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Inledning

1 Bakgrund & syfte

Sweco har av Sörstafors Bruk AB fått i uppdrag att 
ta fram en kulturmiljöutredning med anledning av ny 
detaljplan kring Sörstafors Bruk i Hallstahammars kom-
mun. 

Ansökan om planbesked för detaljplaneläggning av fast-
ighet Sörsta 6:1 inkom till kommunstyrelsen 2020-05-
12. Sökande önskade tillstånd för att upprätta detaljplan 
för mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel och 
bostäder inom den angivna fastigheten. Då det betrak-
tas som eftersträvansvärt att ny bostadsbebyggelse 
tillkommer över hela kommunen beslutade kommunsty-
relsens arbetsutskott 2020-08-31 att ge positivt planbe-
sked för att påbörja detaljplanearbetet. Planen har varit 
på samråd mellan 2022-01-31 och 2022-02-28.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för befintlig och 
ny bostadsbebyggelse i Sörstafors. Syftet är även att 
möjliggöra för en utveckling av verksamheter, kontor, 
sällanköpshandel och andra centrumfunktioner. Både 
tillkommande och befintlig bebyggelse ska utformnings-
mässigt anpassas och ta hänsyn till Sörstafors bruks 
industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevaran-
de av naturmiljön längs med Kolbäcksån. 

Utredningsområde & avgränsning

Planområdet ligger drygt fyra kilometer söder om 
Hallstahammars centrum och knappt tre kilometer norr 
om Kolbäck. Området är lokaliserat intill väg 252 och 
Kolbäcksån och omfattar cirka 13 ha. I planområdets 
omgivning finns två bostadsområden, norr om planom-
rådet ligger bostadsområdet. Lyckhem med cirka 40 
bostäder och sydväst om planområdet ligger Sörstafors 
med omkring 80 bostäder. Både Lyckhem och Sörsta-
fors utgörs av enfamiljshus i olika former och storlekar. 
Mellan Sörstaforsvägen i direkt anslutning till planområ-
det finns ett fåtal enfamiljshus som används som 
bostäder. Planområdet angränsar i söder och väster 
mot jordbruksmark och i öster angränsar området mot 
Kolbäcksån.

Metod & arbetssätt

Arbetet omfattar en sammanställning av befintligt kun-
skapsunderlag, förutsättningar i lagrum, klassificering 
samt arkivsök. Informationsmaterialet bildar bas för 
fältbesöket där området dokumenterats med kamera. 
Det befintliga kulturlandskapet, historiska strukturer 
och samband, bebyggelse av betydelse för platsens 
kulturhistoria, verksamheter och användning av vikt för 
platsens kulturhistoriska sammanhang har beskrivits. 
Utredningen resulterar i en layoutad rapport med text 
kopplad till kartor och fotografier. Rapporten tydliggör 
områdets kulturhistoriska värden och sätter platsen i 

en historisk kontext samt inbegriper en känslighets-/
tålighetsanalys. Råd och riktlinjer har arbetats fram för 
hur de kulturhistoriska värdena kan hanteras på platsen 
utifrån gällande lagstiftning, samt vilka möjligheter och
begränsningar som finns utifrån befintliga kulturmiljövär-
den. 

Kulturmiljöutredningen har arbetats tas fram med ut-
gångspunkt i gängse antikvariska metoder enligt RAÄ:s 
plattform för kulturhistorisk värdering, samt RAÄ:s hand-
bok för bedömning av riksintressen. 

Till höger. Översiktskarta placerar Sörstafors bruk i det lokala 
landskapet, samt en karta över planområdet. 
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Relevant lagstiftning, 
planer & program

2
Planer och program

Gällande detaljplan

Området omfattas av tre detaljplaner:detaljplan med 
aktbeteckning Sörsta fors - Dp 233 Sörsta fors bruk 
lagakraft 19591959. DP 233 - Sörstafors II samt Sörsta 
fors 6:1 (lagakraft 2008).

Industriområdet omfattas av planbestämmelsen: J 
- område får endast användas dör industriändamål. 
Bostäder får inredas endast i den utsträckning som 
erfodras för tillsyn och bevakning av anläggning inom 
området. 

Bostadsbebyggelsen omfattas av detaljplan Sörsta 6:1 
som vann laga kraft 2008. Bebyggelsen omfattas en 
markanvändning för bostäder skyddsbestämmelse q. 
Området ligger i direkt angränsning till föreslaget plan-
området och är en del av helhetsmiljön. 

Översiktsplan

Hallstahammars översiktsplan antogs 2001 av kom-
munfullmäktige. I översiktsplanen påpekas att all pla-
nering som berör Strömsholms kanal/Kolbäcksån ska 
beakta och tas hänsyn till områdets status som riksin-
tresse, vilket Sörstafors ingår i. Vidare lyfter kommunen 
fram vikten att ta stor hänsyn till de äldre industribygg-
naderna som är utpekade i kommunens kulturminne-
vårdsprogram, där ett flertal byggnader betraktas som 
särskilt viktiga. 

Kulturminnesvårdsprogram

Hela området är utpekat i Hallstahammars Kulturmin-
nesvårdsprogram från 1985 - Sörstafors industrier 
(Kolbäck sn). 

Utdrag från programmet: 
”Sörstafors är ett bra exempel på en äldre industrimiljö
som består dels av fabriksbyggnader, dels av arbetar-
bostäder. Den äldre bebyggelsen är präglad av tiden 
kring sekelskiftet 1900 även om senare tillskott före-
kommer. Likartade industrimiljöer är numera sällsynta 
både inom kommunen och länet. Därför är det viktigt att 
skydda bebyggelsen från större förändringar.”

Visuellt synligt från Sörstafors är även område 14 som 
är ett utpräglat jordbrukslandskap.

Fabriken Sörstafors vid Strömsholms kanal 1864. (Foto från 
kulturminnesvårdsprogrammet - Hallstahammars kommun). 



7

2. Relevant lagstiftning, planer & program
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4. Relevant lagstiftning, planer & program

Miljöbalken (MB)
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande genera-
tioner tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Balken 
ska tillämpas så att bland annat värdefulla kulturmiljöer 
skyddas och vårdas. Mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt som från allmän synpunkt har bety-
delse på grund av deras kulturvärden ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
dem. Är området av riksintresse för kulturmiljövården så 
ska det skyddas mot påtaglig skada. Hänsyn till kultur-
miljöer av allmänt intresse och riksintresse regleras i 3 
och 4 kap. Miljöbalken skyddar i 4 kap, första paragra-
fen värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
(MB 3 kap)
 
Riksintressen för kulturmiljövården är sammanhän-
gande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett nationellt 
perspektiv. Det är områden som pekats ut av Läns-
styrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamt. För 
riksintresseområden för kulturmiljövården gäller att de 
ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig 
skada på kulturmiljön. Till varje område (anspråk) som 
pekats ut som riksintresse för kulturmiljövård finns en 
riksintressebeskrivning, som redogör för anspråket. 
Det är den delen av anspråken som regleras enligt lag 
(Miljöbalken 3 kap 6 §).

Strömholmskanalen som ansluter till Sörstafors indu-
striområde är utpekat som riksintresse för kulturmiljö-
vården. Där Sörstafors blir ett uttryck för bruken som 
etablerades längs forssträckorna. 

Strömsholms kanalmiljö [U 7] (Delen i Bergs, 
Hallstahammars, Kolbäcks och Säby sock-
nar)

2. Relevant lagstiftning, planer & program

Motivering: 
Järnbruks- och kommunikationsmiljö i sam-
manflätat transport- och produktionssystem 
med landets näst äldsta kanal utmed Kolbäck-
sån och dess sjösystem. (Tidigindustriell miljö, 
Bruksmiljö, Slottsmiljö, Kraftverksmiljö). 

Uttryck för riksintresset: 
Järnbruken är lokaliserade till forssträckor där 
kanaler med slussar bildar transportleder förbi 
fallen. Kanalen, från 1776-95, är ombyggd 
under 1800-talet. Trångfors hammarsmedja 
från 1799-1800, med bevarad interiör, kolhus 
och arbetarbostäder. Kraftstation uppförd 
1898-99. På det s.k. Skanzenområdet finns 
brukskontor, bostad för den kanalansvarige 
samt Mekanikhus (teknisk chef), arkivbyggnad 
och f.d. gästgiveri. Det av Tessin d.ä. ritade 
Strömsholms 1600-talsslott med slottska-
pell från 1700-talet är uppfört efter ritningar 
av Carl Hårleman. På området har sedan 
1500-talet funnits stuteri, och omgivande 
landskap är starkt präglat av hästarnas bete. 
(Kanalmiljön berör även Fagersta och Sura-
hammars kommun).

(RAÄ 2018)

Utdrag ur länsstyrelsen karta över riksintresse för kulturmiljö-
vården - Strömsholms kanalmiljö.



9

2. Relevant lagstiftning, planer & program

Kulturmiljölagen (KML)
Kulturmiljölagen (KML) inleder med att klargöra att det 
är en nationell angelägenhet att vi ska skyddar och 
vårdar kulturmiljön och ansvaret delar vi tillsammans: 
såväl myndighet som enskilda personer är skyldiga att 
visa hänsyn  och aktsamhet mot kulturmiljön. Lagen 
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av 
värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, 
kyrkliga byggnadsminnen och vissa kulturföremål. 

Byggnadsminnen och kyrkligt kulturminne (3-4 
kap.)
Strömsholms kanalanläggning med del av byggnadsbe-
ståndet längs med sträckan utgör byggnadsminne. På 
andra sidan kanalen sett från Sörstafors bruk ligger en 
utpekad miljö inom byggnadsminnet (Amsta 3:4).

Finns inget  kyrkligt kulturminne inom utredningsområ-
det. 

Fornminnen (2 kap.)

Fornlämningar och arkeologiska undersök-
ningar  

Finns inga kända lämningar inom utredningsområdet. 

