och får inte omöjliggöra en 
framtida utbyggnad till motorväg.

• Området för ev. utökning av bergtäkt vid 
Vändle bör skyddas mot åtgärder som 
kan försvåra framtida täktverksamhet. 

Årby gravfält.

Övrigt
I norr gränsar området mot E18, som är den 
mest belastade vägen i kommunen. Stora 
mängder farligt gods transporteras på vä-
gen. Byggnadsförbud inom ett avstånd på 
50 meter från E18. En förstudie är gjord för 
utbyggnad av E18 till motorväg.

Väg 619 i områdets västra del har också om-
fattande trafik. 

Järnvägarna Kolbäck-Västerås och Kol-
bäck-Hallstahammar har omfattande trafik 
och en stor mängd farligt gods transporteras 
på järnvägarna. 

Inom området finns flera bäckar som omfat-
tas av strandskydd. 

Vid Vändle i Västerås stad finns en bergtäkt 
med tillstånd att bryta mot gränsen till Hall-
stahammars kommun. Ansökan finns om att 
utöka brytningsområdet in i Hallstahammars 
kommun.

70  del 2

KAPITEL 14 | ÅRBY



ÖVERSIKTSPLAN 2011laga kraft handling  

15. OLVSTA
15.1 Mark- och vattenanvänd-
ning
Området är beläget norr om Herrskogen, sö-
der om järnvägen Kolbäck-Köping och väs-
ter om järnvägen Kolbäck-Eskilstuna. Jord-
bruksmark finns främst i östra och norra 
delen av området. Större skogsområde finns 
i västra delen.

I byn Olvsta finns i dag flera företag, bl.a. 
ett mikrobryggeri. Närheten till Strömsholm 

innebär att området är mycket lämpligt för 
åtgärder som kan stödja hästnäringens ut-
veckling. 

I ängs- och hagmarksinventeringen är tre ob-
jekt redovisade. Vid Oxelby finns en öppen 
hage, annan träd- och buskbärande hagmark 
samt skogsbete i värdeklass 2. Vid Olvsta 
finns en öppen hage, annan träd- och busk-
bärande hagmark samt skogsbete i värde-
klass 3. Vid Äggeby finns en öppen hage, 
annan träd- och buskbärande hagmark samt 
skogsbete i värdeklass 3.

Allmänna intressen delområde 15 Olvsta.
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15.2 Rekommendationer
• Kommunen är positiv till åtgärder som 

bidrar till att hålla landskapet öppet. Det 
kan gälla etableringar av bostäder och 
verksamheter till stöd för jordbruket. 
Särskilt intressant kan vara etablering 
av hästbyar.

• Ny bebyggelse i befintliga byar bör en-
dast tillåtas om den totala belastningen 
på miljön minskar t.ex. genom anläg-
gande av gemensamma avloppsrenings-
anläggningar.

• Vid ändrad markanvändning måste hän-
syn tas till områden med höga naturvär-
den.

I våtmarksinventeringen redovisas en sump-
skog öster om Hässelby.

I gränsen mot söder finns den allmänna vä-
gen 518. 

Järnvägarna Kolbäck-Köping och Kolbäck-
Eskilstuna har omfattande trafik som föror-
sakar buller och vibrationer. En stor mängd 
farligt gods transporteras på järnvägarna. 
Järnvägarna är av riksintresse.

En kraftledning på 130 kV går genom om-
rådet i öst-västlig riktning. Två basstationer 
för mobiltelefoni finns i området, en norr om 
Hässelby och en väster om Olvsta.

Inom området finns flera bäckar som omfat-
tas av strandskydd.

I flera byar är belastningen med avloppsut-
släpp från enskilda anläggningar stor. Pro-
blem kan också finnas att få tillräckligt med 
tjänligt vatten.
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16. VÄSTERKVARN
16.1 Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget söder om Kolbäck, ös-
ter om järnvägen Kolbäck-Eskilstuna och 
norr om Mölntorp. Området domineras av 
jordbruksmark. Kolbäcksån rinner genom 
området. Norr om Västerkvarn finns ett fri-
luftsområde med bl.a. golfbana och fiske-
sjöar. Vid Västerkvarn finns en idrottsplats, 
restaurang och vandrarhem.

