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Inledning 
Detaljplanering används för att pröva och reglera kommunens mark- och vattenanvändning, till 
exempel när ny bebyggelse ska uppföras. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark 
och vattenområden. Allmänna platser är till exempel gator, cykelvägar och parkområden. 
Kvartersmark är platser som ska ha en specifik användning som inte är allmän, till exempel 
bostadsbebyggelse eller industrimark. En detaljplan medför en rätt att bygga enligt planens 
bestämmelser under en angiven tid som ska vara mellan 5 och 15 år. 

Detaljplanen består av flera planhandlingar. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och är 
det som främst utgör grunden för kommande prövningar om bygg- eller marklov. 
Planbeskrivningen beskriver planens syfte, tidigare ställningstaganden, platsens förutsättningar och 
de förändringar som planen möjliggör. Den är ett stöd i tolkningen av plankartan. 

Detaljplaneprocessen 

I en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och exempelvis hur 
ny bebyggelse får utformas. Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och formar en 
process som ämnar pröva om den markanvändning som detaljplanen föreslår är lämplig. I 
processen av att ta fram en detaljplan ställs olika värden och intressen mot varandra där planen 
behöver behandla avvägandet mellan allmänna och enskilda intressen. Processen är indelad i olika 
moment och det finns olika förfaranden som kommunen kan använda sig av för framtagandet av en 
detaljplan. Denna detaljplan handläggs med utökat förfarande eftersom det i ett tidigt skede inte går 
att utesluta om planen kommer medföra en betydande miljöpåverkan. Under skedena samråd och 
granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att lämna synpunkter på 
planens lämplighet. För mer information om respektive steg i planprocessen och de olika 
förfarandena besök www.Hallstahammar.se/underwebb/samhallsplanering/kommunens-
detaljplaner/hur-en-detaljplan-tas-fram.  

 

Bakgrund till planärendet 

Ansökan om planbesked för detaljplaneläggning av fastighet 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 
betraktas som eftersträvansvärt att ny bostadsbebyggelse tillkommer över hela kommunen 
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-31 att ge positivt planbesked för att påbörja 
detaljplanearbetet. 

http://www.hallstahammar.se/underwebb/samhallsplanering/kommunens-detaljplaner/hur-en-detaljplan-tas-fram
http://www.hallstahammar.se/underwebb/samhallsplanering/kommunens-detaljplaner/hur-en-detaljplan-tas-fram
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Planens syfte 

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 utformningsmässigt anpassas 
och ta hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av 
naturmiljön längs med Kolbäcksån. 

Sammanfattning av förslaget 

Denna samrådshandling är ett förslag till ny detaljplan för Sörstafors bruk. Planförslaget omfattar 
fastigheterna Sörsta 1:2, 1:35, 6:1, 6:34, 9:9, 9:14. Idag är marken i huvudsak planlagd för 
industriändamål och industripark. Planen handläggs med utökat förfarande. 

Planförslaget innebär att: 

• Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse.
• Bekräfta befintlig trafikinfrastruktur i form av väg 252.
• Bekräfta befintliga gång- och cykelvägar längs med väg 252.
• Bekräfta och säkerställa befintliga grönområden längs med Kolbäcksån och Svenbybäcken

som idag tillåts bebyggas för industriändamål.
• Möjliggöra för omvandling av befintlig industribebyggelse samt för viss nybyggnation till

bostäder, kontor, verksamheter och sällanköpshandel inom bruksområdet.
• Möjliggöra för nya bostäder med tillhörande nödvändiga funktioner i Sörstafors bruks

närområde.
• Säkerställa att områdets kulturvärden bevaras samt utvecklas med hänsyn och varsamhet.
• Säkerställa risk- och bullersituationen kring väg 252.
• Säkerställa dagvattenhanteringen och geotekniken inom området.
• Upplysa om markföroreningar samt hur dessa ska hanteras innan byggnation.
• Bestämmelser inom utpekat område från byggnadsplan 88 för Sörstafors från 1958 upphör

att gälla.

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör: 
- Plankarta med bestämmelser och illustrationsplan
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning (Metria, 2021–10–19)

Utredningar och utlåtanden 
Följande utredningar och utlåtanden har använts eller tagits fram i samband med planarbetet. De 
finns tillgängliga via kommunens hemsida eller vid Kommunstyrelseförvaltningen, 
Hallstahammars kommun: 

• Dagvattenutredning Dp. 233 Sörstafors, Loxia Mälardalen AB, 2022–01–13
• Kommunala lekplatser – plan och utredning, Hallstahammars kommun Tekniska

förvaltningen, 2017–08–21
• Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022–01–14
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• Miljöteknisk undersökning, Relement Miljö Väst AB, 2021–01–04 
• Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2021–11–23 

o Tillägg till naturvärdesinventering för Dp. 233, Hallstahammars kommun, 2021–09–23 
• PM Geoteknik, Bjerking AB, 2021–12–22 

o Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik 
• Riskutredning Farligt gods, PE Teknik & Arkitektur AB, 2021–11–29 
• Sörstafors industrier Kulturmiljöutredning, Svensk Klimatstyrning AB, oktober 2021 
• Trafikbullerutredning för planarbete, Brekke & Strand Akustik AB, 2021–07–09   
• Trafikbullerutredning för planarbete (reviderad), Brekke & Strand Akustik AB, 2021–11–03   
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Plandata 

Läge och omfattning 

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. 

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Sörsta 6:34>2 samt de privatägda 
fastigheterna Sörsta 1:2, 1:25, 1:35, 6:1>5, 9:9, 9:14. 

Angränsande områden 

I planområdets omgivning finns två bostadsområden, norr om planområdet ligger bostadsområdet 
Lyckhem med cirka 40 bostäder och sydväst om planområdet ligger Sörstafors med omkring 80 
bostäder. Både Lyckhem och Sörstafors utgörs av enfamiljshus i olika former och storlekar. Mellan 
Sörstaforsvägen i direkt anslutning till planområdet finns ett fåtal enfamiljshus som används som 
bostäder. Planområdet angränsar i söder och väster mot jordbruksmark och i öster angränsar området 
mot Kolbäcksån.  

 
Figur 2: Planområdesgräns i rött. Figur 1: Planområdets lokalisering. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I kommunens översiktsplan från 2011 påpekas att all planering som berör Strömsholms 
kanal/Kolbäcksån ska beakta och ta hänsyn till områdets status som riksintresse, I översiktsplanen 
betonas även vikten att stor hänsyn bör tas till kulturmiljön inom Sörstafors bruksområde. Enligt 
översiktsplanen bör en ändrad markanvändning från industriändamål till bostadsändamål kunna 
godkännas i området väster om bäcken, medan området öster om bäcken bedöms ligga allt för nära 
industrin. Översiktsplanen skrevs under en tid då industri fortfarande bedrevs inom bruksområdet 
vilket innebär att förutsättningarna för bostäder inom de östra delarna idag inte påverkas av aktiv 
industri. Övergripande för utveckling av Sörstafors är i översiktsplanen att hänsyn måste tas till 
eventuellt förorenade områden från industrin samt E18, som inte får förhindras att byggas ut som 
framtida motorväg. I övrigt uttrycks även en önskan i översiktsplanen om att knyta samman 
Kolbäck och Hallstahammar med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät där sträckan mellan 
Sörstafors och Näs betraktas vara av stor vikt. Då det inte längre finns någon verksam industri i 
området bedöms detaljplanen inte strida mot gällande översiktsplan.  

Detaljplaner 

Planområdet regleras genom ett antal planer som både reglerar användningen och/eller upphäver 
föregående planer inom området (se figur 3 och 4). De delar av Sörsta 6:1 som är lokaliserade öster 
om väg 252 utgör en majoritet av fastigheten och regleras av befintlig byggnadsplan 88 för 
Sörstafors från 1958 där majoriteten av fastigheten är reglerad för industriändamål. De nordliga 
delarna av Sörsta 6:1 som angränsar till väg 252 i öster regleras genom Byggnadsplan 88 för Park 
eller plantering. Fastigheterna Sörsta 9:9 och 9:14 regleras genom samma plan till mark för 
Industripark. 

Den västra delen av Sörsta 6:1 ligger utanför detaljplanelagt område. Byggnadsplan 88 för 
Sörstafors sträckte sig tidigare ner mot Kolbäcks prästgård till vad som då även var en del av 
fastigheten Sörsta 6:1. Genom upphävandeplan 204 för del av detaljplan för Sörstafors från 2013 
upphävdes den del av byggnadsplan 88 som idag utgörs av fastighet Kolbäcks Prästgård 1:1. Delar 
av fastigheten Sörsta 6:1 berörs även av detaljplan 192 för Sörsta 6:1, m.fl från 2008. Genom denna 
plan upphävs bestämmelser om industrimark på de områden som angränsar till väg 252 från 
byggnadsplan 88 samt bestämmelser om industrimark och markreservat för underjordiska ledningar 
från detaljplan 162 (se figur 4). 

Fastigheten Sörsta 6:1 delas upp av vägområdet för väg 252 med tillhörande gång och cykelväg 
vilka regleras genom gällande detaljplan 162 för Sörstafors 2 från 1994 till mark för 
GENOMFART (genomfartstrafik). Detaljplan 162 reglerar även ett mindre område i direkt 
anslutning till väg 252 till NATUR (naturmark) och en del av Sörsta 6:1 till industri med ett 
markreservat för underjordiska ledningar.  
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Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör befintliga detaljplaner att gälla inom 
planområdet, men de fortsätter att gälla som tidigare utanför planområdet. 

 

Planprogram 

Ett planprogram har inte bedömts nödvändigt och har därmed inte upprättats. 

  

Figur 4: Gällande planer med aktuellt planområde i rött. Figur 3: Gällande planer inom och i angränsning till 
planområdet med aktuellt planområde i rött. 
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Förutsättningar 

Bebyggelse och kulturmiljö 

Bebyggelse 

Planområdet utgörs till stora delar av ett äldre industriområde från 1849. Idag finns det i området 
omkring 20 byggnader varav majoriteten utgörs av industribyggnader. Inom området finns en stor 
huskropp, den gamla produktionsanläggningen, precis intill Kolbäcksån vilken är uppbyggd av 
flera mindre enheter. Den nuvarande produktionsanläggningen är i huvudsak återuppförd 1901 
efter en brand år 1900. Det har även skett om- och tillbyggnader av fabriksbyggnaderna under 
1950-talet och vissa delar finns kvar från 1800-talet. Då produktionsanläggningen består av flera 
byggnadsenheter varierar även höjderna. Majoriteten av byggnaden har en höjd som varierar 
mellan sex och elva meter. I den västra delen av byggnaden står den gamla fabriksskorstenen som 
har en höjd på 63 meter och således utgör den högsta byggnaden inom planområdet. Mot 
Kolbäcksån är produktionsanläggningen något högre där höjden varierar mellan 15 och 16,5 meter 
högt. Det finns även ett parti mitt i byggnaden, vilken har utgjorts av brukets massakokeri, som 
uppnår en höjd på cirka 26 meter. 

Bild 2: Den södra delen av produktionsbyggnaden med 
fabriksskorstenen och oljecisternen i bakgrunden. 

Bild 1: Den nordvästra delen av produktionsbyggnaden. På 
bilden syns den mekaniska verkstaden och massakokerier. 

Bild 3: Ingenjörskontoret intill fabriksskortenen. Bild 4: Massakokeriet centralt i produktionsbyggnaden. 
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Nordöst om produktionsanläggningen finns ett antal fristående byggnader. Närmast produktions-
anläggningen står ett syrahus med syratorn. Nordöst om syrahuset står en tegelmurad 
garagebyggnad där det på den sydöstra kortsidan finns en tillbyggd brandstation. Norr om 
brandstationen står ett gammalt stall och ett spannmålsmagasin/vedbod. Både stallet och vedboden 
har underhållits hjälpligt och har med åren kommit att förfalla.   

Öster om syrahuset och brandstationen ligger det före detta renseriet vilken har ett källarplan i 
suterräng mot Kolbäcksån. 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 byggnaderna är brukets före detta transformatorhus. Det 
gamla transformatorhuset står i en slänt ner mot Svenbybäcken. Söder om det gamla 
transformatorhuset står en gammal oljecistern och ett antal äldre förfallna byggnader som använts 
till förvaring.  

 

  

Figur 5: Karta över befintlig bebyggelse inom planområdet.  
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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 våningar. Öster om 
vaktmästarbostaden, står en större byggnad 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 befintliga bostadshus, en mindre villa i ett och ett halvt plan samt en lite större villa i ett 
och ett halvt plan.  

Offentlig service 

I Sörstafors finns ingen offentlig eller kommersiell service. I Hallstahammar, cirka fyra kilometer 
norrut och i Kolbäck knappt tre kilometer söderut, finns ett utbud av olika typer av service. 
Sörstafors tillhör Kolbäcks upptagningsområde för förskola och skola.  

Stads- och landskapsbild 

Sörstafors industrimiljö är en viktig del av landskapsbilden i området. Fabriksskorstenen med sina 
63 meter höjer sig över landskapet och med det karaktäristiska uttrycket med det röda teglet 
skvallrar den om bruksmiljön som finns kring Kolbäcksån. Skorstenen uppfattas tydligt från väg 
252 både från norr och söder, och syns även väl från E18 i båda riktningarna. Skorstenen och 
bruksmiljön syns även tydligt från Kolbäcksån. 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.  

Kulturmiljövård 
Kulturmiljöer av allmänt intresse regleras av hushållningsreglerna i 3 kap. Miljöbalken samt av 2 
kap. i Plan- och bygglagen. Sörstafors industrihistoriska miljö kan betraktas som en kulturmiljö av 
allmänt intresse. I länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Hallstahammars kommun från 
1985 pekas miljön ut som särskilt intressant med motivering att Sörstafors är ett bra exempel på 
äldre industrimiljö som består av dels fabriksbyggnader, dels arbetarbostäder. Med anledning av 
detta har en kulturmiljöutredning tagits fram genom Svensk Klimatstyrning AB 2021-20-10. Syftet 
med utredningen var att inventera och redovisa kulturvärden inom planområdet.  
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Sörstafors bruksområdes historiska bakgrund kan räknas ha sitt ursprung från mitten av 1800-talet 
då kraften från Prästforsen vid Kolbäcksån började nyttjas för industrialiseringen. Till en början 
anlades benstamp, sågverk och tegelbruk men genom en mer storskalig industriepok anlades en ny 
fabrik för papperstillverkning under tidigt 1870-tal. 1800-talets industrimiljö ödelades i en brand år 
1900 men redan året därefter var bruket åter i drift. Byggnaden har sedan byggts om och till i 
omgångar, framför allt under 1920- och 30-talen. Under 1966 lades Sörstafors pappersbruk ner till 
följd av att driften försvårades av ökade miljökrav. Efter pappersbrukets nedläggning återanvändes 
befintliga industribyggnader för metallindustri men tidigt under 2016 togs även den sista 
metallindustrin ur drift. Sörstafors industrimiljö utgör alltjämt fortfarande en välbevarad äldre 
industrimiljö där arbetarbostäder och fabriksbyggnad ligger samlade, vilket är en miljö som 
kommit att bli alltmer sällsynt. Sörstafors bruk har genom historien även varit avgörande för 
närliggande bebyggelse. På 1880-talet, efter att pappersbruket tagits i drift, skedde en markant 
tillväxt av bostäder både i Sörsta by och inom fabriksområdet med arbetarbostäder.  
 
Sörstafors är ett bra exempel på äldre industrimiljö som består dels av fabriksbyggnader, dels av 
äldre arbetar- och tjänstemannabostäder genom egnahem från 1940- och 50-talen. Dessa miljöer är 
numera sällsynta inom kommunen och länet. De gamla industribyggnaderna bedöms kunna ge 
förståelse för hur industriverksamheten i början av 1900-talet bedrevs samtidigt som de med sina 
tillbyggnader berättar om hur industriverksamheten har förändrats och utvecklats över tid. Samtidigt 
visar det även på hur det specifika bruket har skiftat ägare och inriktning. Då det har bedrivits 
industriverksamhet av olika slag under ett sekel bedöms det finnas ett kontinuitetsvärde i Sörstafors 
bruksmiljö. Även arbetarbostäderna har ett socialhistoriskt och samhällshistoriskt värde då de visar 
på levnadsförhållanden och hierarkiska strukturer i en bruksmentalitet.  

 
Produktionsanläggningen: 
Produktionsanläggningen ligger vid Kolbäcksån där ån smalnar av och strömmar stridare. 
Dåvarande Prästforsen började utvinnas för industrialisering i mitten av 1800-talet och 1871 tog 
driften större fart genom platsens första pappersbruk. Produktionsanläggningen utgörs av en större 
sammanhängande byggnadskropp som utgörs av enheter som är byggda under olika perioder och 
med olika ändamål (se figur 6). Den äldsta byggnadsvolymen utgör en fasad i söder mot 
Kolbäcksån och har en hög sockelmur av granit från bergtäkt och fasadmurar av ojämnt bränt tegel 
indelade med strävpelare. Byggnadsvolymen har ett flackt yttertak och stickbågiga 
fönsteröppningar med tätspröjsade fönster. I bottenplanet på den centrala, södra delen fanns bland 
annat en 25 meter lång massatork och fyra pappersmaskiner och på planet ovanför fanns tryckeri 
och sorteringssal för färdigt papper som räknades och packades före distribution. På 1950-talet 
gjordes en tillbyggnad västerut på den södra delen av den gamla fabriken. Tillbyggnaden gjordes 
bland annat för att få plats med en rullmaskin. Den nyare delen har mer jämnröda tegelfasader med 
flackt yttertak. Fönsterband står i kontrast till den gamla fabrikens fönster.  
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Den nordvästra delen av produktionsanläggningen utgörs av den mekaniska verkstaden. 
Byggnadens sockel är i granit och ligger bitvis dold under senare uppfylld mark. Ytterväggarna är 
murade med ojämnt bränt tegel, med mönstermurning över fönsteröppningar, i takfot och i 
gavelkrön. Fönsterbågarna är tätspröjsade och vitmålade men har förut varit röda. I den mekaniska 
verkstaden sköttes omfattande tekniskt underhåll till pappersbruket och nästan alla dåtida 
maskinreparationer skedde på plats med egentillverkade reservdelar. Även räcken och trappor 
nytillverkades. Öster om verkstaden står det gamla kokhuset från 1905. Denna del av 
produktionsanläggningen utgörs av fasader i ojämnt bränt tegel och ett mönstermurat gavelkrön 
mot nordöst. Två rundbågiga tätspröjsade fönster med röda detaljer upptar en stor del av gavelns 
väggfält. Det ena fönstret är idag igenspikat. På långsidan har det funnits fönster mot nordväst vilka 
har blivit igenmurade. Det gamla kokhuset och den mekaniska verkstaden är uppförda i liknande 
stil. Öster om det gamla kokhuset står det nya kokhuset som byggdes mellan 1951 och 1954 där det 
fanns massakokeri med tre massakokare. I kokhuset kokades flis med utspädd svavelsyra till massa 
som sedan spolades rent, pressades och torkade till papper. Kokhuset tornar upp sig med röda, 
fältindelade tegelfasader och rödmålade fönstersnickerier samt ett lanternintak. Denna del av 
produktionsanläggningen har ett jämnare bränt tegel än fabrikens äldre byggnadsdelar.  

 
Söder om den mekaniska verkstaden står panncentralen som är tegelmurad i form av ett stort 
fundament. Inuti fanns två ångpannor vilka försörjde fabriken, disponentvillan, brukshotellet, 
garage och kontor med värme. Ovanför fundamentet reser sig en fabriksskorsten som är murad med 
radialtegel. Skorstenen var från början 32 meter hög men kom genom en tillbyggnad 1930 att bli 63 
meter hög. I panncentralen arbetade eldare i skift och länge användes stenkol. På 1950-talet 
konverterades panncentralen till olja och idag står skorstenen som ett landmärke i det omgivande 
landskapet och påminner om en gången epok. Söder om panncentralen står ingenjörskontoret, en 
byggnad med två och en halv våningar och sadeltak med tvåkupiga tegelpannor som står kvar från 
1800-talet. Ingenjörskontoret bryter med sitt uttryck av från det övriga fabrikskomplexet. 
Byggnadens fasader är slätputsade och gråkalkade samt indelade i sektioner med vita listverk. 
Fönstren är stickbågade och småspröjsade och det finns profilerade omfattningar kring både dörrar 
och fönster. Ingenjörskontoret fanns för att utveckla tekniska lösningar, exempelvis konstruerades 
landets enda helautomatiska sulfitkokare på 1930-talet som resulterade i att återgångsgaser 
tillvaratogs och bygden befriades från besvärande lukt.  
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Som helhet byggdes hela fabriksanläggningen påkostat med beständiga material. Under en stor del 
av 1900-talet fanns dessutom ett väl organiserat byggnadsunderhåll som dock blev eftersatt senare. 
Bruket hade exempelvis egna murare, målare och snickare och på många byggnader syns spår efter 
ändrade fönsteröppningar och lagade murverk. De äldre delarna av fabriksbyggnaden, det gamla 
och det nya kokhuset, den mekaniska verkstaden, panncentralen, fabriksskorstenen och 
ingenjörskontoret bedöms samtliga ha stora kulturhistoriska värden och bör bevaras.  

 
Byggnaderna vid stallbacken  
Stallbacken ligger inom bruksområdet men norr om produktionsanläggningen och var en 
samlingsplats för djurhållning, massavedsleveranser och persontransporter. Öster om stallbacken 
ligger en lantbruksbyggnad från 1800-talet som uppfördes som stall med höloft. Bottenvåningens 
väggar är timrade på en grund av tuktande granitblock. Övre våningens väggar och taket har en 
gemensam resverksstomme.  

Figur 6: Kartläggning av byggnader inom och i närheten av produktionsanläggningen.  
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Fasaden utgörs av stående faluröd träpanel med figursågade vita korsfoder kring dörr- och 
fönsteröppningar med småspröjsade fönster. Taket täcks av tvåkupiga tegelpannor och i det västra 
takfallet, vänt mot Stallbacken, finns tre takkupor med vindspel. Då brukets transporter på 1920-
talet övergick från oxar till lastbilar, omvandlades oxstallet till ladugård för brukets mjölkkor. 
Korna vallades dagligen från Stallbacken till betesmarker i Sörsta by. I ladubyggnaden fanns i 
den södra gaveln ett mjölkhus dit anställda vid bruket gick för att hämta tilldelad mjölk. Brukets 
jordbruksdrift utarrenderades 1942, då systemet lades ner och byggnaden kom att enbart 
användas till stall så länge hästar hölls. På senare år har byggnaden använts som maskinhall och 
lager och har kommit att förfalla. Bredvid ladugården finns ett tidigare spannmålsmagasin/vedbod 
med faluröda panelfasader, mittpostfönster och plåttak. I husets östra ände inreddes ett kontor på 
1930-talet där virkesavmätare jobbade för att kontrollmäta massaved som kom med lastbil. 
Byggnaden står idag oanvänd och har underhållits hjälpligt. Ladugården vid stallbacken bedöms 
ha höga kulturvärden men bedöms vara så förfallen att en upprustning kan försvåras eller vara 
omöjlig.  

Vid stallbacken finns även en tegelmurad garagebyggnad från omkring 1920 med valmat 
plåttäckt tak. På byggnadens södra kortsida tillbyggdes under 1939–40 en brandstation, även den 
i tegel men med lägre pulpettak än garagebyggnaden. Garaget och brandstationen har svarta 
slagportar av olika höjd. Vid garaget fanns en gång bruksbilen för sjukvårds- och 
värdetransporter, brandbil och disponentens bil. Idag används garaget av hyresgäster på området. 
Garagebyggnaden bedöms i sitt sammanhang vara en viktig komplementbyggnad som bör 
bevaras.   

 
Syrahus och syratorn 
För massakokning i pappersbruket framställdes syra i ett fristående syrahus öster om kokeriet. 
Syrahuset med tillhörande syratorn byggdes 1933 och består av pelare i platsgjuten betong och 
mellanliggande tegelmurar. Rödmålade fönstersnickerier med täta spröjsverk upptar långsidorna 
av syrahuset med ett platt och papptäckt yttertak som är omgärdat med en gjuten sarg.  