Kartor ur byggnadsminnesförklaringen.
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Plan- och bygglagen (PBL)

I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt 
värdefull kulturmiljö genom förvanskningsförbudet, 
varsamhetskrav och prövning av lokalisering samt 
avvägningarna mellan allmänna och enskilda 
intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyggelse 
och byggnadsverk utformas och placeras på ett sådant 
sätt som är lämpligt med hänseende till en god helhets-
verkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en 
förvanskning. För att undvika en förvanskning måste 
därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter 
identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga 
till grund för val av ändringar och vidare exploatering, 
för att det kulturhistoriska värdet inte ska minska. 

Förvanskningsförbudet gäller alltid, och ska följas 
av alla, såväl kommunen som fastighetsägare och 
hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid 
alla åtgärder som berör miljön.

Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar 
vid planläggning och frågor om lov i särskilt värdefulla 
miljöer. Det är kommunens ansvar att det allmänna 
intresset bevakas och prioriteras. Kommunen har även 
ett uttalat ansvar att skydda de särskilt värdefulla kultur-
miljöerna vid planläggning. Detta innebär att kommunen 
inte kan utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt 
värdefulla kulturmiljön och ska besluta om lämpliga be-
stämmelser som garanterar ett fullgott skydd för miljön.

4. Relevant lagstiftning, planer & program2. Relevant lagstiftning, planer & program

Hela Sörstafors bruk utgör er särskilt värdefull 
byggelsemiljö enligt 8 kap. 13 § PBL och enskilda 
byggnader och anläggningar utgör särskilt värdeful-
la byggnader. 

Plan- och bygglagen ( 2010:900)

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel

2 kap. 6 § 1 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov 
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan.

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel

8 kap. 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 
§,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbe-
stämmelser i en detaljplan eller i  
områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden

2. Relevant lagstiftning, planer & program

8 kap. 14 §
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så 
att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 
4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 
eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ända-
mål. Lag (2011:335).

8 kap. 17 § 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 
ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden.
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En byggad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen 
för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull 
bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyggelseområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel 
på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har 

blivit sällsynt.
• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbets-för-

hållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värde-
ringar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på 
detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, 

immigration eller emigration.
• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade i sin samtid.
• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om äldre 
material och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda este-
tiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i 
utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. 
Exempel på detta kan vara byggnader som haft storbetydelse i ortens sociala liv eller för ortens 
identitet eller i lokala traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhål-
lande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. 
Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär 
bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas 
uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad/bebyggelse (BFS 
2011:6)

2. Relevant lagstiftning, planer & program
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Kulturmiljöanalys

3 Miljöbeskrivning
Utredningsområdet omfattar Sörstafors bruk som ligger 
ca fyra kilometer söder om Hallstahammars centrum 
och knappt tre kilometer norr om Kolbäcken i Halsta-
hammar kommun.

Sörstafors bruk ligger strategisk placerad invid Kolbäck-
såns västra strand, där ån skär landskapet i nord-syd-
lig riktning. Väster om Sörstafors går väg 252 och i 
norr skär E18 igenom landskapet i öst-västlig ritning. I 
brukets närhet i norr och sydväst har två bostadsområ-
den med småhus utvecklats, ursprungligen för brukets 
arbetare. Sörstafors blir ett tydligt landmärke och en 
viktig del av landskapsbilden i området, där den 63 
meter höga skorstenen höjer sig över landskapet och 
blir ett uttryck som kan berätta om platsens historia och 
verksamhet som bruksmiljö invid Kolbäcken. Sörstafors 
bruksmiljö fungerar således som ett landmärke i sin 
omgivning och underlättar för orientering samtidigt som 
miljön även är starkt identitetsskapande för Sörstafors 
som samhälle. Då bruksmiljön har funnits sedan mitten 
på 1800-
talet har industribebyggelsen även satt sin prägel på 
landskapsbilden sett från Kolbäcksån. 

Landskapet i stort präglas av den agrara användningen 
och består av by- och gårdsmiljöer i ett lagaskiftetsland-
skap. Söder om Sörstafors ligger prästgården. 

Sörstafors bebyggelse
Utredningsområdet utgör till stor del av Sörstafors bruks 
äldre bruks- och industriområde som anlades på plat-
sen år 1849. Bebyggelsen utgörs av indsutribebyggelse 
från olika tider och för olika ändamål samt kontors- och 
arbetarbostäder kopplade till industrin. Den stora pro-
duktionsanläggningen är i huvudsak uppförd 1901 efter 
en brand som utbröt sekelskiftet 1900, där det finns 
vissad elar bevarade från tiden före branden. Karak-
täristiskt är de olika byggnadsenheterna i varierande 
volymverkan och utformning, där tegel är tongivande. 
Höjden inom industrikomplexet varierar där majoriteten 
är mellan 6-11 meters höjd. Den högsta delen inom 

miljön består av skorsstenen med sina 63 meter. Mot 
Klobäcken är produktionsanläggningen något högre där 
höjden varierar mellan 15-16,5 meter. En byggnadsvo-
lym inom komplexet sticker ut i form av brukets tidigare 
massakokeri som uppnår en höjd på ca 26 meter. 

Närmast produktionsanläggningen mot nordväst ligger 
syrahuset med syratornet. Intill norr nordöst ligger en 
garagebyggnad med tillbyggda brandstation, det äldre 
stallet och ett spannmålsmagasin/vedbod. Stallet och 
spannmålsmagasinet har eftersatt underhåll, där deras 
konstruktion och fasadmaterial i trä bidragit till att de 
inte har samma status som tegelbebyggelsen.  Sydöst 
därom ligger den det före detta renseriet uppbyggd i 
souterräng mot Klolbäcksån. 

Även väster om produktionsanläggningen finns ett antal 
fristående byggnader. Väster om Svenbybäcken står två 
förfallna tegelbyggnader. Den norra av byggnaderna 
är den gamla tvättstugan och den södra av byggnader-
na är brukets före detta transformatorhus. Det gamla 
transformatorhuset står i en slänt ner mot Svenbybäck-
en. Söder om det gamla transformatorhuset står en 
gammal oljecistern och ett antal äldre förfallna byggna-
der som använts till förvaring. 

Nordväst om fabriksbyggnaderna finns fyra fristående 
byggnader längs med infarten till området. Söder om 
infarten ligger lönekontoret i en våning, vilken idag 
används som bostad. Norr om infarten intill vägen ligger 
vaktmästarbostaden vilken är en byggnad i två våning-
ar. Öster om vaktmästarbostaden, står en större bygg-
nad i en och en halv våning. Denna byggnad benämns 
som det stora kontoret/brukshotellet och används idag 
till viss del som bostad. Bakom vaktmästarbostaden och 
det stora kontoret ligger disponentvillan. Byggnaden är i 
ett och ett halvt plan och står idag obebodd och delar av 
byggnaden har börjat förfalla. På tomten finns även ett 
hönshus/uthus och två mindre uthus/stugor. I de norra 
delarna av planområdet i Lyckhem finns även två befint-
liga bostadshus, en mindre villa i ett och ett halvt plan 
samt en lite större villa i ett och ett halvt plan.
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3. Kulturhistorisk utredning

Bostadsområde hörande Bostadsområde hörande 
Sörstafors bruk som planla-Sörstafors bruk som planla-
des 1959des 1959

Bostadsområde hörande Bostadsområde hörande 
Sörstafors bruk som planla-Sörstafors bruk som planla-
des 1959 - Lyckhemdes 1959 - Lyckhem
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Kartan redovisar miljön kring Sörstafors. Området präglas av jordbrukslandskap och det bruks- och indutripräglade området kring Sörstafors bruk. Genom området ringlar Strömsholmskana-
len fram i nordsydlig riktning. 
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Historisk översikt - Bärande berättelser

3. Kulturhistorisk utredning

Hallstahammar har starkt kommit att präglas av sin 
industrihistoria där Strömsholmskanalen varit en viktig 
förutsättning som transportled och kraftkälla. Järnbru-
ken har varit bärande men där andra industrier jämte 
Kolbäcksån anlagts, där Sörstafors pappersbruk är ett 
exempel på detta. 

Hallstammar
Stora delar av kommunen präglas av ett utpräglat 
jordbrukslandskap som en del av Mälardalen. Södra 
delen av kommunen präglas av ett låglänt och bör-
digt slättlanskap vilket bryts av mindre höjdpartier dit 
bebyggelsen traditionellt är lokaliserad i form av mindre 
byar eller ensamgårdar. Landskapet och bebyggelsen 
karaktäriseras framför allt av lagaskifteslandskapet med 
sammanslagna åkerarealer och bebyggelse framför 
allt från 1850-talet och framåt. Norra delen av Hallsta-
hammar domineras av skogsbygden, en del av södra 
Bergslagen. Genom landskapet ringlar Kolbäcksån dit 
kommunens samhällen ligger samlade.  Längs med 
Kolbäcksån löper Strömsholmsåsen, en rullstensås som 
sträcker sig in i Södermanland. Kolbäckens dalgång har 
starkt kommit att prägla kommunen där dalgången med 
ån utgjort en naturlig och viktigt kommunikationsled 
mellan Mälaren och Bergslagen. Dalen blev en viktig 
pulsåder där landvägar, sjöleder och järnvägar förena-
des för Bergslagens och dalens industrier. 

3. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Den första industriella verksamheten som började 
utvecklas på 1600-talet var den kopplade till järnmal-
men och järnförädling. Den första verksamheten av 
denna karaktär blev hammarsmedjan vid Trångfors, 
där det redan år 1628 anlades en hammarsmedja med 
stångjärnshammare och två härdar. Tio år senare an-
läggs en liknande anläggning för järn och kopparsmide 
vid Hallsta. Dessa två verksamheter blev grunden för 
Hallstammars industriella utveckling. Där 1600-talet var 
en tid när man började investera i järnförädlingen och 
nya järnbruk anlades på platser med god tillgång till 
skogen och vattenkraften, där tackjärn anskaffades från 
bergslagens hyttor.  