Vid Västerkvarn har det funnits en kvarn 
ända sedan 1400-talet. Den nuvarande kvar-
nen är byggd 1867. Här startades i slutet av 
1900-talet Westerqwarn Pub & Restaurang. 

Västerkvarn är i dag ett mycket populärt 
besöksmål i nära anslutning till en 9-håls 
golfbana och med Västerkvarns vandrar-
hem som närmaste granne. I anslutning till 
närbelägna Mölntorps IK:s idrottsplats finns 
förslag om att utveckla möjligheterna till 
övernattning. 

Riksintressen
Strömsholms kanalmiljö är av riksintresse 
för kulturmiljövården och också av riksin-
tresse för friluftslivet.

Södra delen av området Västerkvarn ingår i 
området Mälaren med öar och strandom-
råden, som enligt 4 kap 2 § miljöbalken i 
sin helhet är av riksintresse för turism och 
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Allmänna intressen delområde 16 Västerkvarn.
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1500-talet. Den var ursprungligen samman-
bygd kring en rektangulär gårdsplan. Den 
norra längan, sannolikt från 1600-talet, finns 
fortfarande kvar. Den nuvarande mangårds-
byggnaden är från 1778. Byggnaden används 
idag som vandrarhem. Kvarnen nämns första 
gången 1558. På 1600-talet fanns även en såg 
vid kvarnen. År 1867 byggdes kvarnen om 
men logbyggnaden är från omkring 1800. 
Gården och kvarnen omges av värdefullt od-
lingslandskap.

Inom området finns ett objekt upptaget i na-
turvårdsplanen, en åsskärning vid Väster-
kvarn som innehåller sällsynta insekter.

rörligt friluftsliv, med hänsyn till de na-
tur- och kulturvärden som finns. Exploate-
ringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast under vissa villkor. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet. 

Längst i söder ingår en liten del av Natura 
2000-området Strömsholm med tillhörande 
naturreservat.

Övrigt
Ett stort område vid Mölntorp finns redo-
visat i kulturminnesvårdsprogrammet. Bl.a. 
ingår Västerkvarn. Gården har anor från 

Förslag till utvecklingsområden (LIS) vid Västerkvarn.

del 2  75

KAPITEL 16 | VÄSTERKVARN



ÖVERSIKTSPLAN 2011 laga kraft handling 

16.3 Rekommendationer
• All planering, eller andra typer av för-

ändringar, som berör Strömsholms 
kanalmiljö ska beakta områdets status 
som riksintresse för kulturmiljö och 
friluftsliv. Planering som rör Mälaren 
med öar och strandområden ska be-
akta områdets status som riksintresse 
enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Vägningar 
behöver göras mellan riksintressenas 
värden och den planerade förändringen, 
så att inte påtaglig skada på något riks-
intresse uppstår. För förändringar som 
berör vattenmiljön ska även miljökvali-
tetsnormerna beaktas. 

• Byggnader och miljöer kring Väster-
kvarn och Strömsholms kanal/Kolbäcks-
ån är angelägna att bevara.

• Kommunen bör ha planberedskap för att 
anläggningar för turism och rekreation 
ska kunna utvecklas inom området. T.ex. 
bör golfbanan kunna byggas ut mot norr 
till en 18-hålsbana. Förbättringar som 
gynnar sportfiske är ett annat exempel. 
Vid Västerkvarn bör sportanläggningar 
kunna utvecklas och övernattningsmöj-
ligheter byggas ut, t.ex. med stugby och 
husvagnscamping. Fördjupad utredning 
krävs för att göra avvägningar mellan 
de olika intressen som finns i området. 
Även eventuella naturvärden samt mil-
jökvalitetsnormerna för vatten behöver 
beaktas.

• För utbyggnad av bryggor eller andra 
anordningar för friluftlivet vid stranden 
i LIS-området vid Västerkvarn krävs 
dispens från strandskyddet eller hävan-
de av strandskyddet. Dessutom kan an-
mälan eller tillstånd för vattenverksam-
het enligt 11 kap. MB krävas.

