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Kolbäcksån

Inledning
01
Under detta kapitel beskrivs bakgrund och syfte med 
planprogrammet. Kapitlet innehåller även en beskrivning 
av vad ett planprogram är och hur processen ser ut.
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Hallstahammar är en växande kommun med ett strategiskt läge i Mälar-
dalsregionen. I kommunens översiktsplan från 2011 betonas vikten av att 
Kobäck, likväl som Strömsholm och Hallstahammar, ska utvecklas med bo-
städer och service. I förhållande till detta är det viktigt att kommunen växer 
på strategiskt utvalda platser som kan möjliggöra för en hållbar expansion 
där det finns möjlighet till bland annat service, hållbara kommunikationer 
och rekreation. Bostadsbristen och behovet av service blir allt mer tydlig i 
samtliga tätorter vilket är en starkt bidragande faktor till att arbetet med ett 
planprogram för Kyrkbyn i Kolbäck inleddes och Kommunstyrelsen beslutade 
den 16 mars 2020 att ett planprogram för området skulle tas fram. Planpro-
grammet innefattar två områden i Kyrkbyn. Dels ett område söder om Kyrk-
bygatan, som förvärvades av kommunen 2013 och som idag arrenderas 
ut för jordbruksändamål, och dels ett område i den norra delen av Kyrkbyn 
vilken kommunen förvärvade innan årsskiftet 2019/2020. 

Kolbäcks tätort omges av jordbruksmark med goda odlingsförhållanden 
samtidigt som det finns få förtätningsmöjligheter inom befintliga strukturer. 
Kommunen har i samband med planprogrammet för Kyrkbyn tagit fram en 
lokaliseringsutredning där möjliga utvecklingsområden har analyserats i 
förhållande till varandra för att hitta lämplig plats för Kolbäck att utvecklas.  
Genom lokaliseringsutredningen har Kyrkbyn lyfts fram som ett lämpligt 
område för att utveckla Kolbäck. Området erbjuder en bostadsutveckling 
i närheten till centrala Kolbäck i anslutning till redan ianspråktagen mark. 
Detta resulterar i att Kolbäcks utveckling fortfarande kan centreras och inte 
ta mer mark än nödvändigt i anspråk. Kyrkbyn erbjuder även goda möjlighe-
ter till hållbara kommunikationer genom både befintlig och ny infrastruktur. 
Det finns planer på att arbeta med en gång- och cykelbro över Kolbäcksån 
vilket skulle generera en förstärkt koppling mellan områdena och ett mer 
sammanhållet Kolbäck. Dessutom skulle en sådan koppling  gynna ett mer 
sammanhållet gång- och cykelvägnät i hela kommunen och samtidigt 
tillgängliggöra rekreationsområden med höga naturvärden för kommunens 
invånare. 

Bakgrund
Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag och riktlinjer 
som visar på Kyrkbyns framtida utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. 
Programmet ämnar fungera som vägledande material för kommande 
detaljplanearbeten i Kyrkbyn. Ett annat syfte med planprogrammet är 
även att bredda kommunens beslutsunderlag genom att få in synpunkter 
från myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda tidigt i 
arbetet med utvecklingen av Kyrkbyn som kan användas under komman-
de detaljplanering.

Syfte

Sammanfattning av förslaget
Denna handling är ett förslag på hur utveckling av Kyrkbyn kan se ut. 
Planförslaget innefattar fastigheterna Kolbäcks Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 
4:3 och Kyrkbyåsen 4:1. Delar av marken är idag planlagd för allmänt 
ändamål och park medans stora delar av planområdet består av icke 
planlagd mark. Planförslaget innebär att Kyrkbyn utvecklas med bostä-
der, i form av villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt 
skapar planförslaget möjligheter för cirka 140 bostäder, vilka föreslås 
detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Planförslaget möjliggör 
utöver bostäderna även för en förskola i den västra delen av planområ-
det. Programmet innebär en utveckling av rekreationsområden där en 
park med tillhörande lekplats föreslås utvecklas. Även Kolbäcken föreslås 
utvecklas till en dagvattenpark med ett tillhörande promenadstråk.

Utredningar
Följande utredningar och utlåtanden har använts eller tagits fram i sam-
band med planarbetet. De finns tillgängliga vid Kommunstyrelseförvalt-
ningen, Hallstahammars kommun:

• Lokaliseringsutredning, Hallstahammars kommun, 2021-01-28
• Trafikutredning Kyrkbyn, Tyréns, 2021-03-01 
• Markundersökning, Tyréns, 2021-11-16
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Planområdet
Läge och omfattning
Kyrkbyn är lokaliserat söder om Kolbäck och ramas in av Kolbäcksån och 
Kyrkbyåsen i öst samt av väg 252 i väst. Programområdet utgörs av de 
delar inom Kyrkbyn där planprogrammet föreslår åtgärder, vilket om-
fattar ett område på drygt 20 hektar. De områden som hör till program-
området utgörs av åkermarken söder om Kyrkbygatan och ett område 
mellan Kyrkbygatan, Eriksgatan och Patronvägen där det idag finns två 
befintliga byggnader. De analyser som ligger till grund för planförslaget 
utgår från en större kontext och innefattar en större omgivning i form av 
Kyrkbyn och Kolbäck. 

Marken som berörs av planförslaget utgörs av fastigheterna Kolbäcks 
Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 4:3 och Kyrkbyåsen 4:1. Samtliga ägs av Hallsta-
hammars kommun.

Markägoförhållanden
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Foto av Kyrkbyåsen och intilliggande jordbruksmark.
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När kommunen arbetar med samhällsplanering görs det oftast i form 
av översiktsplaner och detaljplaner. Översiktsplanen anger kommunens 
bedömning av hur mark och vattenområden i stora drag kommer att 
användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Detaljplaner är en detalje-
rad beskrivning av mark- och vattenanvändningen och avser oftast min-
dre områden. Detaljplanen är, till skillnad från översiktsplanen, juridiskt 
bindande och reglerar mer i detalj hur och var exempelvis ett bostads-
hus får placeras och utformas. 

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram 
behöva tas fram. Detta för att utreda och titta på förutsättningar och 
visioner för det område man vill arbeta med. Planprogram görs ofta över 
ett lite större område och ger en struktur för exempelvis bebyggelse, väg-
ar och grönytor. Det utgör samtidigt ett underlag till fortsatt detaljplane-
ring men är till skillnad från detaljplanen inte juridiskt bindande.

Kommunen tar fram ett planprogram för Kyrkbyn för att pröva hur områ-
det kan utformas  i sin helhet innan detaljplaner för delområden tas fram. 
Ett planprogram upprättas för att kommunen tidigt ska kunna få ett så 
brett och bra beslutsunderlag som möjligt. Planprogrammet berör ett 
större område och innan byggnation kan påbörjas behöver kommunen 
arbeta med att detaljplanelägga området, vilket föreslås ske genom ett 
antal detaljplaner för mindre områden av Kyrkbyn. 

Varför ett planprogram? Planprocessen
När kommunen väljer att ta fram ett planprogram ska programförslaget 
samrådas med fastighetsägare, boende, myndigheter, föreningar och 
allmänheten. 

Detta dokument innehåller kommunens samrådshandling med planför-
slag till planprogrammet för Kyrkbyn. Under samrådet ges möjlighet att 
lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Efter samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där inkomna synpunkter sammanfattas och kom-
menteras av kommunen. När kommunen har gått igenom alla synpunkter 
från samrådet kan förslaget revideras innan de lämnas över till kommun-
fullmäktiga för godkännande. Vid stora ändringar kan kommunen välja 
att samråda om förslaget en gång till innan programmet godkänns. 

Planprogrammet är inte juridisk bindande och det går därav inte att 
överklaga innehållet i ett planprogram. Programmet ligger till grund för 
fortsatt detaljplanearbete. I slutet av programmet redovisas förslag till 
etappindelning för kommande detaljplaner.

Besök Hallstahammar.se/samhallsplanering för mer information om planprocessen för 
detaljplaner
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https://www.hallstahammar.se/underwebb/samhallsplanering/kommunens-detaljplaner/hur-en-detaljplan-tas-fram
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Nuläge
02

Åsgården och konvalescenthemmet

Under detta kapitel beskrivs förutsättningarna för plan-
programmet såsom gällande planer, Kyrkbyns förutsätt-
ningar och den genomförda medborgardialogen.
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Tidigare ställningstaganden

I kommunens gällande översiktsplan, vilken antogs av Kommunfullmäk-
tige 2011, pekas delar av åkern i Kyrkbyn ut som ett område där det är 
möjligt med bostadsutveckling. I översiktsplanen betonas även vikten av 
att Kolbäck, likväl som Strömsholm och Hallstahammar, ska utvecklas med 
fler bostäder. Översiktsplanen pekar även ut att det skulle vara positivt 
med en gång- och cykelförbindelse över Kolbäcksån mellan centrala 
Kolbäck och Kyrkbyn.  

Spl. 106 

Spl. 108 

Spl. 105 

Dp. 181 Dp. 193 

Spl. 86 

• Spl. 106: Den befintliga villabebyggelsen i Kyrkbyn samt Kyrkbygatan 
omfattas av stadsplan 106 för del av Kolbäck, Kyrkbyn III från 1970. Även 
Åsgården och konvalescenthemmet berörs av denna stadsplan där 
området är planlagt för allmänt ändamål med en högsta byggnadshöjd 
på 10 meter. 

• Spl. 108: Norr om stadsplan 106 gäller stadsplan 108 för del av Kol-
bäck, Herrevad – Tingshusområdet, från 1979. Enligt stadsplan 108 finns 
en bestämmelse över Kolbäcksån som medger allmän gång- och cykel-
förbindelse över ån som en förlängning på Eriksgatan upp mot Tingshus-
gatan. 

• Dp. 193: För området där gång- och cykelförbindelsen når mark norr 
om Kolbäcksån, gäller detaljplan 193 för del av Kolbäck, Herrevad 4:10 
med flera från 2009, vilken medger en koppling från Kolbäcksån över 
fastigheten som tillhör gamla Tingshuset mot Tingshusgatan. 

