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FÖRORD
Ny översiktsplan
Hallstahammars kommunfullmäktige har antagit en vision; Det goda livet i storstadens närhet.
Visionen beskriver hur vi vill att vår kommun ska upplevas av oss som bor och verkar här, men
också hur den ska upplevas av våra besökare. Visionen behandlar fyra områden:
- Det goda boendet
- Den goda servicen

- Den goda miljön
- Det framgångsrika näringslivet

Översiktsplanen är en viktig del i det strategiska arbetet för att uppnå visionen. Planen kommer
att vara ett viktigt verktyg med vägledning i hur vi ska planera för att nå uppsatta mål.
Planera för framtiden
Översiktsplanen presenterar våra visioner och mål, men också hur vi ska använda våra resurser
för att nå målen. Här finns rekommendationer för mark- och vattenanvändning. Här beskrivs
våra natur- och kulturvärden samt hur vi vill arbeta för att bevara och tillgängliggöra dessa.
Här finns idéer om hur vi ska planera för en fortsatt befolkningsutveckling med boende, service, infrastruktur och näringslivsutveckling.
Medborgardialog
Vi planerar för en god medborgardialog och arbetar för att så många invånare som möjligt ska
få information om översiktsplanearbetet. Ta gärna kontakt med kommunens tjänstemän eller
politiker för dialog och fördjupad information.
Hallstahammars kommun har ett ansvar för utveckling av
den lokala demokratin och ekonomin. Även kommunens invånare har ett stort intresse av att vår kommun har en positiv
utveckling. Men vi är en del av en globaliserad värld. Det
innebär att vi är beroende av samarbete och intresse från andra aktörer i en gemensam strävan att stimulera till utveckling i kommunen, i länet och i landet.
Vi hoppas därför på ett stort och brett intresse från privatpersoner, näringsliv, föreningsliv, myndigheter och riksorganisationer för att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för
en fortsatt positiv utveckling av vår härliga kommun, som
har förutsättningar att ge så mycket till så många.

Catarina Pettersson
Kommunstyrelsens ordf.
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1. INLEDNING
1.1. Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen utgör kommunens nuvarande bedömning av hur mark och vattenområden i kommunen i stora drag kommer
att användas och hur bebyggelsen utvecklas
under de närmaste 10 åren. Enligt plan- och
bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en
aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela område.
Översiktsplanen har tre viktiga funktioner.
Den utgör:
• en vision för kommunens framtida utveckling,
• en vägledning för kommunens och andra
myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning,
• en dialog mellan kommunen och staten
om de allmänna intressenas innebörd,
deras avgränsning samt hur de kan tillgodoses.
Översiktsplanen är en viktig grund för större
samhällsinvesteringar, bevarande och säkerställande av värdefulla tillgångar, t.ex. naturoch kulturmiljöer. Den är även en överenskommelse mellan stat och kommun, främst
vad gäller synen på riksintressen.
Planen ska redovisa allmänna intressen och
de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas
vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden. Riksintressen ska anges särskilt. Strävan är att skydda människorna, naturen och miljön i övrigt mot störningar och
att förbättra miljötillståndet i vid mening.
Av planen ska framgå grunddragen i markoch vattenanvändningen. En ändamålsenlig
struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar
ska främjas. Planen ska vara långsiktig och
övergripande.
Översiktsplanen ska vidare redovisa kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska
utvecklas och bevaras. Här avses förutom
bebyggelse, även anläggningar, vegetation,
parker och andra grönområden.

laga kraft handling

Av planen ska framgå hur kommunen avser
att tillgodose de redovisade riksintressena
och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.
Planens innebörd och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas av planhandlingarna. För
bedömning av miljön behöver normalt upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande
för vare sig myndigheter eller enskilda, utan
ska ge vägledning för efterföljande beslut
såsom detaljplaner, bygglov och andra tillståndsbeslut. En väl utarbetad översiktsplan
ger kommunen god handlingsberedskap och
effektiviserar den fysiska planeringen.
Myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget till översiktsplan ska beredas
tillfälle för samråd. Syftet är att förbättra
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planförslaget ska vidare
ställas ut under minst två månader. Beslut att
anta eller ändra översiktsplanen ska fattas av
fullmäktige.
Kommunens första översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige 1991-03-21. Till 1991
års plan hör ett antal fördjupade översiktsplaner.
I och med att fullmäktige antar denna översiktsplan upphör den tidigare översiktsplanen antagen 1991-03-21 samt fördjupad översiktsplan för Hallstahammars tätort antagen
1991-03-21 och fördjupad översiktsplan för
Kolbäcks tätort antagen 1991-10-21 att gälla.

1.2 Uppdrag och arbetsorganisation
Översiktsplanen är ett omfattande dokument, som spänner över många olika intresseområden. Att lägga lika stor vikt vid alla
aspekter är praktiskt och politiskt omöjligt.
Kommunledningen har därför angivit inriktning på översiktsplanen, genom att peka
ut vissa frågor som särskilt viktiga. Det över-
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gripande direktivet för översiktsplanearbetet är den politiska visionen Det goda livet
i storstadens närhet - Vision 2015, se även
kap. 2 Mål och visioner. I planarbetet tolkas
visionens framtida anspråk på mark- och
vatten under de kommande åren. Visionen
sätts in i olika sammanhang där kopplingen
till hållbar utveckling synliggörs. Ett ytterligare sammanhang att här lyfta och beakta
är det regionala, där översiktsplanens ianspråktagande av kommunens vision utgör en
del av regionens uppställda mål för hållbar
utveckling, På detta sätt synliggörs även den
ömsesidiga relationen mellan Hallstahammars kommuns översiktsplan och Västmanlands läns regionala utvecklingsprogram.
Det senare programmet lyfter fram sex insatsområden:
•
•
•
•
•
•

En god vardag
Livslångt lärande
Företagande och arbete
Ett effektivt transportsystem
Energi för framtiden
Regional identitet

Översiktsplanen visar hur kommunens vision och det regionala utvecklingsprogrammets fem områden länkas samman och tar
sig fysiska uttryck.
Initiativ till att ta fram en ny översiktsplan
togs av kommunstyrelsen. En politisk styrgrupp bildades där bland annat KS och KF:s
ordföranden samt tekniska nämndens och
byggnadsnämndens ordföranden ingick.
Tekniska kontoret fick sedan uppdraget att
arbeta fram förslag till ny översiktsplan. En
arbetsgrupp bildades där tjänstemän från
olika förvaltningar samt konsulter deltog.
Översiktsplanearbetet startade med att ta
fram underlag som beskrev nuläget i Hallstahammars kommun. Ett tidigt samråd
hölls med Länsstyrelsen i februari 2008, där
information utbyttes och nya planeringsunderlag inhämtades. Planens uppbyggnad och
struktur diskuterades översiktligt. Inför det
fortsatta arbetet anordnades en workshop
där politiker och tjänstemän diskuterade
visioner för Hallstahammars kommuns utveckling i ett 20 års perspektiv. Resultatet av
arbetet redovisades i form av visionsskisser
för Hallstahammar, Kolbäck och Ströms-
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holm. Därefter hölls annonserade möten
med allmänheten samt med organisationer
och olika intresseföreningar för att få ytterligare synpunkter på de visionsdokument som
hade tagits fram. Synpunkterna har därefter
bearbetats och behandlats politiskt samt på
tjänstemannanivå för att komma fram till ett
förslag till ny översiktsplan.

1.3. Översiktsplanens delar
– läsanvisning
Översiktsplanen omfattar två delar. Dessutom finns en konsekvensbeskrivning.
Del 1 Allmän del beskriver visioner för
kommunens utveckling samt mål för olika
sektorer. De olika sektorerna beskrivs och
förslag på åtgärder redovisas i rekommendationer.
Del 2 Områdesvisa rekommendationer
innehåller beskrivningar och rekommenda
tioner för delområden som täcker hela
kommunens yta. För de olika områdena redovisas mark- och vattenanvändning och väsentliga allmänna intressen som bör beaktas
vid användningen av marken samt rekommendationer om hur de viktigaste allmänna
intressena ska beaktas. För tätorterna Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm finns
fördjupade beskrivningar av förändringsbehov och utvecklingspotential.
Till planen hör även en Konsekvensbeskrivning, som redovisar översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, övriga konsekvenser samt påverkan på miljömål,
riksintressen och miljökvalitetsnormer samt
behov av uppföljning för att långsiktigt utvärdera planens konsekvenser.
Ett omfattande underlagsmaterial har legat
till grund för översiktsplanen, se under avsnittet Referenser.
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2. HALLSTAHAMMAR OCH OMVÄRLDEN
2.1 Kommunen i regionen
Hallstahammars kommun ligger i västra delen av Mälardalen i Västmanlands län. Kommunen har totalt drygt 15 000 invånare, varav drygt 10 000 personer bor i centralorten
Hallstahammar och knappt 2 000 personer
bor i Kolbäck. Kommunen är förhållandevis
liten med en landareal på 171 km2. Befolkningstätheten är 88 invånare per km2.
Angränsande kommuner är Västerås, Eskilstuna, Kungsör, Köping och Surahammar.
Kommunen ligger centralt i Mälardalen och
har goda förbindelser till närliggande kommuner både via väg- och järnvägsförbindel-

ser. Med tåg tar det mindre än 15 min till
Västerås centrum och en dryg timme till
Stockholms central. Järnvägsstationer finns i
Hallstahammar och i Kolbäck och på sikt blir
det förhoppningsvis även tågstopp i Strömsholm. En utbyggnad av mötesmöjligheter för
tåg på linjen Västerås-Ludvika beräknas ge
en ännu tätare tågtrafik genom Hallstahammar. Inom en överskådlig framtid väntas en
utbyggnad av E18 till motorväg.
E18 går i öst-västlig riktning genom kommunen strax söder om Hallstahammars
tätort. Söderut, över Kvicksundsbron, når
man snabbt till Eskilstuna. I nordsydlig
riktning går väg 252 från Kvicksund mot
Surahammar.