• Utefter väg 252 är det angeläget med en 
gång- och cykelväg.

Väg 252 har en omfattande trafik. Genom om - 
rådet passerar även den allmänna vägen 523.

En 130 kV-kraftledning går genom området

Två befarade förorenade områden finns. 
Norr om Västerkvarn finns ett f.d. asfalt-
verk. Vid kvarnen i Västerkvarn har säd 
betats.

Inom området rinner Kolbäcksån och mindre 
bäckar som omfattas av strandskydd. Stora 
områden kring väg 252 riskerar att svämmas 
över vid höga vattenflöden i Kolbäcksån.

16.2. Förändringsbehov och 
utvecklingspotential
LIS-områden
Vid Västerkvarn (se område J på karta på 
föregående sida), är LIS-utveckling (Lands-
bygdsutveckling i strand nära lägen) för 
friluftslivet lämplig. Därmed knyts natur-
området och närströvområdet Kyrkbyåsen 
samman med Västerkvarnsområdet. Väster-
kvarn har redan en stor attraktionskraft för 
turism och friluftsliv, som kan ökas genom 
t.ex. utveckling av campingplats och anord-
ningar för friluftslivet utmed kanalen. 

Området omfattas i sin helhet av strand-
skydd och berörs av översvämningsrisk. Vid 
planläggning ska översvämningsrisken stu-
deras närmare. 

Området ligger inom ett riksintresse för fri-
luftslivet, Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 
samt nära skyddsområde för vattentäkt.

Området utgörs till stor del av mark som 
redan är ianspråktagen för friluftsändamål 
m.m. Närmast stranden finns smala bälten 
av skog, övervägande lövträd. Området där 
camping föreslås ligger vid kvarnen (res-
taurang, vandrarhem m.m.) och innefattar 
Mölntorps idrottsplats. Möjligheterna för 
allmänheten att nyttja stranden förändras i 
liten utsträckning vid utbyggnad av området.

Se även Del 1 kapitel 7 Landsbygdsutveck-
ling samt Konsekvensbeskrivningen. Påver-
kan vad gäller strandskyddet framgår i av-
snitt 3.7 i Konsekvensbeskrivningen.
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17. SÄBY
17.1. Mark- och vatten- 
användning
Området är beläget i östra delen av kom-
munen och omfattar i huvudsak Säby för-
samling. Området utgörs huvudsakligen av 
jordbruksbygd med till stor del spridd bebyg-
gelse. I det öppna jordbrukslandskapet finns 
mindre höjdpartier, som ofta är skogklädda. 

Riksintressen
Den sydligaste delen av området ingår i om-
rådet Mälaren med öar och strandområ-
den, som enligt 4 kap 2 § miljöbalken i sin 

helhet är av riksintresse för rekreation och 
turism, med hänsyn till de natur- och kultur-
värden som finns. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast under vissa villkor (se 4 kap 1 § mil-
jöbalken). Bestämmelserna utgör dock inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet.

Kulturmiljö
Säby kyrkby, som ingår i länets kultur-
minnesvårdsprogram, består av välbevarad 
bebyggelse med kyrka som kan dateras till 
slutet av 1200-talet. Prästgården och de f.d. 
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Säby kyrka

skolhusen från omkring 1900 bidrar till den 
karakteristiska kyrkomiljön. En av de mer 
intressanta gårdarna i socknen är lilla Säby. 
De flesta ekonomibyggnaderna är uppförda 
omkring 1800 och har till stor del kvar sin 
ursprungliga form. Gården ger ett mycket 
ålderdomligt intryck och har stort kultur-
historiskt värde. Inom kulturmiljön finns ett 
flertal fornlämningar, bl.a. flera fossila åker-
marker.

Byn Övernäs, som består av åtminstone sex 
mindre gårdar med relativt små boningshus 
och ekonomibyggnader, utgör värdefull kul-
turmiljö och har ett karaktäristiskt läge på 
en höjd i det öppna landskapet. Bebyggelsen 
härstammar i huvudsak från 1700-talets slut 
och 1800-talets första hälft. I byn finns ock-
så några fornlämningar som en rund sten-
sättning och en fångstgrop.