Bild 5: Syrahus och syratorn sett från öster. Bild 6: Garagebyggnad med brandstationen och renseriet i 
bakgrunden, sett från norr. 
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På den norra sidan av syrahuset finns syratornet med en murad bas och två rör i armerad 
platsgjuten betong. Mellan dem finns en uppgång och hissanordning för uppfordring av kalksten. 
Sedan pappersbrukets nedläggning 1966 har syrahuset stått oanvänt. Efter många års förfall 
reparerades yttertak, dörrar och fönster mellan 2001 och 2002 genom statsbidrag till vård av 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. Syrahus och syratorn i Sörstafors är ett av de sista i som finns 
kvar i landet vilket innebär att dem har ett bevarandevärde då den visar på en ålderdomlig 
byggnadsfunktion som är ovanlig idag.  

Tvättstugan och transformatorhuset 
Vid sidan av huvudinfarten till området finns en äldre infartsväg, vars sträckning motsvarar den 
gamla södergående landsvägen mot Kolbäck. Vid vägens norra ände, intill huvudinfarten till 
bruksområdet, ligger brukets tidigare tvättstuga. Byggnaden består av en betonggrund med två 
tegelmurade våningar och ett flackt sadeltak. Byggnaden är idag förfallen och taket som tidigare 
varit papptäckt är numera raserat. Tvättstugan tillkom under 1936–37 och betydde en ökad 
levnadsstandard. I nedervåningen fanns duschar, karbad och tvättmaskiner och på övervåningen 
fanns mangel och torkrum med värmefläkt. Vattenförsörjning till tvättstugan skedde genom en 
ledning från fabrikens pumpverk. Söder om tvättstugan finns avrivna tomter där två faluröda hus, 
kallad porten, stod vilka inrymde åtta arbetarbostäder. Dessa byggnader finns inte kvar idag. 

Sydöst om tvättstugan, i slänten ner mot Svenbybäcken, står en tegelmurad byggnad i två 
våningar med sadeltak. Byggnaden är brukets före detta transformatorhus och byggdes i samband 
med ett förvärv av Norrkvarns kraftstation 1907. Transformatorhuset har länge stått oanvänt 
vilket har resulterat i att byggnaden har förfallit där taket har rasat ner och fönster och dörrar är 
trasiga. Både tvättstugan och transformatorhuset bedöms ha höga kulturvärden då de berättar om 
brukets moderna utveckling, men är så pass förfallna att en upprustning bedöms kunna vara svår. 

 
  

Bild 7: Den gamla tvättstugan intill huvudinfarten Bild 8: Transformatorhuset i slänten ner mot Svenbybäcken 
med oljecisternen i bakgrunden. 
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Lönekontoret, vaktmästarbostaden, disponentvillan och brukshotellet 
Intill produktionsanläggningen finns fyra fristående byggnader. Lönekontoret ligger precis efter 
bron till området och är från 1936. Byggnaden är en våning hög med källargrund i betong och 
flackt sadeltak med röda betongpannor. Fasaden är uppförd i vit slätputs och byggnaden har T-
postfönster. Framför ingången finns ett skärmtak på kolonner. Norr om lönekontoret står 
vaktmästarbostaden, vilken utgörs av en byggnad i två fulla våningar och en vind med ett 
tegeltäckt sadeltak. Fasaden består av faluröd locklistpanel och spröjsade fönster. Byggnaden har 
en djup takfot och en utkragande tegelskortsen. Byggnaden är en före detta chefsbostad som idag 
används som bostad. Strax norr om huvudinfarten ligger disponentvillan och brukshotellet. 
Området kring dessa byggnader var en gång i tiden mer lik en park och avgränsat med ett rejält 
staket. 

Disponentvillan är byggd tidigt 1900-tal i en och en halv våning med källargrund och tegeltäckt 
sadeltak. Byggnadens fasad utgörs av vitmålade panelfasader med vita dörr- och 
fönstersnickerier. Ett fåtal ursprungliga dörr- och fönstersnickerier finns kvar och även ett 
korspostfönster, övriga fönster är byggda på 1970-talet. Byggnadens tomt vetter ner mot 
Svenbybäcken där en representativ trädgård anlades på 1930-talet. Idag återstår fundament för 
flaggstång, solur och kalkstenar efter en upptrampad stig längs bäcken, samt ett snår korneller. På 
den västra sidan om bäcken finns en igengrodd cykelväg som anlades av bruket. Idag står 
disponentvillan obebodd. 

Bild 10: Lönekontoret till vänster, tvättstugan till höger och 
Svenbybäcken söder om infarten till området med 
produktionsanläggningen i bakgrunden. 

Bild 9: Stora kontoret till vänster med syratornet och 
produktionsanläggningen i bakgrunden, sett från väster.  

Bild 12: Stora kontoret/brukshotellet till höger och 
disponentvillan i bakgrunden, sett från sydöst. 

Bild 11: Vaktmästarbostaden sett från söder.  
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Brukshotellet var brukets största bostadshus där kontoristerna och tillresta kontrollörer bodde. 
Huset som har ingångsverandor på båda gavlarna är byggd i en och en halv våning med sadeltak 
som täcks av tvåkupiga tegelpannor. Byggnadens fasad består av spåntade ljusa panelfasader som 
indelas av profilerade våningslister. Kring byggnadens korspostfönster sitter profilerade 
omfattningar med utspringande överstycken. Vaktmästarbostaden, disponentvillan och 
brukshotellet skapar en miljö som är mer avskild och representativ inom bruksområdet. 
Byggnaderna bedöms likväl enskilt som tillsammans ha höga miljöskapande värden och 
kulturvärden och dem bör bevaras och utvecklas med hänsyn.     

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar påträffas i samband med 
exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen. 

Natur och Markförhållanden 

Mark och vegetation 

Planområdet har en kuperad topografi med tydliga fall mot Svenbybäcken och Kolbäcksån och 
består till största delen av mark i slättlandskap. Den dominerade naturtypen är igenväxningsmark 
och exploaterad mark. Mindre inslag av åkermark, öppen gräsmark och triviallövskog med 
ädellövträd förekommer också. Svenbybäcken, en stillaflytande mindre å, rinner genom 
inventeringsområdet. Stränderna längs Kolbäcksån utgörs av triviallövskog med klibbal. Stora 
delar av den trädklädda marken i området är påverkad av skogsbruksåtgärder och stora delar av 
trädskiktet har nyligen avverkats. Trädbeståndets ålder varierar i området. I de äldsta partierna 
bedöms den genomsnittliga åldern vara cirka 120 år, detta är främst inom bruksmiljön där inslaget 
av äldre ädellövträd är stort. Runt bruksområden utgörs trädskiktet av unga vårtbjörkar. 

Naturvärdesinventering 

Planområdet utgörs till stora delar av naturområden med lövskog och strand- och vattenområden. 
Med hänsyn till detta har en naturvärdesinventering gjorts under juni 2021 av Ekologigruppen AB. 
Inventeringen har skett genom fältinventering och innefattar en sammanställning av områdets 
naturvärden samt en kartläggning av planområdets betydelse för biologisk mångfald i enlighet med 
SIS standard (SS 199000:2014). Inom inventeringsområdet finns objekt med högt naturvärde (2), 
påtagligt naturvärde (3) och med visst naturvärde (4) identifierats (se figur 7). Objekt med högsta 
naturvärde finns inte inom området.  

Bild 13: Avverkad blandskog intil Svenbybäcken. Bild 14: Vegetationen mot Kolbäcksån, utblick mot planområdet 
från öster. 
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I naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) finns ett objekt inom planområdet runt den gamla 
bruksmiljön (objekt 5). Inom objektet finns gamla ädellövträd, främst skogsek och skogslönn samt 
döda skogsalmar. Inom området finns en blandning av använda och övergivna industri- och 
ekonomibyggnader vilka utgör potentiella övervintrings- och övernattningsplatser för fladdermöss 
samt häckningsplatser för fåglar. Inom objektet noterades den starkt hotade vedsvampen 
almrostöra, samt den nära hotade svampen svartöra vilka båda är knutna till gamla almar. 

I naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) har sex objekt inom planområdet påträffats. 
Triviallövskogarna längs Kolbäcksåns stränder är värdefulla för insekter och småfåglar och inslaget 
av död ved är gynnsamt för insekter och vedsvampar. De öppna örtrika markerna i objekt 4 och 9 
är värdefulla för pollinerande insekter samt för insektsätande fåglar. Svenbybäcken är värdefull för 
vattenlevande insekter, groddjur samt för fåglar. I naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) finns fem 
objekt med vardagsnatur vilka är av betydelse för att populationen av vanliga arter fortsatt ska vara 
vanliga.  

 

 

Figur 7: Naturvärdesklassning över planområdet Figur 8: Sammanhängande landskapsobjekt i Sörstafors. 
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Inom planområdet bildar flera värdeobjekt och naturtyper ett sammanhängande landskap med 
större betydelse för biologisk mångfald. De öppna markerna runt Sörstafors bruk, inklusive de 
gamla upplagsplatserna norr om bruket, samt ruderatmarkerna, trädesåkerna och den öppna 
gräsmarken väster om Kolbäcksån formar ett landskapsobjekt. Området är gynnsamt för 
pollinerande och marklevande växter och hyser även goda förutsättningar för häckande småfåglar 
och födosöksmiljöer för fladdermöss. En utveckling av planområdet bedöms kunna påverka 
områdets naturvärden. Påverkan bedöms kunna minimeras genom att föreslagen utveckling tar 
hänsyn till områdets naturvärden både i planerings och i exploateringsskedena.  

Kommunen har valt att komplettera naturvärdesinventeringen med en inventering av de träd som 
omnämndes i naturvärdesinventering för att kunna specificera vart i området de skyddsvärda träden 
finns för att kunna ta hänsyn till dem i planen. Kompletteringen skedde genom fältbesök i augusti 
2021 och totalt kunde 20 levande träd och fyra döda träd, som enligt naturvärdesinventeringen kan 
ha naturvärden, identifieras och lokaliseras. De träd som bedöms behöva särskild beaktning vid 
utformning av detaljplanen är: 

• En stor ek norr om arbetarbostäderna 
• Fyra ekar mellan arbetarbostäderna 
• En stor Lönn mellan arbetarbostäderna 
• En ek som står i de södra delarna av planområdet 
• Om det är möjligt även de två lönnträd som står intill Sörstaforsvägen 

 
Figur 9: Skyddsvärda träd inom området 
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Artinventering  

Planområdet utgörs av delvis avverkade lövskogar, historiska byggnader samt strand- och 
vattenmiljöer vilka tenderar att erbjuda mycket goda förutsättningar för att hysa skyddsvärda eller 
fridlysta arter. Genom naturvärdesinventeringen konstaterades att övergivna industri- och 
ekonomibyggnader utgör potentiella övervintrings- och övernattningsplatser för fladdermöss, samt 
häckningsplatser för fåglar. Inom området identifierades tre arter som är skyddade enligt svensk lag 
(SFS 2007:845). Förutom att arterna är fridlysta så är det förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa dem. Inom området noterades de 
rödlistade och nära hotade drillsnäppan, gulsparven och kråkan. Inventering av fåglar bör inriktas 
speciellt mot de skyddsvärda arter som är listade i fågeldirektivets bilaga och/eller är rödlistade. Då 
det finns potentiella livsmiljöer för fladdermöss inom området är det även viktigt att genomföra en 
riktad inventeringsinsats mot fladdermöss då samtliga arter är skyddade. Då inventering av dessa 
arter med fördel genomförs under våren planeras en sådan inventering göras under 2022.  

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom planområdet av postglacial finlera, glacial lera, 
svämsediment (ler-silt) och fyllnadsmassor (se figur 10). Marken intill Kolbäcksån och 
Svenbybäcken betraktas som aktsamhetsområden för skred i finkornig jordart. Räddningstjänsten 
Mälardalen har i sitt sakkunnigutlåtande uttryck att risk för översvämning samt för ras och skred 
finns inom området och bör beaktas. Med hänsyn till detta har en geoteknisk utredning tagits fram 
2021-12-22 genom Bjerking AB. Utredningen är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2. 
Sondering och provtagning har utförts med borrbandsvagn utrustad med fältdator och utfördes 
under vecka 34 i augusti 2021. Kompletterande vingförsök med handhållen utrustning har utförts 
på Svenbybäcken den 15 november 2021. Installation av fem grundvattenrör för kontroll av 
grundvattnets trycknivå har utförts.  

Genom utredningen framkommer att marknivån i de sonderade punkterna inom området varierar 
mellan + 12,5 och + 21,2 meter över havet. Marken sluttar i huvudsak från väster mot Kolbäcksån i 
Öster. Jorden inom aktuellt område består i huvudsak överst av 0–0,5 meter fyllning av sand, grus, 
silt och torrskorpelera eller sand, grus samt av humus eller grus. På 0,2 till 2 meters djup består 
marken av sand och växtdelar och upp till 12 meters djup består marken av siltig torrskorpelera 
som ställvis är gyttjig och sandig vilande på friktionsjord (troligtvis sand) med låg till medelhög 
lagringstäthet. Berg i dagen förekommer inte inom aktuellt område. I de borrpunkter där 
jordbergsondering med kontroll av bergets nivå utförts ligger bergets överkansnivå som högst cirka 
tre meter under markytan. I normalfallet ligger bergets nivå djupt under markytan. Enligt SGU:s 
berggrundskarta består berget av sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit mm).  
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Den geotekniska utredningen utreder även områdets stabilitets både för befintliga förhållanden och 
för planerad markanvändning. Detta har genomförts som en detaljerad utredning och 
stabilitetsberäkningar har utförts enligt Skredkommissionens Rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010 
med totalsäkerhetsmetoden. Resultaten bedöms enligt Bjerking AB överlag vara tillfredställande 
och byggbarheten inom planområdet god. Resultat och åtgärder för stabilitet inom planområdet för 
planerad markanvändning redovisas under planförslag.  

 

  

Figur 10: SGU:s jordartskarta. Ljusare gult med mönster är 
postglacial finlera, mörkare gul är glacial lera, skraferad yta är 
fyllning och rosa yta är svämsediment.  
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Hydrologiska förhållanden 

Planområdet har en kuperad topografi med tydliga fall mot Svenbybäcken och Kolbäcksån. 
Marknivån varierar mellan + 12,5 och + 21. Lågpunkterna återfinns kring Svenbybäcken och mot 
Kolbäcksån. För övriga områden varierar marknivån främst mellan + 15 och + 19. Enligt SGU:s 
jordartskarta (figur 10) har större delen av planområdet låg genomsläpplighet vilket innebär att det 
finns små möjligheter för att infiltrera dagvatten. Mätningar av vattenstånd har genomförts i 
samband med den geotekniska utredningen av Bjerking AB. Genom mätningar i november 2021 
varierar vattenståndet i Svenbybäcken mellan cirka + 13 i nordväst och + 12,6 i sydost. Mätningar 
av Kolbäcksån gjordes i augusti 2021 med + 14,8 uppströms och + 12,2 nedströms. Enligt MSBs 
kartering över beräknade flöden från Kolbäcksån (se figur 11) finns det inom planområdet risk för 
översvämningar längs med både Svenbybäcken och Kolbäcksån. Vid högsta beräknade flöde från 
Kolbäcksån berörs stora delar av planområdet (Mörkblå och skrafferad yta) medan 100- och 200-
års-flödet berör ytor som ligger i mer direkt anslutning till vattendragen (Ljusblåa ytor). Enligt 
skyfallskarteringen från SMHI är det främst ytor i anslutning till Svenbybäcken som markeras som 
lågpunkter och potentiella riskområden för översvämning vid kraftigt regn (se figur 12). Det 
förekommer lågpunkter som bedöms kunna uppnå ett vattendjup mellan 0,1 och 1,0 meter 
(ljusrosa) och även ett fåtal lågpunkter som bedöms kunna uppnå ett vattendjup på mer än 1 meter 
(mörkröd).    

 

 

 

 

Figur 11: MSB:s översvämningskartering med aktuellt 
planområde i rött.  

Figur 12: SMHI:s skyfallskartering med aktuellt 
planområde i rött. 
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Vattenskyddsområde 

Öster om Kolbäcksån finns en grusås, vilken omfattas av vattenskyddsområde. Även Lyckhem, 
norr om planområdet, omfattas av vattenskyddsområde. Kommunen arbetar även fram förslag på 
nya vattenskyddsområden där Kolbäcksån kommer att ingå i primär och sekundär skyddszon för 
ytvatten. I de nya vattenskyddsområdena omfattas delar av planområdet både av primärt och 
sekundärt vattenskyddsområde för ytvatten. Därmed får dagvatten från kör- och parkeringsytor på 
fastighetsmark inte direktavledas till Kolbäcksån. Dagvatten ska i största möjliga mån avledas till 
grönytor, så att föroreningar ges möjlighet att tas upp av vegetationen. Grönytor med lämplig 
uppbyggnad av vegetation, jord- och krossmaterial ger möjlighet till sanering vid eventuellt större 
förorenat utsläpp innan det når ut till recipient. Där det inte finns möjlighet att avleda dagvatten 
från kör- och parkeringsytor till grönyta ska dagvatten ledas till dagvattenbrunn som förses med 
reningsfilter alternativt oljeavskiljare.  

Dagvattenutredning 

Mark som tas i anspråk för bebyggelse ska enligt plan- och bygglagen vara lämplig för sitt 
ändamål. För att marken ska vara lämplig behöver det säkerställas att området i fråga kan hantera 
dagvatten. Dagvatten behöver även renas innan det når närliggande vattenförekomster och recipient 
för att inte omöjliggöra att miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås. Med hänsyn till att 
planområdet redan idag är utsatt för översvämningar från Svenbybäcken och Kolbäcksån har en 
dagvattenutredning tagits fram genom Loxia Mälardalen AB 2021-11-25. Dagvattenutredningen 
syftade till att undersöka planens lämplighet för att omvandla nuvarande markanvändning till 
bostäder och andra nödvändiga åtgärder för den framtida exploateringen av området, såsom 
exempelvis gator. I utredningen undersöks effekten av skyfall och långvariga regn samt områdets 
påverkan på närliggande vattenförekomster och recipient.  

Idag leds dagvatten från ytorna antigen direkt till Svenbybäcken eller direkt till Kolbäcksån. Det 
finns inga dagvattensystem som idag leder dagvatten från fastighetsmarken till Svenbybäcken eller 
Kolbäcksån. Det finns däremot en dagvattenledning längs med väg 252 med utlopp vid befintlig 
bro. Denna ledning avvattnar villaområdet sydväst om planområdet.  

Områdets förutsättning avseende lutning minskar risken för inströmmande dagvatten från 
närliggande områden, men området väster om väg 252 och de sydöstra delarna av planområdet 
löper ändå en viss risk för att påverkas av inströmmande dagvatten. Dagvattenutredningen räknar 
med att ett 20-årsregn behöver fördröjas inom planområdet, vilket motsvarar cirka 713 m3. Med rätt 
utförda åtgärder för hantering och fördröjning bedöms det i dagvattenutredningen finnas goda 
möjligheter att skapa fördröjning både med och utan infiltration. Åtgärder för att hantera dagvatten 
redovisas under egen rubrik i avsnittet planförslag.    

Natura 2000 
Det finns inga utpekade Natura-2000 områden varken inom planområdet eller i närheten av det.  

Biotopskydd 
Längs med den övre delen av Sörstaforsvägen finns en trädallé vilken omfattas av biotopskydd 
enligt 7 kap. 11 § i miljöbalken (SFS 1998:808). 
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Strandskydd  
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land såväl som i vatten. Strandskyddet är ett 
generellt skydd vid alla kuster, sjöar och vattendrag i hela landet. Det skyddade området är normalt 
100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Strandskyddet inom planområdet 
gäller inte idag då gällande plan uppfördes innan det generella strandskyddet inträdde 1975, men 
skyddet återinträder i och med upprättande av ny detaljplan (Miljöbalken 7 kap 18 g §). Således 
omfattas Kolbäcksån av det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen både på land 
och i vattnet. Svenbybäcken som löper genom området omfattas av minskat strandskydd om 25 
meter på land och i vattnet.  

Riksintressen 

Riksintressen friluftsliv FU04 Strömsholms kanal, Kolbäcksån, 3 kap. Miljöbalken 
Inom planområdet finns inget riksintresse men området gränsar till riksintresse för friluftsliv FU04 
Strömsholms kanal. Området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer. Riksintresseområdet har även särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Riksintresset följer Kolbäcksån och 
Strömsholms kanal. Generellt går gränsen 100 meter utanför strandlinjen men i tätbebyggda 
områden och vissa detaljplanelagda områden följer riksintresset stundom vattenlinjen och i de fall 
vägar och järnvägar skapar en tydlig barriär utgör dessa en gräns.  

Strömsholms kanal nyttjas i huvudsak för båttrafik. Kanalbåtstrafiken är ganska omfattande med 
flera turer i veckan under sommartid. Dessutom nyttjas området frekvent av fritidsbåtar som tar sig 
upp längs slussarna från Strömsholm. Kanotuthyrning finns på flera håll vid kanalen. En kanotled 
med upptagningsbryggor och rastplatser är utbyggd mellan bland annat Borgåsund/Strömsholm och 
Hallstahammar. I Sörstafors, Öster om planområdet, finns upptagningsplats.   

Bild 16: Trädallé längs med Sörstaforsvägens norra delar Bild 15: Trädallé längs med Sörstaforsvägens norra delar 
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Naturupplevelsen av att besöka riksintresset är främst knutet till vattenmiljöerna och 
helhetsupplevelsen av att kunna ta sig fram längs kanalens lövridåer, odlingslandskap och de talrika 
våröversvämmade våtängarna. Vilt och fåglar söker sig till vattnet och naturreservaten Gnien, 
Kohagen, Sörkvarnsforsen och Kyrkbyåsen som ligger inom Riksintresset. Det finns även ett stort 
antal kulturhistoriska sevärdigheter längs med kanalmiljön. Sörstafors bruk nämns dock inte bland 
de kulturhistoriska kärnområden som kopplas till riksintresset.  

Friluftsaktiviteter inom riksintresset är bland annat kanalbåtsturism, kulturupplevelser, 
kanotpaddling, fiske, långfärdsskridskoåkning, bad, ridning, cykling och vandring. Inom 
detaljplaneområdet finns inga vandrings-, eller ridleder. Längs väg 252 går cykelleden Längs 
Strömsholms kanal. Det finns inte heller några allmänna bad- och fiskeplatser. Planområdet utgörs 
av privat fastighetsmark som angränsar till riksintresset.   

 

Riksintresse kulturmiljö Strömsholms kanalmiljö [U71], 3 kap. Miljöbalken 
Kolbäcksån är även utpekat som riksintresse för kulturmiljö U71 Strömsholms kanalmiljö. 
Riksintresset berör den järnbruks- och kommunikationsmiljö som är sammanflätad med det 
transport- och produktionssystem som Kolbäcksån och dess sjösystem formar. Järnbruken är 
lokaliserade till forssträckor där kanalen med slussar bildar transportleder förbi fallen. Kanalen, 
som ursprungligen är från 1776–95 och byggdes om under 1800-talet, är Sveriges näst äldsta kanal.  

Miljöer som är viktiga för riksintresset är bland annat Trångfors hammarsmedja från 1799–1800, 
med bevarad interiör, kolhus och arbetarbostäder. Sörstafors bruk nämns inte bland de 
kärnområden som kopplas till riksintresset. 

Figur 13: Riksintressen i närheten av planområdet. Rött 
område är riksintresse för kulturmiljövård och grönt 
område är riksintresse för friluftsliv.  
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Byggnadsminne 

Inom planområdet finns inga sådana byggnadsminnen som avses i 3 kap. Kulturmiljölagen 
(1988:950). I anslutning till planområdet ligger dock Strömsholms kanalanläggning och 
byggnader öster om Kolbäcksån som utgörs av byggnadsminne sedan 1990.  

Strömsholms kanal utgör en 100 km lång farled som sträcker sig över ett antal kommuner, från 
Smedjebacken i norr till Borgåsund vid Mälaren i söder. Till huvuddel består farleden av 
naturliga vattenvägar, med Kolbäcksån och dess sjöar som denna flyter genom. Leden 
kompletteras av 11 km grävd kanal med 26 slussar. Höjdskillnaden mellan den högsta sjön, 
Barken, och Mälaren är 100 meter.  