Hallstahammars kommun med närmaste omgivningar.
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2.2 Nationellt sammanhang
Hallstahammars kommun har ett ur många
synpunkter centralt och bekvämt läge. Kommunen ligger vid Mälarens norra strand,
vilket ger närhet till två stora hamnar inom
cirka 20 km avstånd. Hamnarna i Västerås
och Köping är de största i Mälaren och via
dem kan man från kommunen nå praktiskt
taget hela världen med miljövänliga transporter. Europavägen Västerås-Oslo löper
någon kilometer från kommunens centralort Hallstahammar. Med järnvägen kan man
från kommunen resa i alla riktningar via
Stockholm-Göteborg, Uppsala-Norrköping
eller sträckan Sala-Västerås-Ludvika.
Den s.k. ”Räta Linjen” - d.v.s. riksväg 56
mellan Gävle och Norrköping - är en mycket
viktig del av det nationella stamvägnätet och
sträckan trafikeras mycket av långdistanstransportörer som på detta sätt undviker att
passera Stockholms stad. Sträckningen tangerar kommunens yttre gräns och bara cirka
5 km från Kolbäck, varför också denna väg
knyter samman kommunen med övriga Sverige. Särskilt som Kvicksundsbron på väg
56, som är en del av ”räta linjen”, passerar

Mälaren och öppnar smidiga kommunikationsmöjligheter mot södra delen av landet.
Med bil kan man välja en nordlig eller sydlig väg runt Mälaren för att nå Stockholms
norra eller södra delar inom cirka 90 min.
Restiden med tåg till huvudstaden är cirka
75 min. En flygplats finns i Västerås, inom
30 km från Hallstahammar. Förbindelserna
med Arlanda International Airport är goda.
Kommunen har ett mycket förmånligt läge
ur transport- och kommunikationssynpunkt.
Detta bör beaktas i planeringen så att mark
reserveras för förändringar i infrastrukturen.
Kommunen är relativt liten till ytan och
sträcker sig över två terrängtyper. På mindre
än 15 minuter kan man färdas från det öppna
landskapet i söder till de typiska bergslagsskogarna i norr. I söder finns våtmarkerna,
naturreservaten och det rika fågellivet. I
norr finns bären, svampen, lodjur, rådjur och
älg. Men man kan också färdas mellan två
olika kulturer; I söder finns slottsmiljön runt
Strömsholms slott och den anrika ridskolemiljön med sin miltära historia. I norr finns
stålindustrin och dess historiska miljöer. Där
finns också både äldre och modernare vat-

Naturreservatet Sörkvarnsforsen i centrala Hallstahammar.
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tenkraftverk. Genom kommunen rinner Kolbäcksån med byggnadsminnet Strömsholms
kanals anläggningar. På sin väg ned genom
kommunen sänker sig Kolbäcksån 50 höjdmeter. Sänkningen tas upp av Strömsholms
kanals slussar. Mitt i de centrala delarna av
tätorten Hallstahammar finns Mellansveriges sista outbyggda forssträcka, naturreservatet Sörkvarnsforsen.
Kommunen har ett mycket rikt natur- och
kulturliv där både dåtid och nutid möts i en
attraktiv blandning. Detta ger kommunen
stora möjligheter att utveckla besöksnäringen. Flera områden är unika och av riksintresse.
Närheten till den stora staden Västerås med
cirka 130 000 invånare och Köping med
cirka 25 000 invånare och de nära väg- och
järnvägsförbindelserna innebär att kommundelarna Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar har nära till både storstad och småstad, med bl.a. två lasarett och rikt utbyggd
samhällsservice inom bekvämt avstånd.
Kommunen ska utveckla ”det goda livet i
storstadens närhet”!

2.3 Internationellt sammanhang
Hallstahammar har sedan lång tid täta kontakter utanför landets gränser. Kommunen
har flera betydande företag som har en stor
export till andra länder. Affärsförbindelser
och kontakter människor emellan betyder att
Hallstahammars kommun står väl rustade
för en internationaliserad ekonomi med utvecklad handel och kulturella kontakter över
gränserna. Via samarbete inom Stockholm
Business Alliance, utnyttjas den gemensamma kraften hos 48 kommuner, de flesta
belägna i Stockholmsområdet, för främst
internationell marknadsföring och etableringspolitik.
Hallstahammars kommun är en mångkulturell kommun allt sedan arbetskraftsinvandringen som började på 40-talet, först med
italienare och finländare, sedan jugoslaver
fram till slutet av 60-talet. Under 70-talet öppnade Hallstahammar en av Sveriges
största flyktingmottagningar för kvotflyktingar i första hand från Sydamerika, Turkiet och Kurdistan. Under 90-talet öppnades

Järnvägsstationen i Hallstahammar underlättar ”det goda livet i storstadens närhet”.
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förläggningsverksamheten igen, den gången
för att ta emot krigsdrabbade från forna Jugoslavien genom balkankriget som innebar
att framförallt Bosnier sökte skydd i Sverige. Under 2000-talet har det varit personer
från Irak, östra Afrika och forna Sovjet som
sökt asyl i Sverige. Många som fått uppehållstillstånd under årens lopp har blivit kvar
i Hallstahammar samtidigt som kommunen
haft avtal om att ta emot ca 70 nya svenskar
varje år. Inflyttningen från främmande län-

der har bidragit till att invånarantalet varit
stabilt under senaste tioårsperioden.
Den stora invandringen från Finland har
inneburit att nära 23 procent av kommunens
invånare har finsk härstamning och Hallstahammars kommun har därför utsetts till
finskt förvaltningsområde, vilket bl.a. innebär att viktig samhällsinformation ska vara
tillgänglig på det finska språket. En särskild
informatör har anställts.

Kommunen har många internationella kontakter. En bild från PRO Finska Hallstahammar med Seniordansarna HEIVARIT.
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2.4 Kommunala visioner
Kommunfullmäktige antog 2007-09-24 visioner för Hallstahammars kommun för perioden 2008-2015. Samtliga nämnder, bolag
och kommunalförbund i kommunkoncernen
ska arbeta för att visionerna förverkligas. Ett
viktigt instrument för detta är översiktsplanen. Planen bör utformas så att ett genomförande av visionerna är möjligt.

Med visionen ”det goda livet i storstadens
närhet” som grund innehåller översiktsplanen mål som är inriktade främst mot den
fysiska planeringen. Målen är vidare avsedda att spegla viktiga förutsättningar för en
attraktiv kommun att verka och bo i. Målen
ska vara kännetecken för kommunen och väl
spridda inom kommunen och bland allmänheten.

Visioner 2008-2015 för Hallstahammars kommun.
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Följande visioner har antagits:
Det goda boendet
En attraktiv och trygg boendemiljö erbjuds i
hela Hallstahammars kommun, såväl i tätorter som på landsbygd.
Vi har attraktiva tomter till bra priser. Här
finns en mångfald av boendeformer med god
tillgänglighet och ett levande centrum med
fri parkering. Vi har en fortsatt positiv befolkningsutveckling.
Vi har en avgiftsfri kollektivtrafik som möjliggör resande inom kommunen till och från
arbete, fritid och nöje.
Vi har cykelvägar som gör det möjligt för
våra invånare att ta sig fram inom hela kommunen.
Vi har en så väl utbyggd IT-kommunikation
att den med lätthet kan möta framtidens krav
och personliga behov.
Den goda miljön
Hallstahammars kommun lever enligt principerna för kretsloppstänkande och ekologisk hänsyn.
Våra kommunala verksamheter, företagen
och hushållen arbetar för ett hållbart nyttjande av våra miljö- och naturresurser. Det
är en utveckling som håller i längden.
Våra natursköna omgivningar och rekreationsområden, från Mälaren till Bergslagen,
är väl kända, bevaras och är öppna för alla.
Till oss kommer människor från när och
fjärran för avkoppling och upplevelser utöver det vanliga.
Hos oss kan alla hitta sin oas, vid strandkanten, i det öppna landskapet, i skogen eller i
de levande tätorterna.
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Den goda servicen
Hallstahammars kommun erbjuder goda
möjligheter att utvecklas genom kulturella
aktiviteter, utbildning och i möten med andra.
Vår förskola, grundskola och gymnasium
tillhör de allra bästa i landet och ger våra
barn och ungdomar goda förutsättningar för
ett gott liv.
Våra äldre och funktionshindrade är trygga
och erbjuds service anpassad till deras särskilda behov.
Hallstahammars kommun förknippas med
ett levande kulturliv.
Vi har ett rikt och varierat föreningsliv. Vi
satsar särskilt på att våra barn och ungdomar
har en meningsfull och aktiv fritid.
Vi är bra på att möta medborgarnas behov
och förväntningar och vi är en kommun som
använder våra resurser på ett effektivt sätt.
Det framgångsrika näringslivet
Här trivs ett dynamiskt och framgångsrikt
näringsliv. En fortsatt positiv utveckling är
viktig för Hallstahammars kommun.
Vi har ett företagsklimat präglat av god samverkan mellan kommun och näringsliv, som
stödjer befintliga företag, attraherar nya och
stimulerar till nyföretagande.
Hallstahammars kommun är en överraskande kommun värd att besöka. Här finns populära evenemang, möjlighet till övernattning
och ett unikt historiskt landskap.
Kommunens landsbygd är levande med både
gröna näringar och nya tjänsteföretag.
Vi sätter Strömsholms kanal i centrum och
utvecklar verksamheter från norr till söder.
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2.5. Befolkningsprognos och
arbetspendling
Befolkning
Hallstahammars kommun hade 2011-01-01
15 175 invånare. Det innebär att antalet invånare ökat under de senaste åren och man
kan framöver förvänta sig en befolkningsökning. De senaste årens positiva utveckling
står i stark kontrast till den minskning av
antalet invånare som följde i spåren av krisen för stålindustrin på 1970- och 80-talen.
Som mest hade kommunen 19 107 invånare
år 1971.

Befolkningsstrukturen framgår av befolkningsdiagrammet nedan, där fördelning på
kön och ålder framgår. Befolkningsstrukturen har också förändrats över tiden. Andelen
äldre har ökat.
Barn- och ungdomskullarna varierar under
olika år, se diagram nedan. Antalet födda
har under ett antal år minskat från cirka 250
födda/år till cirka 180 födda/år. Födelsetalet
synes ha stabiliserat sig runt cirka 180.
Antalet barn med en eller två utlandsfödda
föräldrar är något lägre i Hallstahammars
kommun än riksgenomsnittet. Av kommunens barn, 1-17 år, är 94 % födda i Sverige
och 75 % har föräldrar som båda är födda i
Sverige.

Antal invånare i Hallstahammars kommun 1980-2020.

Folkmängd i Hallstahammars kommun 31 december 2008.
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Arbetspendling
Kommunikationerna i länet har förbättrats väsentligt sedan mitten av 1990-talet.
Arbetspendlingen kommunerna mellan är
viktig för att ge befolkningen möjlighet till
en större arbetsmarknad, men också för att
förse företagen med anställda som har rätt
kompetens.
Arbetspendlingen över kommungränsen är
stor. Det gäller både inpendling och utpendling. Senaste statistiken är från 2006 och visar att 1 904 personer pendlade in till arbete i
kommunen och 2 665 pendlade ut till arbete
i annan kommun. De största strömmarna är
till och från Västerås.
Mellan 1997 och 2004 ökade utpendlingen
från Hallstahammar till Västerås och Surahammar med cirka 20 % och till Eskilstuna
med drygt 45 %.

Utpendling till,
kommun
Västerås
Köping
Surahammar
Eskilstuna
Stockholm
Övriga
Totalt
Inpendling från,
kommun
Västerås
Surahammar
Köping
Eskilstuna
Arboga
Övriga
Totalt

Män
1 000
175
79
78
54
204
1 590
Män
518
182
134
48
20
201
1 103

Kvinnor Båda
könen
736
1 736
108
283
65
144
47
125
22
76
87
291
1 065
2 655
Kvinnor
Båda
könen
399
917
123
305
124
258
43
91
8
28
104
305
801
1 904

Pendlingsmöjligheterna är goda i Hallstahammar.
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3. HÅLLBAR UTVECKLING
3.1 Långsiktigt hållbar
utveckling
Det övergripande målet för arbetet mot en
hållbar utveckling är att skydda människors
hälsa, bevara den biologiska mångfalden,
hushålla med uttaget av naturresurser så att
de kan nyttjas långsiktigt samt att skydda
natur- och kulturlandskap.
Riksdagen antog 2006 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk
strategi för hållbar utveckling. I visionen
om det hållbara samhället är målet solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan länder
och mellan generationer. Utgångspunkten
är att vi människor inte får leva i dag på
ett sätt som förstör våra barns eller framtida
generationers möjlighet att leva ett gott liv.
Hållbar utveckling är ett förhållningssätt
som aktivt ska präglas av:

Främja en hållbar tillväxt
Det innebär att tillväxten drivs av dynamiska
marknader, en stark välfärdspolitik och en
progressiv miljöpolitik. Skrivelsen behandlar också mer generellt vilka förutsättningar
och verktyg som behövs för ett effektivt genomförande och för att hållbar utveckling
som mål, metod och förhållningssätt skall
främjas.