• Spl. 105 & Dp. 181: Övriga Kyrkbyn med Tunboskolan, Kolbäcks kyrka 
och äldreboendet regleras genom stadsplan 105 för del av Kolbäck, 
Kyrkbyn II från 1970 och detaljplan 181 för del av Kolbäck, Bangårdsom-
rådet från 2005.

Översiktsplan

Gällande detaljplaner
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Kyrkbyns förutsättningar
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Kyrkbyn är ett mindre bostadsområde i närheten av centrala Kolbäck 
som inhyser likväl enfamiljshus som några få flerfamiljshus. I området finns 
Tunboskolan, vilken är en mellan- och högstadieskola, ett äldreboende 
samt en gruppbostad. Mangårdsbyggnaden för Kyrkbyn som byggdes 
under 1919 är fortfarande välbevarad kvar i området och benämns Ås-
gården. Intill byggnaden finns även en mer modernistisk byggnad vilken 
uppfördes som ett konvalescenthem men som även brukats för psykiatrisk 
vård under andra halvan på 1900-talet. Byggnaderna finns kvar idag 
men sedan början av 1990-talet bedrivs ingen aktiv verksamhet. Karaktä-
riserande för området är  Kolbäcks Kyrka som tros ha anor från 1100-talet 
samt att Kyrkbyåsen med sin mäktighet höjer sig över landskapet i väster. 
Även Kolbäcksån som slingar sig i utkanten av Kyrkbyn skapar en stark 
identitet för området. 

I Kyrkbyn

Foto på stig på Kyrkbyåsen
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I Kyrkbyn finns idag cirka 50 villatomter som ligger mellan Kyrkbygatan 
och Eriksgatan. Befintlig bebyggelse är till största del uppförda i en 
våning med varierande fasadmaterial, främst trä och tegel. I närheten 
till planområdet är även Kolbäcks kyrka lokaliserad, en byggnad i vit puts 
vilken tros ha anor från 1100-talet. Kyrkan omges av en vacker stenmur 
och en kyrkogård. Intill kyrkan finns ett flertal byggnader som uppförts 
under 1700- och 1800-talet vilka tidigare använts som bland annat skola, 
Prästgård och fattigstuga. Idag står en del av dessa byggnader kvar och 
majoriteten av dem används som bostadshus, både i form av enfamiljs-
hus och flerfamiljshus. Förutom Kyrkan finns fler samhällsnyttiga verk-
samheter i Kyrkbyn, såsom skola och äldreboende. Intill Kyrkbygatan är 
Tunboskolan lokaliserad vilken är en kombinerad mellan- och högstadie-
skola med cirka 200 elever. Norr om Tunboskolan ligger Strandgårdens 
äldreboende som inrymmer 46 lägenheter och även erbjuder gruppbo-
ende för demenssjuka. I övrigt är Kyrkbyn lokaliserad cirka en kilometer 
från Kolbäck och cirka åtta kilometer från Hallstahammar där ytterligare 
service och verksamheter finns tillgängliga.

Norr om Kyrkan ligger Tunboskolan, en byggnad från mitten av 1900-ta-
let som har renoverats under olika perioder. I den norra delen av plan-
området, mellan Kyrkbygatan och Eriksgatan finns två befintliga bygg-
nader intill Kyrkbyåsen som idag är obebodda. Byggnaderna består av 
en gammal herrgård från tidigt 1900-tal samt ett intilliggande lamellhus 
som uppfördes som ett konvalescenthem under mitten på 1900-talet 
men som senare har kommit att användas för psykiatrisk vård. I övrigt är 
åkern, söder om Kyrkbygatan, helt obebyggd.

Bebyggelse och service

Foto på villabebyggelsen längs Kyrkbygatan. 

Tunboskolan
Kolbäcksån

Kolbäcks Kyrka

Kyrkbygatan

Foto över Kyrkbyn med befintlig villabebyggelse.
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Inom planområdet ligger Åsgården med en herrgård och ett konvale-
scenthem vilka bedöms ha kulturhistoriska värden enligt länsstyrelsen 
Västmanland och Västmanlands länsmuseums kulturmiljöprogram. Herr-
gården är en byggnad från 1919 i 1920-talsklassisistisk stil vilken uppför-
des som mangårdsbyggnad i Kyrkbyn. 1954 kompletterades Åsgården 
med en mordernistisk byggnad där ett konvalescenthem fram tills 1958 
då psykiatrisk vård istället började bedrivas i byggnaderna. Sedan 
början av 1900-talet har byggnaderna dock stått tomma. Herrgården 
bedöms vara väl bevarad såväl till volym som i material, utformning och 
arkitektoniska detaljer. Konvalescenthem har visats vara både förorenat 
och nedgånget och under 2021 revs byggnaden.

Kolbäcks Kyrkby är i övrigt rik på värdefulla kulturmiljöer vilka bidrar till 
områdets karaktär. Planområdet angränsar till Kolbäcks kyrka som med 
sitt medeltida ursprung är värdefull och skyddad genom kulturmiljölagen. 
Kyrkan är även den äldsta byggnaden i Kyrkbyn och kyrkans västra del 
beräknas vara från omkring slutet av 1100-talet, medan resten av kyrkan 
har byggts ut i etapper. Långhuset förlängdes på 1300-talet och det norra 
sidokapellet byggdes på 1600-talet. Tornet revs 1633 och ersattes med 
en tidstypisk tornspira och 1867 ersattes spåntaket med järnplåt. Kyrkan 
har genom historien haft en central betydelse för människor och samhäl-
lets framväxt och utveckling. Byn som har växt fram kring kyrkan har länge 
fungerat som centrum för befolkningen i bygden och i Kyrkbyn har flera 
gemensamma byggnader uppförts, exempelvis härbärgen, fattigstugor 
och skolor. 

I anslutning till planområdet ligger även Herrevadsbro, vilken omnämns i 
de medeltida Västmannalagarna. På platsen gick den medeltida Eriksga-
tan förbi, som nyvalda medeltida kungar var tvungna att resa på genom 
landets landskap, och som användes ända fram till 1700-talet. Genom 
bron och gatusträckningen med namnet Eriksgatan i Kyrkbyn går det än 
idag att få en förståelse för var Eriksgatan gick.

Kulturmiljö

Foto på Kolbäcks kyrka.

Foto på sockenbebyggelse intill Kolbäcks kyrka. 
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Kyrkbyåsen
Kyrkbyåsen ligger öster om området och är ett populärt strövområde på 
en rullstensås, vilket är en lång rygg av stenar, grus och sand som bildad-
es när inlandsisen smälte undan. Kyrkbyåsen är ett naturreservat där det 
är förbjudet att bland annat spränga, schakta, utfylla, anordna upplag, 
uppföra byggnader, dra fram ledningar och avverka. Ett mycket starkt skydd 
finns därigenom mot förändringar på åsen. Delar av Kyrkbyåsen är även ett 
utpekat Natura 2000-området för art- och habitatsskydd. Naturreservatet 
och Natura 2000-området i Kyrkbyn sammanfaller i geografisk utbredning 
(se grönt område i illustration på s. 10). Natura 2000 innebär ett särskilt 
skydd för området vilket syftar till att främja den biologiska mångfalden. På 
åsen växer äldre tallar som på grund av dess unika solförhållanden inhyser 
många insekter såsom exempelvis skalbaggar. I reservatet finns också någ-
ra äldre ekar och några sällsynta buskar såsom: häggmispel, berberis och 
oxbär. Skyddet för Kyrkbyåsen innefattar att skydda dessa värdefulla natur-
miljöer samtidigt som det även är uttryckt att naturreservatet ska bevaras ut-
ifrån en social synpunkt och för dess bidragande värden till landskapsbilden 
som ett dominerande inslag i omgivningen. Åsen och dess tallar höjer sig i 
dagsläget mellan 15 och 20 meter över det omkringliggande landskapet.

Kyrkbyns befintliga vägnät angör till väg 252 genom Kyrkvägen vilken 
kopplar an till Kyrkbygatan och Prästgårdsgatan som  fungerar som ma-
targator till de olika områdena i Kyrkbyn. Storlek och kvalitet på gatorna 
varierar, där gatorna vid villabebyggelsen norr om Kyrkbygatan och 
entrén till Kyrkbyn har en bredd på cirka nio meter medan övriga vägar 
har en bredd på ungefär sju meter. Väg 252 trafikeras av Brukslinjen. Un-
der 2021 byggdes ett säkrare hållplatsläge ut invid Kyrkbyvägen. I övrigt 
erbjuder väg 252 goda kopplingar från Kyrkbyn vidare mot Hallstaham-
mar, Strömsholm, Eskilstuna samt till E18 och vidare mot Västerås och Kö-
ping. I centrala Kolbäck finns även Kolbäcks station med tågförbindelser 
mot bland annat Eskilstuna och Västerås. Befintliga detaljplaner medger 
även att en gång- och cykelbro får anläggs över Kolbäcksån som en för-
längning av Eriksgatan vidare mot centrala Kolbäck. Kommunen arbetar 
även för att få ett genare cykelnät som kopplar samman kommunens 
tätorter, vilket innebär att det finns goda möjligheter för gång- och cykel-
transport från Kyrkbyn i framtiden. I Kyrkbyn finns ett utbyggt kommunalt 
VA-nät. 

Infrastruktur

Foto på befintliga vägar i villaområdet i Kyrkbyn. Foto över snårig strandlinje i Kyrkbyåsen längs med Kolbäcksån.