Förutsättningar för Hallstahammars industriella utveck-
ling är Bergslagens gruvor och skogar i norr, Kolbäck-
ens strömmande vatten och som transportled genom 
dalen. Vidare anläggande av järnvägen Köping-Tillber-
ga som stod klar 1875 där station anlades i Kolbäcken, 
vidare anlades station i Hallstahammar 1899 och ett 
stickspår till Sörstafors fabriker tillkom under 1900-talet. 
Järnindustrin har spelat en viktig roll för kommunen in 
på 1900-talet där kommunens vapen avtecknar kom-
munens industrihistoria med hammare och tre kugghjul. 
För kommunen är det framför allt industri präglat av 
metallförädling och verksamheter som utnyttjat vatten-
kraften; först kvarnar och sågar och senare elkraftstatio-
ner. Vid sidan av de betydande järnindustrierna såsom 
i Hallsta och Trång tillkom ett annat betydande företag, 

Sörstafors pappersbruk som blev det enda i sitt slag i 
länet. Andra verksamheter var tidigare etablerade på 
platsen med tegelbruk, sågverk och benstamp, där pap-
persbruket blev en utveckling av detta. Även för Sörsta-
fors drog man fördelar av Strömsholms kanal med 
sjösystem för transport och vattenfallet på platsen gav 
goda förutsättningar för exploatering för kraftproduktion. 

Bruken som etablerades i Hallstahammar kom starkt 
att prägla samhällsstrukturen i området, där företagen 
bland annat verkade för uppförandet av arbetarbostä-
der och allmänna byggnader runt om i samhället. Även 
kring Sörstafors kom ett mindre brukssamhälle att växa 
fram i anslutning till pappersbruket. 
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3. Kulturhistorisk utredning

Karta över Västmanlands län, lan-
mäteriets kartarkiv. 
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2. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Strömholmskanalen
Längs Kolbäckens vattensystem anlades Strömsholms 
kanal vilken invigdes år 1787 men stod helt klar 1795. 
Kanalen blev 11 mil lång, en av Sveriges längsta ka-
nalsystem och flyter fram från Smedjebacken i Dalarna 
i norr, genom Västermanland till Mälaren i söder. Idag 
passerar kanalen fem kommuner; Smedjebacken, 
Fagersta, Surahammar, Hallstahammar och Västerås. 
I Hallstahammars kommun finns 12 slussar och har 
en fallhöjd på 50 meter på sin väg genom kommunen. 
Historiskt har kanalen använts för transport av järn från 
Bergslagen för att sedan tas vidare ut i världen, vilket 
fortgick under närmare 250 år. Anläggande av järnvä-
gen och förbättrade landvägar drabbade sjötransporten 
hårt på 1900-talet och år 1954 hade trafiken nästan 
helt upphört. Kanalens kulturhistoriska värden framhölls 
dock och ett restaureringsarbete påbörjades 1965 var-
efter farleden åter kunde öppnas 1970 då som rekrea-
tionsled. 

Behovet av farbara transportleder för att tillgodose 
bergsbrukens transportbehov gav upphov till byggandet 
av Strömsholms kanal. Det var Bergskollegium som 
gav Johan Ulfström i uppdrag att leda projekteten och 
byggandet av Strömsholms kanal. Bygget påbörjade på 
flera platser längs med Kolbäcksån och redan år 1787 
reste dåvarande kung Gustav III på inspektion till byg-
get av kanalen och kungen gav slussarna dess namn 
de har kvar än idag. Byggandet av kanalen krävde ett 
stort antal personer och det uppskattas att uppemot 100 
000 personer deltagit med byggnation och ombygg-
nader av kanalen. Vid ombyggnationerna 1842-1860 
deltog 1 613 462 dagsverken. 

Vid anläggande av kanalen stötte byggarna på de störs-
ta problemen i Hallstahammar, det gick inte att gräva 
på planerad plats från Kolbäcksån upp till Skantzen. 
Försöken att gräva kanalen här pågick under 3 år, men 
på nästkommande dag hade jorden varje gång åter-
ställts till ursprunglig utformning. Platsen fick namnet 

”lurgropen”, än idag kan man se var försöken att gräva 
kanalen i rak riktning från Skantzen till Kolbäcksån 
pågick. Efter alla misslyckade försök gav man efter tre 
år upp och var tvungen att lägga en 90 graders böj och 
bygga Sörkvarns trippelsluss. Den i sin tur gav upphov 
till en ytterligare 90 graders böj för utfart till Kolbäcksån. 
Finns det någon plats längs kanalen som båtkaptener 
och dess medhjälpare svurit och fått arbeta extra hårt, 
så är det i dessa böjar och i den höga stigning som de 
fem slusskamrarna tillsammans bildar. På den tiden 
fanns inga bogpropellrar och med handkraft fick båtarna 
svängas runt i kurvorna. Lasten kunde vara ända upp till 
60 ton.

Mellan åren 1842-1860 genomgick kanalen en stor 
upprustning och sedan 1960-talet används kanalen som 
rekreationsled för fritidsbåtar efter att transportepoken 
av järnmalm fått sitt slut. År 1990 förklaras kanalen som 
byggnadsminne och är idag även utpekat riksintresse 
för kulturmiljövården. 

Till kanalen hör förutom själva farleden hör även bygg-
nader och anordningar kopplade till anläggningen i form 
av bland annat sluss- och brovaktarstugor med sina 
ekonomibyggnader, broar, bodar, kajer, bryggor, maga-
sinbyggnader, sättskjul. 

3. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Slussning vid Sörkvarn. Foto digitalt museum 
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3. Kulturhistorisk utredning

Flygfoto över Strömsholms kanal vid 
Kolbäcken. Foto digitalt museum.
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3. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Sörstafors
Före Sörstafors industrimiljös utveckling var området en 
del av jordbrukslandskapet. Enligt en Lagaskifteskarta 
från 1849 tillhörde marken Sörsta by om tre gårdar, där 
marken var en del av Gård nr 1 Backe, ett kronoskat-
tehemman om 1 mantal.  På kartan kan man se att 
bebyggelse inom dagens industriområde och inom be-
byggelsemiljön väster om Svenbybäcken, där delar av 
bebyggelsen kan vara från denna tid fortsatt bevarad. 
Byläget ligger i väster och är idag en del av Sörstafors 
bostadsbebyggelse sydväst om Sörstafors industrimiljö. 
På kartan syns även den äldre landsvägen som då 
hade sin sträckning igenom Sörstafors, där dagens väg 
252 inte fanns. Invid Kolbäcksån syns Kung Karl XI: s 
sluss och Prästforsen med fördämning. Marken prägla-
des av ängs- och åkermark kring bebyggelsen.

Den industriella epoken i Sörsta tar sin början
Den industriella epoken för Sörstafors tar sin början vid 
mitten av 1800-talet, där Prästforsens kraft vid Kolbäck-
en började utnyttjas för olika industriella verksamheter. 
År 1849 anlades på platsen för dagens Sörstafors ben-
stamp, sågverk och tegelbruk vilka varade på platsen 
under en tjuoårsperiod. 

Sörstafors mer storskaliga industriverksamhet tog sin 
början den 14 september 1869 då nyblivna Sörsta-
fors Trämassefabriks AB med J T Munktell i spetsen 
förvärvade anläggningen. År 1871 stod den nya pap-
persmassafabriken klar. År 1888 togs verksamheten 
över av C Emil Hæge och utvecklade verksamheten, 
där pappersbruket fick en maskinell papperstillverkning. 
Den 18 september 1900 utbröt en brand som ödelägger 
stora delar av anläggningen, men redan året därpå är 
verksamheten åter i drift. Under brukspatron Hægers 
fortsatta ledning fick Sörstafors sin första sulfitfabrik. 
För att kunna införa elektricitet köptes Norrkvarns kraft-
station 1907.  
Surahammars bruk förvärvade anläggningen 1918 och 
i och med detta vidtog en ny epok i Sörstafors historia 

med komplettering av nya byggnader och modernise-
ring av anläggningen, där många tillägg som tillkom 
under 1920-30-talet fortsatt präglar miljön idag. Av de 
nya förändringarna som skedde vid den tiden kan näm-
nas sliper i som togs i drift år 1926, äldre träkonstruk-
tioner i fabriksbyggnaden ersattes med betongbjälklag. 
Skorsstenen höjs från 32 till sina idag 63 meter år 1930. 
Syrahuset med sitt gjutna betongtorn uppfördes 1932-
33.  År 1936 invegs det nya kontoret invid anläggningen 
och under 1930-talets sista år förnyas maskinparken för 
en ökad massa- och pappersproduktion. 

Tiden för andra världskriget ledde till en stagnation inom 
verksamheten, som för så många andra industrier vid 
tiden. Under 1950-talets efterkrigstiden blev Sörstafors 
pappersbruks sista storhetstid, varefter dock produk-
tionskostnader och minskad efterfråga ledde till en 
stagnation vid decenniets slut. Till detta ökade miljökrav 
på fabriker vilket hade som följd att modernisera driften, 
detta ledde till slut till att verksamheten lades ned år 
1966. 

Efter pappersepoken som varade i närmare hundra år 
tog Varnäsföretagen över och etablerade en metallindu-
stri i de gamla industrilokalerna. Verksamheten fortgick 
på platsen men genom ett ägarbyte 2009 kom till slut 
produktionen att lägga ner 2016 varefter industribebyg-
gelsen varit sparsamt utnyttjade. Idag utnyttjas delar av 
lokalerna för olika småverksamheter, bostäder och för 
kontor. 

Kraftstation och sluss
Invid industriområdet mot den östra stranden anlades 
en av Strömsholmskanalens slussar som fick namnet 
Konung Karl XI. Se vidare faktaruta. 

Sörstafors kraftstation (1937) 

Utdrag ur Lagaskifteskarta över Sörstaby 1850

Ekonomisk karta 1962. bebyggelsen återspeglar dagens 
bebyggelsestruktur. 
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Sörstafors är inringat med sträckad linje. Häradsekonomisk karta från 
sekelskiftet 1900, lantmäteriets kartarkiv.