3.2 Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet är att skapa goda
livsmiljöer för våra efterkommande. Miljömålen ska vara vägledande i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.

• Långsiktighet – inte kortsiktighet

Flera av miljöproblemen är globala och kräver internationell samordning, men åtgärder
på kommunal nivå kan bidra till att förbättra situationen. De nationella miljömålen är:

• Nyttja – inte utnyttja

1. Begränsad klimatpåverkan

• Understödja – inte undergräva

2. Frisk luft

• Samverka – inte motverka

3. Bara naturlig försurning

Utifrån detta har fyra strategiska utmaningar lyfts fram.

4. Giftfri miljö

Bygga samhället hållbart
Det innebär att vidareutveckla goda levnadsvillkor genom fysisk planering, regional utveckling, infrastruktursatsningar
samt utveckling av boende- och stadsmiljöer.

5. Skyddande ozonskikt

Stimulera en god hälsa på lika villkor
Det innebär att skapa förutsättningar för en
god hälsa för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

9. Grundvatten av god kvalitet

Möta den demografiska utmaningen
Det innebär att vidta åtgärder inom ett flertal politikområden för att klara den demografiska utmaningen i dess ekonomiska och
sociala dimensioner.

laga kraft handling

6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag

11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Miljömål 10 och 14 omfattar hav och fjäll
och berör därför inte Hallstahammars kommun.
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Länsstyrelsen har 2005 fastställt regionala
miljömål för Västmanlands län.

munen satsar även på att stimulera till ökad
gång- och cykeltrafik genom att föreslå fler
gc-vägar som förbinder tätorter med varandra.

I lägesrapporten Når vi miljömålen? från
2009 har länsstyrelsen sammanställt hur
man bedömer att miljömålen kommer att
uppnås inom uppsatta tidsramar. Nedan redovisas de nationella miljömålen och länsstyrelsens bedömning att uppnå målen.

Kommunal inriktning:
• Utöka gång- och cykelvägnätet.
• Satsa på miljövänliga tjänstebilar. Utbilda
tjänstemän i eco-driving.
• Utveckla energirådgivningen.
• Revidera kommunal energiplan.

3.3 Regionala miljömål

Hallstahammars kommun arbetar med åtgärder inom ramen för miljömålsarbetet.
Kommunen har ännu inget samlat dokument med kommunala miljökvalitetsmål.
Kommentarer ges nedan för vissa delmål
som ännu inte uppfyllts och som bedöms
som angelägna i samband med översiktsplanearbetet.

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Utsläppen av fossil koldioxid i länet har
minskat med närmare sex procent över perioden 1990-2007. Västmanland har förutsättningar att klara det långsiktiga målet om
att till år 2050 släppa ut 4,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Det förutsätter emellertid att regionala insatser görs för
omställning till fossilfrihet och att det nationella omställningsarbetet går framåt. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön
är positiv.
Kommentar
Hallstahammars kommun satsar på en utvecklad avgiftsfri kollektivtrafik, vilket är
en del i att begränsa klimatpåverkan. Kom-

16

del 1

Frisk luft
Luften skall vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bristfälligt dataunderlag och faktiska överskridanden av generationsmål för luftkvalitet gör att bedömningen för Västmanlands
del är att miljömålet endast kan klaras om
ytterligare åtgärder vidtas. Det bristfälliga
kunskapsunderlaget behöver också åtgärdas
för att korrekta bedömningar ska kunna göras. Utvecklingsriktningen för tillståndet i
miljön är positiv.
Kommentar
Delmålet om minskat utsläpp av flyktiga organiska ämnen fram till 2010 ser inte ut att
klaras i länet. Den största utsläppskällan är
lösningsmedel.
Aktuella mätningar av luftkvaliteten saknas
för Hallstahammars kommun.

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning skall underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller
kulturföremål och byggnader.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Att högst 5 % av sjöarna ska vara drabbade
av försurning som orsakats av människan är
orealistiskt så länge kalkningsbehovet kvarstår. Länsstyrelsens mål är att behöva kalka
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högst 10 % av länets sjöar 2010. Detta innebär att dessa fortfarande är drabbade av försurning. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv. Målet är mycket svårt
att nå inom den utsatta tidsramen även om
ytterligare åtgärder genomförs.
Kommentar
Hallstahammars kommun saknar sjöar som
berörs av målet.
Kommunen berörs av delmålet för markförsurningen av skogsmark, där målet bedöms
kunna uppnås.
Delmål för minskade svavelutsläpp bedöms
inte uppnås inom länet, men däremot bedöms delmålet minskade kväveutsläpp kunna uppnås. Avsaknad av data/mätningar gör
dock bedömningarna osäkra.

Giftfri miljö
Miljön skall vara fri från ämnen och metal�ler som skapats i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Att halterna av naturfrämmande ämnen
ska vara nära noll kommer att vara svårt att
uppnå, bl.a. eftersom kemiska ämnen läcker
ut ur de varor vi använder. Ett alternativ är
att tillverka varor som är läcksäkra. Det är
teoretiskt genomförbart, men tar lång tid att
uppnå. Ett annat alternativ är att tillverka
ämnen som när de kommer ut bryts ned till
andra ämnen. Med dagens teknik och användningssätt bedöms det vara mycket svårt
att nå målet.
Kommentar
Det delmål som främst berör frågor som hanteras i översiktsplanen är att förorenade områden ska vara identifierade och inventerade
för de områden som utgör stor och mycket
stor risk och att kunskaps- och planeringsunderlaget ska vara inarbetat i Länsstyrelsens
regionala underlagsmaterial (RUM) samt i
kommunernas översiktsplaner. Inventeringsarbete pågår på länsnivå för att komplettera
kunskapsunderlaget som inte är heltäckande.

laga kraft handling

Befintligt planeringsunderlag (RUM) är inarbetat i Hallstahammars översiktsplan.
Kommunen arbetar med förorenade områden
utifrån den branschvisa MIFO-klassificering
som tas fram i samverkan med Länsstyrelsen
och deltar i ett länsprojekt där syftet är att
MIFO-klassificera alla nedlagda deponier.
Delmålet att länets recipienter ska skyddas
från förorenat dagvatten berör mark- och
vattenanvändningen i kommunen. Inom länet pågår projekt med frivilliga undersökningar hos företag och dagvattenrening från
vissa vägar. Frågan om belastning på dagvattennätet är viktig vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken.
Kommunal inriktning:
• Mängden avfall ska minimeras.
• Användningen av svårnedbrytbara naturfrämmande ämnen och produkter ska
minimeras.

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Måluppfyllnaden är till största del avhängig
den lagstiftning som finns på området. Efterlevnaden på detta område skiljer sig inte
i Västmanland från riket. Användningen
av ozonnedbrytande ämnen bedöms kunna
vara avvecklad i Västmanland inom en generation. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv.
Kommunal inriktning:
• Uttjänta vitvaror inlämnas för återvinning.
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Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning i den yttre miljön.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Läget i länet skiljer sig inte från den nationella bedömningen. Målet är möjligt att nå
inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts
in/genomförs. Utvecklingsriktningen för
tillståndet i miljön är positiv, men gällande
människors hälsa, avseende hudcancerfall,
är den däremot negativ.
Kommunal inriktning:
• Ingen ska få försämrad hälsa på grund av
inomhusmiljön.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bedömningen för länet, liksom för landet i
sin helhet, är att det blir mycket svårt att nå
miljökvalitetsmålet; Ingen övergödning till
år 2020. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv.
Utsläppen av näringsämnen till luft och vatten fortsätter att minska i länet såväl som i
landet som helhet. Beroende på storskaliga
naturliga flöden av kväve och fosfor samt
den långa återhämtningstiden minskar dock
inte effekten av övergödningen i miljön lika
tydligt. Det innebär att det miljötillstånd
som anges i miljökvalitetsmålet kommer att
vara svårt att nå inom en generation.
De största utsläppen av näringsämnen kommer från jordbruket samt enskilda och kommunala avlopp. De områden där behovet av
åtgärder är störst är jordbruket och enskilda
avlopp. Arbetet med vattenförvaltningen
kan ge ökad tyngd åt åtgärdsarbetet.
Kommentar
Det nationella delmålet om minskad fosfortillförsel har regionalt kompletterats med att
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även omfatta minskning av kväve. I enlighet
med Mälarens vattenvårdsförbunds ”Miljömål för Mälaren” har det regionala målet
formulerats så att utsläppen ska minska kontinuerligt. Liksom i ”Miljömål för Mälaren”
ses en minskning med 10 % som en rimlig
ambitionsnivå.
En åtgärd för att minska näringstillförseln
från jordbruket till sjöar och vattendrag är att
anlägga skyddszoner för att minska ytavrinningen. Arealen skyddszoner 2008 är cirka
1 000 hektar inom länet.
Kommunens reningsverk i Mölntorp ska
byggas om. Kväverening införs 1 juni 2011.
Inom länet finns en arbetsgrupp som arbetar med att minska utsläppen från enskilda
avlopp.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bedömningen för länet, liksom för landet
i sin helhet, är att det är möjligt att nå miljökvalitetsmålet; Levande sjöar och vattendrag till år 2020 om ytterligare åtgärder sätts
in. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
Vattenförvaltningsarbetet kommer på sikt
att resultera i en förbättrad vattenmiljö. Kunskapen om kulturmiljövärden med anknytning till vatten är bristfälliga och värdena
är därmed svåra att skydda. Exploateringstrycket mot stränderna för bostadsbebyggelse är stort.
Åtgärder som krävs för att generationsmålet
ska nås är bland annat att: begränsa näringsläckaget, säkerställa kantzoner runt vattenmiljöer, åtgärda vandringshinder i våra
vattendrag med särskilt fokus på ål, asp och
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annan lekvandrande fisk, bättre kartläggning och skydd av natur- och kulturvärdena
i vatten, omprövningar av vattendomar och
bilda skyddsområden för flodkräfta.
Kommentar
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön bedöms av länsstyrelsen som positiv
med undantag för kulturmiljöerna. Arbetet
med restaurering av de mest bevarandevärda kulturmiljöerna i anslutning till vatten är
mycket eftersatt eftersom det saknas resurser
både för identifiering och för restaurering.
Hallstahammars kommun ingår i ett vattenförbund vars verksamhet består av recipientkontroll, vattenreglering, rensning och
underhåll.
Arbete pågår med att ta ställning till vilka
strandområden som bedöms vara lämpliga
för landsbygdsutveckling.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Grundvattnet i Västmanland är generellt
sett av god kvalitet. Länsstyrelsen bedömer
att miljökvalitetsmålet till största del kommer att klaras. Den mänskliga påverkan på
grundvattnet innebär inte en negativ påverkan på grundvattnets kvalitet eller uttag av
grundvatten som är större än vad som återskapas. Mätningar som har genomförts styrker denna goda bild av länet. Bedömningen
av att miljömålet inte kan nås utan ytterligare åtgärder motiveras av påverkan av vägsalt
i vattentäkten för Surahammar. Det är också
av betydelse att det råder brist på underlag
för en säker bedömning av miljökvalitetsmålet i sin helhet. Trenden för delmålet går
inte att bedöma med nuvarande underlag.
Kommentar
Vatten är något av de mest självklara i våra
liv. Vatten är dessutom vårt viktigaste livsmedel. Hallstahammars kommuns vattenförsörjning tillgodoses från grundvatten-
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täkten i Näs. Hallstahammars kommuns
dricksvatten håller en god kvalitet, förutom
någon halt av fluorider. Den förhöjda fluoridhalten är kännetecknande för den grusås
som vattentäkten är belägen på. För att få en
bättre kemisk sammansättning på dricksvattnet infiltreras åvatten från Strömsholms
kanal till konstgjort grundvatten.
För att säkerhetsställa ett bra drickvatten i
dag och i framtiden måste det finnas vattenskyddsföreskrifter och vattenskyddsområde.
Nuvarande skyddsföreskrifter och skyddsområde ska ses över och revideras.
En förstudie pågår genom Trafikverket rörande vattenskydd längs E18.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bedömningen för länet, liksom för landet i
sin helhet, är att det är möjligt att nå miljökvalitetsmålet; Myllrande våtmarker till år
2020 om ytterligare åtgärder sätts in. Det går
inte att se någon tydlig utvecklingsriktning
för tillståndet i miljön.
I Västmanlands län finns betydande areal
våtmark i länets centrala och norra delar.
Många av myrarna är i större eller mindre
omfattning, påverkade av diken. Arbetet med
att skydda de mest värdefulla opåverkade
myrarna pågår, men det är osäkert när delmålet om långsiktigt skydd för våtmarker
kan nås. För att generationsmålet ska uppnås
är det viktigt att ingen ytterligare dikning av
myrar eller sumpskogar sker. Det är också
viktigt att torvtäkt inte bedrivs på hydrologiskt opåverkade, eller på andra sätt värdefulla, myrar. I kalkstråket kring Fagersta och
Norberg finns ett flertal rikkärr med höga
naturvärden. Dessa rikkärr är i flera fall i
behov av skötselåtgärder som igenläggning
av diken, röjning och slåtter. Slättbygden i
söder är nästan helt torrlagd för jordbruksändamål, och arealen våtmark där måste öka
genom återskapande eller nyanläggning av
våtmarker.
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Kommentar
Hallstahammars kommun har inga våtmarker som ingår i myrskyddsplanen för länet.
Länsstyrelsen avråder från byggen av skogsbilvägar som kan påverka objekt i skyddsklasserna ett till tre enligt Länsstyrelsens
våtmarksinventering, liksom andra våtmarker med höga värden.