Till kanalanläggningen, och byggnadsminnet, hör även särskilda byggnader och anordningar som 
exempelvis sluss- och brovaktarstugor med ekonomibyggnader, broar, bodar, kajer, bryggor, 
magasinsbyggnader och sättskjul m.fl. Ett stort antal fastigheter och slussar berörs av 
byggnadsminnet. Till fastigheterna hör Hallstahammar Amsta 3:4, som ligger mitt emot 
planområdet på Kolbäcksåns östra strand. Byggnadsminnet omfattar ett bostadshus i form av en 
tjänstebostad, Karl XI:s sluss i Kolbäcksån, samt tre bodar.  

Infrastruktur 

Gator och trafik 

Planområdet är beläget cirka 300 meter söder om E18 som sträcker sig i en öst-västlig riktning och 
trafikeras av cirka 10 000 fordon per årsmedeldygn. E18 kopplar an till väg 252 som sträcker sig i 
en nord-sydlig riktning genom planområdet och kopplar samman Hallstahammar, Sörstafors, 
Kolbäck, Strömsholm och Borgåsund. Väg 252 har ett trafikflöde på 3680 fordon per dygn (data 
från 2017) och är en statlig väg som förvaltas av Trafikverket. Den skyltade maxhastigheten på 
sträckan av väg 252 utanför planområdet uppgår till 70 km/h.  

Anslutning till Sörstafors bruk sker via Sörstaforsvägen som kopplar an till väg 252. 
Sörstaforsvägen är utformad med två anslutningar till väg 252 och gatan löper runt om befintlig 
bebyggelse och skapar en u-formad gata. Sörstaforsvägen löper även över Svenbybäcken mot 
industriområdet. Industriområdet är inhägnat och det finns en grind intill bron över Svenbybäcken 
som hindrar tillgängligheten till industriområdet samt de tillhörande arbetarbostäderna. Inne på 
industriområdet finns en stor öppen yta som används som bland annat parkering. Det finns även en 
mindre väg som löper längs Svenbybäcken på den östra sidan ner mot Kolbäcksån. Den mindre 
vägen korsar Svenbybäcken med en bro och leder ner till en parkeringsplats i anslutning till 
Kolbäcksån samt till den sydvästra delen av planområdet som idag består av gamla 
förrådsbyggnader.  

De två fastigheterna i planområdets norra delar som ligger i Lyckhem ansluter via Lindvägen 
vilken är en privatägd väg. Lindvägen ansluter via de kommunala gatorna Ekvägen och 
Lyckhemsvägen till väg 252.  
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Gång- och cykelvägar 

Längs med väg 252 löper en gång- och cykelväg som kopplar samman Sörstafors och Kolbäck, 
denna är en del av cykelleden Längs Strömsholms kanal. Cykelleden går vidare in genom Lyckhem 
och på en grudväg under E18, och vidare mot Näs och Hallstahammar. Under sommaren och 
hösten 2021 bygger Trafikverket även ut gång- och cykelväg från Kolbäck till Strömsholm längs 
med väg 252 vilket innebär att det finns goda förbindelser med gång- och cykel från planområdet 
till likväl Kolbäck som Strömsholm och Hallstahammar. 

Kollektivtrafik 

Den kommunala brukslinjen passerar utanför området längs med väg 252 och hållplatsläge finns 
cirka 50 meter söder om Sörstaforsvägen. Brukslinjen skapar möjligheter att resa kollektivt från 
Sörstafors till både Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Från Kolbäcks station som ligger 
knappt tre kilometer söder om planområdet finns tågförbindelser till Västerås och Eskilstuna från 
vilka det finns vidare kopplingar till bland annat Stockholm och Örebro. Kolbäcks station går att nå 
till fots eller genom cykel från planområdet.  

Miljöförhållanden 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid/ kväveoxider, kolmonoxid, bensen, 
arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar (PM10, PM2,5) och marknära ozon enligt 
Miljöbalken 5 kapitlet 1 paragrafen. Kommunal planering ska utföras på så vis att gällande 
miljökvalitetsnormer inte överskrids. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms kunna klaras. Kommunen har emellertid inte 
genomfört några lokala mätningar som stödjer detta antagande. Det finns inget i dagsläget som 
indikerar att överskridanden skulle ske annat än tillfälligt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer finns för yt- och grundvatten. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå 
god status eller mer. Planområdet tillhör ett avrinningsområde som har tre vattenförekomster som 
närmaste recipienter. Den första vattenförekomsten är Svenbybäcken som vid den senaste 
bedömningen enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) bedöms ha måttlig ekologisk status 
samt ej god kemisk status. Det innebär att åtgärder behöver genomföras för att höja vattendragets 
ekologiska status till åtgärdsmålet god ekologisk status till 2033. Den andra vattenförekomsten är 
Kolbäcksån, sträckan mellan Sörstafors och Östersjön, vilken vid den senaste bedömningen 
bedöms ha otillfredsställande ekologisk status samt ej god kemisk status. Det innebär att åtgärder 
behöver genomföras för att höja vattendragets ekologiska status till åtgärdsmålet god ekologisk 
potential till 2027. Den tredje vattenförekomsten är Kolbäcksån, sträckan mellan Freden/Mälaren 
och Sörstafors vilken på samma sätt som Svenbybäcken bedöms ha måttlig ekologisk status och ej 
god kemisk status vilken även innebär att åtgärder behöver genomföras för att höja vattendraget till 
statusen god ekologisk status till 2027.  
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Det är bland annat åtgärder i form av fiskvägar för upp- och nedströmspassade och ökad 
minimitappning genom naturfåra som behöver genomföras för att vattenförekomstens ekologiska 
status ska höjas. Närmaste grundvattenförekomst som finns i Strömsholmsåsen uppnår dock god 
kvantitativ status och god kemisk status.   

För två av vattenförekomsterna (Svenbybäcken och Kolbäcksån – Sträckan mellan Sörstafors och 
Östersjön) bedöms enligt VISS att diffusa källor från urban markanvändning, såsom exempelvis 
dagvatten, inte har en betydande påverkan på förekomstens status. För vattenförekomsten 
Kolbäcksån (Freden/Mälaren och Sörstafors) bedöms det finnas en betydande påverkan från urban 
markanvändning avseende totalfosfor. Det är viktigt att kommande exploatering i området tar 
hänsyn till detta och utvecklingen får inte påverka recipientens möjlighet att uppnå 
miljökvalitetsnormerna.  

Förorenad mark  
Inom planområdet har det tidigare bedrivits industriverksamhet såsom pappersbruk och gjuteri. 
Med hänsyn till platsens historia har en miljöteknisk undersökning upprättats genom Relement 
Miljö Väst AB 2021-01-04 för att undersöka eventuella föroreningar i området. Undersökningar av 
mark, ytvatten, sediment och inomhusluft har genomförts. Provtagning har skett genom flertalet 
provtagningspunkter över hela planområdet. Provtagning har skett både intill industribebyggelse 
och på övriga oexploaterade områden då de har använts för bland annat timmerupplag och som 
tippningsplatser. Sediment och ytvatten i Kolbäcksån har även undersökts. Provtagning skedde 
genom provgropssprängning av ytliga marklager, porgasmätning under byggnader och hårdgjorda 
ytor, inomhusluftprovtagning, trädprovtagning, sedimentprovtagning och ytvattenprovtagning.  

Relement Miljö Väst AB:s bedömning av föroreningssituationen: 

Inom planområdet finns fyllnadsmassor med inslag av fasta avfall i form av slagg, tegel och aska 
kring de befintliga fabriksbyggnaderna samt i det utfyllda området väster om väg 252. 
Analysresultatet visar ställvis på höga halter av tungmetaller i enskilda prover. Samlingsproverna 
har halter strax överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för verksamhetsområden 
(MKM) och några hälsorisker bedöms inte finnas vid nuvarande användning. Vid exploatering till 
bostäder eller annan känslig markanvändning i den nordvästra delen av planområdet samt kring 
fabriksbyggnaderna, krävs urschaktning av lätt förorenade äldre fyllnadsmassor. Övriga ytor inom 
planområdet har generellt låga halter, underskridande Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder, 
känslig markanvändning (KM). 

Det finns inget som tyder på att användningen av trikloretylen på fastigheten har orsakat någon 
föroreningsskada i mark, byggnader eller i grundvatten. Undersökningarna verifierade att ingen 
skada finns genom provtagning av porluft, inomhusluft samt yt- och grundvatten (trädkärnor). Den 
tidigare hanteringen av klorerade lösningsmedel bedöms således inte ha förorenat marken i någon 
betydande omfattning. Provtagning av ytvatten i Kolbäcksån visade att det inte finns någon 
pågående spridning av tungmetaller eller klorerade lösningsmedel. Sedimenten i Kolbäcksån är 
tydligt påverkade av olika föroreningar, men halterna är högre uppströms än utanför planområdet. 
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Radon  
Aktuell radonkarta för Hallstahammars kommun visar att planområdet ligger inom lågriskområde 
för radon. Enligt försiktighetsprincipen ska alla nya bostäder och lokaler i vilka människor vistas 
en längre tid utföras radonskyddat.  

Buller 
Planområdet ligger i anslutning till väg 252, och tre ytor i närheten av vägen planeras för 
bostadsbebyggelse, buller från vägtrafiken måste därför hanteras.  

En förordning om trafikbuller som reglerar acceptabla ljudnivåer vid nybyggnad av bostäder trädde 
i kraft 2015-06-01 (SFS 2015:216). En uppdatering av riktvärdena trädde i kraft  
2017-07-01. Enligt förordningen bör buller från trafik inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad. Om värdet vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en ljuddämpad sida där bullret vid fasad uppgår till 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå mellan klockan 06.00 och 
22.00. Ljudnivåer inomhus regleras av Boverkets byggregler, BBR, och prövas i bygglovet. Vid 
anordnande av uteplats bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA och maximala 
ljudnivån inte överskrida 70 dBA. Om den maximala ljudnivån 70 dBA vid uteplats överskrids bör 
ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dBA och högst fem gånger per timme mellan klockan 
06.00 och 22.00. 

Hallstahammars kommun genomförde en utredning för vägtrafik i Sörstafors genom Brekke & 
Strand Akustik AB under 2021. Syftet var att utreda huruvida riktvärden för ljudnivåer innehålls 
för nya bostäder i området, samt hur bullervall eller bullerskärm ska utformas och placeras. 
Utredningen innefattade beräkning av ljudnivåer vid fasad och för uteplatser inom planområdet och 
är gjord utifrån en arbetsskiss av planområdet. Beräkningar bygger på illustrationer framtagna av 
exploatören och har gjorts för tre olike scenarier. 1) med en tre meter hög bullervall, 2) med en två 
meter hög bullervall med en bullerskärm på toppen samt 3) med en två meter hög bullervall med 
bullerskärm med ett extra våningsplan på flerbostadshusen. Beräkningar är gjorda utifrån en 
prognos för år 2040.  
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Figur 14: Ekvivalent ljudnivå för bebyggelse enligt scenario 2. 

Figur 15: Maximal ljudnivå för bebyggelse enligt scenario 2. 
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Utredningen visar att byggnader som placeras närmast väg 252 överskrider riktvärden för 
ekvivalent ljudnivå vid fasad för våningar över den andra våningen mot väster för samtliga fall (60 
– 65 dBA). Riktvärden för både ekvivalent och maximal ljudnivå uppnås dock vid fasad mot öster 
för samtliga bostäder och fall (55–70 dBA). För utearealen är bullerspridningen när identisk för 
samtliga fall där ekvivalent ljudnivå överskrids för tyst ute plats för stora delar av planområdet 
samtidigt som ljudnivåer för maximal ligger inom riktvärdena.  

 

Bullerutredningen visar att bullerdämpande åtgärder behöver vidtas för att planområdet ska kunna 
bebyggas på det sätt som kommunen planerat. Med adekvat genomförda åtgärder kan dock 
riktvärden för buller uppfyllas för samtliga bostäder i planförslaget, både vid fasad och för 
uteplatser. Åtgärder för att minska buller redovisas under egen rubrik i avsnittet planförslag. 

Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det finns 
anslutningsmöjligheter till kommunala dricks- och spillvattenledningar mot väg 252 och det 
befintliga kommunala vattennätet bedöms ha tillräcklig kapacitet för ny bebyggelse. För de norra 
delarna av planområdet finns dagvattenledningar, till vilka dräneringsledningar i planområdet får 
anslutas även om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) förespråkas. 

Fjärrvärme 

Det finns inget utbyggt fjärrvärmenät inom eller i närheten av planområdet.  

El och tele 

Ledningsnät för el och tele finns utbyggt inom och i anslutning till planområdet. 

Figur 16: Ekvivalent ljudnivå utomhus. Figur 17: Maximal ljudnivå utomhus. 
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Risk och säkerhet 

Olycksrisker  
Planområdet är lokaliserat intill väg 252 som är sekundär led för farligt gods samt ca 330 meter 
från E18 som är primär väg för farligt gods. Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har i sitt 
sakkunnigutlåtande uttalat att särskilda skyddsåtgärder bör vidtas för att begränsa risker förenliga 
med farliga godstransporter från väg 252. Inom planområdet ska följande restriktioner för 
byggnaders placering inom planområdet med avstånd från väg 252 tillämpas: 

 Bebyggelsefritt  0 – 40 meter 

 Skyddsanalysområde  40 – 100 meter 

 Skyddsavstånd   40 meter 

Om bebyggelse önskas uppföras inom skyddsanalysområde bör en särskild skyddsanalys utföras i 
syfte att föreslå lämpliga skyddsåtgärder specifika för den aktuella planen. 

RTMD har även i sitt sakkunnigutlåtande påpekat att risker kopplat till ras och skred inom området 
behöver beaktas. En geoteknisk utredning som kartlägger och bedömer riskerna för detta har tagits 
fram (se geotekniska förhållanden under förutsättningar och åtgärder för hälsa och säkerhet under 
planförslag). Inom planområdet finns även ett vattenkraftverk som tillhör Mälarenergi AB i 
anslutning till den stora produktionsanläggningen och Kolbäcksån. Risker kopplat till denna har 
ännu inte utretts men avses utredas efter samrådsskedet.  

Riskanalys för farligt gods 

Hallstahammars kommun har med hänsyn till riskbilden tagit fram en utökad riskutredning för 
planområdet genom PE Teknik & Arkitektur AB 2021-06-03. Syftet med utredningen gällande 
risker med farligt gods i nära anslutning till Sörsta 6:1 är att en utveckling av området kan utföras 
på ett sätt så att Plan- och bygglagens krav på beaktande av risker vid markanvändning kan 
uppfyllas samt att skapa förutsättningar för ett säkert område med hänsyn till samhällets krav. 
Riskutredningen genomfördes genom ett flertal moment med bland annat identifiering av 
potentiella riskkällor, identifiering av olycksrisker och en kvalitativ bedömning av dem, en 
kvantitativ analys av de risker som bedöms som relevanta utifrån den kvalitativa bedömning samt 
en värdering av riskbilden.  

I riskanalysen görs bedömningen att det är risker från väg 252 som behöver utredas då vägen är 
lokaliserad på ett avstånd mindre än 40 meter från planerad bebyggelse. I riskutredningen används 
en prognos för år 2040 med en uppskattad ÅDT (årsdygnstrafik) på cirka 4500 där lastbilar 
beräknas utgöra cirka åtta procent av trafiken. I den kvalitativa bedömningen pekas fyra 
huvudsakliga skadescenarion ut som dimensionerande för riskbedömningen: 

1. Olycka Väg 252 med klass 2.1-gas som exploderar på grund av läckage och antändning 
2. Olycka Väg 252 med klass 2.3-gas. 
3. Olycka Väg 252 med klass 3-vätska med efterföljande pölbränder.  
4. Olycka Väg 252 med ämne i ADR-klass 5. 
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Utredningen visar att risknivåerna för individrisk samt samhällsrisk för tillkommande bebyggelse 
hamnar under ALARP-nivån (As Low As Reasonably Practicable) och anses tolerabla, dock under 
förutsättning att vissa åtgärder vidtas i plankartan. Känslighetsanalysen påvisar en robusthet mot 
framtida ökade mängder av farligt gods. Även en ökad ÅDT ger robusta resultat. Resultatet av PE 
Teknik & Arkitektur AB:s riskbedömning visar att risknivån hamnar under fastställda 
acceptanskriterier om korrekta åtgärder vidtas. Mer info om åtgärder som vidtas i planen hittas 
under planförslag.  

Förutsättningar för räddningsingripande 

Framkörningstider: 
Planen föreslår bostadsbebyggelse i form av småhus, en- och tvåfamiljshus, samt flerbostadshus. 
Räddningsstyrkans framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för 
räddningstjänst överskrida 15 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. 

Brandvattenförsörjning: 
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med 
minsta kapacitet 600 l/min enligt rekommenderade avstånd nedan om Sörstafors räknas som tätort 
(samhälle med minst 200 invånare och med högst 200 meters avstånd mellan husen) alternativt 900 
l/min och med ett maximalt avstånd om 1000 meter till närmaste brandpost om Sörstafors räknas 
som småort (koncentrerad bebyggelse med 50–199 folkbokförda invånare). Det finns en brandpost 
inom planområdet i anslutning till den södra delen av Sörstaforsvägen.  

Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna uppställningsplats för räddningsfordon till 
brandpost är 75 meter, vilket medför ett maximalt inbördes avstånd mellan brandposter på 150 
meter. Därefter skall avstånd från uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid byggnad 
enligt BBR2 inte överstiga 50 meter. 
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Planförslag 

Framtidsplaner och gestaltningsförslag för planområdet 

Detaljplanen tas fram på initiativ till fastighetsägaren för planområdet som har en vision för 
utvecklingen av planområdet (se skiss av Exark Arkitekter figur 18). Avsikten är att iståndsätta 
området där tanken är att byggnader från pappersbrukets tid får bevaras och återanvändas för nya 
funktioner, frånsett att enklare förråd och skjul kan behöva rivas. Samtliga tegelbyggnader i 
området avses bevaras och rustas upp. Utvecklingen av bruksområdet är tänkt att ske med 
inspiration från liknande omvandlingsprojekt inom regionen där bland annat Kokpunkten i 
Västerås utgör ett referensprojekt för planerna. Det handlar främst om invändig ombyggnation av 
befintliga byggnadskroppar för att inhysa olika centrumfunktioner såsom mindre butiker, 
konferenslokaler, hotell, spa, restaurang, gym, hantverkslokaler och kontor. Någon enstaka 
byggnadskropp planeras även att omvandlas för att inhysa bostäder och någon byggnad föreslås 
byggas till i närheten av bruksområdet. Visionen är att åter införliva bruksområdets centrala 
funktion för närliggande bebyggelse som uppkommit till följd av brukets funktion och möjlighet 
till arbete men i en modern tappning och som kan erbjuda samtida användningar och funktioner. 
Utvecklingen ämnar även tillvarata och tillgängliggöra en intressant kulturhistoria för likväl 
boende i närheten, inom kommunen och turister.   

Bild 17: Referensprojekt Kokpunkten/Steam Hotel i Västerås. 
Källa: Steamhotel.se 2021 
 

Bild 18: Referensprojekt Kokpunkten/Steam Hotel i Västerås. 
Källa: Travelgrip.se 2021 

Bild 19: Inspirationsbild för ny småhusbebyggelse.  
Källa: Ekebladbostad.se/granloparen 2022 
 

Bild 20: Inspirationsbild för ny småhusbebyggelse.  
Källa: Ekebladbostad.se/styrbord 2022 
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Förslaget innebär även att utveckla nya bostadsområden i närheten till bruksmiljön för att skapa 
nya bostäder i ett område med befintlig infrastruktur som även kan erbjuda goda möjligheter till 
rekreation och intressant kulturhistoria. Ny bebyggelse planeras ta avstamp i områdets historia 
samtidigt som inslag av samtida arkitektur och teknik inkorporeras. Bebyggelsen föreslås 
uppföras i blandade former avseende skala, upplåtelseform och byggnadstyper där likväl enskilda 
villor som parhus, radhus och flerfamiljshus föreslås utvecklas. Bebyggelsen föreslås främst 
utvecklas i anslutning till väg 252 där mer storskalig bebyggelse förslås i direkt anslutning till 
vägen för att skärma av övriga delar av området från trafiken. Norr om befintliga arbetarbostäder 
föreslås ett mindre område med cirka fem villatomter utvecklas och längs med Sörstaforsvägen 
och söderut föreslås radhus och mindre flerbostadshus placeras. Förslaget innebär att befintliga 
naturmiljöer till viss del tas i anspråk för bebyggelse men de delar med höga naturvärden föreslås 
utvecklas med stigar och gång- och cykelvägar för att öka tillgängligheten och för att skapa 
möjligheter för rekreativa stråk för boende och besökande.  

 

Figur 18: Skiss över föreslagen utveckling av planområdet från Exark Arkitekter AB. 
Bruna byggnader är befintliga byggnader som bevaras. Röda byggnader är nya 
byggnader och vita byggnader planeras att rivas. I illustrationen syns även föreslagna 
marknivåer.  
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Bebyggelseområden  

Bostäder 

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse i Sörstafors som 
utformningsmässigt är anpassade till Sörstafors bruks industrikaraktär. Områdets placering i närhet 
till väg 252 och E18 erbjuder goda kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik. Pågående arbete 
med att skapa sammanhängande gång- och cykelvägnät mellan Hallstahammar, Kolbäck och 
Strömsholm innebär att möjligheterna att på sikt transportera sig till fots eller med cykel kommer att 
vara goda från planområdet. Området erbjuder möjligheter till utveckling av bostäder i ett attraktivt 
läge sett till likväl kommunikationer, rekreationsmöjligheter och kulturhistoria. En målsättning med 
utvecklingen av Sörstafors är att genom en flexibel plan möjliggöra för bostäder av varierande storlek 
och typ som anpassas till den kulturrika miljön kring Sörstafors bruk. Inom planområdet bedöms 
flertalet platser som lämpliga för bostadsbebyggelse och planförslaget innebär att befintliga 
byggnader likväl som nya områden tillåts användas för bostadsändamål. Områden med 
bostadsbebyggelse är markerade med B - bostäder och/eller med gul färg i plankartan, i eventuell 
kombination med andra användningsslag där så bedömts lämpligt (se figur 19). Inom bestämmelsen 
B inryms olika former av bostäder av varaktig karaktär. Planförslaget möjliggör för flerbostadshus 
och enfamiljshus. Totalt skapar planförslaget möjlighet för omkring 170 nya bostäder inom 
planområdet. Enligt bifogad illustration från Exark Arkitekter AB föreslås cirka 140 nya bostäder.  

Figur 19: Plankartan med användningsområden markerade med röda gränser. 
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Ett nytt bostadsområde möjliggörs väster om väg 252 där bebyggelse medges i de västra delarna, 
utanför Trafikverkets vägrättsområde och strandskyddet från Svenbybäcken. Öster om väg 252 i 
direkt anslutning till vägområdet medges nya bostadsområden både norr och söder om befintliga 
byggnader längs med Sörstaforsvägen. Öster om Sörstaforsvägen möjliggörs även för ny 
bostadsbebyggelse i anslutning till den gamla tvättstugan och transformatorhuset. Möjligheter till 
nya bostäder föreslås även norr och öster om de befintliga arbetarbostäderna. 

I övrigt regleras också befintliga byggnader såsom arbetarbostäderna och befintliga villor i den 
södra delen av Lyckhem som kvartersmark för bostadsändamål för att medge befintliga 
byggnader och deras användning. Tvättstugan, transformatorhuset och lönekontoret (se figur 5 
och 6 för lokalisering) regleras för likväl bostadsändamål som kontorsändamål, markerat med gul 
färg och B - bostäder och K - kontor i plankartan (se figur 19). Bestämmelsen K inrymmer 
kontor, tjänsteverksamhet eller annan jämförlig verksamhet. Även ingenjörsvillan (se figur 5 och 
6 för lokalisering) medges användas för bostads- och kontorsändamål, markerat med gul färg och 
B - bostäder och K - kontor i plankartan, då dessa användningar bedöms kunna utföras utan att 
påverka byggnadens kulturvärden negativt. 