I Hällby finns en välbevarad mindre gård 
med välbevarat byggnadsbestånd. Gården 
har bevarat en äldre karaktär med små låga 
timmerbyggnader. Söder om bebyggelsen 
finns en gammal festplats där bl.a. midsom-
mar firats i mer än 150 år. Området ingår i 
kulturminnesprogrammet. 

Naturmiljö
I området finns också ett flertal objekt med 
värdefull natur. Huvuddelen av dessa ligger 
inom de områden som är utpekade i beva-
randeprogram för odlingslandskapet. 

Sydost om Säby kyrkby, utefter landsvägen 
mot Strömsholms Slott finns planer för s.k. 
hästboende. 

Flera objekt är upptagna i naturvårdspla-
nen: Vid Boda finns välutvecklade och 
lättöverskådliga ändmoräner. Norra delen 
av Freden innehåller en öppen mosaikartad 
strandvegetation med rikt fågelliv. Området 
kring Freden är också utpekad i våtmarksin-
venteringen. Vid Freden finns risk för över-
svämning vid högt vattenstånd. I nordost går 
Vretabäcken, som är en nedskuren bäck 
med forsar och meandrar. 

I ängs- och betesinventeringen/hagmarksin-
venteringen redovisas ett flertal objekt, va-
rav flera objekt bildar större sammanhäng-
ande områden. I anslutning till Borgby skans 
och söderut finns bl.a. en mosaik av öppen 
hage, ekhage, annan träd- och buskbärande 
hagmark samt skogsbete i högsta värdeklass, 
klass 1. Kring Säby och Boda ner mot Freden 
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17.2 Rekommendationer
• All planering, eller andra typer av för-

ändringar, som berör Mälaren med öar 
och strandområden ska beakta om-
rådets status som riksintresse enligt 4 
kap 2 § miljöbalken. Vägningar behö-
ver göras mellan riksintressenas värden 
och den planerade förändringen, så att 
inte påtaglig skada på något riksintresse 
uppstår. 

• Kulturlandskapets karaktär och områ-
dets naturvärden ska så långt som möj-
ligt bevaras. Enstaka kompletteringar 
i anslutning till befintliga bebyggelse-
grupper kan ske under förutsättning att 
bebyggelsen passas väl in i kulturland-
skapet och jordbruksintresset beaktas. 
Kommunen är positiv till åtgärder som 
kan bidra till att hålla landskapet öppet. 
Särskilt intressant kan vara etablering av 
hästbyar. 

• De äldre bebyggelsemiljöerna i Säby 
kyrkby, Övernäs samt Hällby bör be-
varas. Vid eventuella förändringar är 
bestämmelserna i 2 kap. 6 § i plan- och 
bygglagen tillämpliga. 

• Vid ändrad markanvändning ska hän-
syn tas till riksintresset Mälaren med 
öar och strandområden, objekten i na-
turvårdsplanen samt ängs- och betes-/
hagmarksinventeringen.

• Vid nybebyggelse ska risk för översväm-
ning i anslutning till Freden beaktas.

• Vid ny bebyggelse i Säby ska risk för 
förorenat område beaktas. 

• Ny bostadsbebyggelse bör inte uppföras 
inom ca 500 meter från större djurstall 
vid Säby.

finns bl.a. hagmarker och sötvattenstrand-
äng.

Strandskydd gäller vid Freden och vid flera 
bäckar.

Övrigt
Väg 56 gränsar mot området längst i öster. 
Vägen har en omfattande trafik som förorsa-
kar buller. Stora mängder farligt gods trans-
porteras på vägen. Vägen är av riksintresse. 
Också väg 558 har en omfattande trafik. Ge-
nom beslut av länsstyrelsen gäller byggnads-
förbud inom ett avstånd på 30 meter från 
vägarna.

I norr gränsar området mot järnvägen Kol-
bäck-Västerås som har omfattande trafik 
som förorsakar buller och vibrationer. En 
stor mängd farligt gods transporteras på 
järnvägen. Järnvägen är av riksintresse.

Vid Säby finns ett befarat förorenat område, 
riskklass 4 (ett f.d. sågverk). 

Vid Säby finns en gård med stor djurbesätt-
ning.
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