delsen av skogar i närheten av tätorter. Dessa
är av stor strategisk betydelse för allmänhetens rekreation och hälsa. En inventering
med identifiering av skogar med höga sociala värden (upplevelsevärden) har gjorts på
skogmark som ägs av kommunen.

Kommunal inriktning:
• Områden med särskilda natur- och eller
rekreationsvärden ska beaktas.

Kommunal inriktning:
• Områden med särskilda natur- och eller
rekreationsvärden ska beaktas.
• Skogarnas biologiska mångfald värnas.
• Skogens betydelse för naturupplevelser
och friluftsliv tas tillvara.

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet
ska nås inom en generation.

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Inriktningen är
att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bedömningen för länet, liksom för landet i
sin helhet, är att det blir mycket svårt att nå
miljökvalitetsmålet; Levande skogar till år
2020. Det går inte se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
I Västmanlands län ska 6 400 hektar skogsmark skyddas genom avsättningar av mark
till naturreservat, biotopskyddade områden
och områden med naturvårdsavtal. Detta arbete går framåt men kräver fortsatt tilldelning av resurser. Även skyddet för forn- och
kulturlämningar behöver mer insatser. Andelen död ved i länets skogar har ökat, vilket
är positivt eftersom död ved är ett livsvillkor
för många hotade växt- och djurarter. Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter
fortsätter. Arbetet med att utveckla och tydliggöra skogens sociala värden har påbörjats,
men här återstår mycket. Sammanfattningsvis återstår mycket arbete innan målet för
levande skogar kan nås.
Kommentar
Skadenivån inom skogsbruket på kända
forn- och kulturlämningar är hög. Därför
behövs omfattande insatser kring kunskapsuppbyggnad, utbildning och information.
Skogsstyrelsen har påbörjat arbetet med att
lyfta skogens sociala värden, särskilt bety-
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Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bedömningen för länet är att det blir mycket
svårt att nå miljökvalitetsmålet; Ett rikt odlingslandskap till år 2020. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ. Bedömningen för länet är mer pessimistisk än
för landet som helhet.
Landsbygdsprogrammet är den huvudsakliga kraft som verkar för att nå de regionala
målen. Villkoren för innevarande period
(2007-2013) är dock inte tillräckligt goda
för att kunna förväntas leda till en ökning
av den välhävdade betesmarksarealen, att
antalet småbiotoper och vattenmiljöer börjar
öka i stället för att minska eller att odlingslandskapets bebyggelsemiljöer bevaras. Det
finns åtgärder i programmet som kan verka i
gynnsam riktning, men dessa är långt ifrån
tillräckliga. För landskapets byggnader saknas tydliga mål och risken kvarstår att äldre
byggnader förfaller och rivs på grund av
bristande underhåll.
Kommentar
Målet kräver ökad tillgång på betesdjur.
Det finns stora områden i länet (Engsö,
Strömsholm, Svartådalen med flera) vars
attraktionskraft är helt beroende av tillgång
på betande djur. Bristen på betesdjur är ett
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generellt problem varför förmedling mellan
markägare och djurägare är viktig.
Kommunal inriktning:
• Andelen jordbruksmark i kommunen ska
i möjligaste mån bibehållas.
• Odlinglandskapets kulturhistoriska byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden bevaras och utvecklas.
• Odlingslandskapets värde för landskapsbild, friluftsliv, turism och andra sociala
värden bevaras eller utvecklas.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bedömningen för länet, liksom för landet i
sin helhet, är att det blir mycket svårt att nå
miljökvalitetsmålet; God bebyggd miljö till
år 2020. Det går inte se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
Miljökvalitetsmålet är komplext. Inom några
områden bedömer Länsstyrelsen att det blir
mycket svårt att nå målet i ett generationsperspektiv. Det gäller frågor som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller, avfallsgenerering och inomhusmiljö. Orsaken till
detta är att effektiva styrmedel saknas eller
inte används. Att befintliga styrmedel inte
används kan bero på resursbrist men också
på mål- och intressekonflikter, till exempel
när det gäller att bygga nya bostäder i centrala men bullerutsatta lägen.
Kommentar
Enligt delmålen så ska planeringsunderlag omfatta program och strategier för hur
olika frågor som rör fysisk planering och
samhällsbyggande ska hanteras vad gäller
samhällsstrukturer som bidrar till minskad
bilanvändning, tillvaratagande av kulturhistoriska och estetiska värden, grön- och
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vattenområden i tätorter, effektiviserad energianvändning, säkerhetsrisker samt trygg
och säker bebyggelse och miljö. Länsstyrelsen konstaterar att resurserna i kommunerna för att ta fram program och strategier
utöver det som behövs för aktuella produktionsinriktade planarbeten är generellt sett
små. Länsstyrelsen har mycket begränsade
resurser att ta fram nya planeringsunderlag
särskilt anpassade till kommunernas behov. Riktade medel till länsstyrelserna att ta
fram underlag för kommunernas arbete och
riktade bidrag till kommunerna för strategierna kan vara åtgärder som bidrar till att
målet uppfylls. Förändringstrycket på den
bebyggda miljön, inklusive kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse, är stort. Länsstyrelsen
konstaterar att det nuvarande kunskapsläget
är bristfälligt. Hallstahammars kommun vill
särskilt framhålla brister vad gäller de kulturhistoriska värdena i den bebyggelse som
uppförts från 1950-talet och framåt.
Kommunen instämmer i behovet av ett förbättrat planeringsunderlag och har för avsikt
att upprätta en grönstrukturplan för Hallstahammars tätort samt ett uppdaterat och
reviderat KMV-program för kulturminnesvården. Västmanlands läns museum har tagit fram en förstudie/kommunberättelse om
modernismen i Västmanland. Hallstahammars moderna kulturarv är intressant i det
avseendet.
Länsstyrelsen framhåller att ingen av länets kommuner har något handlingsprogram
för att minska antalet störda av trafikbuller.
Hallstahammars kommun har inte tagit fram
någon bullerkartläggning för hela kommunen. Bullerutredningar har gjorts i enskilda
lokala ärenden. Bullerproblem kan finnas i
bostadsområden belägna i närheten av järnvägen där tungt gods fraktas.
Länsstyrelsen framhåller beträffande delmålet om högsta radonhalt i bostäder, skolor
och förskolor att kunskapsunderlaget är bristande och att radonsaneringstakt är låg, vilket gör att målet, i likhet med på nationell
nivå, bedöms mycket svårt att nå. I Hallstahammars kommun är skolor, förskolor och
bostäder i hyresrätter kartlagda och åtgärdade vad gäller radon. Bostadsrätter är kartlagda men enstaka saneringsåtgärder kvarstår.
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Villafastigheter är i stort kartlagda inom s.k.
högriskområden, men i normal- och lågriskområden saknas delvis kartläggning.
Kommunal inriktning:
• Vid markexploatering ska ekologiska aspekter beaktas.
• Områden med särskilda natur-, kulturoch /eller rekreationsvärden ska beaktas.
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och
utvecklas.
• Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, service
och kultur.
• En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning
och omvandling av befintlig bebyggelse.
• Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av
god kvalitet finns och förutsättningarna
för säker gång- och cykeltrafik är goda.
• Naturgrus nyttjas endast när ersättnings-

material inte kan komma ifråga med hänsyn till användningsområdet.
• Antal bostäder och rekreationsområden
där människor störs av buller ska minimeras.
• Närhet till service är viktig och bör beaktas.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Läget 2009 för måluppfyllelsen i Västmanlands län
Bedömningen för länet, liksom för landet i
sin helhet, är att det blir mycket svårt att nå
miljökvalitetsmålet; Ett rikt växt och djurliv
till år 2020. Det går inte att se någon tydlig
utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
Trots omfattande insatser har utvecklingen
för den biologiska mångfalden inte förbätt-

Ängs- och betesmarker på Billingen.

22

del 1

ÖVERSIKTSPLAN 2011

laga kraft handling

KAPITEL 3 | HÅLLBAR UTVECKLING

rats i den omfattning som krävs för att nå
målet. Miljökvalitetsmålet är beroende av att
åtgärder genomförs även under andra miljömål. Att miljökvalitetsmålen; Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap inte bedöms
kunna nås påverkar måluppfyllelsen för Ett
rikt växt- och djurliv. En del i svårigheten
att nå målet till år 2020 beror på att de biologiska processer som påverkar utbredning
och förekomst av djur och växter tar lång tid.
Framöver behöver även klimatförändringarnas effekt på den biologiska mångfalden
analyseras. Förutsättningen för att kunna nå
målet är att anslagen för biologisk mångfald
inte minskar.
Kommentar
Kunskapsunderlaget beträffande förekomst
av hotade arter är i dagsläget bristfälligt, åtminstone inom områden som inte omfattas
av särskilt skydd genom reservatsbildning
etc. Kunskapsunderlaget behöver förbättras
genom inventeringar, särskilt i obebyggda
områden där exploatering planeras ske. Här
kan interaktiva hjälpmedel som oberoende
Artportalen och SLU:s Artdatabanken vara
värdefulla.
Inom kommunen värdesätts Kolbäcksån
mycket högt för dess växt- och djurliv och
därmed potential för rekreation och friluftsliv. En viktig specifik åtgärd är att skapa fria
vandringsvägar för vattenlevande organismer i Kolbäcksån.