3. Kulturhistorisk utredning
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3. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Historiska flygfoton

Flygfotot är taget innan 1950-talet. Här får man en god bild av pappersbruket och dess pågående verksamhet innan om- och tillbyggnader som skedde på 1960-70-talet när bruket får en ändrad 
verksamhet. I bakgrunden syns de tidigaste egnahemsbebyggelsen i Lyckhem på tidigare jordbruksmark. Invid Kolbäcksån söder om syns staplat timmer på långa rader. Omgivningen präglas 
av jordbruksmark som ansluter direkt till bebyggelsemiljön där grönskan framför allt präglar miljöer med bostadsbebyggelse. En stor del av bebyggelsen på foto finns kvar än idag, den del som 
framför allt förändrats är den småskaliga brokiga bebyggelsen sydväst om  industrin, öster om den gamla landsvägen som gick genom Sörstafors. 
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3. Kulturhistorisk utredning

Inzomad vy över norra delen av området med Lyckhems arbetarbostäder, de långa rader med timmer. Längst ned i bild syns stallet, magasinet, disponentvillan och brukshotellet som omgärdas 
av grönska och staket mot industriområdet. 
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3. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Historiska foton miljön kring Sörstafors

Foto från 1890-tal innan branden. Kolbäcksbygdens foto. Foto över verksamheten 1904, digitalt museum

Fotona visar Sörstafors kring sekelskiftet. Vid denna tid var timret ett tydligt inslag i miljön, 
vilket var en förutsättning för bruket. Här syns de stora maskinhallen och ingenjörskon-
toret mot östra fasaderna. I bakgrunden den högre kokeribyggnaden. Vid denna tid var 
skorstenen inte liga hög som idag. Bilden längst ner till höger visar den äldre bostadsbe-
byggelsen som fanns vid tiden, där flera fortfarande är bevarade. 
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3. Kulturhistorisk utredning

Foto 1945Foto 1945

Foto över verksamheten 1904, digitalt museum

Fotot längst ned till höger är också ett äldre foto innan industri kompletterades med nya byggan-
der. Gentemot idag är det gamla kokhuset en tydlig del av siluetten tillsammans med skorstenen. 
De övre fotona visar Sörstafors förändring, nu har skorstenen förlängts och syratornet tillkommit. 
På den övre vänstra bilden syns tvättstugan som idag är förfallen. I förgrunden syns brukets träd-
gårdsodlingar kopplat till arbetarbostäderna. 

På de båda högra fotografierna syns hur vattnet var mer närvarande i miljön historiskt. 
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3. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Anställda vid bruket 1930-talet. 

Anställda vid bruket 1920-taletKolbäcksbygdens foto. 

Foto från innefrån fabriken 1927

Historiska foton miljön av människor och inifrån industrin
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Foto från innefrån fabriken 1927

Foto från innefrån fabriken 1927

3. Kulturhistorisk utredning
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3. Kulturhistorisk utredning

Kulturmiljöns värden
Kulturhistorisk värdering 

Sörstafors präglas av en bärande berättelse i form av 
den industriella verksamheten på platsen som utveck-
lats från 1850-talet till framför allt andra hälften av 
1900-talet då pappersbruket flyttades. Verksamheten 
pågick under namnet Sörstafors bruk dock fram till 
2010-talet men med inriktning mot metallindustri. 

Bebyggelsemiljön utgör tydliga uttryck för verksam-
hetens utveckling och framväxten av ett mindre bruks-
samhälle med arbetarbostäder. Miljön utgör en tydlig 
processkontext där Sörstafors på ett pedagogiskt sätt 
berättar om den industriella utvecklingen på platsen, där 
äldre industribyggnaderna kan ge en förståelse för hur 
en industrimiljö vid förra seklet bedrevs samtidigt som 
de med sina tillbyggnader berättar om hur industriverk-
samheten har förändrats och utvecklats över tid.
Sörstafors är en helhetsmiljö där industrianknuten 
bebyggelse, kontorsbyggnader och bostäder och andra 
byggnader kopplade till arbetarna och arbetet finns 
representerade. 

Sörstafors läge invid Strömsholms kanal vittnar om 
betydelsen till god kommunikation och kraftkälla där 
Strömsholms kanal utgjorde en förutsättning för detta 
vid anläggandet. 

Bebyggelseutvecklingen av arbetarbostäder har tydliga 
årsringar där de äldsta bevarade arbetarbostäderna 
ligger i nära anslutning till industrin. Vid 1900-talets 
första hälft, och behovet av arbetarbostäder i koppling 
till industrin växte, planerades nya områden på lättbe-
byggd mark i anslutning i separata områden i form av 
egnahemsbebyggelse. Bebyggelsen är tydliga exempel 
på bostäder för arbetarna, från de tidiga egnahems-
bebyggelsen från 1910-40-talet och modernismens 
småhus från 1950-60-talet. 

Även om industrin idag är nedlagd och delar av miljön 
förfallit och växt igen finns det forfarande en hög läsbar-
het av miljön som är lätt att uppleva och utläsa. Äldre 
strukturer i form av väg- och järnvägsstrukturer och an-
läggningar är delvis skönjbara och kan med fördel lyftas 
fram och förstärkas. 

Sörstafors har med sin höga skorssten utgjort ett 
landmärke i bygden i över 100 år och markerar och 
exponerar brukets läge i det omgivande flacka odlings-
landskapet.

Sörstafors bedöms som helhet ha en högt kulturhisto-
riskt värde lokalt men även regionalt som ett sällsynt 
exempel på likartade industrier i länet. 

1. MÖJLIGHET TILL KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE 
Vilka karaktärsdrag, egenskaper, uttryck och särar-
ter är kopplade till den avgränsade historien. 

2. KULTURHISTORISK HELHET 
Hur väl ger miljön en fullständig bild av den större 
kontexten?

3. KULTURHISTORISK RELEVANS 
I vilken grad är företeelsen känneteckande, har 
utgjort förebild eller varit särskilt betydelsefull ur 
ett internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt 
perspektiv? 

Kriterier för kulturhistorisk värdering

Sörstafors bedöms som helhet vara en särskilt värdefull 
miljö enligt PBL 8 kap. 13 §. All bebyggelse är represen-
tanter och uttryck för Sörstafors kulturmiljö där värdet 
för enskilda byggnader varierar från högt till miljöska-
pande. 
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3. Kulturhistorisk utredning
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3. Kulturhistorisk utredning
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Uttryck för riksintresset – är sådana inslag 
i landskapet som är ett resultat av den 
kulturhistoriska utveckling som legat till 
grund för utpekandet av riksintresset och 
som anges i riksintressebeskrivningen. 
Uttrycken kan bestå av hela miljöer, mindre 
områden, markslag, byggnader, anlägg-
ningar, lämningar, egenskaper och karak-
tärsdrag samt visuella, funktionella eller 
andra samband mellan dessa. - RAÄ

Miljöns koppling till riksintresset Strömsholms kanalmiljö

Motivering: 
Järnbruks- och kommunikationsmiljö i sammanflätat 
transport- och produktionssystem med landets näst 
äldsta kanal utmed Kolbäcksån och dess sjösystem. 
(Tidigindustriell miljö, Bruksmiljö, Slottsmiljö, Kraftverks-
miljö).  

Relevanta uttryck:

Uttryck för riksintresset: 
Järnbruken är lokaliserade till forssträckor där kanaler 
med slussar bildar transportleder förbi fallen. Kanalen, 
från 1776-95, är ombyggd under 1800-talet. Trångfors 
hammarsmedja från 1799-1800, med bevarad interiör, 
kolhus och arbetarbostäder. Kraftstation uppförd 1898-
99. På det s.k. Skanzenområdet finns brukskontor, bo-
stad för den kanalansvarige samt Mekanikhus (teknisk 
chef), arkivbyggnad och f.d. gästgiveri. Det av Tessin 
d.ä. ritade Strömsholms 1600-talsslott med slottskapell 
från 1700-talet är uppfört efter ritningar av Carl Hårle-
man. På området har sedan 1500-talet funnits stuteri, 
och omgivande landskap är starkt präglat av hästarnas 
bete. (Kanalmiljön berör även Fagersta och Suraham-
mars kommun).

Bedömning Av Sörstafors koppling till riksin-
tresset:
Sörstafors pappersbruk är inte en del av utvecklingen 
av Bergslagen och bruksbygds järnhantering som an-
knyter till Strömsholmskanalen. Dock utgör Sörstafors 
ett viktigt upplevelsevärde invid kanalen som en indu-
strimiljö som är nära kopplat till kommunikationsmiljön 
där kanalen var en viktig transportled och kraftkälla. 
Sörstafors utgör därmed ett uttryck för industrialisering-
en och framväxen av större industrikomplex i koppling 
till Strömsholmskanalen. Kopplingt till indstrin finns 
förutom industrimiljöns bbeyggelsemiljö, kraftverkstatio-
nen med damm.  

3. Kulturhistorisk utredning

Utdrag ur länsstyrelsen kartjänst, där del av riks-
intresset Strömsholms kanal finns med. 
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Karaktärisering - Bärande egenskaper, uttryck och särdrag
Det kulturhistoriska värdet uttrycks i den fysiska miljön genom värdefulla egenskaper, särdrag och karaktärsdrag som är viktiga att ta hänsyn till för att värdet ska bibehållas. 
Det innebär att vissa av dessa egenskaper och karaktärsdrag inte kan ändras eller tas bort utan att värdet skadas. Att bevara miljöns uttryck och värden är att främja en god 
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Övergripande karaktär för Sörstafors

3. Kulturhistorisk utredning 

• Sörstafors bruk ligger strategiskt invid Kolbäcksån. 

• Miljön omgärdas av ett utpräglat jordbrukslandskap 
som mot väster bjuder in till långa utblickar och vyer 
över det omgivande jordbrukslandskapet. 

• Miljön upplevs framför allt från väg 252 och E18 och 
från vattenrummet längs med Kolbäcksån.

• Sörstafors med den 63 meter höga skorsstenen blir 
ett tyligt landmärke i landskapet. 

• Den höga skorsstenen som signalerar industrimiljön 
kan idag skönjas från vypunkter utifrån vägen, där 
sikten blir begränsad med hänseende till uppvuxen 
grönska på tidigare upplagsytor till fabriken. 

• Den äldre industrimiljön och de äldsta bostäderna 
kopplade till industrin är koncentrerade öster om 
väg 252 och väster om ån, där hela miljön ramas in 
av uppvuxen grönska. 

• Norr om Sörstafors industrimiljö ligger ett mindre 
bostadsområde - Lyckhem med småhusbebyggelse 
som utvecklast från första hälften av 1900-talet och 
framåt.