Arbetsplatser och verksamheter 

Syftet för planen är även att möjliggöra för verksamheter, kontor, sällanköpshandel och andra 
centrumfunktioner i Sörstafors som utformningsmässigt är anpassade till Sörstafors bruks 
industrikaraktär. Sörstafors bruks historiska funktion som ett centrum för tätorten Sörstafors är en 
bidragande orsak till att bostadsområden kring Sörstafors och Lyckhem har växt fram. Brukets 
funktion i samhället bedöms viktigt att bevara och utveckla och området kring bruket regleras 
därav till kvartersmark för centrum och verksamheter, markerat med brun färg och C - centrum 
och Z - verksamheter i plankartan (se figur 19). Detta skapar möjligheter för att utveckla 
befintliga byggnader med arbetsplatser och målpunkter inom planområdet, se Framtidsplaner och 
gestaltningsförslag för att läsa mer om målbild och inspiration för utvecklingen av området. 
Inom bestämmelsen C ryms olika verksamheter såsom handel, kontor, service och anläggningar 
för tillfällig vistelse såsom hotell. Bestämmelsen Z skapar möjlighet för verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan såsom lager, service eller partihandel. Området omkring det 
gamla stallet och spannmålsmagasinet regleras med användningarna centrum, verksamheter och 
besöksanläggning, markerat med brun färg och C - centrum, Z - verksamheter och R - 
besöksanläggning (se figur 19). Detta möjliggör för att på likandande vis som för området runt 
produktionsanläggningen kan utveckla område med arbetsplatser och målpunkter. Bestämmelsen 
R skapar även möjlighet för att anlägga besöksanläggningar för idrottsändamål eller för kulturella 
ändamål. Befintlig byggnad som sträcker sig ut över Kolbäcksån regleras med C – centrum för att 
kunna inhysa mindre butik, café eller dylik verksamhet. Sammantaget möjliggör dessa 
bestämmelser för att Sörstafors bruksområde kan utvecklas och inrymma olika verksamheter som 
kan skapa möjligheter för ett livfullt område med butiker, verksamheter och anläggningar som 
både boende och turister kan utforska.

Planförslaget möjliggör i nuläget inte för någon utbyggnation av förskola inom planområdet. Då 
planförslaget möjliggör för en ur Hallstahammars perspektiv relativt stor utbyggnad av bostäder 
bedöms det eventuellt finnas behov av förskola inom området. Inför samrådet har emellertid 
inte utredningar genomförts för att avgöra om det finns lämplig plats för en sådan verksamhet 
inom planområdet, detta avses utredas och studeras vidare inför framtida skeden av planarbetet. 
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Byggnadskultur och gestaltning 

Planförslaget skapar möjligheter för att nya bostadskvarter med både flerfamiljshus och 
enfamiljshus kan bildas samt för att befintliga byggnader kan utvecklas med bostäder, 
verksamheter och centrumfunktioner. Bebyggelsen ska i enlighet med planens syfte utformas med 
anpassning till Sörstafors bruks industrikaraktär. Med anledning av detta har en 
kulturmiljöutredning tagits fram genom Svensk Klimatstyrning AB 2021-20-10. I 
kulturmiljöutredningen har föreslagna anvisningar och bevarandemotiv tagits fram. Enligt Svensk 
Klimatstyrning AB har flera byggnader inom planområdet ett stort kulturhistoriskt värde som 
innebär att de bör skyddas i detaljplanen vilket även föranleder att krav på utformning av 
tillkommande byggnader behövs för att kunna möjliggöra en utveckling av området med hänsyn till 
områdets kulturvärden. Nedan följer en redogörelse av hur befintliga och nya byggnader regleras 
med hänsyn till Sörstafors bruks kulturvärden. 

Figur 20: Plankarta med markeringar för planbestämmelser för hur befintlig bebyggelse regleras. 
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Produktionsanläggningen 

Produktionsanläggningen har byggts ut under olika perioder och består således av flera olika 
byggnadsvolymer som bedöms som särskilt värdefulla, för mer information om brukets byggnader 
och historia se förutsättningar. Den mekaniska verkstaden och det gamla kokhuset (område 1 i 
figur 20) visar på brukets expansiva fas under början på 1900-talet och utgör två karaktäristiska 
byggnader för hela bruksområdet med bland annat sina listverk och gavlar samt de tätspröjsade 
fönsterna och slagna valven omkring dem. Byggnaderna är uppförda i rött tegel där den mekaniska 
verkstaden har en nockhöjd på omkring 11 meter och kokhuset på cirka 18 meter. För att skydda 
byggnadernas värden i form av volym, proportioner och estetik vid om- och tillbyggnationer 
regleras dem med varsamhetsbestämmelsen k1 – Byggnadsverkets värden vad gäller dess 
ursprungliga volym, proportioner, fönster, material, färgsättning och detaljeringsnivå ska 
bibehållas. Byggnadernas gavlar bedöms som särskilt värdeskapande för byggnaderna och utgör en 
unik byggnadsdetalj inom planområdet. Varsamhetsbestämmelsen kompletteras därav med q1 – 
Byggnadsverkets gavlar ska underhållas och bevaras för att säkerställa att byggnadens detaljer 
vårdas och så långt som möjligt bevaras vid om- och tillbyggnationer.  

Panncentralen (område 2 i figur 20) ligger söder om den mekaniska verkstaden och utgörs av en 
cirka fem meter hög byggnad i rött tegel med en 63 meter hög fabriksskorsten murad med rött 
radialtegel. Byggnadernas inslag av tegel är viktig i sitt sammanhang i förhållande till resterande 
delar av produktionsanläggningen och panncentralens låga höjd i förhållande till övrig bebyggelse 
skapar en variation. För att skydda byggnadernas volymer, proportioner och estetik vid om- och 
tillbyggnader regleras dem med k2 – Byggnadsverkets värden vad gäller dess ursprungliga volym, 
material och färgsättning ska bibehållas. Fabriksskorstenen bedöms ha särskilt höga värden och 
skapar ett viktigt landmärke som kan ses från likväl Hallstahammar som Kolbäck och längs med 
E18. För att säkerställa att skorstenen vårdas och ges stor hänsyn vid om- och tillbyggnationer 
kompletteras varsamhetsbestämmelsen med q2 – Fabriksskorstenen ska underhållas och bevaras. 

Det mer moderna massakokeriet (område 3 i figur 20) från 1951–1954 har en nockhöjd omkring 
26 meter och representerar bruket sista storhetstid. Byggnadens värden bedöms återfinnas i dess 
proportioner och skala samt dess fasad med fältindelat rött tegel och spröjsade fönster. Kokeriet 
regleras med bestämmelsen k1 – Byggnadsverkets värden vad gäller dess ursprungliga volym, 
proportioner, fönster, material, färgsättning och detaljeringsnivå ska bibehållas för att säkerställa 
att om- och tillbyggnader sker med hänsyn till byggnadens befintliga värden. Den övriga 
produktionsanläggningen utgörs av fabriken (område 4 i figur 20), och byggnadsdelar som 
uppkommit under olika perioder. Gemensamt för byggnaderna är att de är uppförda i tegel, dock 
av olika kvalitet, och höjder som varierar mellan tio och 16,5 meter. I kulturmiljöutredningen 
bedöms att det vid renoveringar, om- och tillbyggnader är angeläget att ta hänsyn till 
tegelfasaderna, fönsters skala, placering och utformning samt befintliga gråstensmurar som 
återfinns i anläggningens östra delar mot Kolbäcksån. För att skydda byggnadernas värden i form 
av tegelfasader, proportioner med olika höjder, fönster och arkitektoniska uttryck vid om- och 
tillbyggnader regleras dem med k1 – Byggnadsverkets värden vad gäller dess ursprungliga 
volym, proportioner, fönster, material, färgsättning och detaljeringsnivå ska bibehållas. 
Bestämmelsen gäller för befintlig byggnadskropp men även för ett avgränsat närområde till 
byggnadskroppen för att möjliggöra eventuella tillbyggnader vid behov när byggnaden utvecklas. 
Exempelvis bedöms det kunna vara lämpligt med en välanpassad utbyggnad för entré i anslutning 
till delar av produktionsanläggningen. 
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Marken runtomkring bruksmiljön (område 1–5 och 7–10 i figur 20) regleras även med 
prickmark - marken får inte förses med byggnad för att säkerställa att förhållandena mellan 
byggnaderna fortsatt får vara avläsbara och inte byggas igen. Några mindre områden i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse undantas från prickmark för att möjliggöra utbyggnad av 
entrebyggnader eller andra funktioner som kan behövas vid omvandling av byggnadernas 
funktioner. Dessa områden omfattas av intilliggande byggnads bestämmelse med hänsyn till 
varsamhet för att säkerställa att dessa utformas med hänsyn till områdets historia och karaktär.   

Intill den äldre produktionsanläggningen finns en tillbyggnad från 1950-talet (område 5 i figur 
20). Byggnaden bedöms inte ha några kulturmiljövärden men regleras med bestämmelserna f6 – 
Fasad ska utformas med rött tegel och högsta nockhöjd är 11 meter över angivet nollplan för 
att tillåta befintlig byggnad samt säkerställa att framtida utformning tar hänsyn till brukets 
tegelfasad och höjd. Söder om Svenbybäcken (område 6 i figur 20) finns idag en parkeringsplats, 
Marken bedöms inte lämplig för permanent huvudbyggnad på grund av översvämningsrisken från 
Svenbybäcken och Kolbäcksån. Med hänsyn till detta regleras området med Korsmark – endast 
komplementbyggnad får placeras för fortsatt möjliggöra använda som parkeringsplats och att 
utveckla med mindre komplementbyggnader. Bestämmelserna e1 – Största byggnadsarea är i m2 
och f5 – Fasad ska utformas med rött tegel säkerställer att eventuella komplementbyggnader 
behöver utformas med hänsyn till produktionsanläggningen. 

Ingenjörskontoret 

Ingenjörskontorets (område 7 i figur 20) utvändiga arkitektur avviker från övriga byggnader inom 
bruksområdet för att signalera en högre status. Byggnaden är cirka 10 meter i nockhöjd med 
sadeltak och med en fasad i grå puts och småspröjsade vitmålade fönster. För att skydda 
byggnadens värden regleras byggnaden med varsamhetsbestämmelsen k3 – Byggnadsverkets 
värden vad gäller proportioner, fasad, dörrar, fönster och tegeltak ska bibehållas. Då byggnadens 
exteriör bedöms som mycket viktig och värdeskapande bedöms det inte lämpligt att uppföra 
balkonger på byggnaden som kan påverka listverket mellan våningsplanen. Därav regleras även 
bestämmelsen f8 – Balkong får inte finnas.  

Syrahuset och tornet 

Syrahuset med syratorn (område 8 i figur 20) utgör en av de enda bevarade i landet och består av 
en lägre huskropp som är cirka sex meter hög med ett torn i den östra delen som är cirka 25 meter 
högt. Den lägre byggnaden består av stora fönsterpartier med rödmålade spröjs och detaljer. Mot 
nordväst finns även två bågformade murverk i anslutning till syrahuset, vilka fungerar som 
fundament för syratornet och som bedöms som särskilt värdeskapande för byggnaden.  För att 
skydda byggnadernas värden i form av fasad, proportioner mellan den lägre huskroppen och 
tornet samt dess stora rödmålade fönsterpartier och bågformade murverk vid om- och 
tillbyggnader regleras dem med k1 – Byggnadsverkets värden vad gäller dess ursprungliga 
volym, proportioner, fönster, material, färgsättning och detaljeringsnivå ska bibehållas. 
Bestämmelsen gäller för befintlig byggnadskropp men även för ett avgränsat närområde till 
byggnadskroppen för att möjliggöra eventuella tillbyggnader vid behov när byggnaden utvecklas. 
Exempelvis bedöms det kunna vara lämpligt med en välanpassad utbyggnad för entré i anslutning 
till Syrahuset.  
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Renseriet 

Renseriet (område 9 i figur 20) bedöms inte ha några höga kulturvärden men är däremot 
lokaliserad i en känslig kulturhistorisk miljö. Detta föranleder att följande bestämmelser regleras 
för lönekontoret: f7 – Fasad ska utformas med rött tegel eller röd träpanel och högsta nockhöjd 
är 9 meter. Dessa bestämmelser ämnar dels att medge befintlig byggnad dels att säkerställa att 
om- och tillbyggnationer utformas med hänsyn till platsen 

Garaget och brandstationen 

Garaget och den gamla brandstationen (område 10 i figur 20) bedöms i kulturmiljöutredningen 
utgöra en kulturhistoriskt viktig komplementbyggnad inom området och dess yttre egenskaper i 
form av fasad i rött tegel och svarta slagportar av olika höjd. Garaget har ett valmat tak medan 
brandstationen har ett lägre pulpettak. För att säkerställa att byggnadens ursprungliga volym, 
proportioner och arkitektoniska uttryck bibehålls vid om- och tillbyggnationer regleras området 
med k1 – Byggnadsverkets värden vad gäller dess ursprungliga volym, proportioner, fönster, 
material, färgsättning och detaljeringsnivå ska bibehållas. Bestämmelsen gäller för befintlig 
byggnadskropp men även för ett avgränsat närområde till byggnadskroppen för att möjliggöra 
eventuella tillbyggnader vid behov när byggnaden utvecklas. Exempelvis bedöms det kunna vara 
lämpligt med en välanpassad utbyggnad för entré för det nordvästra hörnet av garagebyggnaden. 

Husen vid stallbacken 

Lantbruksbyggnaden från 1800-talet och spannmålsmagasinet (område 11 i figur 20) bedöms i 
kulturmiljöutredningen som värdefulla men att de är i ett så dåligt skick att dem är svåra att 
renovera. Det bedöms dock som eftersträvansvärt att ny bebyggelse utformas med hänsyn till 
befintliga byggnader samt till de byggnader som står på platsen idag. Lantbruksbyggnaden består 
idag av stående faluröd träpanel, spröjsade fönster och figursågade vita korsfoder. Byggnaden är 
uppförd med tegeltäckt sadeltak som har tre frontespis mot nordväst. Spannmålsmagasinet är 
också uppfört med sadeltak och faluröda panelfasader. För att säkerställa att nya byggnader 
utformas med hänsyn till tidigare byggnader regleras e1 – Största byggnadsarea i m2 till 900 m2, 
minsta takvinkel är 25 grader, högsta nockhöjd är 12 meter samt f1 – Tak ska vara av röda 
takpannor. För att säkerställa att byggnadens exteriör utformas med hänsyn till platsens historia 
och kontext regleras även f7 – Fasad ska utformas med rött tegel eller röd träpanel samt f12 – Tak 
ska utformas med tre sektioner med frontespis. Med hänsyn till områdets historiska och befintliga 
utformning används bestämmelse p1 – Komplementbyggnader ska placeras fristående från 
huvudbyggnad för att säkerställa att inga komplementbyggnader placeras intill huvudbyggnader. 
Marken framför ladugårdsbyggnaden, kallad stallbacken, har länge varit en öppen yta. För att 
fortsatt säkerställa detta regleras en större del av områden med prickmark - marken får inte 
förses med byggnad. 

Byggnad invid Kolbäcksån 

Invid Kolbäcksån ligger en äldre huskropp (område 12 i figur 20). Byggnaden bedöms inte ha 
några kulturvärden men byggnaden ligger i en kulturmiljörik miljö. Dels ligger fabriksmiljön 
intill och dels ligger kulturhistoriskt värdefulla byggnader på östra sidan om Kolbäcksån invid 
slussen inom riksintresset för kulturmiljö. Området där befintlig byggnad står idag planläggs med 
hänsyn till detta med bestämmelserna f1 – Tak ska vara av tegel, f2 – Fasad ska utformas med 
faluröd träpanel och minsta takvinkel är 25 grader.  
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Tvättstugan och transformatorhuset 

Tvättstugan (område 13 i figur 20) och transformatorhuset (område 14 i figur 20) bedöms som 
skyddsvärda men är så pass förfallna att en upprustning kan vara svår. I de fall som rivning av 
dessa byggnader bedöms vara ofrånkomlig är det viktigt att nya byggnader kan uppföras med 
liknande utseende på samma plats. Byggnaderna regleras därav med bestämmelserna e1 – Största 
byggnadsarea i m2 till 90 respektive 120 m2 och högsta nockhöjd är 9 respektive 11 meter för 
att möjliggöra befintlig bebyggelse och säkerställa att ny bebyggelse anpassas till byggnadernas 
historiska volym. Bestämmelsen minsta takvinkel är 25 grader regleras också för att säkerställa 
att inga platta tak byggs då detta bedöms som ett förvanskande av omkringliggande kulturmiljö. 
Både tvättstugan och transformatorhuset regleras även med f5 – Fasad ska utformas med rött 
tegel då befintliga byggnaders tegelfasader bedöms vara ett viktigt inslag i omgivningen. Med 
hänsyn till områdets historiska och befintliga utformning används bestämmelse p1 – 
Komplementbyggnader ska placeras fristående från huvudbyggnad för att säkerställa att inga 
komplementbyggnader placeras intill huvudbyggnader. För att säkerställa att 
komplementbyggnader utformas med hänsyn till kulturmiljön och de regleringar som bedömts 
nödvändiga i området regleras även a1 – Bygglov krävs även för komplement- och tillbyggnader 
som annars är bygglovbefriade enligt 9 kap. 4a – b § PBL. 

Lönekontoret 

Lönekontoret (område 15 i figur 20) bedöms inte ha några höga kulturvärden men är däremot 
lokaliserad i en känslig kulturhistorisk miljö. Byggnaden bedöms visa på hur avgränsat Sörstafors 
som samhälle har varit historisk och det bedöms således som eftersträvansvärt att det fortsatt får 
finnas en byggnad för platsen för Lönekontoret. Detta föranleder att följande bestämmelser 
regleras för lönekontoret: e1 – Största byggnadsarea i m2 till 200 m2, högsta nockhöjd är 9 
meter, f6 – Fasad ska utformas med träpanel eller puts i faluröd eller vit färg. Dessa 
bestämmelser ämnar dels att medge befintlig byggnad dels att säkerställa att om- och 
tillbyggnationer utformas med hänsyn till platsen. Inom området bedöms det även olämpligt med 
flacka tak med hänsyn till kulturmiljön och därav regleras minsta takvinkel är 20 grader för att 
säkerställa hänsyn och enhetlighet samtidigt som befintlig bebyggelse medges. För hänsyn till 
områdets historiska och befintliga utformning används bestämmelse p1 – Komplementbyggnader 
ska placeras fristående från huvudbyggnad för att säkerställa att inga komplementbyggnader 
placeras intill huvudbyggnader. För att säkerställa att komplementbyggnader utformas med 
hänsyn till kulturmiljön och de regleringar som bedömts nödvändiga i området regleras även a1 – 
Bygglov krävs även för komplement- och tillbyggnader som annars är bygglovbefriade enligt 9 
kap. 4a – b § PBL. 
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Disponentvillan, brukshotellet och vaktmästarbostaden 

De tre arbetarbostäderna (område 16 i figur 20) bedöms skapa en miljö som historiskt varit mer 
avskild och representativ inom bruksområdet. Byggnadernas placering gentemot varandra samt 
de enskilda byggnadernas estetiska egenskaper bedöms utgöra ett viktigt kulturhistoriskt värde 
för hela området. Samtliga byggnader är uppförda i en nockhöjd om cirka nio meter med 
tegeltäckt sadeltak och röd eller vit träpanel. För att bevara de enskilda byggnadernas värden, 
vilka beskrivs mer under förutsättningar, regleras dem med varsamhetsbestämmelsen k4 – 
Byggnadsverkets värden vad gäller ursprungliga volym, proportioner, panelfasad och tegeltäckt 
sadeltak ska bibehållas. För att säkerställa att byggnadernas placering gentemot varandra regleras 
den omkringliggande marken med prickmark - marken får inte förses med byggnad eller med 
korsmark - endast komplementbyggnad får placeras. 

Området omkring arbetarbostäderna kompletteras även med egenskapsbestämmelserna e1 – 
Största byggnadsarea i m2 till 200 m2 för att möjliggöra befintliga komplementbyggnader samt 
tillbyggnader som ska utformas med hänsyn till kulturmiljön. Byggnadsarea om 200 m2 möjliggör 
för likväl befintliga som nya komplementbyggnader. Inom området bedöms det olämpligt med 
flacka tak med hänsyn till kulturmiljön och därav regleras minsta takvinkel är 25 grader för att 
säkerställa hänsyn och enhetlighet. För hänsyn till områdets historiska och befintliga utformning 
används bestämmelse p1 – Komplementbyggnad ska placeras fristående från huvudbyggnad för 
att säkerställa att inga komplementbyggnader placeras intill huvudbyggnader. Då befintliga 
byggnaders utvändiga exteriör bedöms som värdefull och känslig regleras f2 – Fasad ska 
utformas med faluröd träpanel så att även komplementbyggnader behöver utformas i likhet med 
närområdets bebyggelse. För att säkerställa att komplementbyggnader utformas med hänsyn till 
kulturmiljön och de regleringar som bedömts nödvändiga i området regleras även a1 – Bygglov 
krävs även för komplement- och tillbyggnader som annars är bygglovbefriade enligt 9 kap. 4a – b 
§ PBL.  

Befintlig bebyggelse i Lyckhem 

Två befintliga villor i Lyckhem (område 17 i figur 20) bedöms ligga avskilt från den övriga 
kulturmiljön och regleras således enbart med högsta nockhöjd är 9 meter och e2 – Största 
byggnadsarea är 25 % per fastighetsarea för att möjliggöra befintlig bebyggelse samtidigt som 
de vid om- och tillbyggnationer ska passa in med omgivande bebyggelse. För att säkerställa en 
tillfredställande fastighetsstorlek och utformning regleras även d1 – Minsta fastighetsstorlek i m2 
till 1500 m2. I utkanten av fastigheterna mot befintliga gator eller bostadsfastigheter regleras även 
prickmark - marken får inte förses med byggnad eller med korsmark - endast 
komplementbyggnad får placeras för att säkerställa sikt, befintliga komplementbyggnaders 
placering samt förhållandet mellan bostadsfastigheterna idag. 
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Tillkommande bebyggelse 

Inom området möjliggörs det även för ny bebyggelse, i område 1 – 6 (se figur 21).  I kulturmiljö-
utredningen bedöms det vara viktigt att tillkommande bostadsbebyggelse utformas med 
tegelklädda sadeltak för att utformas på ett liknande sätt som befintliga bostadshus i 
fabriksområdet. I planen regleras för samtlig tillkommande bostadsbebyggelse minsta takvinkel 
är 25 grader och f1 – Tak ska vara av röda takpannor för att skapa en miljö i området som är 
anpassad till områdets kulturvärden. Område 1 - 3 regleras även med p1 – Komplementbyggnad 
ska placeras fristående från huvudbyggnad för att säkerställa att inga komplementbyggnader 
placeras intill huvudbyggnader med hänsyn till områdets historiska och befintliga utformning. För 
att säkerställa att komplementbyggnader utformas med hänsyn till kulturmiljön och de regleringar 
som bedömts nödvändiga i området regleras område 1–3 även med a1 – Bygglov krävs även för 
komplement- och tillbyggnader som annars är bygglovbefriade enligt 9 kap. 4a – b § PBL. I 
kulturmiljöutredningen förordnas att nya bostadsområden utformas med staket och trädgårdar 
med fruktträd. Detta bedöms som en önskvärd utformning av närmiljön kring ny och 
tillkommande bostadsbebyggelse inom planområdet men regleras inte i plankartan och således 
finns inget krav på en sådan utformning.  

Figur 21: Plankarta med nya bostadsområden markerade. 
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Ny bebyggelse i område 1, 2 och 3 är lokaliserade i direkt närhet till bruksmiljön vilket innebär 
att det krävs vissa bestämmelser för att säkerställa att hänsyn tas till områdets kulturvärden. 
Områdena regleras med högsta nockhöjd är 9 meter över angivet nollplan för att säkerställa att 
byggnaderna utformas med hänsyn till omkringliggande bebyggelse. Område 1 regleras med d1 – 
Minsta fastighetsstorlek i m2 till 800 m2 för att säkerställa en tillfredställande fastighetsstorlek och 
utformning tillsammans med bestämmelsen e2 – Största byggnadsarea är 25 % per 
fastighetsarea. Med hänsyn till att område 1 ligger mellan två områden med befintlig 
villabebyggelse regleras även f10 – Endast friliggande småhus eller parhus. Område 2 regleras e1 
– Största byggnadsarea i m2 till 400 m2 och för område 3 regleras e3 – Största byggnadsarea i m2 
för huvudbyggnad + komplementbyggnad till 1000 respektive 400 m2. Område 2 och 3 regleras 
även med f11 – Endast småhus vilket innebär att småhus samt radhus, kedjehus och parhus 
beroende på utformning kan uppföras. Däremot tillåts inte bebyggelse i form av flerfamiljshus i 
områdena. Sammantaget säkerställer dessa bestämmelser att omfattningen av ny bebyggelse kan 
utformas med hänsyn till platsen och omkringliggande bebyggelse. Område 1–3 regleras även 
med bestämmelsen f2 – Fasad ska utformas med faluröd träpanel för att säkerställa att ny 
bebyggelse anpassas utformningsmässigt till platsens historia och med hänsyn till 
omkringliggande bebyggelse.  