3.4 Klimat- och energistrategi
Det svenska klimatarbetet bedrivs på flera
nivåer. Dels på nationell och regional nivå
i Sverige, dels inom EU och dels globalt.
Svensk klimatpolitik har under senare år utvecklats mot en starkare EU-integration och
ett djupare internationellt samarbete.
Regeringens målsättning för klimatarbetet
är att Sverige ska vara en ledande förebild
för ett modernt samhälle som är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser, och där en
tillväxtvänlig politik kan bedrivas i samklang med jordens klimatvillkor.
Som grund för klimat- och energipolitiken
ligger propositionerna En sammanhållen
energi- och klimatpolitik (två delar: klimat
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respektive energi). Åtgärder föreslås för utsläppsminskningar av växthusgaser.
En stor del av energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser sker i städer. Delegationen för hållbara städer hanterar och beslutar om ekonomiskt stöd för utvecklingen
av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till
att minska utsläppen av växthusgaser och
är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder
med integrerad stadsplanering och applicerad miljöteknik.
Västmanlands län tog under 2008 fram Klimat- och energistrategin för länet. Strategin
ska vara ett steg vidare i ett samordnat arbete inom länet för att nå uppsatta mål inom
energi- och klimatområdet.
Det långsiktiga målet för energiområdet
i länet är att Västmanland ska vara ett föregångslän när det gäller minskning av resurs- och energiförbrukning samt utsläpp av
klimatgaser. Före år 2050 ska länets energiförbrukning och utsläpp av klimatgaser ha
närmat sig en nivå som motsvarar den ekologiska andelen i ett globalt perspektiv. Västmanland ska bidra till en rättvis fördelning
av världens resurser och förebygga negativa
konsekvenser av utsläpp av klimatgaser.
Strategin fram till år 2020 bygger på fyra insatsområden:
• Minskad total förbrukning av energi i
Västmanlands län.
• Effektivisering av energianvändningen
genom bl.a. effektivare transporter och
effektivare energianvändning i bostäder
och lokaler.
• Byte av bränsle och ökad andel förnybar
energislag.
• Övriga utsläpp av klimatgaser.
Hallstahammars kommun arbetar med att
ta fram en ny energiplan som kommer att
innehålla mål för energianvändningen samt
en handlingsplan. Kommunen arbetar även
med att ta fram en handlingsplan och inriktning för energieffektiviseringsarbetet tillsammans med Hallstahem AB. När det är
klart återstår arbete med att ta fram en strategi för arbetet samt investeringsplanering
och uppföljningsrutiner.
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3.5 Övriga nationella mål
3.5.1 Arkitektur, formgivning och
design
Regeringen har tagit fram ett handlings
program för arkitektur och formgivning som
ska ligga till grund för att utformningen av
vår miljö, landsbygd, städer, byggnader och
föremål tillmäts större betydelse i vardagslivet.
I handlingsprogrammet finns följande mål
för arkitektur, formgivning och design:
• Arkitektur, formgivning och design ska
ges goda förutsättningar för sin utveckling.
• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte
underställas kortsiktiga ekonomiska
överväganden.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i
befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas.

• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur,
formgivning, design och offentlig miljö
ska stärkas och breddas.
• Offentligt och offentligt understött byggande, inredning och upphandling ska på
ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.
Svensk arkitektur, formgivning och design
ska utvecklas i ett fruktbart internationellt
samarbete.

3.5.2 Folkhälsa
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från
elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan,
det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för målen är
fördelade mellan olika aktörer och nivåer i
samhället. Det övergripande målet i folk
hälsoarbetet är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen”.

Boende med social gemenskap är en viktig grund för god folkhälsa.
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De folkhälsomål som är tillämpliga inom
översiktsplaneringen är:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomisk och social trygghet
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Ökad hälsa i arbetslivet
• Sunda och säkra miljöer och produkter
• Ökad fysisk aktivitet
Länsstyrelsen och Landstinget i Västmanland har i skriften Liv & miljö i Västmanland lyft fram relationen mellan miljön och
människors hälsa. I rapporten framhålls att
det vi är bra på är att uppnå miljömålet för
klimatpåverkande utsläpp samt att motionsvanorna ökar. För att vi ska lockas ut behöver parker och andra grönområden i tätorterna bli mer inbjudande att vistas i, och det
måste bli lättare att nå större naturområden
utanför städerna.
Fysisk aktivitet i olika former gagnar en god
folkhälsa. En av målsättningarna i översiktsplanen är att förbättra tillgängligheten både
mellan och inom tätorterna genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Ökad tillgänglighet stimulerar till promenader och
cykelturer.
Ängs- och hagmarker behöver öka i yta och
få ökad skötsel. Dessutom finns stora områden som är förorenade med miljögifter och
dessa behöver därför åtgärdas.
Inför framtiden behöver vi uppmärksamma
att drygt 2/3 av flerbostadshusen har högre
radonvärden än tillåtet och att andelen fossila bränslen behöver minska.

3.5.3 Jämställdhet
I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom
alla väsentliga områden i livet. Det innebär
att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras
i såväl beslutsfattande, som i planering och
utförande av en verksamhet.

Följande nationella mål har antagits.
Övergripande mål.
• Kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
Delmål
• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt
och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.
• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och
män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet
livet ut.
• En jämn fördelning av det obetalda hemoch omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och
ha möjlighet att ge och få omsorg på lika
villkor.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.
I plan- och bygglagen har jämställdhetsperspektivet lyfts fram i lagens portalparagraf,
1 kap. 1 §, där det framhålls att bestämmelserna i lagen syftar till att främja ”en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden”.

3.5.4 Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989 och
godkändes av Sveriges riksdag 1990. Barnkonventionen formulerar barns och ungas
behov i termer av mänskliga rättigheter. Den
har 54 artiklar och bygger på fyra viktiga
grundprinciper:
• Barnet har rätt till likvärdiga villkor och
ska skyddas mot alla former av diskriminering.
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut.
• Barnets rätt till liv och utveckling.
• Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och
få den respekterad.
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Detta innebär bl.a. att den fysiska miljön ska
utformas som:
• Goda boendemiljöer med möjlighet till
trygg lek och träffpunkter.
• Goda förutsättningar för en stimulerande
fritid.
• Säker trafikmiljö.
Kommunens inriktning är att översiktsplanen ska ge den fysiska planeringen förutsättningar för god kollektivtrafikförsörjning,
park- och naturmark och trygga gång- och
cykelvägar inom tätorterna. Dessa planeringsinriktningar är angelägna ur ett barnperspektiv, så att en god miljö för barnen
säkras under såväl dagtid som fritid. Barn
behöver park- och lekytor som är väl integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås
av barnen via säkra gång- och cykelvägar.

3.5.5 Tillgänglighet
Enligt regeringens proposition 2000/2001:48,
Tillgänglighet till offentliga lokaler och på
allmänna platser, bör tillgängligheten till
allmänna platser och befintliga lokaler vara
åtgärdade vid utgången av 2010.
Den 1 juli 2001 utökades kraven i plan- och
bygglagen angående krav på tillgänglighet
till att, utöver tillgänglighet till byggnader,
även omfatta åtgärder i samband med iordningställande och ändring av allmänna platser och områden för andra anläggningar än
byggnader. Krav infördes också på att enkelt
åtgärdade hinder mot tillgängligheten och
användbarheten för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga ska undanröjas i befintliga lokaler och på allmänna
platser.
Hallstahammars kommun håller på att ta
fram en tillgänglighetsstrategi, baserad på
FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
och dess artiklar, kallad Agenda 50. Funktionsnedsatta definieras som personer med
varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar.
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I tillgänglighetsstrategin anges ett antal mål,
utifrån:
• konventionens syfte, definitioner, allmänna principer och allmänna åtaganden,
• konventionens artiklar om jämlikhet och
icke-diskriminering av kvinnor respektive barn med funktionsnedsättning,
• konventionens artiklar om medvetandegörande och tillgänglighet,
• konventionens artiklar om rätten till liv,
frihet och personlig säkerhet,
• konventionens artiklar om rätt att inte utsättas för tortyr, våld eller övergrepp samt
skydd för den personliga integriteten,
• konventionens artiklar om rätt till fri rörlighet och att leva ett självständigt liv,
• konventionens artiklar om yttrandefrihet
och respekt för privatlivet,
• konventionens artiklar om levnadsstandard och deltagande i offentligt liv och
kulturliv,
• konventionens artiklar om hälsa, habilitering och rehabilitering,
• konventionens artikel om arbete och sysselsättning.

3.5.6 Transportpolitiska mål
De transportpolitiska målen antogs av riksdagen år 2009. Det övergripande målet för
svensk transportpolitik är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare
och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp
funktionsmål och hänsynsmål, med ett antal
prioriterade områden.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive
mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö
och hälsa. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas till
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.
Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
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4. BOENDE
4.1. Mål
• Planeringsberedskap finns för kommande behov av skolor, förskolor, äldrebostäder, särskilt boende, vårdinrättningar
och dylikt. Frågan ska aktualiseras i
samband med planuppdrag.
• Tillgång till parkmark och närnatur tillgodoses.
• En blandning av bostadstyper och upplåtelseformer eftersträvas, för att uppnå
en allsidigt sammansatt social struktur
som främjar kontakter mellan generationer och kulturer.
• Trygghet och tillgänglighet eftersträvas.

Den nya översiktsplanen syftar bland annat
till att göra det möjligt att bygga fler bostäder i kommunen. Ambitionen är att planera
för en ökande befolkningsutveckling i framtiden. Vilka typer av bostäder som kommer
att efterfrågas beror bland annat på befolkningsstruktur och åldersfördelning. Även om

Nybyggda och ombyggda bostäder i Hallstahammars kommun.

Nytt centralt flerbostadshus i Hallstahammar, ett experimenthus där effektivt industriellt byggande testades.
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inflyttningen kommer att förändra befolkningsstrukturen, kan man utifrån nuvarande
åldersfördelning i kommunen konstatera att
antalet äldre (65 år och äldre) kommer att
öka. Behovet av marklägenheter och seniorbostäder ökar.
Bostadsmarknaden i kommunen präglas av
enkelheten att skaffa en önskad bostad. Tillgängligheten med bl.a. hissar i flerbostadshus förbättras successivt. Bostadsområdenas utformning skapar sociala nätverk med
bl.a. trygghet, trivsel och liten brottslighet
som följd. Väl tilltagna grönstråk finns i bostadsområdena och det är nära till naturen
med stora ströv- och rekreationsområden.
Bo kvar hos oss är en gemensam strategi
från Hallstahem och kommunen för att underlätta för äldre och funktionshindrade att
leva ett fortsatt tryggt liv i flerbostadsboenden trots tilltagande omsorgsbehov. Genom
att inventera hela bostadsbeståndet, öronmärka särskilt lämpliga lägenheter för målgruppen och sedan rikta investeringar mot
dessa lägenheter för att bättra tillgängligheten, kan behoven mötas på ett bra sätt. Ett
tryggt boende förutsätter också att de sociala
kontakterna kan bibehållas eller utvecklas.
Kommunen har därför startat två stycken
mötesplatser för äldre med personalbemanning där ett brett aktivitetsutbud finns.

ma med synpunkter på förbättringsåtgärder
av den fysiska miljön för att den ska upplevas tryggare, säkrare och mer tillgänglig. Det
kan vara fråga om träd, buskage, förbättrad
belysning, trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Polisens Volontärer, ett samverkansprojekt
mellan kommunen och polisen. Volontärerna är polisens förlängda arm mot allmänheten och kan främja trygghet genom t.ex.
nattvandringar, informationskampanjer mot
t.ex. langning, tillgreppsbrott bland äldre,
uppföljning av brottsoffer, hastighetsövervakning m.m.
Grannsamverkan är ett beprövat sätt att öka
den sociala samvaron och förebygga brott. I
Hallstahammar pågår en utvecklad grannsamverkan som innebär att alla kontaktombud och även andra intresserade kan ingå i
ett nätverk med polisen och kommunen för
mottagande av information via SMS-meddelanden. Informationen kan både vara av varnande karaktär och informerande. Ett nästa
steg planeras genom att kommunikationen
också kan föras via webben med särskild
behörighet, något som möjliggör ömsesidig
information samt omfattande text och bilder.
Frånsett möjligheterna att förebygga brott så
kommer alla i nätverket att känna en delaktighet och intresse för grannsamverkan, vilket gör det långsiktigt hållbart.