1514

Naturmiljön i Kyrkbyn består idag till stora delar av öppna flacka ytor som 
används för jordbruk och blandskog med höga naturvärden. Den växt-
lighet som finns i Kyrkbyn återfinns främst längs med Kolbäcksån där den 
tydligt ramar in årummet. Detta bidrar till en vacker miljö där grön- och 
blåstrukturen skapar mervärden för varandra. Stora delar av växtlighe-
ten återfinns på Kyrkbyåsen och längs med de södra delarna av åsens 
rygg löper en gång- och cykelstig i ett område med höga natur- och 
rekreativa värden. Åsen utgör således en viktig del av Kyrkbyn och hela 
Kolbäcks grönstruktur då det i de övriga delarna av tätorten finns en 
avsaknad av tillgängliga naturområden med höga rekreationsvärden. 
Det är dock branta sluttningar som leder ner till vattnet vilka även är hårt 
bevuxna. Detta resulterar i att det blir svårt att ta sig ner till Kolbäcksån 
och betrakta den vackra miljön som finns kring årummet. Övriga Kyrkbyn 
består främst av gräsmattor som hör till villatomterna i området eller 
mindre öppna gräsytor som främst återfinns längs med Kolbäcksån i norr, 
längs med Kolbäcken och intill Tunboskolan. Kolbäcken, som är en för-
grening av Kolbäcksån, utgörs av en smal bäck med höga naturvärden.

Landskapsbilden på platsen präglas idag av Kolbäcks kyrka och Kyrkbyå-
sen vilka reser sig som två upphöjningar från det övrigt flacka landskapet. 
Bebyggelsen är utformad med blygsamma höjder vilket bidrar till att kyr-
kan och åsen uppfattas som mäktiga. Kyrkan utgör ett dominerade och 
betydelsefullt inslag i Kyrkbyn genom dess centrala placering i området 
på en liten höjd. Kyrkan har ett torn som reser sig över omgivningen med 
en vacker spira som klär toppen. Längre österut formar Kyrkbyåsen en 
tydlig inramning av området samtidigt som den reser sig över den omgi-
vande åkermarken. Tillsammans ramar åsen och kyrkan in jordbruksmar-
ken som är placerad mellan dem och denna karaktäristiska vy uppfattas 
även när man transporterar sig längs med väg 252.

Landskapsbild

Naturmiljö och rekreation

Småvatten och öppna diken i jordbrukslandskap omfattas av det gene-
rella biotopskyddet som syftar till att bevara småbiotoper i landskapet. 
Kolbäcken bedöms vara för bred för att omfattas av biotopskyddsbe-
stämmelserna. 

Biotopskydd

Marken inom programområdet består av glacial lera och postglacial 
finlera vilka har låg genomsläpplighet. Kyrkbyåsen består av isälvssedi-
ment och övriga delar av Kyrkbyn består främst av postglacial finlera med 
några mindre områden av glacial lera och morän. Delar av Kyrkbyåsen 
samt angränsande områden till Kolbäcksån är markerade för aktsamhet 
för skred på grund av dess strandnära läge. Vissa delar inom området är 
även markerade för aktsamhet för skred på grund av markens lutning.

Geotekniska förhållanden

Planområdet berörs inte av några riksintressen men området angränsar 
till både Kyrkbyåsen och Kolbäcksån vilka omfattas av riksintressen. 
Kolbäcksån och delar av dess närliggande miljö berörs av riksintresse för 
friluftsliv. Riksintresset berör Strömsholms kanal och är ett kommunövergri-
pande intresse. Området bedöms ha särskilt goda förutsättningar för vat-
tenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Kolbäck-
sån bedöms ha intresseväckande natur- och kulturvärden där vandring, 
kanalbåtsturism och kanotpaddling nämns som några av de aktiviteter 
som bedrivs i området. Kolbäcksån omfattas även av riksintresse för kul-
turmiljövård vilket berör den järnbruks- och kommunikationsmiljö som är 
sammanflätad med det transport- och produktionssystem som Kolbäcksån 
och dess sjösystem formar. Kanalen, som ursprungligen är från 1776–95 
och byggdes om under 1800-talet, är Sveriges näst äldsta kanal.

Riksintressen
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Jordbruksmark
Programområdet utgörs till stora delar av jordbruksmark och området 
söder om Kyrkbygatan arrenderas idag ut av kommunen för jordbruk. 
Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 nationella miljömål vilket 
innebär att jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmed-
elsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. I 3 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808) 
fastslås att jordbruk är av nationell betydelse där brukningsvärd åker-
mark enbart får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgo-
doses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. Detta innebär att kommunen behöver utreda om 
en lokalisering av det väsentliga samhällsintresset som exploateringen 
innebär har möjlighet att lokaliseras på ett tillfredställande sätt på annan 
mark. Kommunen har därav tagit fram en lokaliseringsutredning för att 
utreda vilka möjligheter det finns för Kolbäcks tätort att växa där olika 
områden ställs mot varandra. Kommunen gör i utredningen bedömning-
en att det är svårt att utveckla Kolbäcks tätort med bostäder på mark 
som inte är jordbruksmark då hela tätorten omges av brukningsvärd jord-
bruksmark. Kyrkbyns förutsättningar, lokalisering, förbindelser och befintlig 
infrastruktur, gör platsen till den mest lämpade av möjliga platser att 
exploatera i Kolbäck enligt lokaliseringsutredningen.

Det gamla konvalescenthemmet, som revs juni 2021, har visat på föro-
reningar av PBC och asbest vilka härrör från dåtidens undermaterial. 
Marken runt omkring kommer saneras i samband med rivning bedöms 
det inte finnas någon risk för bestående föroreningar omkring byggna-
den. Planområdet ligger till stora delar på jordbruksmark, vilken ofta kan 
vara påverkad av kemikalier och bekämpningsmedel som tränger ner i 
marken. En markundersökning (jordprovtagning) togs fram under 2021 
genom Tyréns. Området påvisar inga föroreningar av vare sig tungme-
taller, oljekolväten eller bekämpningsmedel.  

Föroreningar

Jordbruksmark 

Kolbäck

Kyrkbyn

Illustration över jordbruks-
mark i Kolbäck från
 lokaliseringsutredningen
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Delar av Kyrkbyn är idag utsatt för översvämningar på grund av Kolbäck-
sån och Kolbäcken. Vid höga flöden i Kolbäcksån tycks flödesriktningen 
i Kolbäcken vända och vatten ansamlas i omkringliggande landskap. 
Stora delar av den västra åkern, väg 252 samt en sydlig grusväg som 
anknyter till Kyrkbyåsens naturreservat löper stor risk för att översvämmas. 
Söder om grusvägen finns en våtmark som också översvämmas vid höga 
flöden i Kolbäcksån. Delar av området är även utpekade som lågpunkter 
och potentiella riskområden för översvämning vid kraftigt regn, enligt 
SMHI:s skyfallskartering. Det finns även en större potentiell flödeslinje som 
korsar åkern från Kolbäcksån mot Kyrkbyåsen. Kyrkbyn tillhör ett avrin-
ningsområde som har Kolbäcksån som närmaste recipient. Närmaste 
grundvattenförekomst är Strömsholmsåsen och programområdet är 
delvis lokaliserat inom denna förekomst. I kommande detaljplaner är det 
av stor vikt att hänsyn tas till dessa vattenförekomster samt att det säker-
ställs att kommande exploatering inte hindrar recipienternas möjlighet  
att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Vatten och översvämningar

Programområdet angränsar till Kolbäcksån, som omfattas av det gene-
rella strandskyddet om 100 meter. Detta innebär att det 100 meter från 
strandkanten, både på land och i vattnet, inte får uppföras eller ske för-
ändringar på byggnader. Strandskyddet ämnar till att långsiktigt trygga 
förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att 
bevara goda livsmiljöer för djur och växtlivet på land och i vatten. I den 
sydvästra delen av programområdet rinner Kolbäcken som också omfat-
tas av strandskydd. Istället för det generella strandskyddet om 100 meter 
gäller dock 25 meter från strandkanten för Kolbäcken. De områden inom 
programområdet som berörs av strandskydd är området kring Åsgår-
dens herrgård och konvalescenthem samt ett mindre område som löper 
längs med Kolbäcken. Enligt gällande detaljplaner är strandskyddet 
upphävt. Vid detaljplaneläggning av området återinträder dock strand-
skyddet. 

Strandskydd

100-års flöde

200-års flöde

Högsta beräknade flöde

Strandskydd
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100-års flöde

200-års flöde

Högsta beräknade flöde

Strandskydd

Medborgardialog
Under våren och sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog 
med invånarna i Kyrkbyn. Ett brev sändes ut till boende där de bjöds in till 
att tycka till om Kyrkbyn och dess utveckling. På kommunens
hemsida fanns ett formulär där intresserade, både från Kyrkbyn och
övriga från kommunen, kunde svara på tre frågor.

Kommunen fick in ungefär 30 svar från medborgare och utöver det också
några inkomna brev med synpunkter. En del synpunkter var att man vill 
utveckla större och bättre lekplatser, fler grönområden och parker och 
bättre tillgång till fritidsaktiviteter. Flera påpekade också att de inte vill få 
in trafik i området, att det krävs bättre gång- och cykelmöjligheter samt 
att man vill behålla det småskaliga Kyrkbyn som finns idag.

Dessa synpunkter har använts som underlag till planprogrammet. Planför-
slaget har sedan tagits fram med hänsyn till de synpunkter som inkommit. 
Inkomna synpunkter har fått utgöra en grund till den riktning man sedan 
valt i planprogrammets syfte. Den första frågan ”Beskriv Kyrkbyn med tre 
ord”, har resulterat i ett ordmoln där de ord som nämnts flest gånger är 
störst.

1. Hur skulle du beskriva Kyrkbyn med tre ord? 
2. Hur skulle du vilja att Kyrkbyn utvecklas i framtiden? 
3. Finns det något som känns extra viktigt för dig när det gäl-
ler utvecklingen av Kyrkbyn, i så fall vad? 
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Åsgården i grönska

Planförslag
03
Under detta kapitel presenteras planförslaget för pro-
gramområdet och de utvecklingsstrategier som ligger till 
grund för förslaget.
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Vision för Kyrkbvyn

”I framtidens Kyrkbyn finns en variation av bostäder där människor kan bo och leva genom olika stadier i livet. Området 
erbjuder platser som skapar möjligheter för sociala möten, hälsa och välmående där natur och rekreation är ett självklart 
inslag i vardagen. Byggnaderna i Kyrkbyn skapar en levande miljö för likväl boende som besökande vilket främjar en god 
gemenskap. I Kyrkbyn kan människor leva det naturnära livet med bra kommunikationer som erbjuder goda möjligheter för 
ett hållbart resande. ”

Bild 1: Inspirationsbild (Larkitekter (Nöbbe gård))
Bild 2 & 3: Inspirationsbilder (Deromebostad (Furutå))
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Bild 3
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Ett sammankopplat Kyrkbyn
Utvecklingsstrategin innebär att utvecklingen av området 
ska motverka både fysiska och sociala barriärer och istället 
verka för att koppla samman befintlig bebyggelse med 
den nya. Gestaltningen av Kyrkbyn ska bidra till en balans 
mellan nytt och befintligt, vilket innebär att placering och 
utformning av bebyggelse och gemensamma mötesplatser 
behöver ske med hänsyn till befintliga och nya strukturer.