I tillkommande bostadsområde 4 och 5 regleras utöver de områdesgemensamma bestämmelserna 
även f3 – Fasad ska utformas med träpanel, putsliknande material eller tegel och högsta 
nockhöjd är 9 meter samt högsta nockhöjd är 16,5 meter i de västra delarna av område 5. 
Dessa egenskapsbestämmelser syftar till att säkerställa att bebyggelsen inom området utformas 
med en viss enhetlighet och med hänsyn till Sörstafors bruks kulturmiljö. Området närmast väg 
252 i de norra delarna bedöms kunna hantera en högre byggnadshöjd om 16,5 meter då dessa 
även får en avskärmande effekt mot väg 252. Område 4 regleras även med e3 – Största 
byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad + komplementbyggnad till 2600 respektive 800 m2. För 
detta område bedöms inte nödvändigt att reglera vilken bebyggelsetyp som får uppföras vilket 
innebär att likväl villor, som radhus och flerbostadshus som utformas med hänsyn till största 
byggnadsarea och nockhöjd om 9 meter får uppföras.  

Område 5 är uppdelar i tre sektioner, en sektion närmast väg 252, en mindre sektion i den södra 
delen och övriga delar av område 5 som en sektion (se sektion 1–3 inom område 5 i figur 20). 
Sektion 1 regleras med e3 – Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad + komplementbyggnad 
till 1200 respektive 700 m2 samt med f4 – Endast flerbostadshus och p2 – Byggnad ska placeras 
med långsida mot väg 252. Dessa bestämmelser syftar till att säkerställa att området närmast väg 
252 utformas med en bebyggelse av större avlånga huskroppar som skärmar av mot vägen då det 
bedöms som olämpligt med mindre enfamiljshus med hänsyn till bullersituationen. Sektion 2 
regleras med e3 – Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad + komplementbyggnad till 500 
respektive 200 m2 samt med f4 – Endast flerbostadshus för att säkerställa en enhetlig utformning 
som säkerställer avskärmning till väg 252 med hänsyn till bland annat buller. Sektion 3 regleras 
med e3 – Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad + komplementbyggnad till 1400 respektive 
950 m2 För detta område bedöms inte nödvändigt att reglera vilken bebyggelsetyp som får 
uppföras vilket innebär att likväl villor, som radhus och flerbostadshus som utformas med hänsyn 
till största byggnadsarea och nockhöjd om 9 meter får uppföras.  
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Område 6 regleras på samma sätt som de västra delarna av område 5 med högsta nockhöjd är 
16,5 meter och med f3 – Fasad ska utformas med träpanel, putsliknande material eller tegel för 
att skapa ett enhetligt uttryck längs med gaturummet invid väg 252. Område 6 regleras även med 
f4 – Endast flerbostadshus eftersom området inte bedöms som lämpligt för utveckling av 
enfamiljshus med hänsyn till genomförda bullerberäkningar. Området regleras även med e3 – 
Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad + komplementbyggnad till 1800 respektive 700 m2 

för att kunna möjliggöra för en flexibel exploatering i området samtidigt som exploateringsgraden 
begränsas med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och markens lämplighet. 

Grönstruktur 

Park och naturmiljö 

Det är viktigt att nya bostadsområden planeras i förhållande till möjligheter för rekreation och 
vistelse i natur eftersom det bedöms ha goda hälsoeffekter för människor. Inom planområdet, på 
den östra sidan om väg 252, planläggs mark för naturändamål (markerat med NATUR1 och grön 
färg i plankartan). Ett av dessa områden har en bredd på knappt 30 meter precis öster om 
Svenbybäcken som fortsätter upp mot Lyckhem och knyter samman med ett cirka 30 meter brett 
naturområde längs Kolbäcksåns strandkant som fortsätter ner mot Sörstafors industribebyggelse. 
För att stärka naturområdets kopplingar i området planläggs även ett tvärgående område som 
NATUR1 mellan Svenbybäcken och Kolbäcksån. Kopplingen bryts av ett område planlagd som 
markreservat för en körbar förbindelse men trafikmängderna bedöms vara så ringa att en sådan väg 
inte utgör en barriär för det gröna stråket. Det andra av områdena som planlägga med NATUR1 på 
den östra sidan om väg 252 ligger söder om befintlig industribebyggelse längs med Kolbäcksåns 
strandkant. Området har en bredd på cirka 50 meter och ämnad bevara en viktig naturmiljö längs 
med ån.  

En av visionerna för utvecklingen av området är att det ska utvecklas bebyggelse i en naturnära 
miljö där det finns möjlighet för boende att uppleva natur och rekreation genom en promenadslinga 
längs med Kolbäcksån och i den kulturrika miljö som Sörstafors bruksområde erbjuder. Förutom 
grönstruktur på de enskilda fastigheterna inom kvartersmarken möjliggör planen genom föreslagen 
reglering för att samtlig ny bebyggelse kan utformas med närhet till naturmiljö och friytekravet för 
utevistelse för bostadsbebyggelse enligt PBL 8 kap. 9 § andra stycket anses vara tillgodosett. 

Hänsyn till naturvärden 

Kommunen har genom Ekologigruppen AB tagit fram en naturvärdesinventering för planområdet. I 
rapporten beskriver Ekologigruppen AB följande förslag till anpassningar och åtgärder:  

• Ta stor hänsyn till områden med naturvärdesklass 2 och 3 i planeringen genom en varsam 
exploatering där värdefulla träd och strukturer bör sparas. 

• Bevara och skydda skyddsvärda träd. Om det inte är möjligt att bevara träd bör dem 
ersättas. 

• Skydda och vårda gamla träd genom framtagandet av en skötselplan. 
• Gamla träd och de rödlistade trädarterna skogsalm och ask bör undantas helt från 

avverkning om de inte är angripna av allvarlig sjukdom.  
• Alléträd bör sparas och om de avverkas ersättas med motsvarande art. 
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• Åtgärder för bevarande av och tillhandahållande av nya ekosystemtjänster bör genomföras 
för att minska påverkan på den biologiska mångfalden. Exempelvis gröna biotoptak, gårdar 
och biotopträdgårdar och småmiljöer för insekter. 

• Arbeten och anslutningsvägar bör planeras så att påverkan på skyddsvärda träd undviks. 
• Nedtagna större trädstammar bör sparas i planområdet. 

 

I kommunens kompletterande dokument pekas specifika träd som bör beaktas ut i planområdet, 
dessa är: 

• Den stora eken norr om arbetarbostäderna 
• De fyra ekar som står mellan arbetarbostäderna 
• Den stora lönn som står mellan arbetarbostäderna 
• Eken som står i den södra delen av planområdet 
• Om möjligt även de två lönnträd som är lokaliserade i närheten av Sörstaforsvägen 

  

Detaljplanen har anpassats för att i största möjliga mån undvika att exploatera områden med 
naturvärdesklass 2 och 3 med fokus på att bevara äldre ädellövträd inom planområdet. 
Genomgående har bebyggelsen anpassats för att freda så många naturvärdesträd, särskilt 
skyddsvärda träd prioriteras, som möjligt.  

Det nya bebyggelseområdet 1, de västra delarna av område 4 och område 5 är lokaliserade på mark 
som tillhör naturvärdesklass 4 i Naturvärdesinventeringen (gul färg i figur 22). Inga specifika 
levande träd har identifierats i område 1 eller 5. Däremot finns två döda almar i utkanten av 
områdena. Dessa döda träd kan tillåtas att tas ner om de utgör en risk men bör bevaras inom 
planområdet som liggande ved. I område 4 finns tre sälgar och en ek, inga åtgärder vidtas i 
plankartan för att skydda dessa träd men eken (markerad med en röd cirkel i figur 22) bör så långt 
som möjligt sparas och skyddas vid exploatering. Område 5 angränsar till Sörstaforsvägen varvid 
det löper en trädallé med omkring tio skogslönnar, vilka bedöms vara runt 80–100 år gamla. Allén 
är skyddad genom det generella biotopskyddet som gäller nationellt i enligt med 7 kap. 11 § 
miljöbalken. I plankartan är Sörstaforsvägen och intilliggande allé planlagda som kvartersmark för 
bostadsändamål i kombination med prickmark - marken får inte förses med byggnad, vilket 
innebär att marken inte får förses med byggnad. Således skapas inga motstridiga intressen mellan 
möjlighet till bebyggelse och trädallén. Arbete i och kring allén måste ske så att träden inte skadas 
om inte dispens tilldelats för påverkan enligt reglerna för det generella biotopskyddet. Med hänsyn 
till dagvattensituationen planläggs även området med a2 – Marklov krävs även för hårdgörande 
vilket ytterligare säkerställer att anläggning av eventuellt hårdgörande också behöver samrådas 
med kommunen och på så sätt kan anpassningar göras för att inte påverka träden.  

Bebyggelseområde 6 innebär att mark med påtagligt naturvärde (orange färg i figur 22) tas i 
anspråk för bebyggelse. Naturmiljön närmast Svenbybäcken planläggs dock inte för möjlighet för 
exploatering och skyddas således från exploatering genom att marken regleras med NATUR1. De 
östra delarna av område 4 är lokaliserade inom mark som tillhör naturvärdesklass 3 i 
Naturvärdesinventeringen (orange färg i figur 22). Även här skyddas stora delar av mark med 
påtagligt värde närmast Kolbäcksån genom att marken planläggs med NATUR1.  
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De nya bostadsområdena 2 och 3 innebär att mark som tillhör naturvärdesklass 2 i 
Naturvärdesinventeringen (röd färg i figur 22) tas i anspråk för exploatering. Marken klassas främst 
ha höga naturvärden kopplat till att det finns goda livsmiljöer för fåglar och fladdermöss i äldre 
övergivna byggnader samt att det förekommer strukturer som är viktiga för biologisk mångfald. 
Däremot kunde enstaka biotopkvaliteter som kunde förväntas inte hittas inom området under 
genomförd inventering. Bebyggelseområde 2 utgörs idag av ruderatmarker och ett fåtal träd. Den 
döda stående almen kan tillåtas avverkas om den utgör en risk men bör bevaras inom området som 
liggande ved. Lönnen bör så långt som möjligt bevaras och tas hänsyn vid exploatering, inga 
åtgärder vidtas dock i planen för att säkerställa att trädet skyddas. Om trädet behöver avverkas bör 
det ersättas av likvärdigt träd inom området.  

Figur 22: Planområdet med nya bostadsområden markerade och identifierade naturvårdsklasser. Gult 
visar områden med visst värde, orange med påtagligt värde och rött med högt naturvärde. 
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Bebyggelseområde 3 utgörs idag av ruderatmarker och en del förfallna byggnader. Området 
inhyser inga skyddsvärda träd. Bebyggelsen är nedgången och behöver rivas. Exploatering inom 
både område 2 och 3 riskerar att störa populationer av fågelarter (rödlistade såväl som ej rödlistade) 
om arbeten genomförs under häcktid. Vid arbeten som stör fåglar under häckperioden kan förbud 
enligt artskyddsförordningen utlösas. De rödlistade fågelarter som noterades inom området 
uppehöll sig främst i delar som ej planeras exploateras, men exploateringen bedöms ändå kunna 
medföra vissa negativa effekter för arterna. För att säkerställa påverkan på arter behöver en riktad 
artinventering genomföras, en sådan inventering planeras genomföras under 2022. Kommunen 
bedömer att intresset av att ta område 2 och 3 i anspråk för bebyggelse överstiger värdena av att 
bevara marken utifrån nuläget då marken delvis består av natur och delvis av exploaterad mark, 
med förutsättning att exploatering kan ske utan att störa arter under häckningsperioder och att 
påverkan på arter inom området kan minimeras.  

 

Befintliga bebyggelseområden ligger inom områden med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) 
och högt naturvärde (naturvärdesklass 2) (orangea och röda områden i figur 23). Planen medger 
befintlig bebyggelse samt viss tillbyggnad i anslutning till dessa vilket inte bedöms påverka 
områdets naturvärden negativt.  

Figur 23: Planområdet med befintliga bebyggelseområden markerade och identifierade naturvårdsklasser. 
Gult visar områden med visst värde, orange med påtagligt värde och rött med högt naturvärde. Inom 
transparanta cirklar gäller skyddsbestämmelser för särskilt skyddsvärda träd. 
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På liknande sätt som för nya bebyggelseområden är det viktigt att exploatering och markarbeten 
sker med hänsyn till områdets naturvärden. Ombyggnation av befintlig bebyggelse riskerar att störa 
populationer av fågelarter (rödlistade såväl som ej rödlistade) om arbeten genomförs under häcktid. 
Vid arbeten som stör fåglar under häckperioden kan förbud artskyddsförordningen utlösas. För att 
säkerställa påverkan på arter behöver en riktad artinventering genomföras, en sådan inventering 
planeras genomföras under 2022. 

Inom befintligt bebyggelseområde 16 (se figur 23) finns sex skyddsvärda träd i form av fem stora 
ekar och en stor lönn. Samtliga av dessa träd regleras med n1 – Träd får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk samt med Prickmark – Marken får inte förses med byggnad för 
att säkerställa att träden får finnas kvar och att minimera eventuella konfliktpunkter mellan möjlig 
bebyggelse och träden. Skyddsavståndet för dessa bestämmelser gäller med en radie om tio meter 
från trädens stam. I samband med bygglov ska skyddsåtgärder för bevarandevärda träd redovisas. 
Under byggtid ska träd och rotsystem skyddas (4 kap. 10 § och 13 § PBL). Inom hela planområdet 
är det viktigt att beakta att anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken kan behövas innan 
påverkan på grova växande träd får ske, även för träd som återfinns inom mark planlagd med 
NATUR1.    

Lek och rekreation 

I närheten av planområdet, i de västra delarna av Sörstafors, finns en kommunal lekplats som i 
kommunens lekplatsutredning från 2017 bedöms vara i gott skick. Lekplatsen ligger på ett avstånd 
mellan cirka 300 och 700 meter fågelvägen från ny bostadsbebyggelse inom planområdet.  

Det finns goda rekreationsmöjligheter inom planområdet i befintlig naturmark och ovan beskrivna 
grönområdet. Yta för lek- och uteplats kan tillskapas inom kvartersmarken avsedd för 
flerbostadshusen. För barn boende inom kvartersmarken för villor, rad- och kedjehus kan barnens 
lek tillgodoses inom de egna tomterna. Det bedöms inte nödvändigt att särskilt mark planläggs för 
lek inom planområdet. Med omkringliggande grönområden, den kommunala lekplatsen i Sörstafors 
och möjligheten till anläggandet av lek inom kvartersmark för bostadsändamål bedöms friytekravet 
för lek och utevistelse för bostadsbebyggelse enligt PBL 8 kap. 9 § andra stycket vara tillgodosett.  

Vattenområden 

I plankartan regleras de delar av Svenbybäcken som berörs av tidigare detaljplaneläggning som 
vattenområde (markerat med blå färg och W i plankartan). Detta innebär att vattenområdet ska ha 
karaktären av öppet vatten och därmed inte får överbryggas. Vissa delar av Svenbybäcken där det 
finns befintliga broar över bäcken regleras som vattenområde som får överbryggas (markerat med 
blå färg och W1 i plankartan). Detta innebär att befintliga och framtida anslutningar över 
Svenbybäcken till den östra sidan av planområdet möjliggörs på platser där sådana anslutningar 
finns idag.  
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Den huvudsakliga infarten till industriområdet går över en sådan bro som även regleras med g2 – 
Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata för att säkerställa att marken inte får tas i 
anspråk på ett sätt som hindrar en överfart till den östra sidan om Svenbybäcken. En anslutning i de 
norra delarna, mellan två idag oexploaterade områden planläggs också med W1, detta område är 
den plats där en historisk bro fanns över Svenbybäcken där man kan se fundament kvar till viss del 
idag. Detta område planläggs med möjlighet att överbryggas för att möjliggöra för återinförandet 
av en historisk koppling över bäcken. Med hänsyn till hur omkringliggande mark är planlagd går 
det enbart att ordna med anslutning för gång- och cykel från den östra sidan och området för 
överbryggningen är inte dimensionerad så att den möjliggör för mötande biltrafik.   

De delar av Svenbybäcken som idag inte är detaljplanelagda tas inte med i detaljplanen och 
fortsätter således vara icke planlagd. En del av Kolbäcksån regleras genom byggnadsplan 88 
planlagt som vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än för industri eller 
vattenbyggnad. Dessa delar av planen upphävs genom planförslaget då marken inte längre 
kommuner kunna brukas för industriändamål och det inte bedöms som nödvändigt att planlägga 
vattenområdet för Kolbäcksån. 

Översvämningsrisk 

Genomförd dagvattenutredning av Loxia Mälardalen AB konstaterar att vattennivån från 
Svenbybäcken vid ett 100-årsflöde stiger upp till + 15 meter och vid ett 200-års flöde stiger 
vattennivån till cirka + 15,5 meter över havet. Marknivå för samtlig exploaterad mark inom 
planområdet bör således anordnas med en marknivå på minst + 16 meter över havet. Områden 
som planläggs för ny exploatering regleras således med bestämmelsen b3 – Lägsta tillåtna 
marknivå för exploaterad mark är + 16,5 meter över havet för att säkerställa att marken är 
lämplig för exploatering med hänsyn till översvämningsrisk. Enligt genomförs geoteknisk 
utredning bedöms att planerad höjdsättning av marken inte försämrar stabiliteten eftersom de 
föreslås ske på ett gott avstånd från Svenbybäcken. För befintlig bebyggelse regleras inte markens 
nivå, däremot bör frågan ses över vid detaljprojektering för omvandling eller ombyggnation. 

Dagvatten 

Stora delar av planområdet har idag låg genomsläpplighet och områden nära Svenbybäcken och 
Kolbäcksån riskerar att översvämmas vid höga flöden. Genom dagvattenutredningen har 
översiktliga beräkningar gjorts för planområdet för att undersöka behov och möjliga åtgärder för 
dagvattenhantering. Enligt dagvattenutredningen och Hallstahammars kommuns dagvattenpolicy 
bör utvecklingen i Sörstafors betraktas som en tät bostadsbebyggelse med återkomsttid för 
trycklinje i marknivå. Dagvattenåtgärder ska således dimensioneras utifrån ett regn med 20-års 
återkomsttid, med klimatfaktor 1,25 enligt Svenskt Vatten P110. Bakgrundsflöden som får 
släppas ut från planområdet dimensioneras utifrån ett regn med 2-års återkomsttid. Beräkningar 
har gjorts för en avrinningskoefficient på 0,40 och för bakgrundsflöde på 0,1. 

Inom planområdet finns idag en dagvattenledning längs med väg 252 med utlopp i 
Svenbybäcken. Befintlig kapacitet för denna ledning är idag okänd och anslutning av dagvatten 
från planområdet till denna ledning är idag inte beaktad med hänsyn till okända förhållanden 
uppströms dagvattenledning. Dagvatten från delområden bedöms i dagvattenutredningen kunna 
gå att leda till Svenbybäcken eller Kolbäcksån via interna ledningssystem/dikessystem med egna 
separata utlopp och beräkningar är genomförda utifrån detta scenario.  
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Dagvattenutredningen presenterar möjliga lösningar för att hantera dagvattnet i samtliga nya 
bostadsområden. I Bostadsområde 1 (se figur 24) föreslås att anlägga krossdiken i utkanterna av 
körytorna vilka leder vattnet vidare till en LOD-damm som placeras i en lägre nivå. Placeras 
krossdiken enligt figur 24 går det att fördröja 32 m3 dagvatten och anläggs LOD-dammarna går 
det att fördröja mellan 25–80 m3. Enligt känslighetsanalysen behöver 134 m3 fördröjas inom 
området om 40 % av marken blir hårdgjord. Med hänsyn till detta reglerar planen d1 – Minsta 
fastighetsstorlek i m2 till 800 m2, e2 – Största byggnadsarea är 25 % per fastighetsarea, b2 – 
Endast 40 % av fastighetsarean får hårdgöras och a2 - Marklov krävs även för hårdgörande. För 
bostadsområde 1 (se figur 25) föreslås att krossdiken placeras längs med planerad väg med 
lutning norrut, där vägen och framsidorna av byggnaderna kan avvattnas, fördröjas och infiltreras 
gemensamt. För baksidan av bebyggelsen föreslås takvatten hanteras genom lokalt placerade 
stenkistor. Vid en placering av krossdiken (se figur 25) kan 16 m3 fördröjas. Enligt 
känslighetsanalysen behöver cirka 21 m3 fördröjas om 40 % av marken blir hårdgjord. Med 
hänsyn till detta regleras b1 – Endast 40 % av markytan inom användningsområdet får hårdgöras 
och a2 - Marklov krävs även för hårdgörande. 

 

Figur 24: Förslag på dagvattenhantering för nytt 
bostadsområde 1 från dagvattenutredningen. Grön linje är 
fördröjningsdike, gul linje är krossdike och ljusblåcirkel är 
LOD-damm.  

Figur 25: Förslag på dagvattenhantering för nytt 
bostadsområde 2 från dagvattenutredningen. Gul linje är 
krossdike. 
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För bostadsområde 3 och 4 behöver ett avskärningsdike mellan befintlig åkermark och 
exploaterad mark placeras för att hantera inströmmande dagvatten från åkermark/dike vid gång- 
och cykelbana. Fördörjningsdiken och krossdiken enligt figur 27 föreslås och kan fördröja cirka 
155 m3 dagvatten. En dagvattendamm föreslås i den östra delen nära Kolbäcksån, om dammen 
utformas med 500 m2 och ett djup på 0,5 meter kan den fördröja 250 m3. Utformas dammen i 
stället som en LOD-damm kan den fördröja upp till 100 m3. Om dammen utformas som en 
dagvattendamm behöver dem utformas med skydd för att allmänheten inte ska ramla ner i 
dammen. Diken och en dagvattendamm skulle kunna fördröja 405 m3 dagvatten medan föreslagna 
diken och en LOD-damm skulle kunna fördröja 255 m3 dagvatten. Enligt känslighetsanalysen 
behöver cirka 220 m fördröjas inom området om 40 % av marken blir hårdgjord. Med hänsyn till 
områdets förutsättningar regleras både område 3 och 4 med b1 – Endast 40 % av markytan inom 
användningsområdet får hårdgöras och a2 - Marklov krävs även för hårdgörande för att skapa 
bättre förutsättningar för hantering av dagvatten.  

 

För bostadsområde 5 (se figur 27) föreslås fördröjningsdiken anläggas mot vägområdet för väg 
252, med trummor under planerade parkeringar inom planområdet, vilket skulle kunna fördröja 
150 m3 dagvatten. Även krossdiken föreslås längs med parkeringar och lokalgator inne på 
området vilka skulle kunna fördröja 82 m3 dagvatten. I mitten av området föreslås en LOD-damm 
med cirka 0,2 meters djup placeras vilken skulle kunna fördröja 50 m3 dagvatten.  

Figur 26: Förslag på dagvattenhantering för nytt bebyggelseområde 3 och 4 enligt dagvattenutredningen. 
Rosa linje är avskärningsdike, gul linje är krossdike, grön linje är fördröjningsdike och blå cirkel är 
dagvattendamm.  
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Två dammar skulle behövas för att lösa dagvattenhanteringen, en i nordväst och en i sydöst. Om 
dammarna utformas som dagvattendammar med ett djup på 0,5 meter skulle de kunna fördröja 
cirka 110 m3 dagvatten. per damm. Om dammarna utformas som dagvattendammar behöver dem 
utformas med skydd för att allmänheten inte ska ramla ner i dem. Om dammarna istället utformas 
som LOD-dammar med ett djup på 0,2 skulle de kunna fördröja upp till 46 m3 dagvatten per 
damm. Samtliga lösningar med dagvattendammar skulle således kunna fördröja cirka 500 m3 
dagvatten och lösningar med LOD-dammar skulle kunna fördröja 374 m2 dagvatten. Enligt 
känslighetsanalysen behöver cirka 201 m2 fördröjas inom området om 40 % av marken blir 
hårdgjord. Med hänsyn till områdets förutsättningar regleras område 5 med b1 – Endast 40 % av 
markytan inom användningsområdet får hårdgöras och a2 - Marklov krävs även för hårdgörande 
för att skapa bättre förutsättningar för hantering av dagvatten. 