Trygghetsboende för äldre finns vid Hästhovsvägen. Ett trygghetsboende innebär att
boendet är kategoriserat till en målgrupp, att
nära tillgång finns till hemtjänst liksom aktiviteter i huset samt möjlighet att äta och fika
gemensamt. I huset finns också tillgång till
övernattningsrum för besökande.

Trygghet och trivsel
Kommunens arbete med att främja ökad
trygghet för medborgarna
Genom kommunens trygghetsfrämjade- och
brottsförebyggande råd initieras olika främjade och förebyggande insatser för att kommunen ska upplevas som en trygg plats att
bo och verka i. Nedan följer exempel på insatser:
Trygghets- och tillgänglighetsinventeringar.
Föreningar och enskilda uppmanas inkom-
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Brukslinjen, en avgiftsfri busslinje som trafikerar
Kolbäcksådalen från Virsbo i norr till Kvicksund
i söder.
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4.2. Flerbostadshus

4.2.2. Rekommendationer

4.2.1. Nuläge
I kommunen finns totalt ca 7 600 lägenheter, varav ca 3 700 lägenheter i flerbostadshus. Det är ca 49 % av bostadsbeståndet. Av
flerbostadshusen är ca 75 % upplåtna med
hyresrätt och 25 % med bostadsrätt. Av de
cirka 2 600 lägenheterna med hyresrätt ägs
ca 2 500 eller 96 % av AB Hallstahem. Mellan 1990 och 2006 har ca 100 nya lägenheter i flerbostadhus byggts i centrala Hallstahammar.
Byggnaderna är en del av det moderna samhällets kulturarv och speglar kommunens
historia. Sedan 1970-talet har det funnits ett
stort överskott av lägenheter i flerbostadshus. Det har främst berört Hallstahammars
tätort. Under 1990-talet uppkom också ett
överskott i Kolbäck. Sedan 1980-talet har ca
1 000 lägenheter rivits i Hallstahammar och
ca 100 i Kolbäck.
Av de ca 3 700 lägenheterna i flerbostadshus är ca 850 tillgängliga från markplanet
eller med hiss. I ett särskilt projekt kallat;
Bo kvar hos oss, inventeras tillgängligheten
i syfte att bättre använda lägenheter med
god tillgänglighet.

• För att kunna tillgodose framtida behov
av lägenheter i flerbostadshus ska lämpliga bostadsområden anges i de fördjupade områdesbeskrivningarna för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm.
• Målet på lång sikt är att den helt övervägande delen av lägenheterna i flerbostadshus ska vara tillgängliga för alla.
Det är också viktigt att den yttre miljön är tillgänglig för alla, Projektet ”Bo
Kvar hos Oss” medverkar till en sådan
utveckling, Det innebär bl.a. installation
av hissar i trapphus och förbättring av
den yttre miljön. Behovet av tillgänglighet är särskilt stort i centrala delar där
många äldre bor.
• Följande prioritering bör gälla för
hissar:
1. Centralt belägna byggnader.
2. Trapphus med många lägenheter.
3. Minst en trappuppgång i varje stadsdel/
kvarter.

Flerbostadshus i Kolbäck.
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• En viktig faktor för att äldre ska kunna
bo kvar i sina lägenheter är rymliga och
moderna badrum. AB Hallstahem satsar idag stora resurser på stambyten i
det äldre bostadsbeståndet. En fortsatt
prioritering på badrumsrenoveringar är
angelägen och särskilt viktigt är det att
i möjligaste mån skapa anpassade och
rymliga badrum.
• Bra tillgänglighet är också väsentlig för
barnfamiljer.
• Om ytterligare rivningar måste genomföras är det angeläget att de planeras
med hänsyn till stadsbilden och förutsättningarna att använda marken till annat än flerbostadshus. Byggnader som
blir kvar måste upplevas som en del av
tätorten med naturlig kontakt med andra
byggnader och områden.

4.3. Småhus
4.3.1. Nuläge
I kommunen finns totalt ca 3 900 lägenheter i småhus. Byggnaderna är en del av det
moderna samhällets kulturarv. Stora småhusområden byggdes under perioden 19601990. Därefter upphörde byggandet nästan
helt. Under senaste åren har småhusbyggandet tagit ny fart. Efterfrågan är nu relativt
stor och planeringen är inriktad på ett årligt
bostadsbyggande på ca 40 småhus.
Kommunen värnar om en levande landsbygd och vill skapa goda förutsättningar för
dem som väljer att bosätta sig utanför tätorterna. Boende på landsbygden kan bidra till
att viss service upprätthålls och ge möjlighet för lantbrukare till extra sysselsättning.
Ett par nya områden med sammanhållen
bebyggelse pekas ut i översiktsplanen, s.k.
LIS-områden (Se vidare kapitel 7). Bebyggelse på landsbygden kan även tillkomma
på privat initiativ. Översiktsplanen anger
till stöd generella riktlinjer för enstaka avstyckningar.

Småskalig trähusbebyggelse i Borgåsund.
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4.3.2. Rekommendationer

4.4. Fritidshus

• För att kunna tillgodose framtida behov
av småhus ska lämpliga bostadsområden
anges i de fördjupade områdesbeskriv
ningarna för Hallstahammar, Kolbäck
och Strömsholm.

4.4.1. Nuläge

• Vid eventuell förtätning av småhusområden är det viktigt att små insprängda
grönområden behålls.
• Kommunen är i grunden positiv till byggande på landsbygden. Utöver plan- och
bygglagens generella regler vill kommunen särskilt lyfta fram hänsyn till
landskapsbild och terräng, områdets
karaktär och lokala byggnadstradition,
vatten- och avloppsförsörjning samt en
prioritering av lokaliseringar i närheten
av kollektivförsedda stråk.

I kommunen finns relativt få fritidshus. Det
rör sig om ca 250 stycken. Samlad bebyggelse med fritidshus finns bara vid Hammarängen norr om Hallstahammar. I övrigt
är fritidshusen spridda.
Omvandling av fritidshus till permanent
bostäder sker i liten omfattning. Ibland övergår äldre permanentbostäder på landsbygden
till fritidshus.

4.4.2. Rekommendationer
• Efterfrågan på nybyggnad av fritidshus
i kommunen ska tillgodoses. Hänsyn till
natur- och kulturvärden ska dock beaktas.
• Kommunen har en positiv inställning till
omvandling av fritidshus till permanent
bostäder. En viktig förutsättning är dock
att va-frågan kan lösas tillfredsställande.

Fritidshus på Billingen, söder om Strömsholm.

laga kraft handling

ÖVERSIKTSPLAN 2011

del 1

31

KAPITEL 4 | BOENDE

4.5. Hästgårdar
4.5.1. Nuläge
Hästnäringen är på stark frammarsch i Sverige. Under de senaste trettio åren har antalet hästar tredubblats i Sverige. En stor del
av den hästrelaterade verksamheten bedrivs
på landsbygden, många gånger som komplement till annan verksamhet. Hästar och
hästhållning spelar därmed en viktig roll för
landsbygdsutvecklingen och kan utgöra en
drivkraft att flytta från storstan till en landsbygdskommun som Hallstahammar.
Verksamheterna i Strömsholm med ridcentrum och djursjukhus bidrar till att öka attraktiviteten för så kallade hästgårdar, d.v.s.
bostadstadsmiljöer som möjliggör att även
ha hästhållning i mindre skala i anslutning
till bostaden.
Generella rekommendationer och riktlinjer finns för skyddsavstånd till djurhållning
med ett avstånd på 500 meter från bostäder.
Flera myndigheter och verk framhåller att de
riktlinjer och riktvärden som har presenterats ska vara till ledning vid en bedömning i
det enskilda fallet, men att det är kommunen
och länsstyrelsen som gemensamt ansvarar för hur skyddsavstånden ska tillämpas.

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en skrift
om Hästar och bebyggelse, underlag för fysisk planering. Rekommendationerna gäller
främst förändringar och nybyggnation.
Skyddsavstånd till djurhållning i glesbebyggda områden bör kunna tillämpas med
större flexibilitet än tätbebyggda områden.
Koncentration av hästallergen är starkt beroende av vindriktning och styrka. Stora
byggnader bromsar spridningen av allergen.
Topografi, klimat och andra geografiska/fysiska förutsättningar bör alltså vägas in vid
bedömning av en hästanläggnings påverkan
på omgivningen. Områdets karaktär bör
också vägas in, om det är en lantlig miljö bör
hästhållning kunna tillåtas. Miljödomstolen
har i ett antal fall bedömt att djurhållningsverksamheter tillåts i en lantlig miljö.

4.5.2. Rekommendationer
• Kommunen är positiv till etablering av
hästgårdar.
• Kommunen anser att skyddsavstånden
till djurhållning bör bedömas i de enskilda fallen och ta hänsyn till lokala
förhållanden. Se vidare avsnitt 14.3
Luftföroreningar.

Hästgård i Bärsta.
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5. UTBILDNING, VÅRD OCH OMSORG
5.1. Mål

5.2. Barnomsorg

• För de yngre finns barnomsorg och skolor i hemmets närhet.

5.2.1. Nuläge

• Kommunen är känd för att kunna erbjuda barnomsorg utan väntetid.
• Gymnasiet är utformat så att det lockar
flertalet ungdomar till utbildning på hemmaplan.
• Kommunen uppfyller väl behovet av bostäder med särskild service.
• Utbildnings- och omsorgslokaler används effektivt. Det innebär att befintliga
lokaler nyttjas där så är möjligt.

Kommunen erbjuder sedan lång tid barn
omsorg utan att föräldrar behöver vänta på
en plats.
För närvarande finns följande förskolor som
drivs av kommunen:
Strömsholm
Myran
Koltrasten
Brinken
Duvan
Humlan
Jan-Pers backe
Nyckelpigan
Trollsländan

Sofielund
Centrum
Centrum
Knektbacken
Duvhällarna
Tågstationen
Lövboås
Tunalundsvägen
Östra Nibble

Strömsholm
Kolbäck
Kolbäck
Hallstahammar
Hallstahammar
Hallstahammar
Hallstahammar
Hallstahammar
Hallstahammar

En enskild förskola finns i Östra Nibble.

Fredhemsskolan.
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Kommunen bedömer att behovet av platser
i barnomsorgen kommer att öka de närmaste åren.

5.3. Utbildning
5.3.1. Nuläge
Grundskolor för lägre årskurser finns enligt
följande:

5.2.2. Rekommendationer
• Kommunal barnomsorg ska i största
möjliga mån finnas i hemmets närhet.
• En god miljö såväl inne som ute ska erbjudas.
• Park- och lekytor som är väl integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan
nås av barnen via säkra gång- och cykelvägar ska finnas.

Strömsholms skola
Vallbyskolan
Nibbleskolan
Fredhemsskolan
Näslundsskolan

Strömsholm
Kolbäck
Hallstahammar
Hallstahammar
Hallstahammar

Högstadieskolor (årskurs 6-9) finns på Tunboskolan i Kolbäck och Lindboskolan i Hallstahammar. För resursskola används lokaler
i Eldsbodahuset i Hallstahammar.
Organisationen av gymnasieskolan står inför
en större förändring genom elevernas rätt att
välja program och gymnasieskola på andra
orter, vilket gör kommunens planering av
gymnasieutbildningen mer komplex. I Hallstahammar finns gymnasium.
I Strömsholm bedrivs ridutbildning. Där utbildas bl.a. ridinstruktörer och ridlärare.