Utvecklingsstrategier
För att uppnå planprogrammets mål med utformningen av Kyrkbyn har 
fem utvecklingsstrategier tagits fram. Utformningen av området följer 
följande fem strategier.

Blandad bebyggelse
Strategin innebär att skapa varierande och stimulerande 
bebyggelsemiljö i Kyrkbyn, både vad gäller byggnader-
nas form, skala, kulör och materialval. Detta möjliggör 
olika boendemiljöer för att människor ska kunna bo och 
leva i Kyrkbyn genom livet. Bebyggelsen ska samtidigt 
anpassas till den befintliga miljön med utgångspunkt i 
den värdefulla natur- och kulturmiljö som finns på plat-
sen idag. Detta innebär att bebyggelsens skala behöver 
anpassas till naturen och landskapsbilden samtidigt som 
byggnadernas arkitektoniska uttryck behöver utformas 
med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Tydlighet i gatunätet
Utvecklingsstrategin innebär att gatustrukturen ska tydlig-
göra vart olika fordonstyper kan röra sig genom att det finns 
tydlig hierarki mellan gator. Detta innebär att det behöver 
finnas en tydlig huvudgata som sedan kopplas samman 
med sekundära gator. Gatunätet ska även ligga till grund 
för placering av olika funktioner där strategiska val utifrån 
hur trafikflödena påverkas vägs in vid val av lämplig plats. 
Samtidigt innebär även att en mer organisk utformning av 
gatorna förespråkas för att undvika att ett allt för urbant ga-
tunät etableras. Hierarkin ska även återfinnas i att det ska 
vara tydligt att mjuka trafikanter, såsom gång- och cykeltra-
fik, ska prioriteras genom tydliga trottoarer samt att place-
ringen och utformning av gång- och cykelvägar prioriteras 
före bilvägar.

Samlade gårdar
Strategin ämnar till att delar av bebyggelsen ska samlas 
kring gemensamma ytor såsom grönytor eller gaturum. Det-
ta ska bidra till att skapa ett område med mindre enheter av 
gemenskap. Halvoffentliga ytor och gator ska verka för en 
stärkt identitet inom området samtidigt som det även bidrar 
till att gestaltningen av området får en mer organisk utform-
ning med genomgående gröna inslag.

Integrerad grön och blåstruktur
Strategin innebär att utformningen av Kyrkbyn ska ta vara på 
befintliga värden genom att exempelvis förstärka koppling-
ar till och emellan olika grön- och blåstrukturer. Det ska även 
finnas en strävan efter att skapa nya mervärden till befintlig 
struktur och främja biologisk mångfald. Strategin handlar även 
om att gestaltningen av Kyrkbyn ska inrymma lösningar som 
avlastar och stärker befintliga vatten- och grönområden.
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Planstruktur
Utifrån utvecklingsstrategierna har ett planförslag tagits fram som visar 
på hur den framtida utvecklingen av Kyrkbyn kan se ut. Programförslaget 
innebär en utveckling av två områden, det norra utvecklingsområdet 
och det södra utvecklingsområdet. I det norra utvecklingsområdet er-
sätts det befintliga konvalescenthemmet med två mindre flerfamiljshus. 
Det befintliga grönområdet tillgängliggörs genom en gång- och cykel-
väg och mot Patronvägen kompletteras befintlig bebyggelse med en 
mindre radhuslänga. Den befintliga gatustrukturen är välfungerande 
idag och behöver inte kompletteras i det norra utvecklingsområdet.  

Det södra utvecklingsområdet omfattar den norra delen av befintlig 
åkermark där bebyggelse, gator och grönytor föreslås utvecklas. Den 
södra delen av åkermarken föreslås i planprogrammet inte exploateras. 
En prövning av den södra åkermarkens lämplighet för exploatering kan 
behöva göras vid ökat behov av bostäder i framtiden.  I det aktuella 
programområdet utvecklas Kyrkbygatan med ett parallellt gång- och 
cykelstråk vilket förstärker kopplingen mellan västra och östra Kyrkbyn för 
gående och cyklister. Området utformas även med en större huvudgata 
som kopplar an till Kyrkbygatan och sedan löper i utkanten av det nya 
planerade bostadsområdet och formar en yttre ring från vilken sekun-
dära gator knyter an. Hela området genomskärs även av en gång- och 
cykelbana i nord-sydlig riktning från Patronvägen, genom området och 
vidare ner mot väg 252. 

Kvartersstrukturen är starkt formad efter gatustrukturen där det finns ett 
yttre och mer öppet band av bostäder längs med huvudgatan medan 
bebyggelsen blir tätare och mer samlad kring gårdar i den inre ringen 
av bostäder. Området utformas med en gemensam grönyta bestående 
av både en mindre park och en lekplats centralt i Kyrkbyn, längs med 
Kyrkbygatan, vilket skapar en gemensam mötesplats för både befintliga 
och nya strukturer i området. Kolbäcken föreslås breddas genom en ter-
rassering och ett grönt och blått stråk utvecklas som både skapar möjlig-
het för rekreation och hantering av vatten vid höga flöden.
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Illustrationsplan över planförslaget för 
Kyrkbyn. Vita byggnader är bostäder, gula 
är avfallstationer och orangera/bruna är 
tranformatorstationer. 
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Gator och stråk
Gatustrukturen i Kyrkbyn är utformad utifrån strategierna Ett sammankopplat 
Kyrkbyn och Tydlighet i gatunätet vilket innebär att gatustrukturen behöver 
vara tydlig likväl för motordrivna fordon såsom för mjuka trafikanter, samti-
digt som de verkar för att skapa naturliga kopplingar inom Kyrkbyn. I sam-
band med planprogrammet har en trafikutredning tagits fram vilken visar 
på att förslagets exploatering vid full utbyggnad, inklusive befintlig trafik, 
skulle resultera i ungefär 2200 bilrörelser per dygn med en prognos för 2050. 
En av de främsta bristerna som pekas ut genom analys av befintligt gatunät 
är bristen på separerade gång- och cykelvägar samt avsaknaden av över-
gångsställen, framför allt vid Tunboskolan. Därav föreslås även att åtgärder 
görs på befintlig infrastruktur utanför programområdet. 

Det södra utvecklingsområdet utvecklas med en större huvudgata som 
kopplar an till Kyrkbygatan och som sedan löper i utkanten av det nya plane-
rade bostadsområdet. Huvudgatan är den mer allmänna gatan och längs 
hela huvudgatan löper även en gång- och cykelväg, enligt trafikutredning-
ens rekommendationer. Gång- och cykelvägen kopplar även an till Kyrkby-
gatan, vilken utvecklas med en separat gång- och cykelväg i en öst-västlig 
riktning. Detta stråk skapar goda möjligheter för förskolan som placeras i väs-
ter att säkert ta barn på utflykt till Kyrkbyåsen. Huvudgatan har en u-form som 
formar en yttre ring som ansluter till den befintliga Kyrkbygatan på tre ställen. 
I öst-västlig riktning finns en tvärgående gata som länkar samman förskolan 
i väster med flerbostadshusen i öster. Från dessa gator ansluter smalare 
sekundära gator som enbart leder till bostadshusen och inte möjliggör för 
någon genomfartstrafik. Hierarkin i gatorna gör sig tydlig dels genom att 
huvudgatan är rakare och mer gen än de sekundära gatorna dels genom 
att gaturummet för huvudgatan är större med både bredare körfält och en 
intilliggande gång- och cykelväg. 

I anslutning till större gator med intilliggande gång- och cykelväg föresprå-
kas planteringar i området.  Med hänsyn till ekologisk hållbarhet betraktas 
det som positivt med utveckling av  delningsytor för fordon inom program-
området. 

Primär gång- och cykelväg

Sekundär gång - och cykelväg

Körbar gång- och cykelväg

Primär gata

Sekundär gata

Broprojekt

Planförslagets gatunät.
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Gående och cyklister prioriteras genom att de har de genaste och enklaste ut-
formningarna på sina gator samt att cykelvägen är något upphöjd från gatan. 
Detta görs även genom parallella gång- och cykelstråk som skapar fler möjlig-
heter att röra sig som gående eller cyklist. Hela det södra utvecklingsområdet 
genomskärs av en tvärgående gång- och cykelväg från Patronvägen, genom 
området och vidare ner mot väg 252. Parallellt med Kolbäcken löper även en 
gång- och cykelväg som kopplas samman med det tvärgående stråket söder 
om den nya bebyggelsen. När den tvärgående gång- och cykelvägen har 
korsat huvudstråket i söder breddas den vilket skapar möjlighet för att vägen 
ska kunna användas av biltrafik vid behov. Detta är av stor vikt för utvecklingen 
av Kyrkbyn eftersom det idag enbart finns en körbar förbindelse över Kolbäcken 
till bostadsområdet. 