• Sydväst om väg 252 finns ytterligare ett bostadsom-
råde med småhusbebyggelse som ursprungligen 
utvecklades i koppling till industrin som började 
bebyggas från mitten av 1900-talet. 

• Genom landskapet löper Kolbäcksån (Strömholms-
kanalen) i nord-sydlig riktning och genom området 
ringlar Svenbybäcken sig fram som blir en tydlig 
struktur i miljön med flera övergångar. 

• Från Kolbäcksåns vattenrum och från dess östra 
strand kan industrikomplexet med dess monumen-
tala tegelvolymer upplevas. Här blir industrimiljön 
påtaglig och blir en del av och kan tydligt kopplas 
samman med kraftverket med dess vattenspegel.  

• Två infartsvägar leder in i miljön kring Sörstafors, 
där den norra infartsvägen blir en tydlig axel in mot 
industriområdet där vägen kantas av en enkelsidig 
allé med lövträd. 

• Bostadsbebyggelsen präglas av bebyggelse från 
senare delen av 1800-talet och 1900-talets första 
hälft där trä är tongivande med tak täckta med rött 
tegel. 

• Industrimiljön präglas av olika byggnadskroppar och 
volymverkan där rött tegel är tongivande. Utveck-
lingsfaser syns tydligt. 

• Den höga skorsstenen kokhuset och syratornet blir 
tydliga blickfång i miljön och signalerar tydligt dess 
funktion som industrimiljö. Det öppna omgivande 
landskapet möjliggör att skorsstenen kan synas på 
långt håll i landskapet och blir ett tydligt landmärke i 
det flacka landskapet. 

• Inom miljön finns flera äldre strukturer i form av 
väg- och järnvägssträckningar, broar, stenmurar och 
andra element som kan berätta om dess tidigare 
verksamhet. 

• De olika funktionerna inom miljön återspeglas i 
mark- och grönstruktur. Miljön närmast industrin 
är rationell med stora delar hårdgjorda ytor med 
sparsamt med inplanerad grönska. I koppling till bo-
stadshusen omges bebyggelsen av stora uppvyxna 
tomter med inslag av äldre lövträd. 

• De äldre upplagsytorna i norr och söder präglas av 
slyväxtlighet som kommit ta över markytorna. 
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3. Kulturhistorisk utredning
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3. Kulturhistorisk utredning 

Det öppna flacka svagt böljande  slättlandska-
pet bjuder in till siluettverkan och djup. Land-
skapet bjuder in till långa siktlinjer och vyer.

I detta avsnitt presenteras ett urval av värdefulla 
vyer som kan beröras av utveckling inom Sörsta-
fors, där Sörstafors idag utgör ett tydligt landmärke 
i det omgivande landskapsrummet. 

Valet av vyer har utgått från möjligheten att i vyerna 
avläsa och förstå det kulturhistoriska berättar-
innehållet och uppfatta karaktärsdragen i land-
skapsrummet. Valet av vyer har även gjorts med 
utgångspunkten att det som framträder i vyerna 
kan komma förändras av den föreslagna exploate-
ringen. Det skulle kunna påverkan möjligheten att 
avläsa och förstå berättarinnehållet och uppfatta 
bärande karaktärsdrag. Vyerna har även valts uti-
från var uttryck för riksintresse för kulturmiljövården 
framträder.   

Blåa vyer i kartan har inte fotograferats inom ra-
men för projektet, men bedöms mycket viktiga 
att studera vidare infom en kommande plane-
ring av området. 

Värdebärande vyer i koppling till Beckholmen och omgivande stadsrum

Bild från Googlemaps

Vyer att studera vid pla-
nering av tillägg inom 
miljön

Vyer kopplade till upp-
levelsen av riksintresset 
i koppling till Sörstafors 
bruk

Vypunkter, blickfång

Vy 1 - vy mot Sörstafors mot Sydöst

Från E18 som går i öst-västlig riktning genom det öppna 
landskapsrummet bjuder det flacka slättlandskapet in 
till långa utblickar mot omgivande utpräglade jordbruks-
landskap. Skogsbeklädda höjdryggar och bebyggelselä-
gen skapar siluettverkan. Sörstafors höga skorsten blir 
ett tydligt landmärke i landskapsbilden. 
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3. Kulturhistorisk utredning

Vy 2 - Vy mot öster med Sörsta i ryggen

Med Sörsta i ryggen skapas en tydlig siluett mot öster 
med Sörstafors industrikomplex där den höga skorsste-
nen blir ett tydligt blickfång. I förgrunden ligger delar av 
brukets arbetarbostäder. Karaktäristiskt blir de tre min-
dre egnahemshusen från 1930-40-talet som ligger på 
rad längs med väg 252. hela miljön ramas in av grönska 
som präglas av lövträd. Vintertid kommer siluetten att 
ändras och andra delar av miljön som idag skymms av 
grönska bli synligt.  Väg 252 blir en tydlig gräns mellan 
bebyggelsen inom Sörstafors och det av jordbruket 
präglade landskapet med större sammanhängande 
jordbruksmark. 
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3. Kulturhistorisk utredning 

Bild från Googlemaps

Vy 3 - Vy från väg 252 norrifrån

Från väg 252 skaps olika vyer sommar och vintertid. 
Där tidigare upplagsmarken på vägen svänstra sida 
sommartid i stora delar symemr vyn mot Sörsta-
fors industrikomplex, där endast tornet kan skönjas 
mellan trädtopparna. Väg 252 blir en naturlig entré 
in mot området, varifrån infartsvägen även ansluter. 
Höger i bild (motväster) ansluter det utpräglade slätt-
landskapet präglat av en agrar användning. 
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3. Kulturhistorisk utredning

Bild från Googlemaps

Vy 4 - Vy från väg 252 söderifrån

Från väg 252 skapas olika vyer sommar och vintertid 
med hänseende till att grönskan kring Sörstafors präg-
las av lövträd. Här går vägen genom ett mer småskaligt 
landskapsrum tydligt inramat av Sörstafors mot norr, 
Kolbäcksån kantad av grönska i öster och Sörsta med 
bostadsbebyggelse mot väster. I vyn blir skorstenen och 
kokhuset tydliga blickfång och landmärken i landskaps-
bilden. Även från detta håll skapas en tydligt entré mot 
Sörstafors.
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3. Kulturhistorisk utredning 

Värdebärande siktlinjer, vypunker och fondmo-
tiv inom miljön
Från olika platser inom miljön skapas olika siktlinjer och 
motiv inom miljön som möjliggör upplevelsen av de kul-
turhistoriska värdena inom Sörstafors. Vägarna skapar 
tydliga siktlinjer längs infartsvägarnas raka sträckningar 
där vägarna präglas av småskalighet och planerad 
grönska. Industribebyggelsen tornar upp sig och blir 
blickfång och motiv i vyer. 

Industrikomplexet med dess varierande volymverkan 
skapar olika fondmotiv från olika platser i miljön, där 
man från de öppna rummen kan uppleva olika fondmo-
tiv i olika riktningar. Idag finns inga avvikande tillägg i 
miljön vilket bidrar till höga upplevelsevärden där de 
kulturhsitoriskt intressanta byggnaderna får ta plats. 

Byggnadernas placering mot ån skapar tydliga siktlinjer 
och utkiksplatser som ger möjlighet att uppleva den 
riksintressanta miljön, där ljudet från vattnet bidrar till 
upplevelsen. 

Området väster om bäcken om man står norr om Sy-
rahuset är det den gamla transformatorstationen och 
oljecicternen som blir tydliga blickfång där industrikom-
plexet kantar blickfånget åt söder. 

Från infartsvägen upp mot gårdplanen blir ladugården 
ett tydligt blickfång mot öster, den äldre bostads- och 
kontorsbebyggelsen mot norr tillsammans med de upp-
vuxna lövträden och mot söder är det industrikomplexet 
med sitt varierande fasaduttryck där tegel är tongivande 
och binder ihop bebyggelsen. 
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Siktlinjer längs Sörstaforsvägen

Sörstaforsvägen består av två sammankopplade vägsträckningar i en form som 
kopplar till området olika delar och funktioner. Delar av vägen genomområdet är en 
del av den gamla landsvägen innan väg 252 som gick igenom Sörstafors och vidare 
norr om området längs med ån bort mot Lyckhem. De raka vägarna bjuder i till tydliga 
siktlinjer. Vägarna är småskaliga och grusbelagda och omges av inplanerad grönska 
i form av lönnar av olika ålder. Från den södra infartsvägen skapas en tydlig siktlinje 
mot industrikomplexet och de högre delarna inom anläggningen med skorstenen och 
kokhuset. 
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3. Kulturhistorisk utredning 

Siktlinjer och vypunker inom miljön

1

1

2

2

3

4

5
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3. Kulturhistorisk utredning
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3. Kulturhistorisk utredning 
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3. Kulturhistorisk utredning
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3. Kulturhistorisk utredning 

Exempel på fondmotiv

Från den öppna rummen och längs med de småskaliga 
vägarna som leder runt miljön upplevs olika delar av 
miljön. 
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3. Kulturhistorisk utredning 

Värdebärande strukturer och anläggningar

Allékantade infartsvägen till Sörstafors bruksmiljö Kraftverksmiljön kopplad till industri med dammvall och tillhörande attibut längs ån. 

Här syns uppvuxna ädellövträd kopplad till väg och äldre bebyggelse, äldre vägstrukturer och till höger ringlar bäcken 
fram. 
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3. Kulturhistorisk utredning

Äldre broar som leder över bäcken. Bäcken som slingrar genom området Struktur efter tidigare järnvägssträckning in 
till området. 

Kallmurade stenmurar är inslag i miljön. Kallmurade stenmurar är inslag i miljön. Skylt på en av broarna. 
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Bebyggelsen

• Arkitekturen präglas av senare delen av 1800-talet 
in på 1900-talets första hälft. 

• Industrikomplexet präglas av en variation i bygg-
nadsvolymer, sammanbyggda som tydligt visar 
fabrikens utbyggnadsfaser. Olika tiders utbyggan-
ders uttrycks tydligt i fasadernas uppbyggnad och 
material där tegel från olika tider och fönster blir 
tongivande. 