 

Bostadsområde 6 (se figur 28) föreslås utvecklas med ett fördröjningsdike längs den västra 
fastighetsgränsen med dikeslutning mot norr. Om fördröjningsdike placeras enligt figur 28 kan 
115 m3 dagvatten fördröjas. En dagvattendamm föreslås i norr intill väg 252 med en yta om 300 
m2 och 0,5 djup vilken skulle kunna fördröja 150 m3 dagvatten. Om denna istället utformas som 
en LOD-damm med 0,2 meters djup skulle 60 m3 dagvatten kunna fördröjas. Åtgärder med en 
dagvattendamm skulle kunna fördröja 265 m3 dagvatten och åtgärder med en LOD-damm skulle 
kunna fördröja 175 m3 dagvatten.  

Figur 27: Förslag på dagvattenhantering för nytt 
bostadsområde 5 från dagvattenutredningen. Grön linje är 
fördröjningsdike, orange linje är trumma, gul linje är 
krossdike, blå cirkel är dagvattendamm och ljusblå cirkel 
är LOD-damm.  

Figur 28: Förslag på dagvattenhantering för nytt 
bostadsområde 6 från dagvattenutredningen. Rosa linje är 
ett avskärningsdike, grön linje är fördröjningsdike, orange 
linje är trumma och blå cirkel är dagvattendamm. 
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Enligt känslighetsanalysen behöver cirka 137 m3 fördröjas inom området om 40 % av marken blir 
hårdgjord. Med hänsyn till områdets förutsättningar regleras område 5 med b1 – Endast 40 % av 
markytan inom användningsområdet får hårdgöras och a2 - Marklov krävs även för hårdgörande 
för att skapa bättre förutsättningar för hantering av dagvatten.  

Inom planområdet kommer cirka 713 m3 dagvatten att behöva fördröjas beräknat på ett 20-
årsregn vid en exploatering enligt planillustrationen från Exark Arkitekter. Med förutsättning att 
marken inom planområdet kommer fyllas upp med hänsyn till Svenbybäckens översvämnings-
risk, samt att det är ett kuperat område med tydliga lutningar mot befintliga vattendrag, bedöms 
området har goda möjligheter för fördröjning både med och utan infiltration. Marken för områden 
som pekas ut i dagvattenutredningen är planlagd som kvartersmark eller NATUR1 vilket 
möjliggör för föreslagna åtgärder. För att nå den fördröjning som föreskrivs i utredningen kan en 
kombination av olika åtgärder behövas. Slutliga val av fördröjningsåtgärder och dess utformning 
måste göras i dialog med bland annat geotekniker och landskapsarkitekter i detaljprojektering. 
Vid projektering av dagvattenhantering behöver även risken för erosion beaktas. 

Gator och trafik 

Gatunät 

Inom planområdet ligger en delsträcka av väg 252 som planläggs till VÄG i plankartan. Övriga 
trafiklösningar inom planområdet föreslås lösas inom kvartersmark. Sörstaforsvägen som är en 
befintlig u-formad grusväg planläggs med prickmark – Marken får inte förses med byggnad och 
g1 – Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg för att säkerställa att tillfartsvägen till 
området inte får tas i bruk för andra syften än som gata. Även tillfart till de nya bostadsområdena 
1, 4 och 5 säkerställs genom att prickmark – Marken får inte förses med byggnad och g1 – 
Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg regleras i plankartan (se figur 29). 

I övrigt föreslås gatunätet inom respektive utvecklingsområde lösas fritt inom kvartersmark 
beroende på den bebyggelse som planeras. Gatornas utformning föreslås ske med så få in- och 
utfarter som möjligt till Sörstaforsvägen och bör utformas med proportioner för trafik i två 
riktningar. Lokalgata för mötande trafik bör vara minst 7 meter bred, inräknat diken och andra 
eventuellt tillhörande anläggningar. Vid utformning av gator bör även hänsyn tas till sophantering. 
Gator och upphämtningsplatser bör utformas så att fordonet inte behöver vända. Vid de fall en 
vändplats inte går att undvika behöver vändplatsen utformas med tillräckliga dimensioner, då 
sophämtningsfordon inte bör backa. I nya bostadsområden 1, 3, 4, 5, 6 krävs även marklov för 
hårdgörande med hänsyn till dagvattensituationen vilken innebär att marklov krävs för anläggandet 
av gator inom dessa områden.  
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Gång- och cykelväg 

Befintlig gång- och cykelväg längs med väg 252, vilken är en del av cykelleden Längs 
Strömsholms kanal, planläggs som GÅNG1 – Gång- och cykelväg då den är en viktig del för 
kommunens vision om ett sammanhängenade gång- och cykelvägnät som binder samman 
kommunens tätorter och bedöms som särskilt viktig att bevara.  I övrigt planläggs ingen särskild 
mark för gång- och cykelväg inom området. Gång- och/eller cykelväg kan dock med fördel 
anordnas inom både kvartersmark och inom naturmark i området enligt planförslaget. Gång- och 
cykelvägar bör utformas med en bredd på minst 3 meter. För gång- och cykelvägar inom naturmark 
innebär planen att strandskyddet återinträder för naturmarken. Detta innebär att en utformning av 
gång- och cykelvägar inom naturmarken behöver utformas på ett sätt som tar hänsyn till och ryms 
inom strandskyddets syften och inte avhåller allmänheten från strandområdet eller påverkar 
naturmarken negativt.  

Figur 29: Plankarta med nya bostadsområden i bakgrunden. Svart markering visar markreservat för 
gemensamhetsanläggning för gata och röd markering visar vart utfartsförbud regleras i plankartan.  
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Parkering och utfarter 

Planområdet berör väg 252 där Trafikverket är väghållare. Då planförslaget antas medföra ökat 
antal fordonsrörelser in och ut från planområdet krävs särskilda åtgärder för korsningen mellan 
Sörstaforsvägen och väg 252. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis ett särskilt 
vänstersvängfält till Sörstaforsvägen, ryms inom det område som regleras med VÄG i plankartan. 
Då Trafikverket är väghållare och väg 252 har ett trafikflöde på cirka 3680 fordon per dygn innebär 
det att inga andra aktörer än Trafikverket tillåts genomföra åtgärder inom den statliga 
anläggningen.   

För att säkerställa en lämplig och säker trafiksituation regleras intilliggande kvartersmark öster om 
väg 252 med bestämmelsen In- och utfart får inte finnas (En linje med cirklar i plankartan) mot 
den allmänna platsen som omfattar väg 252 och intilliggande gång- och cykelväg. Inom området 
får anslutningar i stället ske inom kvartersmark, förslagsvis till Sörstaforsvägen som planläggs med 
markreservat för gemensamhetsanläggning, eller till eventuella förlängningar till denna. En kort 
sträcka längs med den norra delen av Sörstaforsvägen planläggs även den med In- och utfart får 
inte finnas för att säkerställa en lämplig utformning och avstånd mellan korsningspunkter. Även 
kvartsmark väster om väg 252 planläggs med In- och utfart får inte finnas mot väg 252. Däremot 
tillåts att en in- och utfart anordnas mot vägen för att möjliggöra tillgång till området, vilket är ett 
krav för att kunna anordna bostäder (se röda linjer i figur 29 för var in- och utfartsförbud regleras i 
plankartan).  

Tillåtna avstånd och förhållningsregler för korsningar återfinns i VGU – Vägars och gators 
utformning där Trafikverkets krav redovisas. För förskjutna trevägskorsningar ska avståndet mellan 
två korsningar vara 120 meter. Kortare avstånd än 120 meter kan dock godkännas, dock aldrig 
mindre än 50 meter. Avståndet mellan befintliga korsningar längs med väg 252 (korsningen mellan 
väg 252 och Sörstaforsvägen samt korsningen mellan väg 252 och Lyckhemsvägen) har ett avstånd 
mellan respektive mittpunkt på drygt 220 meter. Detta innebär att ett avstånd på 120 meter mellan 
befintliga och nya korsningar inte går att anordna, däremot går det att säkerställa ett avstånd på 
knappt 110 meter med goda siktförhållanden. 

Parkeringsbehov för bostäder och verksamheter inom området ska lösas inom kvartersmark. En- 
och tvåfamiljshus utformas förslagsvis med egen parkeringsplats på tomten. Djupet på 
parkeringsytan behöver vara sådan att ett fordon får plats. För detta behövs minst 5,1 meter. 
Byggrätt för garage får räknas in under respektive områdes reglering för byggnadsarea (ex). Det är 
viktigt att det finns god sikt genom att murar, staket eller växter inte är högre än 80 centimeter 
inom en sikttriangel på 2,5 meter. Det skapar en rimlig möjlighet att undvika kollision när bilar 
”smyger” ut på gatan. Utfarten bör som huvudregel inte heller vara bredare än 5 meter. 
Flerfamiljshus och verksamheter föreslås utvecklas med samlade parkeringsplatser, genom antigen 
öppna lösningar eller genom garage.  
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Öppna parkeringsplatser får anordnas inom kvartersmark som är planlagd med byggrätt men även 
mark som är planlagd med prickmark – Marken får inte förses med byggnad eller med korsmark 
– Endast komplementbyggnad får placeras. Parkeringslösningar såsom garage får anordnas på 
kvartersmark som är planlagd med byggrätt eller med korsmark – Endast komplementbyggnad får 
placeras. Parkeringsytorna ska inte vara framträdande i stadsmiljön och bör därför vara småskaliga. 
Parkeringen ska utformas på ett sätt så att en trevlig gatubild skapas utan att parkeringen är i fokus. 
I bostadsområde 1, 3, 4, 5, 6 krävs även marklov för hårdgörande med hänsyn till 
dagvattensituationen vilken innebär att marklov krävs för anläggandet av hårdgjorda 
parkeringsplatser inom dessa områden.   

Upphävda bestämmelser från byggnadsplan 88 för Sörstafors 

Gällande plan för majoriteten av planområdet är byggnadsplan 88 för Sörstafors från 1958. Om 
föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör befintliga detaljplaner att gälla inom 
planområdet, men de fortsätter att gälla som tidigare utanför planområdet. Det strandnära området 
av Kolbäcksån än enligt byggnadsplan 88 planlagt som Vattenområde som får inte utfyllas eller 
överbyggas i annan mån än för industri- eller vattenbyggnad. Till följd av ändringar i Miljöbalken 
från 2019 utreder Mälarenergi AB fram till 2026 sina anläggningar i Kolbäcksån, däribland 
Sörstafors vilket kan komma att påverka strandlinjen och vattennivåer i framtiden. Vattenområden 
bör enbart planläggas för att hålla vattenområden fria från störande ingrepp och användningen ska 
anges tydligt. Byggnadsplan 88 uppfördes 1958 innan det generella strandskyddet inträdde 1975, 
vilket även innebär att området som berörs av byggnadsplan 88 inte omfattas av strandskydd.  

Figur 30: Plankarta för föreslagen detaljplan med område där bestämmelser enligt  
byggnadsplan 88 för Sörstafors föreslås upphöra att gälla. 
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Med hänsyn till följande bedömer kommunen att det strandnära området av Kolbäcksån inte bör 
detaljplaneläggas (se figur 30) och planen föreslås således att samtliga bestämmelser inom området 
upphör att gälla från att denna detaljplan vinner laga kraft. Detta innebär även att strandskyddet 
återinträder för området och att området fortsatt skyddas genom detta. För åtgärder inom området 
behövs särskild dispens eller upphävande av strandskydd.  

Upphävt strandskydd  

Vid framtagande av en ny detaljplan återinträder strandskyddet för planområdet. Inom planområdet 
omfattas Kolbäcksån av det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen på land och i 
vattnet och Svenbybäcken omfattas av minskat strandskydd om 25 meter på land och i vattnet. För 
att upphäva, eller ge dispens från, strandskyddet krävs det särskilda skäl. Dessa särskilda skäl anges 
i Miljöbalken 7 kap. 18 c § 1–6. För att genomföra detaljplanen behöver strandskyddet åter 
upphävas inom delar av planområdet. Planområdet ligger i närheten av riksintresse för friluftsliv 
och riksintresse för kulturmiljövård vilket har föranlett att en strategisk miljöbedömning har 
behövts tas fram för att kartlägga om planen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Den 
strategiska miljöbedömningen har tagits fram av Tyréns 2022–01–14 och ligger till grund för 
strandskyddsutredningen i planen.  Kommunstyrelsen bedömer att upphävande av strandskyddet 
för utpekade områden inom planområdet (se figur 31) är möjligt i enlighet med Miljöbalken 7 kap. 
18 c § pkt. 1 som stipulerar att området ’redan har tagit i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften’ samt till Miljöbalken 7 kap. 18 c § pkt. 6 då området tas i 
anspråk för ett allmänt angeläget intresse i form av bostadsbebyggelse. Nedan följer beskrivning 
och motiveringar till bedömningen. 

Figur 31: Illustration av plankartan – inom rött område upphävs strandskyddet genom 
plankartan och inom blått område återinträder/fortsätter strandskyddet att gälla.  
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Avgränsning 

Avgränsning för områden där det bedöms finnas särskilda skäl för upphävande av strandskyddet 
har gjorts utifrån vilken mark som historiskt och idag redan är ianspråktagen samt de områden som 
utifrån nuläget bedöms vara en del av hemfridszonen.  

Historisk markanvändning 

Orten Sörstafors har sitt ursprung från mitten av 1800-talet då man började nyttja kraften från 
Kolbäcksån för industrialisering. 1849 anlades benstamp, sågverk och tegelverk på den plats där 
Sörstafors bruk idag återfinns. 1871 invigdes en ny fabrik för papperstillverkning vilken kom att 
bli betydande för hela kommunen då den blev den enda av sitt slag i länet. Timmer till 
pappersproduktionen transporterades via kanalen och miljön omkring bruket användes i stor 
utsträckning till timmerupplag. Under åren gjordes om- och tillbyggnationer av pappersbruket 
men till följd av ökade miljökrav lades pappersbruket ner 1966. Efter pappersbrukets nedläggning 
togs området i drift för metallindustri vilken bedrevs fram till 2016. Under de senaste åren har 
industrilokalerna varit nyttjade i begränsad mån till bland annat kontor, småverkstäder och 
maskinentreprenad men området runtomkring bruket är fortsatt inhägnat och avspärrat med 
grindar. Brukets framväxt har varit avgörande för bostadsutvecklingen i närområdet då både 
Sörstafors och Lyckhem växte fram som mindre brukssamhällen med arbetarbostäder i anslutning 
till bruket. Bostadshus byggdes omkring bruket vilka alltjämt är bebodda även idag. Området 
bedöms ur ett historiskt perspektiv vara mark som har varit ianspråktagen och inte allmänt 
tillgängligt.  

Bild 21: Historiskt flygfoto över pappersbruket 1956 med omfattande timmerupplag. 
             Källa: Miljöteknisk undersökning för Sörstafors – 2021-01-04 
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Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att strandskyddet är upphävt enligt gällande detaljplaner. Utifrån gällande 
byggnadsplan 88 får samtlig mark intill Kolbäcksån bebyggas för industriändamål. Inom gällande 
byggnadsplan finns ingen allmän platsmark planlagd öster om Svenbybäcken. Sannolikheten för 
byggnation enligt gällande byggnadsplan bedöms som liten varpå nollalternativet antas innebära 
att markanvändningen kommer att vara oförändrad jämfört med nuläget. Området kommer 
sannolikt nyttjas likt nuläget och ingen byggnation för industriändamål eller nya bostäder 
kommer att tillkomma inom området. Markanvändningen regleras enligt gällande detaljplaner. 
Ingen påverkan bedöms uppstå för det strandskyddade området kring Kolbäcken och 
Svenbybäcken till följd av nollalternativet. Ingen hänsyn behöver tas till strandskyddets syften. 
Stora delar förblir otillgängligt för allmänheten. 

Allmänhetens tillgång till stranden 

Vid en prövning av strandskydd ska allmänhetens tillgång till stranden prövas. Planområdet 
utgörs av ett äldre industriområde som historiskt sett och fortfarande idag är inhägnat med 
automatiska grindar vid den stora entrén till området. Ytterligare två grindar till området finns 
söderut, vilka binds samman med ett sammanhängande staket som sedan fortsätter ner mot 
Kolbäcksån (se figur 32). Det finns även ett staket i norr mot bebyggelsen i Lyckhem mellan 
Svenbybäcken och Kolbäcksån. Grindarna är stängda dygnet runt med tillträde för behöriga. 
Svenbybäcken utgörs av en snårig bäck vilken kan betraktas som en barriär inom området. 
Området bedöms utifrån detta hindra allmänhetens tillgång till strandområdet mot Kolbäcksån 
och strandområdet är således utifrån rådande förhållanden inte allmänt tillgängligt. Strandområdet 
kan inte heller nås från öster via den övergång som finns i anslutning till vattenkraften då denna 
också är inhägnad där enbart behöriga har tillträde.  

Bild 22: Automatisk grind vid huvudentren till bruksområdet. 

Figur 32: Karta med befintlig inhägnad och grindar i orange.   Bild 23: Området är inhängat 
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Nedan visas en illustration över vad som är planlagt som kvartersmark idag (se figur 33). Inom 
gällande byggnadsplan finns ingen allmän platsmark planlagd öster om Svenbybäcken. 
Detaljplanen föreslår en annan uppdelning av kvartersmark och allmän platsmark där ett område 
om cirka 30 meter av marken närmast strandlinjen planläggs som naturmark, det vill säga allmän 
platsmarken (se figur 34). Marken planläggs med privat huvudmannaskap, vilket innebär att 
marken inte behöver hållas tillgänglig för allmänheten. Däremot föreslås majoriteten av 
naturområdet inte planläggas med upphävt strandskydd vilket medför att strandskydd återinträder 
för naturmarken vilket innebär att åtgärder som hindrar människors tillgång till stranden behöver 
dispens enligt de särskilda skälen i miljöbalken. Strandskyddet föreslås upphävas för en slinga 
inom naturområdet för att möjliggöra för att anlägga en gång- och cykelväg inom området. Detta 
bedöms sammantaget förbättra möjligheterna för allmänheten att få tillgång till strandområdet, 
trots att marken idag redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknad betydelse för 
strandskyddets syften.  

 
Då det strandskyddade området längs med Kolbäcksån till största delen är inhägnat och skiljs av 
från övriga delar av planområdet genom Svenbybäcken, är inte dessa delar av strandskyddet 
tillgängligt för friluftsliv- och rekreationsändamål. Övriga delar av planområdet är tillgängliga för 
friluftsliv och rekreation men används inte för dessa syften. Området närmast Svenbybäcken 
består främst av en otillgänglig vegetationsrik miljö som endast går att passera över de broar som 
finns inom det inhägnade området. Det strandskyddade området närmast Svenbybäcken används 
inte heller aktivt för friluftsliv- och rekreationsändamål, 

  

Figur 33: Kvartersmark (gult) och allmän platsmark (ljusgrönt) 
utifrån gällande planer – med strandskyddet som svarta linjer.   

Figur 34: Kvartersmark (gult) och allmän platsmark (ljusgrönt) 
utifrån föreslagen detaljplan – med strandskyddet som svarta 
linjer.    
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Djur- och växtliv 

Resultatet av naturvärdesinventeringen visar att planområdet utgörs till större delen av planmark i 
slättlandskap. Den dominerade naturtypen är igenväxningsmark och exploaterad mark. Mindre 
inslag av åkermark, öppen gräsmark och triviallövskog med ädellöv förekommer också. 
Stränderna längs Kolbäcksån utgörs av triviallövskog med klibbal. Stora delar av den trädklädda 
marken i området är påverkad av skogsbruksåtgärder, och större delar av trädskiktet har nyligen 
avverkats. Området närmast strandlinjen består således av en otillgänglig vegetationsrik miljö 
samt av bebyggelse och inom 100 meter från strandkanten finns framförallt relativt nyligen 
avverkade skogsområden. Längs med Kolbäcksåns stränder är vegetationen något mer artrik och 
varierad än i övriga området. Här finns triviallövskogar som är värdefulla för bland annat insekter 
och småfåglar. Inslaget av död ved av bland annat klibbal och skogsalm i de sex objekten med 
påtagligt naturvärde (klass 3) är gynnsamt för växter, insekter och vedsvampar. 

Vid bruksmiljön, med intilliggande ruderatmarker och villatomter vid Sörstafors bruk, har ett 
objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats. Totalt täcker värdeklassen en yta av 3,9 hektar. 
Inom objektet finns gamla ädellövträd, främst skogsek och skogslönn samt döda skogsalmar. 
Ruderatmarkerna söder om bruket har stort inslag av nektarväxter, dock mest av vanliga och 
näringsgynnade arter. Inom bruksområdet finns en blandning av använda och övergivna industri- 
och ekonomibyggnader, vilka utgör möjliga livsmiljöer för fåglar och fladdermöss. Objektet 
bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt biotopvärde. Området i norr mellan Kolbäcksån och 
Svenbybäcken bedöms ha visst naturvärde och utgörs av plockhuggen ung triviallövskog som 
tidigare har nyttjats som upplagsplats för timmer. Områdets buskage och triviala nektarväxter ger 
området värden för insekter och fåglar.  

Utifrån gällande byggnadsplan 88 får samtlig mark intill Kolbäcksån bebyggas för 
industriändamål. Genom föreslagen detaljplan planläggs marken närmast strandkanten, både norr 
och söder om fabriksbyggnaden, med NATUR1 vilket medför att områden med påtagligt 
naturvärde som är värdefulla för växt och djurlivet bevaras. Planförslaget medför även att en grön 
korridor mellan Svenbybäcken och Kolbäcksån planläggs med NATUR1 vilket säkerställer att en 
del av naturmarken med visst naturvärde får bibehållas och att viktiga grönstrukturer får bevaras. 
Strandskyddet återinträder för stora delar av naturmarken, men föreslås genom detaljplanen 
upphävas för ett område som planläggs med a3 – Strandskyddet är upphävt för att möjliggöra att 
en gång- och cykelväg får anläggas. Detta bedöms rymmas inom strandskyddets syften om att 
säkra allmänhetens tillgång till stränder och ett upphävande bedöms således möjligt. Om 
exploateringen kan genomföras utan påverkan på framförallt skyddsvärda träd och livsmiljöer för 
fåglar och fladdermöss bedöms åtgärderna inte motverka strandskyddets syften för de delar av 
bruksmiljön som täcks av högt naturvärde (klass 2).  
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Riksintresse för kulturmiljövård 

Kolbäcksån, vilken angränsar till planområdet, omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård 
som en del av Strömsholms kanalmiljö. Riksintresset 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. Detaljplanen upphäver inte strandskyddet från 
strandlinjen ut i Kolbäcksån vilket innebär att strandskyddet återinträder. Detaljplanen planlägger 
området närmast Kolbäcksån med en bredd av 30 meter som Naturmark. Detaljplanen upphäver 
inte strandskyddet för detta område vilket innebär att strandskyddet för naturmarksområdet 
återinträder. Sammantaget bedöms planen medföra ett ökat skydd för det närmst liggande 
strandområdet längs med Kolbäcksån. Planområdet ingår inte i riksintresset, men angränsar till det. 
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård negativt avseende 
strandskyddsfrågan.   

Riksintresse för friluftsliv 

Kolbäcksån omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. i miljöbalken. Riksintresset berör 
främst att området bedöms ha särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter 
och därmed berikande upplevelser. Attraktionsvärden för friluftslivet bedöms även finnas i de 
kulturhistoriska värden som är knutna till Strömsholms kanal och järnproduktionen under 1700- 
och 1800-talet. Planförslaget innebär att gällande byggnadsplan 88 för den strandnära delen av 
Kolbäcksån upphör att gälla vilket innebär att strandskyddet återinträder. Detta bedöms alltjämt 
medföra ett ökat skydd för Kolbäcksåns friluftsliv och allmänhetens tillgång till vattenområdet 
och möjligheterna till de vattenanknutna friluftsaktiviteterna bedöms fortsatt goda. Således 
bedöms riksintresset inte påverkas negativt av detaljplanen avseende strandskyddsfrågan.   