Genom att skapa ett körbart gång- och cykelstråk hanteras befintlig problema-
tik vilket trafiken i hela Kyrkbyn har nytta av. Gång- och cykelstråket skapar även 
förutsättningar för att nå större delar av kommunen. Stråket sträcker sig från väg 
252 upp genom det södra utvecklingsområdet och vidare mot den planerade 
bron över Kolbäcksån via Patronvägen och Eriksgatan. Detta möjliggör för ett 
sammanhängande gång- och cykelnät från Strömsholm upp till Kolbäck och 
även vidare mot Hallstahammar. Den nya strukturen för gång- och cykeltrafik 
förenklar således rörelser både genom och inom Kyrkbyn och bidrar till ett 
sammankopplat och lättillgängligt område. Dessutom har gång- och cykelvä-
garna utformats så att människor rör sig genom områden med höga rekreativa 
värden när de färdas inom och genom Kyrkbyn.

Sektion över ny utformning av Kyrkbygatan med Kyrkbyåsen i 
bakgrunden.

3,5 3 6

3 7

3,5 3 6

3 7

Sektion över den nya huvudgatan med gång- och cykelväg.

Sektion över sekundär gata med gång- och cykelväg och plantering.   
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Bebyggelse
Bebyggelsen i Kyrkbyn är utformad efter strategierna Ett sammankopplat 
Kyrkbyn, Samlade gårdar och Blandad bebyggelse. En viktig utgångs-
punkt för ny bebyggelse i Kyrkbyn är att den ska förhålla sig till befintliga 
strukturer, vilket kräver både respekt för existerande miljö och mod att 
tänka nytt. Det är även viktigt att den nya bebyggelsen tillför nya kva-
liteter till både Kyrkbyn och Kolbäck samtidigt som den utformas med 
varsamhet mot det befintliga. Ett sätt att skapa nya kvaliteter i området 
är att tillföra en blandad bebyggelse som erbjuder en större variation av 
skala, färg och boendeform än dagsläget. Kyrkbyn utformas därav med 
en variation av villor, parhus, radhus och kedjehus där det även kommer 
finnas ett par flerbostadshus vilket skapar en bredare variation av boen-
deformer i området. Planprogrammet genererar cirka140 nya bostäder. 

Bebyggelsen i Kyrkbyn har även utformats med hänsyn till hur offentliga 
och privata ytor skapas. När det är tydligt vilken offentlighetsgrad en 
plats har är människor mer benägna att använda platsen. Kyrkbyn har 
därav utformats med några offentliga ytor vilka är parken i anslutning 
till Kyrkbygatan, grönområdet i det norra utvecklingsområdet samt det 
blå-gröna stråket längs med Kolbäcken. De privata ytorna inom området 
är den tomtmark som återfinns i anslutning till de privata bostäderna där 
fastighetsägaren själv väljer hur det privata rummet utformas och tydlig-
görs, det kan dock i senare detaljplaner förekomma bestämmelser som 
ställer krav på att exempelvis staket eller häck ska uppförs mot allmän 
plats. Detta är angeläget eftersom  tydligt inramade privata sfärer  
resulterar i att det offentliga rummet blir tydligare. Det finns även ytor 
inom området som är av en mer halvprivat/halvoffentlig karaktär vilka 
fungerar som en viktig mötesplats för de boende där möten mellan vän-
ner, bekanta och grannar kan ske, vilket främjar en gemenskap i området.

Offentliga och privata ytor

Privata ytor

Halv offentliga ytor

Offentliga ytor

Broprojekt

Offentliga och privata rum som skapas 
genom planförslaget.
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Privata ytor

Halv offentliga ytor

Offentliga ytor

Broprojekt

I det norra utvecklingsområdet placeras ett flerbostadshus uppdelat i två 
huskroppar på platsen där Åsgårdens Konvalescenthem står idag. Bygg-
naden utformas som terrasslägenheter, vilket innebär att byggnaden reser 
sig mot åsen i en stigande skala. Byggnaden är uppdelad i två huskrop-
par för att säkerställa god tillgänglighet till Kyrkbyåsen och intilliggande 
strandområde. Byggnaden är lägst i nordväst med två våningar och högst 
i öster med fem våningar. Denna utformning skapar en byggnad som smäl-
ter in med den bakomliggande åsen samtidigt som rymliga och naturnära 
boenden med stora balkonger kan skapas. Framför det norra flerbostads-
huset placeras några radhus i ett plan. Byggnaderna i området föreslås 
uppföras i jordnära färger i sten, tegel eller trä för att harmonisera med 
omgivningen. Mellan terrasslägenheterna och radhusen behålls befintlig 
natur i form av en liten kulle och vackra äppelträd, vilket skapar en offentlig 
grönyta som tillgängliggörs genom en ny gång- och cykelväg som går 
mellan Patronvägen, Kyrkbygatan och Kyrkbyåsen. Den gamla mangårds-
byggnaden föreslås bevaras och restaureras för lämplig  
användning. Exempelvis skulle byggnaden kunna användas som bostad 
eller för småskalig verksamhet.

Norra utvecklingsområdet

Kvartersstrukturen i det södra utvecklingsområdet är starkt formad efter 
gatustrukturen. Mot Kyrkbygatan i den nordvästra delen planeras enplans-
villor som speglar befintlig bebyggelse norr om Kyrkbygatan. Detta främjar 
en sömlös övergång mellan befintlig och ny struktur och formar ett tydligt 
gaturum längs med Kyrkbygatan. Villabebyggelsen sträcker sig söderut längs 
med huvudgatan och totalt bildas ungefär 12 villatomter. I anslutning till villa-
bebyggelsen placeras en byggnad som är lämplig att använda som försko-
la. Det finns idag ingen förskola i Kyrkbyn och genom den nya exploateringen 
ökar behovet ytterligare. Lokaliseringen av förskolan sker intill Kyrkbygatan, 
precis i början av det nya utvecklingsområdet. Denna lokalisering resulterar i 
en godtagbar belastning på både nytt och befintligt gatunät samtidigt som 
Kyrkbyåsen finns lättillgänglig för utflykter via den nya gång- och cykelvägen.

Södra utvecklingsområdet

1 våning

2 våningar

2 - 2,5 våningar

3 våningar

2 - 4 våningar

Broprojekt

Våningsantal enligt planförslaget.
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Intill den centralt belägna parken i väster och invid den grön-blåa stråket 
placeras radhuslängor i ett plan. Samspelet mellan bebyggelsen och de 
offentliga ytorna är viktig och privata gårdar bör avgränsas tydlig.  Öster om 
parken föreslås ett radhusområde med byggnader i ett till två och ett halvt 
plan som ansluter till både den u-formade huvudgatan och den tvärgående 
större gatan. Radhuslängorna föreslås placeras i utkanterna och möjliggöra 
för en gemensam gård. Byggnadernas placering med entréerna in mot går-
dar skapar en bykänsla genom mindre gemensamma enheter. 

Söder om den tvärgående gatan föreslås två parhusområden som sam-
las kring gemensamma gårdar. Inspirationen till utformningen av samlade 
gårdar grundas i hur byggnader historiskt grupperats i en lantlig miljö. Dessa 
gemensamma ytor syftar till att återuppväcka tanken om grannskap och 
skapa ytor där man exempelvis ska kunna ha gårdsfest, leka, ha gemensam-
ma planteringar eller spela boule. De gemensamma gårdarna kommer vara 
halvoffentliga och det är viktigt att dessa inte skärmas av, varken med staket 
eller med högre häckar. Samspelet mellan den egna bostaden och bostads-
gården är samtidigt också viktigt och de privata trädgårdarna bör avgrän-
sas av häckplanteringar, spaljéer eller staket. 

Längs med de södra delarna av huvudgatan har ett område med kedjehus 
utformats vilka markerar ett tydligt slut för bebyggelsen för föreslagen explo-
atering i de södra delarna av Kyrkbyn. Öster om kedjehusen möter tre flerbo-
stadshus i tre våningar åsen. Dessa är placerade med gavlarna mot gatan, 
dels för att skapa bättre ljusförhållanden likväl för den gemensamma gården 
som för åsen, dels för att skapa en mer luftig och lantlig känsla i Kyrkbyn. Be-
byggelsen i det södra utvecklingsområdet skapar således ett område med 
bebyggelse som stegvis höjer sig mot åsen. En utveckling på detta sätt ämnar 
bibehålla Kolbäcks kyrka och Kyrkbyåsens mäktighet mot omgivningen.  

Vy 1: 3D-vy  över det norra utvecklingsområdet.

Sektion över det södra utvecklingsområdet.

Vy 2: 3D-vy över flerbostadshus i det södra utvecklingsområdet i rött trä med brant takvinkel som inrym-
mer en våning med takkupor och Kyrkbyåsen i bakgrunden.
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Vy 3: 3D-vy över det södra utvecklingsområdet.

Gestaltningsprinciper
Utvecklingen av Kyrkbyn behöver även en variation i form och färg för att ska-
pa en dynamisk och intressant boendemiljö som är hållbar över tid. För att 
bebyggelsen i Kyrkbyn ska utformas med respekt mot den befintliga miljön 
samtidigt som moderna inslag också behöver träda fram har det i planpro-
grammet tagits fram gestaltningsprinciper för utvecklingen av Kyrkbyn. Prin-
ciperna ämnar forma en god balans i området för att skapa en varierande 
miljö som samtidigt upplevs som enhetlig och tydligt talar till dess omgivning. 