• Tongivande för bostads- och kontorsbebyggelse är 
trä och puts där olika tidsepoker i arkitektur lätt kan 
utläsas och upplevas i olika byggnader.

• Inom miljön sticker skorsstenen, kokhuset och 
syratornet ut i sin höjd och volym gentemot övrig 
bebyggelsen. 

3. Kulturhistorisk utredning 
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3. Kulturhistorisk utredning

1. Disponentvillan

2. Brukshotellet 

3. Chefsbostaden

4. Lönekontoret

5. Sädesmagasin/garage

6. Stall/ladugård 

7. Garage (brandstation)

8. Syrahuset

9. Renseriet

10. Fabriken med olika funktioner och utbyggnadsfaser.

11. Tvättstugan

12. Transformatorstationen

13. Oljecisternen

14. Förrådsbyggnader

15. Bostadshus

16. Byggnad invid ån

17. Bostadsbebyggele kopplad till industrin. 

Sörstafors bruk

1
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3. Kulturhistorisk utredning 

1. Brukshotellet
2. Disponentvillan
3. Chefsbostaden
4. Lönekontoret

123

4

Kontor- och bostadsbebyggelse 
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3. Kulturhistorisk utredning

Sörstafors industribebyggelse
5. Sädesmagasin/garage

6. Stall/ladugård (?)

7. Garage (brandstation)

8. Syrahuset

9. Renseriet 

9

7
8 6

5

5
6 7
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3. Kulturhistorisk utredning 

Sörstafors industribebyggelse

10.Fabriken med olika funktioner och utbyggnadsfaser.

Kontorsbyggnaden sammanbygd med industrikomplexet. 
Kontorsbyggnaden har en tydlig avvikande utformning med 
sin klassicistiska utformning med putsade fasader. Mycket 
välbevarad. 

Industrikomplexet sett från gårdsplanen, här syns olika delar av industrins 
produktionskedja i bebyggelsen med olika volymer för dess funktion. Tegel är 
tongivande där skorsstenen och kokhuset reser sig över övriga byggandsvoly-
mer. Vänster i bilden syns syrahuset med dess torn (1933). Syrahuset avviker 
med sina bara konstruktuion i platsgjuten betong med insalg av tegel. 

Från ån får man en storslagen vy mot industrikomplexet med 
dess varierande volymverkan där tegel präglar beyggelsen.
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3. Kulturhistorisk utredning 

Sörstafors industribebyggelse
11. Tvättstugan

12. Transformatorstationen

Övrig bebyggelse kopplad till industrin

13.Oljecisternen

14. Komplementbyggnader

15. Bostadshus

16. Byggnad invid ån
17. Bostadsbebyggelse kopplad till industrin.  

11

12
13

14

14

Tvättstugan (1936-37), idag förfallen omgiven av uppvuxen 
slyvegetation. Betonggrund, tegelmurade våningsplan och 
nedrasat sadeltak. 

Enkla komplementbyggander, större volymer i trä och delvis glädda med falsad plåt. Miljön har eftersatt underhåll med 
uppvuxen slyväxtlighet. I anslutning finns äldre strukturer i form av järnvägens tidigare sträckning och vägsträckning ige-
nom området som vidr ansluter till industrikomplexet öster om bäcken. 

Vy mot väster, här syns del av industrikomplexet (nr10) till vänster i bild. Vägen leder ner och kantar bäcken som ringlar 
genom området. På andra sidan bäcken skönjas transformatorstationen (nr12), oljecisternen (nr13) och komplement-
byggnaderna (nr 14). 



53
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17

17 15 13

16

Bostadsbebyggelse från senare delen av 1800-talet och 
1900-talets första hälft. Hela miljön präglas av grönska och 
byggnader i 1 1/2 till två våningar med träfasader och sadel-
tak är tongivande. 

Längs den småskaliga grusade vägen ligger ett mindre 
bostadshus från 1800-talet, tillbyggt på 1942. En våning, 
stående locklistpanel målad i röd salmfärg, sadeltak täckt 
med taktegel. 

Oljecicternen från 1950-talet som ligger i anslutning till trans-
formatorhuset. Idag förfallen och ej i bruk. 

Längs med landsvägen 252 ligger egnahemsbebyggelse från 1930-40-talet karaktäristiskt indragna från vägen i 1/2 plan om-
givna om stora tomter präglad av grönska. Mot vägen skärmas tomten av med låga staket. 

Ån har varit en viktig del av verksaheten, dit timmret kom 
genom flottning. Idag syns tidigare verskameht mot ån ge-
nom äldre strukturer iform av bla kallmurande kajkanter och 
skärmtak på stolpverk.  
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2. Kulturhistorisk utredning3. Kulturhistorisk utredning

Att värna kulturmiljön

Känslighetsanalysen utgår från risken att de utpeka-
de värdena förvanskas eller minskar vid förändring, 
ändring eller tillägg. Analysen klargör kulturmiljöns 
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhis-
toriska karaktär eller värde påtaglig förändras. Grunden 
i analysen är de värdebärande uttrycken, strukturer och 
samband som är särskilt nödvändiga för företeelsens 
helhet och relevans. 

Känslighet - tålighet-potential

Helhet
Sörstafors består av värden kopplade till verksamheten 
som bruks- och industrimiljö som utvecklas mellan 
1870- fram till framför allt 1960-talet. 

Miljön ligger i en omgivning med höga värden där 
Strömsholmskanalen är utpekat riksintresse för kultur-
miljövården. Här bedöms åtgärder som blir visuellt syn-
liga från kanalen och som inte kan läsas samman med 
Sörstafors industrimiljö. Vidare är landskapet västerut 
ett öppet jordbrukslandskap med vyer och utblickar som 
bidrar till att åtgärder som utförs inom planområdet kan 
påverka omgivningen som präglas av en agrar använd-
ning. 

Inom planområdet finns stor potential att utveckla 
området, där kulturhistoriska värden kan stärkas och 
äldre strukturer och blickfång i landskapet återskapas 
och förtydligas. Idag har uppvuxen slyliknande vegeta-
tion bidragit till att Sörstafors inte är lika visuellt synligt 
från omgivningen. Känsligheten ligger framför allt i 
möjligheten att fortsatt utläsa Sörstafors karaktäristiska 
industrimiljö med äldre intilliggande bostadsbebyggelse 
i koppling till industrin. 

Riksantikvarieämbetets kriterier för 
känslighetsbedömning.

1. Värdena är knutna till uttryck för en avgrän-
sad period, kan vara känslig för dominerande 
nutida tillägg.

2. Landskapet är präglat av och värdena är 
knutna till utveckling av en viss verksamhet 
eller aktivitet över tid, kan vara känsliga för 
tillägg som saknar samband med verksam-
heten eller aktiviteten. 

3. Uttrycken återspeglar olika tiders kontinu-
erligt nyttjande av en viss plats, kan vara 
känsliga för tillägg som förändrar eller bryter 
mot platsens specifika förutsättningar och 
egenskaper. 

Vyer
Känslighetsanalysen behöver även bedöma förvänta-
de tilläggs påverkan på riksintressets bärande uttryck. 
Övergripande kan konstateras att hela riksintresset 
Strömsholmskanalen är som helhet mycket känsliga för 
åtgärder som innebär att utpekade värden minskar och 
blir svårare att uppleva och utläsa. Vidare är riksintres-
set mycket känsligt för utradering eller skada på fysiska 
uttryck kopplade till riksintressets värden. Sörstafors 
bruk utgör en del av uttryck för riksintresset där ån som 
kraftkälla och transportled varit en förutsättning för dess 
anläggande. Anläggningen ligger i direkt anslutning till 
ån och förändringar inom Sörstafors kan innebära en 
visuell påverkan mot årummet och minskar läsbarhet av 
industrimiljön som verksamhet. 

Ett antal vyer i anslutning till miljön har valts ut, dels 
med utgångspunkt i påverkan på utpekat riksintresse 
för kulturmiljövården samt hur Sörstafors med dess 
skorsten och andra högre anläggningar och byggnads-
delar inom miljön upplevs på håll i det öppna land-
skapsrummet. Här handlar det både om upplevelsen av 
Sörstafors som industrimiljö och hur en förändring inom 
Sörstafors kan komma att påverka omgivande utprägla-
de jordbrukslandskap. 

Siluetter -  motiv
Den finns en stor potential att stärka värdefulla siluetter 
inom Sörstafors, där vissa vyer och motiv inom miljön 
är känsliga för nya dominerade tillägg och exteriöra 
förändringar. Framför allt handlar siluetterna om det 
monumentala industrikomplexet där olika varierad 
volymverkan och den höga skorstenen, syratornet och 
kokhuset framträder. 
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Vyer att studera vid pla-
nering av tillägg inom 
miljön

Vyer kopplade till upp-
levelsen av riksintresset 
i koppling till Sörstafors 
bruk

Vypunkter, blickfång

Särskilt värdefulla byggnader och en viktig del 
av Sörsta fors industrimiljö - mycket känsliga. 
(I detta skede har endast exteriör bedömts)

Tåliga - Byggander som hör till verksamheten 
som har ett viss kulturhsitoriskt värden, där 
eftersatt underhåll påverkar dess värde.

Mycket känslig vägsträckning

Känslig vägsträckni

Äldre väg/järnvägsstruktur som har potential 
att stärkas och bli en del av nya vägstrukturer i 
området. 

Blickfång- högre byggnadsvolymer och 
anläggningar. 
Siluetter - motiv - där dess bärande karaktär 
ska fortsatt prägla i vyn mot dessa motiv. 

Särskilt värdefulla byggnader som är en viktig del av 
Sörstafors industrimiljö - mycket känsligta.  
(I detta skede har endast exteriör bedömts). 

Värdefull bebyggelse som är en del av Sörstafors 
industrimiljö - känsliga. Byggnadernas värde har på-
verkats av faasadändringar och eftersatt underhåll. 

Tåligt - Byggnadern som hör till verksamheten som 
har ett visst kulturhistoriskt värde, där har eftersatt 
underhåll påverkat dess värde. 

Äldre väg/järnvägssträckning som har potential 
att stärkas och bli en del av nya vägstrukturen i 
området.