Barnomsorg i närhet till boendet underlättar vardagen för barnfamiljer.
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Behovet av skollokaler varierar mellan åren.
Det är därför viktigt att kommunen på ett
flexibelt sätt förmår anpassa sig till de skiftande behoven över åren. Befintliga skolor
bedöms kunna tillgodose behoven. Anpassning av lokaler efter nya krav på verksamheter kan komma att behövas.

5.3.2. Rekommendationer
• Målet om skolor för yngre i hemmets
närhet är viktigt om barnen ska klara sig
själva till skolan. Eftersom skolan även
till viss del används för fritidsaktiviteter har avståndet till skolan betydelse för
möjligheten att delta i olika aktiviteter.
Avståndet mellan bostad och skola bör
helst inte vara mycket längre än 1 km.
Det är också viktigt att skolvägarna är
säkra. Barn under 12 år är inte mogna
att bedöma avstånd, hastigheter m.m.

• Skolor för de yngre bör även fortsättningsvis finnas i såväl Strömsholm, Kolbäck som Hallstahammar.
• Ändamålsenliga och välskötta lokaler
samt en god yttre miljö bör känneteckna
kommunens skolor.
• Kantzowska gymnasiet är av stor betydelse för kommunen. För den enskilde
och för den lokala arbetsmarknaden blir
en högre utbildning allt viktigare. Gymnasiet bidrar också till att människor vill
bosätta sig i kommunen. Kommunen
bör därför så långt möjligt verka för att
gymnasieutbildningen är attraktiv, bl.a.
med ändamålsenliga lokaler, tilltalande
miljö och anpassade kommunikationer.
• Ridskolan i Strömsholm och utbildningarna där är också av stor betydelse för
kommunen.

Del av ridskolans verksamhetsområde.
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5.4. Vård och social omsorg
5.4.1. Nuläge
Särskilt boende för äldre finns i kommunen
på Strandgården i Kolbäck och på Ädelstenen
och Lövåsen i Hallstahammar. Strandgården
inrymmer både äldreboende, gruppboende
för dementa och dagvård. Lövåsen har äldreboende, gruppboende för dementa och
kortidsplatser. Ädelstenen har äldreboende,
gruppboende för dementa, dagverksamhet,
kortidsplatser och en rehabiliteringsenhet.
I Hallstahammar finns Hästhoven som är
ett trygghetsboende för äldre. På Hästhoven
finns gemensamhetsutrymmen för olika aktiviteter, med bl.a. aktivitetsvärdinnor. Det
finns också möjlighet att servera mat i gemensamma utrymmen.
Hemtjänst är lokalt placerade i både Kolbäck
och Hallstahammar för personer som bor i
eget boende.
Gruppbostäder och servicebostäder för personer med en funktionsnedsättning finns på
Eriksgatan, Smörblommevägen, Brinkvägen, Nibblegatan, Lövsångarvägen, Västtunagatan, Äggsjögatan i Kolbäck och Hästhovsvägen. Verksamheten är omfattande för
en kommun av Hallstahammars storlek.
Vid bl.a. Furan, Västra Fabriken och Smörblommevägen i Hallstahammar, bedrivs
bl.a. daglig sysselsättning för personer med
en funktionsnedsättning.

5.4.2. Rekommendationer
• Äldreomsorgens verksamheter ska fortsätta att utvecklas för att den äldre ska
känna trygghet, få en god omvårdnad
och rehabilitering och möjligheter till
aktiviteter för ett meningsfullt socialt
liv.
• För att även fortsättningsvis stärka individen arbetar äldreomsorgen vidare på
anhörigstöd, väntjänst och uppsökande
verksamhet. Mötesplatser för de äldre
ska utvecklas både i Kolbäck och Hallstahammar. Hemtjänsten ska samverka
mer aktivt med alla aktörer runt brukaren, för att den äldre ska kunna bo kvar
hemma så länge som möjligt. Platserna
på de särskilda boendena ska ses över,
och rutiner skapas för att ge de finsktalande brukarna ett bra bemötande på sitt
eget språk.
• Fler boendeplatser för personer med en
funktionsnedsättning föreslås tillgodoses genom tillbyggnader av befintliga gruppbostäder, ordinärt boende, nybyggnad av specialanpassade bostäder
eller genom anpassning/tillbyggnad av
befintliga bostäder.
• Bra familjeläkarmottagningar är väsentliga för kommunens invånare. Vården är
landstingets ansvar.

Familjeläkarmottagning finns vid vårdcentralen i Hallstahammar och på Herrevad
i Kolbäck. Hammarhälsan har lokaler vid
järnvägsstationen i Hallstahammar.
I avsnitt 2.5 finns prognoser hur befolkningen kommer att förändras. Enligt dessa ökar
antalet äldre och därmed behovet av platser
inom äldreboendet. Ett fortsatt stort behov
av boende och verksamheter för personer
med funktionsnedsättning förutses också.
Äldreomsorgen i kommunen har påbörjat ett
omorganisationsarbete för att se över gamla
verksamheter och utveckla nya möjligheter
för att de äldre och deras närståendes behov
ska tillgodoses.
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6. NÄRINGSLIV
De sex insatsområdena är:

6.1 Näringsliv allmänt

• En god vardag

6.1.1. Regional utveckling
För att stimulera en regional utveckling av
Västmanlands län och göra det bästa av
länets förutsättningar och resurser har ett
gemensamt regionalt utvecklingsprogram
(RUP) utarbetats för Västmanlands län
2007-2020. Programmet visar vilka insatser
som det behöver fokuseras på för att stärka
länets tillväxt och skapa förutsättningar för
en hållbar regional utveckling. Programmet
fungerar som ett paraply för andra utvecklingsarbeten, som till exempel det regionala
tillväxtprogrammet, olika strukturfondsprogram inom EU, länsplaner för infrastrukturområdet, landsbygdsprogram och program
inom miljöområdet. Det regionala utvecklingsprogrammet har tagits fram i samverkan med länets kommuner, landstinget,
Västmanlands Kommuner och Landsting
(VKL) samt andra myndigheter och organisationer.

• Livslångt lärande
• Företagande och arbete
• Ett effektivt transportsystem
• Energi för framtiden
• Regional identitet

6.1.2. Kommunens näringsliv
I Hallstahammar finns ett näringslivskontor
för rådgivning och information. I uppdraget
ligger även visning av mark och lokaler.
Näringslivet i Hallstahammars kommun
domineras kraftigt av tillverkningsindustri,
med cirka 35 % av arbetstillfällena i kommunen, huvudsakligen män. Det är ungefär
dubbelt så mycket som riksgenomsnittet.
Inom vård och omsorg är cirka 17 % sysselsatta, merparten kvinnor. Cirka 13 % är
sysselsatta inom utbildning och forskning.

Arbetstillfällen i Hallstahammars kommun 2007.
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Inom handel och kommunikation är knappt 10 % sysselsatta,
betydligt färre än genomsnittet
i riket. Ett par procent är sysselsatta inom de areella näringarna. Fördelning av arbetstillfällen på olika näringsgrenar
framgår av figur på föregående
sida.
De olika näringsgrenarna finns
närmare beskrivna i efterföljande avsnitt.

Tillverkningsindustrin är dominerande näringsgren i kommunen.
(Bilden är från TPC.)

Västra Fabriken, äldre industribyggnader.
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6.2. Industri, kontor och hantverk
6.2.1. Mål
• Kommunen har en god plan- och markberedskap som tillgodoser de allra flesta önskemål om lokalisering och egenskaper på mark för industri, kontor och
hantverk.
• Fördelaktiga markpriser och tomträttsupplåtelser samt snabb och god service med bl.a. kommunala beslut och
tillstånd kännetecknar kommunens näringslivspolitik.

6.2.2. Nuläge och framtid
Hallstahammars kommun har ett utmärkt
läge i expansiva Stockholm-Mälarregionen.
Närhet till avsättningsmarknader och underleverantörer gör kommunen till ett gott alternativ för företagsetablering. Härifrån når
man snabbt hela Mälardalen med tåg eller
bil. Västerås, Eskilstuna, två hamnar och en
flygplats ligger cirka en halvtimme bort och
Stockholm nås på drygt en timme.
Bruksorten Hallstahammar har förändrats
till ett modernt samhälle, med många företag i varierande branscher. Kring företagen
Sandvik, Bulten och Stena Recycling finns
stora industriområden, som inte är detaljplanelagda. Utbyggda industri- och hantverksområden med detaljplaner finns vid Jutboda
och Tallbacken. För nyetablering av industrier och hantverk finns tomter inom detaljplanelagda områden på Eriksberg och Södra
Nibble.

laga kraft handling

I Kolbäck finns ett flertal mindre företag på
utbyggda industri- och hantverksområden
med detaljplaner på Herrevad och Vänsta.
Vid Vallby finns obebyggd detaljplanelagd
mark som är möjlig att bebygga, efter det att
gator och ledningar anlagts. I västra delen
av Kolbäck har företaget Rani Produktion
en industri på icke detaljplanelagd mark.
I Sörstafors har Fritsla Mekaniska en industri på detaljplanelagd mark.
I Mölntorp har Intra AB en industri på icke
detaljplanelagd mark.
Förutom lokaler i anslutning till industrier
finns i Hallstahammar kontorslokaler i bl a
centrum, Kanalhuset, Västra fabriken och
Företagarum. Vid Hallstahammars tågstation finns detaljplanelagd mark för kontor
och hantverk. I Strömsholm finns kontorslokaler i Ridsportens hus.

6.2.3. Rekommendationer
• Vid val av lokalisering av en nyetablering bör stor vikt fästas vid miljöaspekter. Det område och den tomt bör väljas
som totalt sett bedöms lämpligast.
• Det är angeläget att etablerade företag
kan utvecklas så långt som möjligt. Stor
försiktighet bör därför iakttas med att
tillåta bostäder och andra störningskänsliga verksamheter i närheten av
industriområden. Det kan leda till krav
på begränsningar av verksamheten och
försvåra utnyttjandet av industriområdet.
• För redan ianspråktagna industri-, kontors- och hantverksområden som saknar detaljplan bör planläggning ske när
större utbyggnader aktualiseras.
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6.3.2. Nuläge

6.3. Handel
6.3.1. Mål
• Hallstahammars och Kolbäcks centrum
är tillgängliga för alla, miljövänliga, attraktiva, säkra och trygga offentliga platser samt verkliga knutpunkter för affärsliv och möten av skilda slag.
• För att behålla ett levande och sammanhållet centrum strävar kommunen mot
att nyetableringar ska ske på ett sådant
sätt att centrumbilden behålls.
• Avgiftsfria parkeringar med god tillgänglighet, som täcker behovet också vid
stor belastning, finns i Hallstahammars
och Kolbäcks centrum.

I Hallstahammars centrum finns ett relativt
bra utbud av kommersiell service. Bland annat finns tre stora livsmedelsbutiker. De bidrar i väsentlig utsträckning till att attrahera
kunder också till specialvaruhandeln. Handeln i Hallstahammar är främst koncentrerad till centrum.
I Kolbäcks centrum finns en livsmedelsbutik och några specialvaruaffärer. I Kolbäck
har utbudet av kommersiell service märkbart
minskat under de senaste 20 åren.
Utanför Hallstahammars och Kolbäcks centrum finns få affärer, förutom handel med
skrymmande varor och handel kopplad till
hantverk. Sådan handel finns på industriområdena.