Bebyggelsen ska uppföras i en lantlig karaktär vilket innebär att bebyggel-
sen ska anpassas i färg och form till den omkringliggande kulturmiljön som 
återfinns kring Kolbäcks kyrka. Detta innebär att material såsom trä och 
rektangulära byggnadskroppar förespråkas. Även putsade fasader kan 
uppföras mot Kyrkbygatan då det talar till befintliga villor i området, men bör 
förekomma mer sparsamt i de södra delarna. En variation i färgsättning på 

fasader förespråkas, med fördel i kulörer såsom rött, gult, trä och till viss mån 
även vitt. Programmet förespråkar användning av naturelement för att stärka 
upplevelsen av att naturen är nära, som exempelvis användning av träma-
terial samt sedumtak. Den lantliga karaktären innebär även att bebyggelsen 
bör utformas med höga tak och brant takvinkel, vilka kan inrymma halvvå-
ningar, takkupor och takindrag. Det ger området karaktär och identitet. Plat-
ta tak ska undvikas. Gestaltningspriciperna utgår även från att möjliggöra för 
hållbart byggande och därav förespråkas att konstruktioner inom Kyrkbyn 
utförs fritt från betong. Även solceller och solfångare är relevanta aspekter 
och bebyggelsens placering bör vara genomtänkt i förhållande till solljus på 
tak och fasadliv där även fönstersättningen bör ske medvetet utifrån ett en-
ergiperspektiv. Kyrkbyn är lokaliserat i en kulturhistorisk miljö vilket är en viktig 
aspekt som behöver vägas mot nyttan av energieffektiva lösningar.
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Grön- och blåstruktur
En grundläggande aspekt för utvecklingen av grön- och blåstrukturen 
i Kyrkbyn är att integrera dessa strukturer i hela utvecklingen av områ-
det där betoning läggs på att ta vara på befintliga värden i enlighet 
med utvecklingsstrategin Integrerad grön- och blåstruktur. Det södra 
utvecklingsområdet utformas med en gemensam grönyta bestående 
av både en mindre park och en lekplats centralt i Kyrkbyn, längs med 
Kyrkbygatan. Genom parken löper det större gång- och cykelstråket 
som kopplar samman Kolbäck med den övriga kommunen. Detta ska-
par möjligheter för att en grön miljö skapas där människor både kan 
vistas och röra sig. Placeringen av grönytan ämnar till att skapa en ge-
mensam mötesplats för både befintlig och ny bebyggelse vilket bidrar 
till en balans inom området mellan det nya och det gamla i enlighet 
med strategin Ett sammankopplat Kyrkbyn. Parken kan även fungera som 
snöupplag under vintermånader.

Övrig grönska inom det södra utvecklingsområdet återfinns främst bland 
grönytor och grönska inom tomtmarken och intill gatorna i området. Kyrk-
bygatan och det tvärgående cykelstråket utformas exempelvis med en 
trädrad som skapar en grön miljö samtidigt som de bidrar till en säkrare 
trafikmiljö när mjuka och hårda trafikanter separeras tydligare. Söder om 
det nya bostadsområdet visar även planprogrammet på en möjlighet att 
etablera ett nytt skogsparti som hänger ihop med Kyrkbyåsen. Här skulle 
inhemska arter av träd, buskar och blommor kunna planteras för att öka 
den biologiska mångfalden i området samtidigt som skogspartiet skulle 
kunna ge området en känsla av att vara omsluten av grönska och skapa 
ett mer välintegrerat område. Samtidigt kan grönskan även fungera som 
ytterligare en entré till Kyrkbyåsen. 

I det norra utvecklingsområdet bibehålls och utvecklas den befintliga 
grönskan som finns framför Åsgårdens Konvalescenthem. Majoriteten av 
de vackra äppelträden föreslås behållas och den befintliga kullen och den 
intilliggande grönskan bevaras och utvecklas till en grön oas i de norra de-
larna av Kyrkbyn som kan användas av likväl boende som förbipasserande. 

Utvecklad grönstruktur

Utvecklad blåstruktur

Park

Dagvattenstråk

Broprojekt

Utveckling av grön- och blåstruktur.
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Vy 5: 3D-vy över hur bostadsområdet föreslås omslutas av grönska som 
kopplas till Kyrkbyåsen.

En annan viktig resurs i området är Kolbäcken som löper i den västra 
utkanten av programområdet. Bäcken föreslås ges en utformning med 
flackare svämplan och tillskapande av meandring i större utsträckning 
vilket dels skulle förbättra bäckens ekologiska funktion och dels kunna ska-
pa en intressant och rekreativ miljö i området. Ett tillskapande av meand-
ring skulle även kunna bidra till att bättre hantera översvämningar av 
området vilket även möjliggör en god klimatanpassning. Ett promenad-
stråk föreslås i anslutning till Kolbäcken, ett visst avstånd mellan bäcken 
och stråket är avgörande men enstaka upplevelseplatser nära bäcken 
betraktas som positivt. Kolbäcken blir på detta sätt en värdefull rekreativ 
resurs för området samtidigt som den kan bidra till att stärka ekosystem-
tjänsterna. 

Befintlig och ny bebyggelse i Kyrkbyn genererar dagvatten som behöver 
hanteras. I det södra området kan det därav även vara aktuellt med en 
särskild yta för hantering av dagvatten i form av antigen en nedsänkt yta 
som kan översvämmas eller en damm. Denna kan med fördel även utfor-
mas på ett sätt som tillför rekreation och stimulerande miljöer till området 
genom exempelvis växtval, placering samt att den hålls tillgänglig för 
människor och djur. 

Vy 4: 3D-vy över den gemensamma parken med lekplats.

Exempelfoto på våtmarksplanteringar med spängar (Jordkokboken)
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Medskick inför kommande skeden
Kommunen har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genom 
Tyréns med hänsyn till att det i tidig dialog med länsstyrelsen inte gått 
att anta att planen inte kommer innebära betydande miljöpåverkan. 
Planprogrammet utgör ett tidigt skede av samhällsbyggnadsproces-
sen och utgör inget bindande krav på utformningen av området. Detta 

innebär att kommande skeden med detaljplaner och byggnation kan 
komma att skilja sig från planprogrammets förslag. Följande ståndpunk-
ter och åtgärder avseende hänsynstagande till människa och miljö är 
därför särskilt viktiga att beakta i kommande skeden:

• Planprogrammets förslag till åtgärder för Kolbäcken är av särskild 
vikt att arbeta vidare med i detaljplaneskedet för att väga upp mot 
de producerande ekosystemtjänster som försvinner i och med explo-
ateringen av jordbruksmarken. Marken runt Kolbäcken kan med fördel 
pekas ut som allmän plats med kommunen som huvudman. Det är 
även viktigt att planprogrammets förslag till grön entré in till Kyrkby-
åsen blir av och att detta tydligt framgår av plankartan i kommande 
detaljplaneskede. Entrén är viktigt för att på sikt stärka naturvärdena 
i Kyrkbyåsen. Att landskapet fortsatt är öppet mellan Kolbäcken och 
den gröna entrén är av stor vikt för att inte påverka spridningssam-
banden i för stor utsträckning.

• I kommande detaljplaneskeden är det även av stor vikt att ta fortsatt 
hänsyn till såväl riksintresset för kulturmiljö U71 och landskapsbilden 
genom bl.a. gestaltning, volym, placering och höjd på bebyggels-
en. Detta görs lämpligen genom att även fortsättningsvis anpassa 
bebyggelsen till befintliga landmärken och landskapsbilden samt till 
befintlig bebyggelse såsom herrgårdsmiljön.

• Det är även viktigt att särskild hänsyn tas till riksintresset vid planering 
av gång- och cykelbron över Kolbäcksån där stort fokus bör ligga på 
brons anslutningar och befintliga fundament med hänsyn till platsens 
kulturhistoriska värden. Kulturmiljökompetens ska involveras vid even-
tuell framtida projektering. 

• Planprogrammet föreslår att flerfamiljshus byggs på åkermarken 
närmast Natura 2000 området Kyrbyåsen. I den fortsatta processen 
är det viktigt att det inte blir annan typ av bebyggelse som exem-
pelvis villor som riskerar att privatisera området, öka slitaget och öka 
risken för att invasiva arter sprids till åsen. Programmets illustrations-
karta visar även att flerfamiljshusen närmast Kyrbyåsen är tvärställda 
så att det skapar en öppenhet mot åsen. Detta är viktigt att det inte 
ändras i kommande arbete eftersom det kan orsaka skuggeffekter 
som är negativa för naturvärdena. Att husen är tvärställda är även 
viktigt för att skapa en öppenhet som gynnar grön infrastruktur mellan 
Kyrkbyåsen och parken i väster något som skulle påverkas negativt 
om husens placering ändras. För att inte motverka spridningssam-
banden mellan grönstrukturerna Kyrkbyåsen och parken i det södra 
utvecklingsområdet ska inte höga byggnader som t.ex. flerfamiljshus 
byggas vid parken. Det är viktigt att flerfamiljshusen vid Kyrkbyåsen 
inte flyttas längre österut eftersom det ökar risken för påverkan på 
Natura 2000-området.



Ladubyggnad intill Kolbäcks kyrka

Genomförande
04
Under detta kapitel behandlas genomförandefrågor 
kopplade till planprogrammet. Även kommande de-
taljplanearbete tas upp i detta kapitel.
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Organisatoriska frågor

För de ytor som utpekats som allmän plats kommer kommunen agera 
huvudman. I och med att kommunen tar på sig ansvaret för allmän plats 
så säkerställs det att området är tillgängligt för alla. I detaljplaneskedet 
görs mer detaljerade avvägningar om vilken mark som regleras som 
allmän plats och vilken mark som planläggs som kvartersmark. Det kan 
även bli aktuellt att genom servitut eller gemensamhetsanläggningar 
säkerställa skötsel av gemensamma ytor inom kvartersmark.  

Huvudmannaskap

Under förutsättningar att beslut om att starta planuppdrag för den första 
detaljplanen tas i samband med att planprogrammet antas bedöms 
framtagandet av detaljplaner kunna börjas under 2022. I övrigt har 
planprogrammet en framåtblick mot 2050 vilket innebär att en full 
utbyggnad av området har ett längre framtidsperspektiv.

Tidplan

Den tekniska kapaciteten för VA är i dagsläget inte tillräcklig och kommer 
att behöva byggas ut i samband med utbyggnation av området. Inom 
planområdet ges utrymmen för transformatorstationer som kan säkerstäl-
la områdets elförsörjning samt stationer för avfall. 

Tekniska frågor

Inom Kyrkbyn finns ett dikningsföretag för Kolbäcken, Mallsta avdikning. 
Då åtgärder föreslås på Kolbäcken bör dikningsföretaget avvecklas, vilket 
är en fråga som behöver behandlas i kommande detaljplanearbeten. 
En breddning av Kolbäcken innebär även en vattenverksamhet, vilken är 
tillståndspliktig. I kommande arbete är det därav viktigt att hantera frågan 
om breddning av Kolbäcken och söka tillstånd för aktuella åtgärder. 