Blickfång - högre byggnadsvolymer och anlägg-
ningar

Värdebärande Siluetter/motiv

Entréplan-knutpunkt  
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Blått område (nr 1)

Inom blått område ska bevarandeambitionen vara hög, 
där det är befintliga byggander och strukturer som skall 
vara utgångspunkt vid förändring. 

Kärnmiljön med industribebyggelse och äldre bostads- 
och kontorsbyggnader med trädgård och strukturer 
bedöms ha en hög känslighet för åtgärder som inte 
kan läsas samman med befintlig bebyggelse med dess 
bärande karaktär. De öppna ytorna bedöms känsliga för 
ny bebyggelse.

Råd 

• Området bedöms inte tåla förtätning genom uppfö-
rande av flera byggnader i motsvarande storlek som 
befintliga.

• Inom blått område får åtgärder vidtas som stärker 
upplevelsen av den industriella karaktären och möj-
ligheten att uppleva dess bärande värden.

• Möjlighet att stärka strukturer inom miljön, såsom 
bäcken och äldre sträckningen efter väg- och järn-
vägen.

• Om bebyggelsen kompletteras med mindre uthus 
ska dessa till volym och utformning ta stor hänsyn 
till miljöns utpekade värden.

• För att vidmakthålla de kulturhistoriska värdena be-
höver byggnaderna användas och det finns poten-
tial för olika verksamheter som fortsatt bidrar till att 
byggnaderna exteriört och interiört återspeglar sin 
tidigare användning.

• Mark och vegetation kring miljön behöver utformas 
med hänseende till den industriella användningen 
som varit på platsen. 

Bedömning av delområden
Orange område (nr 2-4)
Inom orange område krävs en hög ambition på anpass-
ning av nya tillägg. 

Nr 2 ligger lite avskiljt från kärnan av industrimiljön, och 
är inte en del av entrén in till området med gårdsplanen. 
Här finns en viss potential att utveckla ytan där stor 
hänsyn tas till omgivningen. Här kan den äldre struk-
turen efter anläggningen mot vattnet som angränsar i 
öster stärkas. 

Nr 3 har länge varit en del av industrimiljön och här 
finns ett flertal industrianknutna byggnader. Här har det 
även tidigare funnits arbetarbostäder och andra industri-
anknutna byggnader som idag är rivna. Genom området 
löper flera äldre strukturer med järnvägen och väg som 
har potential att stärkas. I öster ansluter bäcken som blir 
en tydlig gräns mot industrin i öster. Här finns potential 
att utveckla området där röda byggnader kan vara en 
del av denna utveckling och återställas exteriört, där 
byggnaderna får ny användning. Uppvuxna lövträd är 
känsliga för avverkning och bör bevaras och vara en del 
av grönstrukturen fortsatt. 

Nr 4 är ett område som är visuellt exponerat mot det 
öppna jordbrukslandskapet. Ytan väster om väg 252 är 
känslig för nya tillägg som blir blickfång och tar över i 
landskapsrummet både med hänseende till den agrara 
användningen mot väster och som bidrar till en skalför-
skjutning gentemot skorstenen inom Sörstafors bruk.

Råd 

• Här finns potential att restaurera och återanvända 
de idag förfallna byggnaderna inom område 3 - röd-
markerade byggande på kartan. 

• Exploatering inom orangemarkerade område (4)
behöver förhålla sig till Sörstafors bruksmiljö som 

Gult område (nr 5-7)
Inom gult område krävs en hög amition på anpassning 
av nya tillägg, där en större exploatering är möjlig.
 
5. Området utgörs av äldre yta för upplag till Sörstafors 
och bedöms inte ha höga naturvärden. Här bedöms 
området ha potential för utveckling av småhus och 
flerbostadshus om max två våningar. Tillägg behöver ta 
hänsyn till värdebärande vyer och siktlinjer, där Sörsta-
fors fabriker fortsatt ska upplevas som ett landmärke. 

6. Söderut finns två ytor som bedöms ha potential att ut-
reda för nya småhus/småskaliga flerbostadshus. Här är 
det viktigt att hänsyn tas mot omgivande landskapsrum 
speciellt söderut mot Prästgården som bedöms vara ett 
känsligt landskapsrum. Där bebyggelsen inte bör utgöra 
tydliga blickfång. 

7. I nordöst bedöms del av äldre upplagsytor ha po-
tential att utvecklas för bostäder i form av småhus som 
ansluter mot det befintliga området vid Lyckhem. Här 
finns en äldre vägsträckning vars struktur kan stärkas 
och bli en del av det nya området. 

Råd 

• Exploatering inom gulmarkerade områden behöver 
förhålla sig till Sörstafors bruksmiljö som landmärke, 
den visuella påverkan mot det öppna omgivande 

landmärke, den visuella påverkan mot det öppna 
omgivande landskapsrummet och Strömsholms 
kanal som är utpekat som riksintresse för kulturmil-
jövården. 

• Där område (3) särskilt behöver ta hänsyn till och 
förhålla sig till Sörstafors industrimiljö avseende 
placering, volymverkan och utformning. 
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1

3

7
5

6

4

2

Äldre väg/järnvägssträckning som har potential 
att stärkas och bli en del av nya vägstrukturen i 
området.



58

3. Kulturhistorisk utredning

Grönt område
Gröna område är zoner där ny exploatering bör undvi-
kas, här är det gröna värden som bör stärkas. 

Ån som utgör riksintresse för kulturmiljövården är myck-
et känslig för en minskad upplevelse av dess värden, 
här utgör Sörstafors bruk en del av upplevelsen. Där en 
hög känslighet finns för nya tillägg i koppling till Sörsta-
forsbruk som inte kan läsas samman med verksam-
heten eller underordna sig denna. Vidare tillägg som 
dominerar i vy från ån och blir blickfång och konkurrerar 
med Sörstafors industri som vymotiv. 

Inom miljön finns gröna värden däribland uppvuxna 
ädellövträd och allékantade vägar som är känsliga för 
avverkning. Bäcken som rinner genom området behö-
ver en grön skyddszon och det finns potential att stärka 
dess synlighet som en del av miljön. 

Gröna zoner bör betraktas som obyggbar mark för att ta 
hänsyn till platsens kulturhistoriska värden.

Råd 

• Trädgårdskaraktär i koppling till bostäder. 

• Spara uppvuxna ädellövträd inom miljön. 

• Stärk bäckens närvaro i miljön. 

• Spara grön zon mot vattnet, där givna siktlinjer ut 
mot ån kan stärkas. 

• För att göra ån mer tillgänglig kan en utredning 
avseende gångväg, spångar utredas. 

• Undvik asfaltering inom bostadsbebyggelse.

• Hårdgjorda ytor av industriell karkatär inom kärnmil-
jön för industrikomplexet. 

• Åkermark bör inte tas i anspråk för ny bebyggelse

Befintliga byggnader

Blåa byggnader

• Byggnader ska bevaras och underhållas på ett 
hänsynsfullt sätt. 

• Underhåll och reparationer ska ske med hänsyn till 
befintliga material och formspråk. 

• Urspungliga fönster, portar och ytterdörrar ska vär-
nas och underhållas. 

• Byggnadernas bärande karaktär ska bibehållas i 
utformning och material samt underhållas på ett 
hänsynsfullt sätt. 

• Tillbyggnader ska behandlas restriktivt.

Röda byggnader

• Byggnader bör bevaras och underhållas på ett 
hänsynsfullt sätt. 

• Kontoret (nr4) bör bevaras till volym och formspråk. 
Vid renovering bör dess ursprungliga arkitektoniska 
gestaltning och materialval vara vägledande. 

• Tvättstuga och transformatorstationen har stort 
behov av underhåll och är idag förfallna. Finns stor 
potential att återställa dessa byggnader exteriört 
och låta dessa fortsatt vara en del av miljön. 

• Underhåll och reparationer ska ske med hänsyn till 
byggnadens ursprungliga material och formspråk. 

• Ursprungliga fönster, portar och ytterdörrar ska 
värnas och underhållas. 

Grå byggnader

• Byggnaderna har idag en tydlig funktionellt uttryck 
kopplad till industrimiljön. 

landskapsrummet och Strömsholms kanal som är 
utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. 

• Volymstudier utifrån beskrivna siktlinjer i utredning-
en behöver studeras. 

• Inom område (5) bör befintlig kulle markerad gul på 
kartan bli en del av grönstrukturen inom denna del 
av planområdet. 



59

3. Kulturhistorisk utredning
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Äldre väg/järnvägssträckning som har potential 
att stärkas och bli en del av nya vägstrukturen i 
området.
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Antikvariskt stöd vid planläggning

Bevarande och utveckling står inte i motsats till varan-
dra, befintliga värden kan mycket väl berika och använ-
das i utveckling av ett område. I förvaltande samt för-
ändring av äldre miljöer bör de kulturhistoriska värdena 
utgöra en grundförutsättning för den vidare planeringen. 
Vid en framtida exploatering, utveckling eller förvaltning 
av området bör utgångspunkten vara med hänsyn till  
områdets befintliga kvalitéer.

Vid förändring i miljön ska antikvarisk sakkunnig med-
verka i planprocess och vid bygglov som kan påverka 
kulturmiljöns värden och karaktärsdrag.

Vid framtagande av ny detaljplan behöver utformnings-
bestämmelser avseende ny bebyggelse preciseras och 
byggnaders placering begränsas. Det är industrimil-
jöns industrikomplex som ska präglas av tegel och de 
monumentala uttrycket. Nya tillägg i form av bostäder 
ska underordna sig denna ordning och bör utformas 
med enkla volymer med sadeltak och fasader i trä. Ett 
gestaltningsprogram bör tas fram för området. (Förslag 
på utformning se sida 62). 

Övervägande bör mark som inte ska bebyggas prickas 
och grönska planläggas som parkmark eller naturmark 
och värdebärande uppvuxna träd förses med n-bestäm-
melser. 

Särskilt värdefulla byggnader bör förses med skydds- 
och varsamhetsbestämmelser i detaljplanen. 

Bulleråtgärder mot 252 såsom plank eller vall bör be-
handlas restriktivt. Om bullerskyddsåtgärder behöver 
utföras är plank att föredra stående träpanel, målad i 
någon kulör enligt förslag på sida 62. 