Kulturmiljö 

Sörstafors rymmer en industrihistorisk helhetsmiljö som omfattar ett tjugotal byggnader kopplade 
till ett tidigare pappersbruk. Bebyggelsen varierar i skala och volym och brukets framväxt har 
varit avgörande för bostadsutvecklingen i närområdet. Sörstafors industriområde är funktionellt 
kopplad till Kolbäcksån som källa till vattenkraft och som transportled för bland annat timmer. 
Kolbäcksån är således en viktig lokaliseringsfaktor för att industrierna har utvecklats på denna 
plats och ån är en kommunikationshistorisk intressant kanal. Området är i dagsläget utsatt för ett 
långsamt förfall till följd av begränsad användning av området. Att byggnader och området i stort 
används är en viktig förutsättning för fortsatt underhåll och bevarande av kulturmiljön. 
Utvecklingen av området är således starkt kopplat till dess plats intill Kolbäcksån och att 
kulturmiljövärden bevaras. Inom området finns det idag en avsaknad av kopplingar till 
Kolbäcksån men på vissa platser går det att skönja fundament från tidigare bryggor som använts 
för bruket. Att återetablera koppling till Kolbäcksån genom bryggor bedöms som positivt ur 
kulturmiljösynpunkt och kan betraktas som en kulturmiljöstärkande åtgärd som kan tydliggöra 
brukets koppling till Kolbäcksån. Det blir således viktigt att göra en avvägning mellan 
strandskyddets syften och områdets kulturmiljövärden. 
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Sammanvägd bedömning 

Den samlade bedömningen är att de delar av planområdet som är lokaliserade öster om väg 252 är 
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, med likväl 
bebyggelse som stängsel, grindar och naturliga barriärer som hindrar tillgången till 
strandområdet. Bedömningen är även att Sörstafors bruk och området runtomkring ur ett 
historiskt perspektiv också kan betraktas som ianspråktaget då bedriven industri hindrade 
allmänhetens tillgång till området. 

Området kring bruksmiljön ligger i sin helhet inom strandskydd från såväl Kolbäcksån som 
Svenbybäcken. Planen föreslår att strandskyddet upphävs och marken regleras som kvartersmark 
för centrum och verksamheter. Området bedöms vara i anspråkstaget på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Området är inhägnat och otillgängligt sedan en lång 
tid tillbaka. Dessutom ligger industribebyggelsen dikt an mot Kolbäcksån vilket gör att 
strandområde saknas. Livsvillkoren för växt- och djurliv bedöms inte påverkas nämnvärt så länge 
hänsyn tas och åtgärder införs för att bevara skyddsvärda träd och strukturer. Därmed bedöms 
särskilda skäl föreligga för upphävande av strandskyddet enligt punkt 1, 7 kapitlet 18 c § 
miljöbalken.  

Området bedöms idag vara mycket otillgängligt för allmänheten, vilket innebär att bruksvärdet ur 
en kulturmiljösynpunkt bedöms vara lågt. Däremot bedöms en ny användning och utveckling av 
området erbjuda goda möjligheter för ökad tillgänglighet och det potentiella bruksvärdet inom 
området bedöms således vara högt. Dels på grund av den industrihistoriska miljöns 
attraktionsvärden, dels på grund av friluftslivet kopplat till Kolbäcksån. Tillgängligheten till den 
gamla industrimiljön med dess kulturvärden bedöms öka i och med planen då strandskyddet får 
återinträda för stora delar av naturmarken samtidigt som det möjliggörs för en gång- och cykelväg 
som kopplar samman området med Lyckhem. Detta bedöms kunna få en positiv påverkan på 
riksintresset för friluftsliv och det strandnära området. Planen bidrar därmed till fler rekreativa 
och tillgängliga miljöer längs med Kolbäcksån som kan användas i stor utsträckning av såväl 
boende som allmänheten. Samtidigt är gång- och cykelvägen planlagd i ett område med påtagligt 
naturvärde (klass 3) vilket kan få vissa negativa effekter på livsvillkoren för växt och djurliv. 
Naturvärdena är dock främst knutna till Kolbäcksåns stränder på grund av den mer vegetations- 
och artrika miljön som finns där. Dessutom planläggs området runt gång- och cykelvägen som 
natur för att bibehålla naturvärden vilka kan stärkas på sikt. Naturmark bibehålls även som gröna 
korridorer mellan Kolbäcksån och Svenbybäcken som kan fungera som spridningssamband för 
växter och djur. Planförslaget tryggar därmed förutsättningarna för allmänhetens tillgång till det 
strandskyddade området närmast vattnet och bevarar goda livsvillkor för växt- och djurliv. Den 
nya bebyggelsen bedöms därmed inte tränga undan allmänheten från strandzonen rent fysiskt. 
Gång- och cykelvägen kan även förstärka möjligheten för allmänhetens kontakt med vattnet 
vilket är positivt. Genom planläggning av naturmark med återinträtt strandskydd skapas positiva 
konsekvenser för tillgängligheten till de strandskyddade områdena samt för bevarandet av 
naturvärden. Därmed sparas bl.a. viktiga triviallövskogar längs stränderna som är viktiga för 
bland annat insekter och småfåglar. Även kring Svenbybäcken planeras minst 30 meter mark att 
bevaras vilket medför positiva effekter för många olika djur och växter som gynnas av vattendrag 
med stillaflytande vatten och inslag av flytbladvegetation. 
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Området norr om industribebyggelsen och arbetarbostäderna ingår nästan helt i strandskyddet 
från Kolbäcksån. Området kan bebyggas med såväl friliggande småhus eller parhus enligt 
plankartan. Området används inte för rekreations- eller friluftslivsändamål i dagsläget och har 
heller inte gjort det historiskt då området använts som timmerupplag. Området används dock inte 
längre av industrin och utgörs av plockhuggen ung triviallövskog. Områdets buskage och triviala 
nektarväxter ger området värden för insekter och fåglar och bedöms ha ett viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald. Området hyser dock inga höga naturvärden enligt naturvärdes-
inventeringen. Även detta område ligger inom inhägnaden och är inte allemansrättsligt 
tillgängligt. Allmänheten har därmed ingen tillgång till området i dagsläget. I och med detta 
bedöms området som ianspråktaget och särskilda skäl bedöms föreligga för upphävande av 
strandskyddet enligt punkt 1, 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Tillgängligheten till området kommer 
att öka i och med planförslaget genom bestämmelser som möjliggör en gång- och cykelväg till 
området. Detta bedöms vara positivt då förutsättningar för friluftsliv ökar. 

Området som ligger allra längst norr ut och direkt söder om Lyckhem berörs nästintill helt av 
strandskyddet från såväl Kolbäcksån som Svenbybäcken. Bestämmelser för upphävt strandskydd 
regleras i plankartan för att tillåta byggnation av enfamiljshus. I övrigt regleras också befintliga 
villor som kvartersmark för bostadsändamål för att medge befintliga byggnader och deras 
användning. Det har tidigare legat fler byggnader inom området enligt historiska foton. Området 
har dock legat utanför inhägnaden och gör det även i dagsläget. Därmed har allmänheten tillgång 
till de delar av området som inte utgör privat tomtmark. Området utgörs av naturtypen 
triviallövskog med ädellövinslag som är knutna till naturvärdesklass 3 och har därmed påtaglig 
positiv betydelse för biologisk mångfald. Därmed skulle delar av detta område kunna ha 
förutsättningar för friluftsliv och bevarande av goda livsvillkor för växt- och djurliv vilket gör att 
området inte helt kan sägas sakna betydelse för strandskyddets syften.  

I områdena direkt öster om väg 252 i direkt anslutning till vägområdet medges nya 
bostadsområden både norr och söder om befintliga byggnader längs med Sörstaforsvägen. För 
dessa områden anger planen bestämmelser för flerbostadshus. Det norra området berörs till liten 
del av strandskyddet från Svenbybäcken som i plankartan berörs av bestämmelser för upphävt 
strandskydd. Det södra området berörs delvis av strandskydd från Kolbäcksån och är även det 
planlagt med bestämmelse för upphävt strandskydd. Områdena ligger utanför inhägnaden och 
marken har historiskt använts som timmerupplag. Det norra området har utvecklats till 
buskmarker med unga vårtbjörkar och har ett visst naturvärde klass 4 medan den delen som 
berörs av strandskydd i det södra området utgörs av naturtypen torr ruderatmark med påtagligt 
naturvärde klass 3. Dessa områden används inte i dagsläget utifrån rekreations- och 
friluftslivsändamål men bebyggelse skulle kunna minska tillgängligheten för allmänheten till det 
strandskyddade området samt påverka livsvillkor för växt- och djurliv negativt. Därmed skulle 
bebyggelse på den här platsen delvis motverka strandskyddets syften. Att ett område närmast 
Kolbäcksån, direkt söder om bruksmiljön, planläggs som natur med återinträtt strandskydd är 
positivt för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Därmed kan allmänhetens möjligheter till 
rekreation, naturupplevelser och vattennära kontakter förstärkas med planförslaget. 
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Sammantaget behöver strandskyddade områden tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt 
angeläget intresse, dvs bostadsförsörjning. Den nya bebyggelsen planeras intill befintlig 
industribebyggelse samt bostadshus vilket är positivt ur flera aspekter. Bland annat kan mark tas i 
anspråk som redan är i anspråkstagen och en miljö som är värdefull ur kulturmiljösynpunkt får 
ökade möjligheter till bevarande och underhåll i och med den ökade användbarheten. I huvudsak 
planeras ingen ny bebyggelse i den närmaste strandzonen vilket är positivt för allmänhetens 
tillgänglighet till vattenområdena samt för bevarandet av höga naturvärden. Detta säkerställs 
genom att marken närmast vattnet till stor del planläggs som allmän platsmark (natur) och genom 
att strandskyddet återinträder vilket ger positiva konsekvenser för strandskyddets syften. 
Föreslagen detaljplan bedöms ge något mer positiva konsekvenser jämfört med nollalternativet då 
tillgängligheten till de strandskyddade områdena delvis ökar samtidigt som miljöer med högre 
naturvärden undantas från exploatering. Strandskyddets syften bedöms kunna uppnås och 
särskilda skäl föreligga för upphävande av strandskyddet. Kommunstyrelsen åberopar 7 kap. 18 c 
§ punkt 1 samt punkt 6 miljöbalken (1998:808) då det handlar om att fortsatt möjliggöra 
bebyggelse i ett område där marken i fråga redan kan betraktas som ianspråktagen och området 
tas i anspråk för ett allmänt angeläget intresse.   

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp. Tillkommande 
bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet, vattennätet och 
spillvattennätet bedöms ha tillräcklig kapacitet. Vattentrycket bedöms vara tillräckligt för 
bostadshus med maximalt tre våningar, för fler antal våningar behövs lokala tryckstegringsåtgärder. 
Befintlig pumpstation i Lyckhem behöver renoveras innan anslutning av planområdet kan ske. 
Kommunen ansvarar för renovering av denna.  

Det är nödvändigt att anlägga fler brandposter, för att tillgodose MBR:s normala krav på max 150 
meter körvägen mellan närliggande brandposter. MBR kräver ett tryck på 15 mvp och en 
flödeskapacitet på 10 l/s vid maximalt 3 våningar höga byggnader. 

Värme 

Inom området finns inga begränsningar vid val av uppvärmningssystem utöver att det inte finns 
tillgång till fjärrvärme. 

El 

Mälarenergi elnät har elledningar inom området. Där dessa ledningar ligger inom kvartersmark 
regleras u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar i plankartan för att 
säkerställa ledningarna.  

Det finns ingen transformatorstation inom området idag. Det bedöms nödvändigt med utbyggnation 
av två transformatorstationer inom planområdet för att förse befintlig och ny bebyggelse. Två 
områden regleras i plankartan med bestämmelsen E1 - Transformatorstation för att säkerställa 
områdets elförsörjning. Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation och brännbart material 
är 5 meter. Detta säkerställs i plankartan med prickmark – Marken får inte förses med byggnad. 
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Tele och data 

Skanova har ledningar inom planområdet inom mark som planläggs för kvartersmark. Ny 
bebyggelse ansluts till befintligt nät. 

Om flytt av ledningar krävs bekostas de av initiativtagare till flytt.  

Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt lagstiftning, kommunens renhållningsordning och dess riktlinjer om 
källsortering. Kommunen har ett mål om en ökad återvinning av hushållsavfall och 
gemensamhetsanläggningar för avfall till radhus, kedjehus eller flerfamiljshus ska därför utformas 
så att matavfall och restavfall sorteras på korrekt sätt och ska, enligt kommande förordning 
gällande möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar, även dimensioneras för sortering 
av tidnings- och förpackningsavfall.  

Även för småhusfastigheter bör källsortering uppmuntras. Vid lokalisering och utformning av 
miljöbodar ska miljö- och arbetsmiljöaspekter beaktas. Råd och anvisningar finns utgivna i 
handbok av branchorganisationen Avfall Sverige. Platsspecifika råd kan även ges av VafabMiljö 
Kommunalförbund, som även ska kontaktas i bygglovs- och projekteringsskedet. Enligt nationell 
lagstiftning ska förutsättningar för utsortering finnas vid varje bostadsenhet. För att detta ska kunna 
genomföras på ett enkelt sätt för de boende behöver förutsättningar för utsortering finnas i varje 
bostadsenhet. Dimensionering av utrymmet för sådana kärl behöver tömmas en till två gånger per 
vecka. Tillgänglig skåpbredd vid inbyggd sorteringslösning bör uppgå till 1 200 mm.  

Åtgärder för hälsa och säkerhet 

Sanering av förorenad mark 

Saneringskrav förekommer på delar av marken inom området som planläggs med kvartersmark och 
känslig markanvändning. Inom den nordvästra delen av planområdet, ett område kring 
fabriksbyggnaderna och ett område i nordöst, överskrids riktvärdena för känslig markanvändning 
och det krävs urschaktning av lätt förorenade fyllnadsmassor. Dessa områden planläggs därav med 
a4 – Startbesked får inte ges för nybyggnation förrän markföroreningar har sanerats till en nivå 
som inte utgör risk för människors hälsa eller miljön. Markföroreningarna är av en sådan karaktär 
att det inte bedöms medföra någon påtaglig risk för nuvarande markanvändningen. Det bedöms inte 
heller föreligga någon påtaglig risk för miljön eller människor som idag vistas i området. Således 
finns inga krav på att hela planområdet måste vara sanerat innan bostadsbyggnation kan inledas.  

Genomförd miljöteknisk undersökning visar att en utveckling av planområdet kommer innebära 
schakt i förorenad jord inom delar av fastigheten och särskilda skyddsåtgärder samt 
kontrollprogram kommer krävas vid exploateringen. Bygg- och miljöförvaltningen ska kontaktas 
i god tid innan eventuella markarbeten utförs där marken är förorenad. Innan sanering utförs ska 
en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till Bygg- och miljöförvaltningen i enlighet med 28 
§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska göras 
minst sex veckor i förväg. Sedvanlig miljöteknisk provtagning inför masshantering, 
avfallsklassning och kvittblivning av massor kommer att krävas. 
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Åtgärder för bullerskydd 

Enligt genomförd bullerutredning av Brekke & Strand Akustik AB behövs vissa åtgärder för att 
uppnå riktvärden för ljudnivåer för bebyggelse i anslutning till väg 252 inom planområdet. Därmed 
behövs det i planen säkerställas att det skapas goda ljudmiljöer i hela planområdet. Enligt 
bullerutredningen behövs ett tre meter högt bullerskydd, exempelvis en vall, ett plank, en 
komplementbyggnad eller en kombination av dessa, för de nya bostadsområdena öster om väg 252 
för att klara riktvärden. För område 4 och 5 (se figur 21) regleras därmed områdena närmast väg 
252 med korsmark – Endast komplementbyggnad får placeras samt med m1 – Bullerskydd ska 
uppföras längs väg 252 med en höjd av 3 meter. Dessa bestämmelser i kombination med en 
administrativ bestämmelse a5 – Startbesked får inte ges för nybyggnation förrän skyddsåtgärder 
enligt m1 har kommit till stånd ämnar säkerställa att bebyggelsen inom bostadsområdena kan 
utformas och uppföras ändamålsenligt avseende riktvärden för buller.  

I område 4 uppnås inte riktvärden för buller vid fasad för de byggnader som placeras närmast väg 
252 enligt den skiss och de beräkningar som genomförts. Då bebyggelsens placering inte regleras 
särskilt regleras hela område 4 med bestämmelsen v1 – Minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida för att säkerställa att riktvärden för buller uppfylls 
för olika utformningar av området.  

 
Figur 21: Plankarta med nya bostadsområden markerade. 
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För område 5 (se figur 21) som ligger direkt öster om väg 252 visar bullerutredningen på att 
ljudnivåer för fasad enbart kan uppfyllas för flerbostadshusen som placeras närmast väg 252 om 
dem uppförs med genomgående lägenheter där minst hälften av bostadsrummen vänds mot tyst 
sida. Med hänsyn till bullersituationen och genomförda beräkningar regleras områdena närmast väg 
252 i område 5 med f4 – Endast flerbostadshus och v1 – Minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida. De tre flerbostadshus som är tänkta placeras 
närmast vägen regleras även med bestämmelsen p2 – Byggnad ska placeras med långsida mot väg 
252 med hänsyn till de scenarier som genomförda bullerutredningar är genomförda på och för att 
säkerställa bullersituationen i övriga delar av område 5.   

För område 6 (se figur 21) som ligger väster om väg 252 där byggnaderna placeras på ett längre 
avstånd från vägen än i område 4 och 5 har bullerberäkningar genomförts utan särskilda 
bullerskydd. Där visar bullerutredningen på att ljudnivåer för fasad kan uppnås enligt föreslagen 
placering för både ekvivalent och maximal ljudnivå utan några särskilda bullerskydd. Med hänsyn 
till bullersituationen och genomförda beräkningar regleras området med f4 – Endast flerbostadshus. 
Inga ytterligare bestämmelser används för att styra placering av byggnadskroppar inom området 
och detaljplanen medger således olika möjliga utformningar. För att säkerställa bullernivån oavsett 
lokalisering regleras område 6 med v1 – Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska 
orienteras mot en ljuddämpad sida för att säkerställa att även en utformning där ljudnivåer vid 
fasad inte kan uppnås för samtliga fasader ska kunna tillgodose riktlinjer för buller.  

För samtliga områden 4, 5 och 6 finns det delar av utemiljön där ekvivalent ljudnivå får uteplatser 
överskrider 50 dB(A). Detta innebär att de bostäder vars hela tomt överskrider den ekvivalenta 
ljudnivån behöver lokala bullerdämpande åtgärder för att kunna ordna med tyst uteplats. Enligt 
genomförd bullerutredning bedöms det möjligt att lösa detta med lokala bullerskärmar då 
riktvärdena överskrids marginellt. Enligt den skiss som bullerberäkningar är genomförda för finns 
områden där riktvärden överskrids och då planen medger flera olika utformningar är det viktigt att 
olika utformningar ska kunna uppnå riktvärden för buller i samtliga av de områden där det bedöms 
finnas risk för överskridna riktvärden. I planen regleras därav område 4, 5 och 6 med f9 – Varje 
bostadslägenhet ska ha tillgång till balkong eller uteplats mot ljuddämpad sida för att säkerställa 
att hänsyn ska tas till tyst uteplats vid utveckling av planområdet.  

Åtgärder för att minimera risker från väg 252 

Genomförd utökad riskutredning från PE Teknik & Arkitektur visar att risknivåer för individrisk 
samt samhällsrisk för tillkommande bebyggelse hamnar under ALARP-nivån (As Low As 
Reasonably Practicable) och anses tolerabla. I utredningen har effekter av skyddsvallar ej tagits 
med i beräkningarna. Resultatet av riskbedömningen visar att risknivån hamnar under fastställda 
acceptanskriterier med förutsättning att: 

• Tillkommande bostadsbyggnader på den östra sidan om väg 252 uppförs på ett avstånd 
mellan vägkant och fasad på 25 meter. 

• Tillkommande bostadsbyggnader på västra sidan om väg 252 ska uppföras på ett avstånd 
mellan vägkant och fasad på minst 30 meter.  
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För de nya bostadsområdena 4 och 5 (se figur 21), som ligger direkt öster om väg 252, regleras 
områdena på ett avstånd av 25 meter från väg 252 i plankartan med korsmark – Endast 
komplementbyggnad får placeras. Detta syftar till att säkerställa att inga bostadshus placeras inom 
angivet avstånd från den utökade riskutredningen samtidigt som planen möjliggör för anläggning 
av garage eller dylikt närmare väg 252 med hänsyn till att sådana åtgärder kan ha en skyddande 
effekt för buller, se åtgärder för bullerskydd. Det nya bostadsområdet 6 (se figur 21) som ligger 
direkt väster om väg 252 berörs av Trafikverkets vägrättsområde på omkring 35 meter från väg 
252. Detta område regleras med prickmark – Marken får inte förses med byggnad för att 
säkerställa att ingen bostadsbebyggelse placeras här. Dessutom gäller nybyggnationsförbud inom 
Trafikverkets vägrättsområde.  

Säkerhetsavstånd 

I och med närheten till luftburna elledningar i planområdets östra del påverkas en mycket liten del 
av kvartersmarken i planens östra del av den 5 meters säkerhetszon som finns till ledningen då den 
är av karaktären att den har en spänning under 55 kV. Inom ytan får byggnader inte byggas och 
parkeringar får inte anläggas. Området inom fem meter från den luftburna elledningen regleras 
således med prickmark – Marken får inte förses med byggnad samt med I1 – Markreservat för 
allmännyttig luftledning. Vid vissa särskilda användningar av platsen kan ett större 
säkerhetsavstånd om 20 meter krävas mellan området gräns och den luftburna ledningen, 
exempelvis för en idrottsplats eller en campingplats.  

Åtgärder för marksättning och erosion 

Resultaten från den geotekniska utredningen genomförd av Bjerking AB är överlag tillfredställande 
och samtliga rekommenderade säkerhetsfaktorer mot jordskred uppfylls i alla beräkningssektioner 
förutom i två stycken där enbart en av de två faktorerna uppnås. I sektion 6 och i sektion 10 (se 
figur 35) uppnås inte tillräcklig säkerhet mot skred för dagens situation vid beräkning med 
kombinerad analys, däremot är säkerheten tillräcklig vid beräkning för odränerad analys. Beräknat 
skred med för låg säkerhetsfaktor är lokalt i området nära bäcken och har liten utbredning i sidled. 
Stabiliteten för sektion 6 varken förbättras eller försämras av planerade uppfyllnader väster om 
Svenbybäcken. Föreslagna åtgärder för dessa två områden är att justera Svenbybäckens slänter så 
att släntlutningen blir flackare. Avlastning av släntkrönet kan ske genom att lokalt sänka marknivån 
närmast bäcken. Alternativt kan markförstärkningsåtgärder utföras, exempelvis genom att ersätta 
del av befintlig jord i släntkrön med lättfyllning. Detaljprojektering av detta behöver ske inför 
projektering och detaljutformning av området, då krävs även kompletterande geoteknisk utredning 
och undersökning. 
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Utifrån plankartan och de förslag som ligger till grund för beräkningarna i den geotekniska 
utredningen bedöms planerade byggnader och uppfyllnader inte öka risken för erosion. Vid 
projektering av dagvattenhantering bör dock risk för erosion beaktas. Kompletterande 
stabilitetsberäkningar bör utföras med partialkoefficientmetoden när området har höjdsatts mer i 
detalj i ett senare skede. Om dagvattendammar/fördröjningsdiken ska anläggas i området ska 
stabilitetsförhållandena kontrolleras för dessa. För de uppfyllnader som detaljplaner medger, och 
för det förslag som ligger till grund för de geotekniska beräkningarna, bedöms sättningar i området 
bli i storleksordning av några centimeter. Kompressionsförsök av typ CRS har utförts i tre 
borrpunkter på sex nivåer. Några markförstärkningsåtgärder bedöms i nuläget inte behövas för 
mark och ledningar.  