Den kommunalt ägda jordbruksmarken arrenderas ut i nuläget. Då explo-
ateringen innebär att delar av den aktiva jordbruksmarken tas i anspråk 
behöver frågan om arrendet behandlas i kommande detaljplanearbe-
ten. Tvärs över jordbruksmarken finns även en ledningsrätt som behöver 
beaktas vid kommande arbeten. Jordbruksmarken kan även vara förore-
nad till följd av använda bekämpningsmedel. Genom kommande de-
taljplaneläggning kommer strandskyddet att återinträda. Kommunen gör 
i detta skede av arbetet bedömningen att särskilda skäl för upphävande 
av strandskyddet kan finnas enligt 7 kap. 18 § punkt 1–4 Miljöbalken men 
detta behöver utredas vidare i kommande detaljplaner. 

Upplysningar inför kommande arbete

I det fortsatta detaljplanearbetet kommer flera olika utredningar behö-
vas för att säkerställa ett hållbart genomförande för både människa och 
miljö. I programarbetet har viktiga nyckelfrågor identifierats som behö-
ver studeras ytterligare.  Kommunen har för avsikt att ta fram en förstudie 
för att undersöka förutsättningarna att utveckla våtmarken söder om 
planområdet samt för att införa flackare svämplan och tillförande av 
meandring av Kolbäcken med avsikt att främja den ekologiska funktio-
nen. Då Kolbäcken kan hysa groddjur kan införskaffandet av kunskap om 
eventuella groddjur behöva inhämtas vilket i sådana fall behöver anpas-
sas tidsmässigt till våren under lekperioden. 

I detaljplaneskedet rekommenderas även att en fågelinventering utförs 
i det södra utvecklingsområdet samt Kyrkbyåsen för att inhämta kunskap 
om områdets värden för denna artgrupp. Området har potential att 
hysa värden både för fåglar som är knutna till jordbrukslandskapet och 
den gamla skogen i Kyrkbyåsen. Skyddsåtgärder i form av nya biotoper 
kan behöva kompletteras i plankartan.

Kommande utredningar
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1
3

4

2

Broprojekt

Planering och utbyggnad av Kyrkbyn är tänkt att ske i etapper under 
en längre tidsperiod. Illustrationen till höger visar på möjliga utbygg-
nadsetapper av Kyrkbyn. Utbyggnadstakten beror på flera faktorer, 
exempelvis efterfrågan på nya bostäder och samordning av infrastruktur. 
Utbyggnadsetapperna kommer även hanteras ytterligare i kommande 
detaljplaneskede (Läs mer om planeringsprocessen på sid 7).

De områden som gestaltas i planprogrammet (det norra och det södra 
utvecklingsområdet) planeras kunna detaljplaneras under perioden 
2022–2024. Den södra jordbruksmarken gestaltas inte i programmet 
men kan i framtiden komma att utredas för ytterligare bebyggelse vid 
behov. Marken kommer dock vara tillgänglig för jordbruk tills vidare. Det 
är viktigt att den planerade grusvägen för gång- och cykel som även kan 
nyttjas för trafik vid behov byggs ut i ett tidigt skede. På så sätt kan den 
användas för byggtrafik och samtidigt motverka Kyrkbyns utsatta position 
med enbart en tillfart.

Gång- och cykelbron över Kolbäcksån kan med fördel projekteras i 
samband med utbyggnad av planområdet. Bron förbinder Kyrkbyn med 
centrala Kolbäck och spelar en stor roll för Kyrkbyns tillgänglighet och 
attraktivitet. 

Etappindelning

Vidare behöver även dagvattenfrågan utredas ytterligare inför  
detaljplanearbetet för att säkerställa att vattenförekomsters möjlighet 
att uppnå miljökvalitetsnormerna inte hindras genom planen. Det finns 
även behov av att ytterligare undersöka kulturmiljön och hur föreslagen 
exploatering och utveckling påverkar den genom en konsekvensanalys. 
Exempelvis behöver miljön kring kyrkan och det gamla konvalescenthem-
met studeras ytterligare. Bullersituationen behöver även studeras för att 
säkerställa riktvärden för bostäder och förskola.   
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Sockenbebyggelse kring Kolbäcks kyrka

Konsekvenser
05
Under detta kapitel finns en redogörelse av planpro-
grammets ekologiska, ekonomiska och sociala konse-
kvenser.
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förslagets södra delområde visar planprogrammet på en möjlighet att 
etablera ett nytt skogsparti som hänger ihop med Kyrkbyåsen. Här skulle 
inhemska arter av träd, buskar och blommor kunna planteras för att t.ex. 
stärka värdena i Natura 2000-området Kyrkbyåsen. 

I och med att ingen fysisk påverkan kommer att ske i Natura 2000-områ-
det så kommer de hot som finns mot förekommande Natura 2000-natur-
typer inte att aktualiseras. Planförslagets blåstrukturer med Kolbäcken 
som ett mer meandrande vattendrag och med våtmarkszoner ger bra 
förutsättningar för att dagvattenhanteringen inte riskerar att ge negativ 
påverkan på Kolbäcksån och Natura 2000-naturtypen Mindre vatten-
drag. Under byggtiden kommer det uppstå buller i området. Det finns 
dock inga identifierade typiska arter i det aktuella Natura 2000-området 
som riskerar att påverkas av buller. Någon påverkan på Natura 2000-om-
rådet bedöms därmed inte uppstå. Förekomsten av fågelarterna Korn-
knarr (Missgynnad), Ängshök (Starkt hotad), och Spillkråka (Missgynnad) 
kan potentiellt påverkas negativt av buller. För de två förstnämnda finns 
en stor risk för att de kan störas under häckningstid då de nyttjar det öpp-
na jordbrukslandskapet. Spillkråkan är knuten till gamla tallar och kan 
påverkas av störning vid arbeten nära åsbarrskogen.

Planförslaget bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen utifrån ett  
nollalternativ, vilket utgår från att området fortsätter användas så som 
det gör/får göras enligt befintliga planer idag. Planprogrammet för 
Kyrkbyn bedöms få positiva konsekvenser jämfört med nollalternativet 
då planförslaget förstärker grönstrukturen med en ny port in till Natura 
2000-området vilket kan stärka de naturvärden som finns i området och 
särskilt om tallbeståndet utökas. Planförslagets promenadstråk längs Kol-
bäcken bidrar till den biologiska mångfalden och ger tillsammans med 
lekparker och andra parker en förstärkt grönstruktur vilket minskar risken 
för slitage i Natura 2000-området. Det är även positivt att planförslaget 
har en plan för att undvika att trädgårdsavfall och invasiva arter sprids till 
Natura 2000-området. De negativa konsekvenserna som uppstår för det 

Konsekvenser av planförslaget
En utgångspunkt för planprogrammet för Kyrkbyn är att sträva efter en 
långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om att hitta en utformning där 
infrastruktur, tekniska lösningar, byggnader, kvarter och publika miljöer 
kan samverka så att en hållbar helhetslösning skapas.

Miljökonsekvenser
En av de främsta aspekterna att väga in för en hållbar utveckling är de 
ekologiska värdena. Planprogrammet har på ett övergripande plan 
utrett miljöaspekter samt om planförslaget kan komma att innebära 
betydande miljöpåverkan. Genom undersökningssamrådet med Väst-
manlands länsstyrelse har det konstaterats att det inte går att utesluta 
att planförslaget kommer innebära betydande miljöpåverkan och en 
miljöbedömning enligt 6 kap. Miljöbalken kommer behövas. Kommunen 
har därav tagit fram en sådan miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genom 
Tyréns 2022-02-21. 

Miljökonsekvensbeskrivning:
I MKB:n bedöms bland annat planförslagets påverkan på Natura 
2000-området där en negativ påverkan som bedöms kunna uppstå är 
att bebyggelsen kan försämra siktlinjer mellan Kyrkbyåsen och det öpp-
na landskapet i väster. Planprogrammets förslag till bostadsutveckling 
bedöms även kunna resultera i ökat slitage på Kyrkbyåsen då det dag-
liga friluftslivet till stor del förväntas ske intill Kolbäcksån och Kyrkbyåsen. 
Planprogrammets förslag till att utveckla ytterligare grönstruktur inom 
området bedöms dock kunna hjälpa till att skapa en balans i belastning-
en på naturområdena. I övrigt utvecklas området med vegetation och 
gröna korridorer utifrån att grön- och blåstrukturen ska vara integrerad 
i strukturen. Detta bedöms kunna bidra till en ökad biodiversitet och 
genom en etablering av luftrenande växter, fågelholkar och insektshotell 
kan även utvecklingen av området främja lokala ekosystemtjänster. De 
värden som idag finns knutna till den öppna jordbruksmarken och bland 
annat fågellivet kan stärkas genom de gröna och blå strukturerna. I plan-
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Kulturmiljö och landskapsbild

Det finns två kulturellt värdefulla byggnader utpekade i den norra de-
len av området, herrgården och konvalescenthemmet. Kommunen har 
gjort bedömningen att konvalescenthemmet behöver rivas och att de 
arkitektoniska och kulturella värdena inte överstiger de säkerhetsrisker 
som byggnaden innebär. Förslaget innebär att herrgården restaureras 
och skapar möjligheter för att kulturmiljön kan bevaras genom utveck-
ling. I planområdets västra del berör programmet Kolbäcks kyrka med 
tillhörande sockencentrum. Dessa byggnader är också utpekade som 
kulturellt värdefulla. Planförslaget tar ett starkt avstamp i kulturmiljön kring 
Kolbäcks kyrka avseende placering, skala, volym och gestaltning. Exem-
pelvis ställer programmet krav på material, färg och takvinkel på både 
enfamiljshus och flerfamiljshus. Samtidigt finns även en stark tilltro till att 
det är viktigt att skapa en balans mellan nytt och gammalt där även in- 
och utskjut i tak och glaspartier bedöms kunna kombineras med övriga 
krav på arkitekturen. Sammantaget verkar planförslaget till att en god 
helhetsverkan uppfylls i Kyrkbyn. I kommande detaljplanering behöver 
hänsynstagandet till riksintresse för kulturmiljövård längs Strömsholms ka-
nalmiljö tydliggöras och utredas ytterligare. Exempelvis behöver bebyg-
gelse som ska ersätta det gamla konvalescenthemmet och påverkan på 
kyrkomiljön kring Kolbäcks kyrka utredas. 