Tekniska anläggningar: Exempelvis transformatorsta-
tioner utformas med hänsyn till miljön exempelvis med 
träpanel eller cortenplåt. 

Område 1

• Med hänseende till omgivande öppet jordbruks-
landskap bör exploatering behandlas restriktivt på 
denna sidan av vägen som historisk präglats av 
en agrar användning där möjligheten till utblickar 
ut över omgivande slättlandskap från Sörstafors 
kommer minska. 

• Möjligheten att uppleva Sörstafors industrimiljö som 
landmärke kan försvagas vid exploatering i denna 
del.

• Förslaget bör revideras där den gröna ytan inte 
bör exploateras, detta för att ta hänsyn till vyn mot 
Sörstafors där egnahemsbebyggelsen med de tre 
bygganderna på rad blir skymda och där flerbo-
stadshusen kommer att dominera i vyn sett från 
väster, och siktlinjen från Sörstaforsvägen som 
skapas ut mot det öppna landskapsrummet. 

Område 2

• Förgårdsmarken mot väg 252 bör förhålla sig till 
egnahemsbostäderna söder om infartsvägen till 
Sörstafors, där ny bebyggelse inte placeras utanför 
befintliga fasadliv. 

• Att placera större volymer mot väg 252 minskar vy-
erna mot Sörstafors och siktlinjer mot skorsstenen 
och de högre synliga volymerna inom industrimiljön. 

• Förslagsvis hålla bebyggelsen småskalig mot vägen 
där eventuellt något större volymer placeras mer 
mot industrimiljön. Alternativt att man tydligt stude-
rar volymernas placering så att Sörstafors industri-
komplex fortsatt blir synligt.

• Volymer bör hållas enkla med sadeltak omgivna av 
trädgårdar. 

• Den gröna höjden i södra delen bör bevaras som ett 
grönt inslag i miljön. 

• Undvik nya infartsvägar från Sörstaforsvägen där 
alléns ställning kring vägen kan ytterligare förstär-
kas, där byggnader hålls på avstånd. 

• Undvik att placera bebyggelse för nära bäcken, där 
bäckens närvaro i miljön kan stärkas både synlig-
hetsmässigt, men även för rekreation för allmänhet-
en/boende i området. 

• Plats för tidigare övergången kan åter stärkas. 

Område 3

• Bebyggelsen bör förskjutas norrut där den gröna 
zonen inte exploateras. Förslagsvis kan enfamiljs-
hus vara lämpliga i denna del som ansluter mot 
området Lyckhem. Undvik tomter på mindre än 
1000 kvm, där byggnaderna terränganpassas efter 
rådande markförhållanden. Undvik schaktning, 
fyllning med stödmurar och sprängning vilket bör 
införas som planbestämmelse. 

• Spara grön zon mot årummmet. 

• Miljön ska präglas av grönska och vägnätet bör 
hållas småskaligt och grusbelagt. Här kan äldre 
landsvägens sträckning vara en utgångspunkt vid 
ny vägdragning till området. 

• Förslagsvis bör fasader i trä och sadeltak föresprå-
kas inom detta område. (Förslag på fasadutform-
ning se s 62). 
 
Område 4

• Förslaget med småskaliga lägenhetshus om två vå-
ningar behöver studeras vidare avseende placering, 
där strukturen är avvikande i miljön och omgivning-
en. Förslagsvis kan den äldre landsvägens tidigare 
sträckning (blå linje) stärkas och förlängas in till 
området, där delar av bebyggelsen bygger vidare 
likt brukssamhällets arbetarbostäder längs gatan 
med gemensamma grönytor. Detta bidrar även till 
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Karta redovisar känslighets- och potentialkartan tillsammans med föreslagen bebyggelse enligt 
tidigare planförslag. 

Område 1 Område 2

Område 3

Område 4

Område 5

Område 6

att kortsidorna hamnar mot det öppna landskapsrummet söderut.  

Område 5

• Området består idag av bebyggelse av varierande känslighet och värde 
kopplat till industrimiljön. Positivt är att föreslagen bebyggelse mot den äldre 
landsvägen ligger traditionellt placerat med långsidan mot gatan med en 
liten förgårdsmark och ansluter i fasadliv mot fd tvättstugan. Även bakom-
varande byggnader placeras efter befintlig vägsträckning i området. Dessa 
byggnader är dock placerade nära bäcken där marken sluttar, vidare är 
dessa byggnader placerade i ett inom miljön värdebärande blickfång mot 
väster. Här krävs stor anpassning avseende placering och utformning för att 
inte bli blickfång och konkurrera med den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 
Eventuellt trappa ner bebyggelsen åt detta håll, där bebyggelsen hålls låg 
i höjd, där transformatorstationen fortsatt utgör en större byggnadsvolym 
höjdmässigt. 

• Området bör regleras avseende markanpassning där stödmurar och utfyll-
nader mot bäcken i öster undviks. 

• Planen bör styra byggnaders placering och utformning där sadeltak och 
enkla volymer med fasader i trä föreslås. Entré mot gatan med lite förgårds-
mark. Se förslag på utformning på sida 62.  

Område 6

• Miljön ska fortsatt präglas av en industriell karaktär där förslaget bedöms ta 
hänsyn till de befintliga värdena i stort.

• Förslaget redovisar att bf. stallet och magasinet rivs och ersätts med en ny 
större byggnadsvolym med förändrad placering. För kulturmiljöns kulturhis-
toriska värden och läsbarheten av olika byggnaders funktion inom miljön 
skulle gynnas av att stallet inte rivs utan istället återställs och nyttjas för nya 
verksamheter. 

• Området bakom stallet (orange yta) kan stärkas och nyttjas där koppling 
mot vattnet och rester efter tidigare plats för lassning och lossning, där mu-
rade kajkanter finns bevarade synliggörs och åter blir en del av miljön. 



62

Laserad svart träfasad

s 5040-Y80R

Naturliga träfasaderJärnvitriol

Förslag på materialval för ny bostadsbebyggelse. Palletten utgår från att på ett var-
samfullt sätt anpassa ny bebyggelse både med hänseende till Sörstafors bebyggelse 
och det omgivande landskapet präglat av en agrar anvädning. En förutsättning är att 
den nya bebyggelsen som kompletterar ska underordna sig befintlig industrimiljö inom 
Sörstafors och även väl smälta in i landskapet och inte skapa blickfång. 

Även om andra färger finns inom miljön såsom vitt och gult är dessa inte att rekom-
endera i koppling till jordbrukslandskapet och industrimiljön. Där fd brukshotellet 
och disponentvillan bör få sticka ut med sin vita nyans. Gult är också främmande på 
landsbygden och inom miljön närmast industrin, även om gult var vanligt på egnahems-
bebyggelsen. 

LertegelpannorFalsad plåtSedumtak

s 7005-Y20Rs 5020-G30Y s 6502-B

TakpappTrätak

3. Kulturhistorisk utredning

Exempel på utformning
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• Befintliga byggnader ska hållas i vårdat skick och ursprungliga karak-
tärsdrag och detaljer ska värnas.

• Välj fasadmaterial och färgbehandling efter byggnadens ursprungliga 
utformning och omgivande miljö. 

• Vid byte av fasad, fönster och dörrar ska detta ske med hänseende 
till byggnadens arkitektoniska utformning. Äldre material ska värnas. 

• Fönster och dörrar är något som har en starkt karaktärsbärande 
effekt, vid renovering och underhåll av fönster och dörrar bör, i möj-
ligaste mån, ursprungliga fönster bevaras. Vid byte av fönster ska 
ursprunglig utformning  och liknande material eftersträvas. 

• Byggnader som har tilläggsisolerats kan med fördel återställas vid 
fasadändring. Vid ny tilläggsisolering kan denna ske inifrån.  

• Vid installation av till exempel värmepump, nya skorsstensrör, 
brandstege, solceller etc. ska dessa placeras mot husets baksida om 
möjligt. Detta för att minska påverkan på fasadens utformning ut mot 
gaturummet.  

• Vid ny tillbyggnad ska den nya volymen anpassas i färg och form 
till ursprunglig volym. Tillbyggnaden ska underordna sig ursprunglig 
volym.   

• Vid nybyggnation av terrass/altan och inglasade uterum ska dessa 
utföras i proportion till huvudbyggnaden. Undvik att uppföra altan i 
kuperad terräng, då detta medför höga pelare vilket ger ett domine-
rande intryck.  

• Undvik att klä in altanens undersida, då detta bidrar till att altanens 
volym upplevs större.

3. Kulturhistorisk utredning

Att värna det befintlig bebyggelse
Anpassning och motiv till avsteg från tekniska 
egenskapskrav

BLÅA befintliga byggnader där ändringens omfatt-
ning, byggnadens förutsättningar och möjligheten 
att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska värden 
spelar in avseende vilka tekniska egenskapskrav 
som kan ställas och vilka avsteg från de tekniska 
egenskapskraven som är motiverade (BBR 1:1221). 

För BLÅ byggnaderna kan konstateras att de:
1. Har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
2. Byggnadernas förutsättning med äldre kon-
struktioner och material.
3. Med hänseende till byggnadernas höga kultur-
historiska värde behöver ändringens omfatt-
ning utföras med hänsyn till utpekade kultur-
historiska värden.

Generellt för byggnaderna
Byggnadernas höga kulturhistoriska värden bidrar till att ändring-
ens omfattning behöver anpassas till byggnadernas kulturhis-
toriska värde, där tekniska egenskapskrav kan tillgodoses med 
andra lösningar än vid exempelvis nybyggnad. Beroende på 
anpassning till ett tekniskt egenskapskrav kan en mycket väl an-
passad befintlig lösning vara motiverat medan i andra fall viktigt 
att använda reversibla åtgärder och utformningar.

Exempel på åtgärd - tillgänglighetsanpassning 
Byggnadernas användning, exempelvis en publik 
verksamhet kan innebära att byggnaderna behö-
ver anpassas och göras tillgänglig. Vid exempelvis 
installation av ramp till huvudentré ska denna 
uppfylla tillgänglighetskraven, dock ska rampen ut-
formas med mycket stor hänsyn till byggnadernas 
kulturhistoriska värden, här är materialval och val 
av konstruktion viktig. 
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