Grundläggning 

Byggnader inom kvartersmark bedöms enligt den geotekniska utredningen kunna grundläggas på 
tjälsäkert sätt med traditionella metoder såsom exempelvis plattgrundläggning och pålning. 
Byggbarheten bedöms vara god.  

Figur 35: Beräkningssektioner för geotekniks utredning. 
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Konsekvenser av planens genomförande  

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

En strategisk miljöbedömning ska göras när kommunen upprättar eller ändrar en plan som krävs i 
lag eller annan författning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (MB 6 kap 3§). Genom undersökningssamråd med länsstyrelsen 2021-03-03 
konstateras att det utifrån vid tillfället tillgänglig information inte går att utesluta att planförslaget 
inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 5 § Miljöbalken eftersom 
förslaget inte kan utesluta påverkan på Riksintresse U7 för Strömsholms kanal (riksintresse för 
kulturmiljö) samt strandskydd. En Miljökonsekvens-beskrivning enligt 4 kap. 34 § Plan- och 
bygglagen har därmed tagits fram genom Tyrens AB 2022-01-14 vilken ska ingå som 
beslutsunderlag till detaljplanen. (Kap 6 1§ MB). 

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i arbete med att uppnå en 
långsiktigt hållbar utveckling. Syftet med en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling 
främjas. För att integrera miljöarbetet genom hela processen har en MKB tagits fram för 
samrådsförslaget, vissa ändringar har gjorts mellan det förslag som MKB har gjort bedömning på 
och det slutliga samrådsförslaget. För att få ett levande dokument som integrerar miljöaspekterna i 
planarbetet har detta bedömts som nödvändigt. Det är viktigt att påpeka att ytterligare underlag till 
planarbetet avses ta fram inför granskningen. MKB kommer att uppdateras och genomföras även 
på granskningsförslaget.  

Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning 

En detaljplan som utformas med stor hänsyn till platsens historiska karaktär kan ha positiva 
konsekvenser för kulturmiljön. Dels genom att platsen öppnas upp för allmänheten, vilket bedöms 
kunna öka platsens bruksvärden. Dels genom förvaltning, vilket är en förutsättning för långsiktigt 
hållbar förvaltning av byggnaders kulturvärden. En utveckling med samtida funktioner, där 
byggnaderna används och får ett syfte i modern tid ger större underlag och anledning till 
förvaltning och underhåll. Detaljplanen har ännu inte utarbetats tillräckligt långt för att påverkan på 
riksintresset ska kunna bedömas. Arbete pågår fortfarande med anpassning av planen i förhållande 
till kulturvärden och en sammanfattande bedömning av planens påverkan på områdets kulturvärden 
har därför inte kunnat genomföras. I stället har möjliga konsekvenser diskuterats baserat på ett 
planutkast/arbetsmaterial och råd och rekommendationer har givits angående dels planunderlag, 
dels fortsatt planarbete. En bedömning av nuvarande utkast för detaljplan kan bedömas resultera i 
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.  

Planförslaget bedöms ge något mer positiva konsekvenser avseende strandskydd jämfört med 
nollalternativet då strandskyddet delvis återinträder, tillgängligheten för allmänheten till de 
strandskyddade områdena delvis ökar samtidigt som miljöer med högre naturvärden undantas från 
exploatering. Strandskyddets syfte bedöms kunna uppnås och särskilda skäl föreligga för 
upphävande av strandskyddet inom och i anslutning till industribebyggelsen samt direkt norr om 
arbetarbostäderna för Kolbäcksån och Svenbybäcken enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §:1. För de 
resterande områdena bedöms särskilda skäl eventuellt kunna åberopas.  
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Genomförandet av detaljplanenen bedöms sammanfattningsvis ge positiva konsekvenser för 
strandskyddet i jämförelse med nollalternativet. Vad gäller kulturmiljö har planarbetet inte kommit 
tillräckligt långt för att genomföra en slutlig bedömning. Om planen skulle genomföras i utkastets 
nuvarande utformning, bedöms det riskera medföra stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.  

Miljökonsekvenser 

Detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk. När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att 
värdefulla naturområden och biotoper för olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av 
biologisk mångfald. För naturmiljö bedöms de områden som planeras att exploateras vara områden 
av högt, påtagligt respektive visst naturvärde. Exploatering sker inom samtliga naturvärdesklasser 
som identifierats inom planområdet. Området med högt naturvärde är främst kopplat till 
industribyggnaderna där goda förutsättningar finns för häckande fåglar och som födosöksmiljöer 
för fladdermöss. Bevarandet av dessa byggnader bedöms som positivt. Inom området har äldre träd 
identifierats, dessa skyddas i detaljplan på kvartersmark vilket bedöms som positivt. De öppna 
markerna runt Sörstafors bruk, inklusive de gamla upplagsplatserna norr om bruket samt 
ruderatmarkerna, trädesåkern och den öppna gräsmarken väster om Kolbäcksån bildar ett 
landskapsobjekt. Det öppna, mestadels örtrika landskapet runt bruket med gott inslag av täta 
buskage är gynnsamt för pollinerande och marklevande insekter. Planförslaget har en negativ 
inverkan på dessa naturvärden. Trädallén längs med Sörstaforsvägen omfattas av generellt 
biotopskydd och bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra att ekosystemtjänsterna inom området försämras 
något då naturmark exploateras. Effekterna av planförslaget kan bedömas för ett perspektiv knutet 
till planområdet men konsekvenserna för ekosystemtjänster bör bedömas även utifrån vilka 
ekosystemtjänster som erbjuds i närområdet. Vad gäller ekosystemtjänster kopplade till naturmark 
bedöms det finnas relativt god tillgång i närområdet. Bevarandet av industribyggnaderna, 
skyddsvärda träd samt naturmarkerna närmast vattendragen bedöms som positivt. 

Planen medför att strandskydd återinträder för delar inom planområdet och att det upphävs för 
andra delar av planområdet. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ge något mer positiva 
konsekvenser jämfört med nollalternativet då tillgängligheten för allmänheten till de 
strandskyddade områdena delvis ökar samtidigt som miljöer med högre naturvärden undantas från 
exploatering.  

Effekter och konsekvenser av planförslaget på riksintressena för friluftsliv respektive kulturmiljö 
samt byggnadsminnet Amsta 3:4 kan svårligen bedömas utifrån befintligt underlag, vidare underlag 
och bedömningar är nödvändiga. Detaljplaneläggning av området bedöms enligt MKB kunna bidra 
till att de byggnader som bevaras får nytt liv och fortsatt kan berätta om de historiska skeenden som 
format området. Att tillgängliggöra området för allmänheten, både från land och från vatten, skulle 
kunna medföra positiva konsekvenser för kulturmiljöns bruksvärden. Det skulle också kunna 
innebära positiva konsekvenser för riksintresset för friluftsliv. Om detaljplanen utformas med stor 
hänsyn till platsens historiska karaktär kan positiva konsekvenser för kulturmiljön medföras. Dels 
genom att platsen öppnas upp för allmänheten, vilket bedöms kunna öka platsens bruksvärden. 
Dels genom att miljön får en mer aktiv förvaltning, vilket är en förutsättning för långsiktigt hållbar 
förvaltning av byggnaders kulturvärden. 
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Planförslaget medger byggnation av bostäder i anslutning till redan befintliga bostadsområden och i 
närheten av större tätort vilket minskar transportbehovet. Förslaget med bostäder i nära anslutning 
till befintlig infrastruktur som exempelvis vägnät och VA lösningar ger minskad material- och 
energianvändning. Krav på sanering av området inför ändrad markanvändning samt krav på 
åtgärder för buller och risker kopplat till väg 252 bedöms ha en positiv inverkan på människors 
hälsa och säkerhet inom området. För att tydligare säkerställa hälsa och säkerhet inom planområdet 
behöver risker från Mälarenergis vattenkraftverk utredas. Exploateringen av området innebär 
samtidigt att andelen hårdgjord yta inom området ökar, vilket ställer större krav på 
dagvattenhanteringen. Planen bedöms skapa möjligheter för att hantera dagvatten inom 
planområdet och bedöms inte påverka vattenförekomsterna och miljökvalitetsnormerna negativt. 
Kolbäcksåns koppling till friluftsliv och rekreation påverkas inte av detaljplanens genomförande 
och den värdefulla kulturmiljön bevaras så att den kan upplevas av framtida generationer. Planen 
bedöms vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel om bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten samt miljökvalitetsnormer. 

Motivering ianspråktagande av jordbruksmark  

En mindre del av planområdets sydvästra område på omkring 0,5 hektar består av jordbruksmark. 
Marken brukas inte för jordbruk idag. Enligt 3 kapitlet 4 paragrafen miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark, så som åkermark, endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Brukningsbar 
jordbruksmark är mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är 
lämplig för jordbruksproduktion enligt proposition 1985/86:3 sida 158. Marken brukas inte idag, 
men har brukats historiskt för både jordbruk och som timmerupplag för industrin. Området ligger i 
direkt anslutning till annan jordbruksmark. Marken inom planområdet och den direkt angränsande 
jordbruksmarken har varit planlagd genom stadsplan 88 för Sörstafors från 1958 där marken var 
planlagd för industriändamål. År 2008 upphävdes planbestämmelsen för jordbruksmarken inom 
aktuellt planområde i samband med Dp. 192 och 2013 upphävdes bestämmelser om industrimark 
genom dp. 204 för den södra jordbruksmarken utanför aktuellt planområde. Syftet med denna 
upphävning var att möjliggöra en fastighetsreglering där den södra marken reglerades bort från 
Sörsta 6:1. Det större jordbruksmarksområde som upphävdes genom planen från 2013 brukas idag 
som jordbruksmark men marken inom planområdet ligger i träda. Då marken har brukats kan den 
betraktas som brukningsvärd och får därmed endast bebyggas för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen som inte går att tillgodose på annan mark. 

I proposition 1985/86:3 redogörs bostadsförsörjningsbehovet som ett exempel på väsentliga 
samhällsintressen. Hallstahammars kommun växer i invånartal och det råder nu bostadsbrist i 
kommunen. Behovet av nya lägenheter är stort och tillgången på småhustomter är mycket 
begränsad. Det finns därför ett väsentligt samhällsintresse av att anlägga bostäder i kommunen. För 
att få exploatera brukningsvärd jordbruksmark krävs dock att intresset inte kan tillgodoses på annan 
mark.  
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Kommunens samhällsplanering har under flera års tid fokuserat på att skapa möjligheter för 
bostadsbebyggelse och flera exploateringsprojekt har också startats under de senaste åren. Fokus 
för planeringen har varit att skapa en variation av olika typer av bostäder så att olika grupper i 
samhället gynnas. Fokus har också varit på att skapa utveckling i de olika orterna, både för att 
bibehålla underlag till samhällsservice och för att skapa förutsättningar till flyttkedjor inom den 
egna orten. Kommunen består av tre större tätorter, Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. 
Sörstafors som ligger mellan Hallstahammar och Kolbäck bedöms enligt kommunen även vara ett 
strategiskt läge att utveckla för att binda samman kommunen och under början av 2020-talet pågår 
arbete med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät mellan Hallstahammar, Sörstafors, 
Kolbäck och Strömsholm. Sörstafors tätort och Lyckhem omges i norr av E18 och jordbruksmark, i 
väster av jordbruksmark, i söder av jordbruksmark och i öster av Kolbäcksån och sedan även där av 
mer jordbruksmark. Detta innebär att tätorten har begränsade möjligheter att växa utan att ta 
jordbruksmark i anspråk.    

Sörstafors bruksområde utgör en kulturrik miljö i anslutning till Kolbäcksån och har historisk 
utgjort ett centrum för omkringliggande bebyggelse i Lyckhem och Sörstafors eftersom stora delar 
av bebyggelsen i dessa områden är byggda som arbetarbostäder till arbetare på bruket och deras 
familjer. Området kring bruket pekas även ut i kommunens gällande översiktsplan från 2011 för en 
möjlig utveckling av bostäder. Utvecklingen av planområdet erbjuder en av få möjliga platser att 
utveckla bebyggelse inom befintligt exploaterat område i Sörstafors och Lyckhem. Utvecklingen av 
bruksmiljön, vilket bedöms viktigt för att bevara och förstärka befintliga kulturvärden, är även 
beroende av platsen i fråga eftersom bruksmiljön har växt fram inom området till följd av 
Prästforsen i Kolbäcksån. För att kunna tillgodose miljökvalitetsmålet om en god bebyggs miljö är 
det viktigt att bevara grönområden i anslutning till bebyggd miljö.  

Kommunen ser därmed att det är viktigt att utveckla på platser som möjliggör för bevarandet av 
grönområden för att skapa goda livsmiljöer för alla. För att mindre tätorter ska kunna utvecklas och 
tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, som är ett väsentligt samhällsintresse, kommer en del 
jordbruksmark inom kommunen behöva tas i anspråk. Den jordbruksmark som återfinns inom 
planområdet utgörs av ett område på cirka 0,5 hektar av jordbruksmark i träda som ligger i direkt 
anslutning till Sörstafors bruk, befintlig bebyggelse och infrastruktur. Med hänsyn till Sörstafors 
och Lyckhemsområdets förutsättningar för att utvecklas på mark som inte är jordbruksmark, att 
föreslagen utvecklingen innebär att enbart ett mindre jordbruksområde sett till helheten kring 
tätorten tas i anspråk och att föreslagen utveckling både kan tillgodose ett långsiktigt bostadsbehov 
och möjliggöra för en utveckling som innebär att viktig kulturmiljö kan vårdas och bevaras 
föranleder att kommunens sammantagna bedömning är att det finns stöd enligt miljöbalken att ta 
jordbruksmark inom planområdet i anspråk för bostadsutveckling.  
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Sociala konsekvenser 

Planens genomförande innebär en förtätning i ett område med ett strategiskt läge mellan två av 
kommunens största tätorter vilket kan bidra till att binda samman kommunens tätorter samtidigt 
som utveckling sker i ett område där det redan finns utbyggd infrastruktur och goda 
kommunikationer. Planen möjliggör för en variation av utformning av byggnadskroppar och 
möjliggör för likväl flerfamiljshus som villor, radhus och parhus. Detta skapar möjlighet för att 
exploateringen av området kan erbjuda ett varierat utbud av boendemiljöer och former vilket ger 
ökade valmöjligheter. Bostadsområdets placering i närhet till goda rekreationsmöjligheter bidrar 
dessutom till målet om en god bebyggd miljö samt är positivt ur hälsosynpunkt. Området placeras i 
närhet till kollektivtrafik och möjliggör för en utveckling av handel och andra funktioner vilket 
skapar möjligheter för boende utan bil att enkelt utföra sina vardagssysslor samtidigt som det 
skapar möjligheter för spontana möten mellan människor.  
 
Utvecklingen av bruksområdet, kan om det utförs med hänsyn, åter förstärka kopplingen mellan 
Sörstafors och Lyckhem och säkerställa att en kulturhistoriskt viktig miljö får vårdas, användas och 
finnas kvar för framtiden att ta del av. Detta kan utgöra en attraktiv miljö ur ett turismperspektiv 
vilket är positivt för hela kommunen. Utvecklingen av nya bostäder i närheten av en kulturrik miljö 
kan även främja en stimulerande miljö för boende inom och i närheten av området.  

Barnperspektivet 

Planförslaget möjliggör för nya bostäder och utveckling av lekplats i närhet till ny bebyggelse. 
Utöver denna yta kan barns lek även ske på tomterna intill nya villor, radhus och parhus samt i den 
skogs- och naturmiljö som finns i direkt anslutning till bebyggelseområdena. Ytterligare 
lekmöjligheter finns även i de västra delarna av Sörstafors och i Lyckhem.  

Planområdet är utformat så att en trafiksäker miljö kan skapas med hänsyn till väg 252, och det 
kommer finnas goda möjligheter att röra sig igenom området genom mark för naturändamål vilket 
främjar barns rörelse. Planen medger en variation av bostadstyper som lämpar sig för olika typer av 
barnfamiljer.  

Jämställdhet 

Planförslaget möjliggör för byggnation av olika bostadstyper och för en variation av bostads-
/lägenhetsstorlekar och typer vilket skapar möjligheter för olika målgrupper i samhället att bosätta 
sig i området. Planområdets närhet till kollektivtrafik och utvecklingsmöjligheter av handel och 
service skapar goda förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Det kan bland annat underlätta 
för vardagslivet för föräldrar. Ett välutbyggt gång- och cykelvägnät som länkar samman området 
med övriga kommunen tillsammans med goda möjligheter för kollektivtrafik erbjuder ett varierat 
utbud av transporter vilket är gynnsamt ur både ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.  
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Tillgänglighet 

Ny bostadsbebyggelse och dess utemiljö samt allmänna platser ska utformas så att krav på 
tillgänglighet uppfylls för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt gällande 
lagstiftning. Inom planområdet bevaras i stort befintliga gångvägar och möjligheten till 
bostadsutveckling kan skapa underlag för utveckling av ytterligare gångvägar inom området samt 
till närliggande områden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planen bedöms ge en ökade ekonomisk hållbarhet genom att en outnyttjad fastighet kan komma 
till ny användning. En förtätning innebär samtidigt att befintlig infrastruktur kan nyttjas av flera.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande, vilket innebär att planen ska antas av 
Kommunfullmäktige. 

Preliminär tidplan 

Samråd  januari - februari 2022 
Granskning  juni - juli 2022 
Antagande september - oktober 2022 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är 5 från den dag planen vinner laga kraft. 

Genomförandet av detaljplanen får påbörjas när planen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

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

Ansvarsfördelning 

Exploatören ansvarar för all förändring som sker på kvartersmarken samt för att införskaffa alla 
erforderliga myndighetsbeslut som krävs för genomförande av detaljplanen. 

Detaljplanen har både kommunalt och enskilt huvudmannaskap för allmän plats. För vägområdet 
kring väg 252 med tillhörande gång- och cykelväg är det kommunalt huvudmannaskap. 
Trafikverket är väghållare för väg 252.  För övrig naturmark inom planområdet är det enskilt 
huvudmannaskap, det innebär att fastighetsägaren/ fastighetsägarna ansvarar för drift, skötsel och 
anläggning.  
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Huvudmannaskap 

Hallstahammars kommun är huvudman för den allmänna platsen kring vägområdet för väg 252 
med tillhörande gång- och cykelväg. För övrig allmän platsmark inom planområdet är det enskilt 
huvudmannaskap. Enligt 4 kap. 7 § i plan- och bygglagen får kommunen i detaljplan bestämma 
om enskilt huvudmannaskap för allmän plats om det finns särskilda skäl för det. Planområdet 
utgörs av en natur- och kulturrik miljö som enligt planen föreslås utvecklas med bostäder, 
verksamheter och sällanköpshandel. Fastighetsägaren, vilken är initiativtagare för planarbetet, har 
en vision om att utveckla rekreationsmöjligheter i närheten till ny och befintlig bebyggelse. 
Kommunen bedömer utifrån detta att det finns stora fördelar med att genom privat 
huvudmannaskap skapa en enhetlighet mellan naturmiljön och bebyggelsen inom planområdet. 
Då strandskyddet återinträder för naturmark inom planområdet bedömer kommunen att 
allmänhetens tillgång till platsen kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt inom områden med 
enskilt huvudmannaskap. Således bedöms det finnas särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap 
för naturområden inom planområdet. 

Avtal 

Planavtal har tecknats mellan fastighetsägare och kommun om upprättande av detaljplan. 

Planförslaget är beroende av anordnandet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för korsningen mellan 
Sörstaforsvägen och väg 252. Det är enbart Trafikverket som tillåts genomföra åtgärder på den 
statliga anläggningen och kommer därmed behöva driva och genomföra eventuella åtgärder. Ett 
medfinansieringsavtal behöver tas fram innan detaljplanen vinner laga kraft då åtagandet bedöms 
vara ett tillägg utöver det statliga ansvaret. Avtal ska skrivas mellan Hallstahammars kommun och 
Trafikverket och berör åtgärder och finansiering.  

Kommunen kommer att upprätta exploateringsavtal kopplat till genomförandet av detaljplanen i 
enlighet med upprättat planavtal. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera hantering och 
kostnadsfördelning av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för korsning mellan Sörstaforsvägen och väg 
252. Principen är att fastighetsägaren ska stå för samtliga kostnader kopplat till planens 
genomförande. Avtalet ska vara undertecknat innan detaljplanen kan antas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Bildande av nya fastigheter/fastighetsbildning 

Det behövs ingen särskild fastighetsreglering för planens genomförande då mark som planläggs 
med allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap redan ligger inom kommunalägd mark.  

Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse i flera områden som innebär att Sörsta 1:25, 1:35 och 6:1 
kan styckas av och bilda nya mindre fastigheter. Samtliga fastighetsbildningsåtgärder ansöks och 
bekostas av fastighetsägaren/fastighetsägarna hos Lantmäteriet.  
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Gemensamhetsanläggningar/samfällighet 

I plankartan bildas markreservat för gemensamhetsanläggning för gata inom kvartersmark för att 
säkerställa att marken inte tas i anspråk på ett sätt som omöjliggör för tillgång till bostadsområden 
och bruksmiljön. Bestämmelserna g1 och g2 i plankartan innebär att marken är reserverad för 
åtgärder i form an anläggningar som tillgodoser en samfällighet eller en gemensamhetsanläggning 
behov i form av en gata och eventuella anläggningar som behövs för gatan. För Sörstaforsvägen 
finns befintlig gemensamhetsanläggning för väg tillhörande Sörstafors samfällighetsförening. 
Bildandet av ny gemensamhetsanläggning/samfällighet görs hos lantmäteriet samt ansöks och 
bekostas av involverade fastighetsägare.  

Ledningsrätt 

I plankartan används bestämmelsen u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, i 
form av vatten- och avloppsledningar, elledningar och fiberledningar för att säkerställa 
tillgängligheten till befintliga ledningar inom planområdet. Inom planområdet finns ledningsrätt för 
vatten och avlopp till förmån för Hallstahammars kommun. I planområdets östra del används även 
bestämmelsen I1 – Markreservat för allmännyttig luftledning för att säkerställa tillgängligheten och 
säkerhetsavstånd till befintlig luftburen ledning inom planområdet. Samtliga områden som 
planläggs med markreservat för ledningar planläggs även med prickmark – Marken får inte förses 
med byggnad för att ytterligare säkerställa tillgängligheten till ledningarna. Dessa bestämmelser ger 
möjlighet att kunna säkerställa rätten till ledningarna genom ledningsrätt. Ledningsägaren ansöker 
hos Lantmäteriet om ledningsrätten och står för förrättningskostnaden.  

Servitut och rättigheter 

Inom planområdet finns officialservitut för vatten och avlopp till förmån för Sörsta 6:72 samt för 
utfart till förmån för Sörsta 1:35. Det finns även avtalsservitut för elledning till förmån för Sörsta 
1:2 samt för vattenledning till förmån för Amsta 3:4. Väg 252 omfattas även av vägrätt för allmän 
väg 252 för Trafikverket.  

Markavvattningsföretag 

Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag för Svenbybäcken, Åbybäckens vaf 1922. 
Vid åtgärder på Svenbybäcken bör markavvattningsföretaget kontaktas eller eventuellt avvecklas.   

Ekonomiska frågor 

Fastighetsägare står för alla kostnader för genomförande av detaljplanen. Detaljplanen föranleder 
ingen utbyggnad av allmän platsmark och således inga ekonomiska kostnader för kommunen.  

Planekonomi 

Fastighetsägaren står för kommunens samtliga kostnader för upprättande av detaljplan genom 
planavtal som upprättats mellan fastighetsägaren och kommunen.  

Tekniska frågor 

Flytt av ledningar 

Fastighetsägaren utför och bekostar all eventuell flytt av ledningar som behövs för planens 
genomförande.  
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Tekniska utredningar 

Till följd av planens förutsättningar har en riskanalys, bullerutredning och en miljöteknisk 
undersökning genomförts. Fastighetsägare ansvarar för att riskutredningens, bullerutredningen 
och den miljötekniska undersökningen följs och står för alla kostnader som uppkommer i 
samband med utredningarna. 

Medverkande tjänstepersoner 
Planförfattare är Malin Jaans vid Hallstahammars kommun. Medverkande i planarbetet har varit en 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen samt från tekniska förvaltningen.   

 

Hallstahammar 2022-01-14 

 

Malin Jaans   Anna Windal 

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 
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