Planprogrammet kommer att innebära en förändring av landskapsbil-
den då det innebär en exploatering på den idag obebyggda åkern. 
Det finns cirka tio villor som idag har direkt utsikt över jordbruksmarken 
och vidare ner mot väg 252. Det öppna jordbrukslandskapet kommer att 

fågelliv som är knutet till det öppna jordbrukslandskapet samt påverkan 
från buller under byggtiden bedöms som likvärdiga för planförslaget och 
nollalternativet. I MKB ges förslag på fortsatta åtgärder: 

 • I planförslagets södra delområde visar planprogrammet på en 
möjlighet att etablera ett nytt skogsparti som hänger ihop med 
Kyrkbyåsen. Här skulle inhemska arter av träd, buskar och blommor 
kunna planteras för att t.ex. stärka värdena i Natura 2000-området 
Kyrkbyåsen. Tall bör särskilt ingå i närområdet till Kyrkbyåsen.
• I kommande planarbete behöver området kring Kolbäcken utre-
das med avseende på dess betydelse för Kornknarr och Ängshök.
• I planeringen av det södra området, del 2, är det viktigt att den 
öppna markens värden och karaktär i landskapet beaktas.
• Främja ekosystemtjänster genom etablering av luftrenande växter, 
fågelholkar och insektshotell.

Planprogrammet medför att marginellt mer mark inom strandskyddet tas i 
anspråk. Ingen bebyggelse planeras i den närmaste strandzonen utan det 
är bara en del av huset samt omkringliggande mark som bedöms tangera 
den yttre strandskyddszonen. Den nya byggnadens läge försvårar därmed 
inte för strandskyddets syfte. Dessutom föreslås bebyggelsen delas upp i två 
delar vilket skapar tillgänglighet till strandskyddet mellan husen. Merparten 
av marken där strandskyddet föreslås att upphävas är idag otillgänglig 
vegetationsbeklädd mark utan höga naturvärden. Att det tidigare konvale-
scenthemmet länge varit övergivet och inhägnat samt parkmiljön kring huset 
inte skötts gör att förslaget till planprogram ger positiva konsekvenser för 
tillgängligheten till det strandskyddade området. 

Tillgången till strandzonen säkerställs genom att ett naturområde mellan 
bebyggelsen och Kolbäcksån sparas. De åtgärder som planeras inom 
strandskyddat område för Kolbäcksån bedöms inte hindra friluftslivet eller 
förändra livsvillkoren för växt- och djurliv på platsen. Allmänhetens möjlig-
heter till motion, rekreation, naturupplevelser och vattennära kontakter 
inom och i anslutning till planområdet bedöms kunna förstärkas i och med 

planförslaget. Sammantaget bedöms planförslaget få positiva konsekven-
ser gällande strandskyddet då positiva effekter bedöms uppstå för berörda 
strandskyddsområden för såväl allmänhetens tillgång till strandområdena 
som livsvillkoren för växt- och djurlivet. Särskilda skäl bedöms föreligga för 
upphävande av strandskyddet helt eller delvis vid Kolbäcksån då åtgärder-
na inte motverkar strandskyddets syften. 
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ersättas med ny bebyggelse och innebära en förändring av utblickar för 
de boende inom det befintliga området. Denna utsikt kommer ersättas 
av ny bebyggelse och en gemensam park- och lekpark. Planförslaget har 
dock utformats med respekt gentemot befintliga landmärken inom om-
rådet, Kyrkan och Kyrkbyåsen. De två landmärkenas attribut är dess höjd 
samt siktlinjerna. Landmärkena sätter ramarna för höjden på förslagen 
bebyggelse på åkern begränsas därav till 1–2 våningar. Kyrkbyåsen ska 
fortsättningsvis dominera och bebyggelsen närmast åsen bedöms därför 
kunna utföras något högre än bebyggelsen på åkern om de utformas 
med kortsidan mot åsen för att ta hänsyn till och skydda solförhållandena 
för tallarna på åsen.

Sociala konsekvenser

Hållbarhet handlar även om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle 
där de grundläggande mänskliga behoven såsom Ur det sociala per-
spektivet handlar hållbarhet om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle 
där de grundläggande mänskliga behoven såsom trygghet och delak-
tighet uppfylls. Utvecklingen av Kyrkbyn enligt planprogrammet erbjuder 
tillgång till mötesplatser och en rik livsmiljö med närhet till rekreation för 
människor i alla åldrar. De gröna ytorna i Kyrkbyn utvecklas till mötesplat-
ser för hela Kyrkbyn och skapar möjligheter för spontana möten mellan 
människor. Tillgång till grönytor är viktiga för människor välbefinnande 
och i dagsläget finns en brist på tillgängliga grönområden i Kolbäck. 
Anläggandet av bron över Kolbäcksån skulle inte enbart tillgängliggöra 
Kolbäck för gående och cyklister från Kyrkbyn och Strömsholm utan även 
tillgängliggöra Kyrkbyåsen och dagvattenstråket läng Kolbäcken för hela 
Kolbäck. 

Kyrkbyn utformas med olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar vil-
ket skapar möjligheter för människor med olika livssituation, intressen och 
bakgrund att vistas och bo i området samtidigt som det även blir möjligt 
att leva i området under flera stadier i livet. Området utformas även 
med en förskola som är lokaliserad till ett läge med god tillgänglighet till 

Ekonomisk hållbarhet drivs av en väl planerad exploatering. Ekonomisk 
hållbarhet förutsätter en ekonomisk balans samt att utifrån ett långsiktigt 
och optimalt sätt använda och hantera befintliga resurser så att dessa 
behålls och utvecklas. Utvecklingen av området sker i etapper vilket 
säkrar en långsiktighet. Utvecklingen, genomförandet och underhållet 
av Kyrkbyn innebär kommunala investeringar. Samtidigt möjliggör de 
utpekade områdena för bostadsbebyggelse framtida intäkter till kom-
munen via markförsäljning och ökat antal invånare. Ekonomiska kalkyler 
tas fortsättningsvis fram för respektive detaljplan. 

Ekonomiska konsekvenser

Uppfyllelse av miljömål

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som syftar till att bidra till 
genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbar-
hetsmålen. Nedan följer en redogörelse av planprogrammets koppling 
och påverkan på målen. 

Planprogrammets förslag till bostadsbebyggelse i utkanten av Kolbäck 
kan komma att generera en ökad mängd biltrafik när de boende behö-
ver transportera sig till arbete, handel och service som inte finns i direkt 
närhet till planområdet. Planförslaget motverkar därmed möjligheten att 
uppfylla miljömålet om begränsad klimatpåverkan. De negativa effekter-
na mildras av att bostäderna planeras att byggas med gång- och cykel-
avstånd till Kolbäck centrum och att gång- och cykelstråket dels byggs ut 
i stor omfattning samt prioriteras framför motorfordon. Närheten till skola, 
förskola, busshållplats och tågstation är också positivt. Genomförandet 
av planen kan komma att bidra till försurning, vilket får negativa effekter 
på miljömålet bara naturlig försurning, genom ökad biltrafik. 

gröna områden för lek och utevistelse vilket är vitalt för barns utveckling. 
I övrigt utformas Kyrkbyn även med en ny lekplats i ett område som är väl 
belyst och ligger centralt i samspel med områdets gröna mötesplats.
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Planprogrammet bedöms inte påverka miljökvalitetsmålet levande skogar. 
Ingen skogsmark eller värdefulla träd kommer tas i anspråk utan sparas och 
utvecklas som naturmark. De grönstrukturer som skapas bidrar till att bibehål-
la och i delar av området förbättra spridningssambanden för skogsanknuta 
arter. Generellt kommer bebyggelsen dock att vara begränsande för sprid-
ningssambanden t.ex. för stora däggdjur. Stadsnära odling tas i anspråk och 
exploateras vilket ger en viss effekt på den lokala livsmedelsförsörjningen i 
längden och även målet om ett rikt odlingslandskap. Planprogrammet be-
döms dock inte påverka den nationella försörjningsgraden nämnvärt. Vissa 
habitat kopplade till odlingslandskapet kan minska i viss omfattning. Planpro-
grammet bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen nämnvärt. 

Ianspråktagandet av jordbruksmarken och anläggandet av dagvattenlös-
ningar bedöms minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmark vilket 
är positivt för måluppfyllelsen om ingen övergödning. Föreslagen dagvat-
tenhantering inom området bedöms innebära att statusen eller möjligheten 
att uppnå gällande kvalitetskrav för recipient inte bedöms påverkas nega-
tivt vilket innebär att målet om levande sjöar och vattendrag inte påverkas 
negativt. 

Ur perspektivet om måluppfyllelse för god bebyggd miljö medger plan-
programmet ett utvecklingsområde för bostadsbebyggelse i anslutning till 
redan befintliga bostadsområden. Området tar produktiv jordbruksmark i 
anslutning men för att kunna utveckla Kolbäck krävs detta då alla lägen för 
utveckling av områden runt orten är av jordbrukskaraktär. En lokaliserings-
studie som genomförts visar att läget för planprogramsområdet är det mest 
lämpade för ändamålet. Att lägga bostadsutvecklingen i anslutning till 
befintligt bostadsområde gör att man kan ta del av redan utvecklad infra-
struktur på platsen som exempelvis vägnät och infrastruktur för VA. Planpro-
grammet tar jordbruksmark med tillhörande habitat i anspråk vilket till viss del 
missgynnar miljömålet om ett rikt växt och djurliv. Utveckling av Kolbäcken 
och ny dagvattenhantering samt förlängningen av Kolbäcksåsen in i odlings-
landskapet skapar däremot miljöer som bidrar till biologisk mångfald och 
måluppfyllelsen.
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