Nytt foto

Hallstahammar har ett samlat centrum med en genomgående gågata.
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Handeln, speciellt specialvaruhandeln, är utsatt för en hård konkurrens från närliggande
större orter, särskilt Västerås. Genom avgiftsfria väl tilltagna och välbelägna parkeringar samt en bra koncentration av affärer
drar dock handeln i Hallstahammar en del
kunder från andra kommuner.
Handeln i Hallstahammar och Kolbäck har
dock fått konkurrens från det nya köpcentrum som byggts i anslutning till IKEA:s
etablering väster om Västerås. Inom en resväg på 10-12 minuter finns ett mycket stort
utbud av butiker på Erikslund. Det är angeläget att främja det lokala affärslivet, inte
minst med tanke på de invånare som inte vill
eller kan ta bilen för att handla vardagsvaror
och olika förnödenheter.

6.4.1. Mål
• I Hallstahammars kommun finns attraktiva turistmål som blir allt mer kända i
landet.
• Genom medvetna satsningar bl.a. på
övernattning utökas utbudet för turisterna med höjd attraktionskraft som följd.
• Turismen ger ett positivt bidrag till landsbygdsutvecklingen.

Hallstahammars kommun är en överraskande kommun värd att besöka. Här finns populära evenemang, möjlighet till övernattning
och ett unikt historiskt landskap.

6.4.2. Riksintresse

6.3.3. Rekommendationer
• Det är viktigt att centrum i Hallstahammars och Kolbäck utformas så att de
upplevs attraktiva. Centrum i Hallstahammar och Kolbäck prioriteras i fråga
om utformning, skötsel och olika åtgärder för att förbättra bl. a. tillgängligheten, säkerheten och miljön. Stöd lämnas
till centrumorganisationer som arbetar
för att göra centrum attraktivt och känt
som en bra handelsplats.
• Centrum i Hallstahammar ska hållas
samlat med möjligheterna till en viss utbyggnad.
• För att slå vakt om handeln i kommunen
bör en koncentration till Hallstahammars och Kolbäcks centrum eftersträvas. En restriktiv hållning bör gälla för
extern handel.

laga kraft handling

6.4. Turism

Mälaren med öar och strandområden är enligt
4 kap. miljöbalken i sin helhet av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i området. Vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt beaktas.

6.4.3. Nuläge
I kommunen finns ett av Västmanlands mest
besökta turistmål, Åsby Hem & Trädgård.
Hela Åsby-Skantzenområdet är intressant
för turister med en mångfald attraktioner
i ett sammanhängande område samt höga
kulturvärden. Utöver Åsby Hem & Trädgård kan nämnas Åsby Kött- och Vilthandel, Åsby Lantbruksmuseum, Skantzö Bad
och Camping, Gästhamn, Strömsholms Kanal med Kanalmuseet Skantzen, Kanalkafé,
Sporthallen, Brukshotellet samt Sörkvarnsforsens naturreservat. I norra området finns
Trångfors med bl.a. en smedja från 1628 och
en gammal kraftstation. I Kanalbyggnadshyttan, tillhörig Strömsholms Kanal AB,
pågår under vintern ett restaureringsarbete
av slussportar. Metoder och material är troget det som använts under kanalens drygt
200-åriga historia.
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Strömsholm ligger nära Mälaren med höga
natur- och kulturvärden. Här mynnar Strömsholms kanal och Kolbäcksån ut i Mälaren. I
området finns många byggnadsminnen, fågelskyddsområden, naturreservat och arkeologiska fornlämningar, vilket innebär eftertanke vid utveckling för framtiden. Här finns
ett av de kungliga slotten, en riksanläggning
för svensk hästsport samt ett av Europas
modernaste djursjukhus. På stallbacken ligger Knytpunkten, ett modernt besökscentrum, med turistinformation och möjligheter
till evenemang och konferenser. Här ligger
Europas första jazzmuseum. Övernattning i
mindre omfattning erbjuds i Thottska villan
och på vandrarhem. Borgåsund Hamncafé &
Gästhamn erbjuder, under sommarmånaderna, förtäring och evenemang för gäster från
såväl land som sjön. Mellan Strömsholm och
Kolbäck finns ett sammanhängande område
för sport och friluftsliv. Här finns bl.a. ett
fågeltorn, en niohåls golfbana och grundvattensjöar med ädelfisk samt Kyrkbyåsens naturreservat. Kolbäcksån med Strömsholms
kanal gränsar mot området. Westerqwarns
Pub och Restaurang och ett vandrarhem vid
Västerkvarn finns i närheten.

Vid Borgby finns en fornborg, en livaktig
folkpark, elljusspår samt samlingslokal.
I centralorten Kolbäck finns en av Sveriges
äldsta gästgivaregårdar, som fortfarande är
i bruk.
Utöver de fyra nämnda större samman
hängande områdena finns för turister intressanta punktmål som inte redovisas här.
Potential finns för utveckling av fisketurism
i Kolbäcksån och främst dess forsmiljöer.
Genom utsättning av ädelfisk kan värdet
ökas väsentligt. Om Kolbäcksån på längre
sikt restaureras så att fiskvandring från Mälaren möjliggörs, skapas en realistisk vision
om att i en framtid fiska efter naturligt vandrande ädelfisk.
Stor potential finns även för att utveckla
småskalig produktutveckling och förädling
av matvaror som en del i turismutvecklingen, med gårdsförsäljning, specialinriktade
butiker som använder lokalt producerade råvaror etc.
Se även kapitel 7 Landsbygdsutveckling.

Båt på Strömsholms Kanal.
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6.4.4. Rekommendationer
• Kommunen är positiv till satsningar som
ökar antalet turister i kommunen. Särskilt inom de ovan nämnda områdena
har satsningar hög prioritet.
• Skantzenområdet bör ges möjlighet att
utvecklas söder om kanalen med utökning av campingen samt till annat friluftsliv. En avvägning behöver göras
mellan bostäder, friluftsliv, kulturmiljö
och turism så att riksintressen säkerställs.
• Vid utveckling av båtturismen i Kolbäcksån behöver åns funktion som vattentäkt beaktas. Det kan även gälla delar
som ligger utanför skyddsområdet för
vattentäkterna. Även miljökvalitetsnormerna för vatten behöver beaktas.

• Söder om Kolbäck bör mark reserveras
för utbyggnad av golfbanan. Även vid
Västerkvarn bör mark reserveras för anläggningar som främjar turism och friluftsliv. Fördjupad utredning krävs för
att hitta lösningar som är förenliga med
de olika intressen som finns i området.
• Föreslagna utökningar bör detaljplane
läggas. För att ta ett samlat grepp på
utvecklingen inom Strömsholms ridanläggning och djursjukhus samt
Strömsholms slott respektive Åsby- och
Skantzenområdet behöver en långsiktig
helhetsbedömning göras. Upprättande
av fördjupad översiktsplan kan övervägas.

Strömsholm är både en motor för hästnäringen och ett turistmål.
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kommer sannolikt ännu fler företag inom
hästnäringen att etablera sig.

6.5 Hästnäring
6.5.1. Mål
• Hallstahammars kommun är en ”hästkommun”, där Strömsholm är motorn.
• Fortsatt utveckling av varumärket
Strömsholm är av yttersta vikt för kommunen.

6.5.2. Nuläge
Hästnäringen har under de senaste 20 – 30
åren utvecklats enormt. I Sverige finns i dag
närmare 300 000 hästar. Hästnäringen skapar en samhällsekonomisk omsättning på
totalt 46 miljarder kronor och sysselsätter ca
28 000 människor. Hästen som hobby har utvecklats till en egen bransch och en betydande del av samhället. Mälardalen är ett av de
hästtätaste områdena i Sverige. I Västmanland finns ca 11 000 hästar och Hallstahammars kommun med Strömsholm är ett av de
hästtätaste områdena i länet.
Idag finns ett stort antal hästföretagare i
Hallstahammars kommun. I Strömsholm

Strömsholm är idag ett kunskapscentrum
inom områdena yrkesutbildning, hästkunskap samt forskning och utveckling. Härifrån
exporteras också kunskap både nationellt och
internationellt. Ridskolan Strömsholm är ett
viktigt nav inom dessa områden. Detsamma
gäller övriga organisationer i Strömsholm.
Ridvägar och ridstigar är en angelägenhet
inte bara för ridskolans elever utan också för
kommuninvånare som har sina hästar uppstallade i olika privata stallar runt om i kommunen.
Strömsholm är även ett kulturcentrum. Här
kan man uppleva Sveriges kanske mest genuina hästmiljöer med en verksamhet som
har sina anor ända tillbaka till Gustav Vasas
tid. Slottet med de gröna omgivningarna är
ett omtyckt utflyktsmål för turister från hela
världen.
I Strömsholm finns idag bl.a. Regiondjursjukhuset bestående av två delar, Regionhästsjukhuset och Regiondjursjukhuset.

Ett överflöd av vackra hästar fanns redan på 1600-talet i Strömsholm.
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Med sina 200 anställda är djursjukhuset
kommunens näst största arbetsgivare. Hästsjukhuset är ett av de modernaste i Europa
med jouröppet dygnet runt året om. Förutom
sjukvård för hästar och smådjur bedriver
sjukhuset omfattande hovslageriverksamhet.
Ridskolan Strömsholm. Ridskolan är centrum för den civila ridutbildningen i landet.
I dag utbildar skolan till olika yrken inom
hästsektorn framför allt ridlärare. Här finns
gymnasiala utbildningar, universitetsutbildning och folkhögskolekurser. Dessutom
genomförs ett stort antal kortkurser och
clinics, både nationella och internationella.
På området finns stallar för 230 hästar, sex
ridhus och inkvartering för 200 personer.
Svenska Ridsportförbundet har sitt centrala kansli i Ridsportens Hus på Strömsholm.
Svenska Islandshästförbundet finns även de
i Ridsportens Hus.
Strömsholms Slott. Slottet är ett av de tio
kungliga slotten i Sverige. Redan på Gustav
Vasas tid hade Strömsholm nära anknytning
till hästar, då kungen lät anlägga ett stuteri
på Strömsholm. Änkedrottning Hedvig Eleonora lät bygga det nuvarande barockslottet
år 1669, med Nicodemus Tessin d.ä. som arkitekt.
Strömsholms Utvecklings Aktiebolag
(STUTAB). Bolagets verksamhet är att äga,
hyra och förvalta fast egendom och tomträtt
inom Strömsholm.
Strömsholm bedöms idag vara en av de stora
tillväxtmotorerna i kommunen.

6.5.3. Rekommendationer
• I samarbete med de intressenter som
verkar på Strömsholm behöver mål och
strategier tas fram för att utveckla hästnäringen i kommunen.
• På Strömsholmsområdet finns behov
av att se över och underhålla ridstigar i Strömsholmsområdet och ner mot
Löten. För att kommunen ska vara en
attraktiv plats för hästnäringen och för
dem som har hästar som fritidsintresse
behövs olika möjligheter för utomhusridning.
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6.6 Jordbruk
6.6.1. Mål
• Jordbruksföretagen i kommunen har bra
förutsättningar att bedriva ett rationellt
jordbruk som ger livsmedel av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
• I jordbruksdriften tas stor hänsyn till
natur- och kulturmiljövården. Användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel är återhållsam. En medveten strävan är att öka den biologiska
mångfalden.
• I områden med sämre förutsättningar
för jordbruksdrift hålls landskapet öppet,
bland annat genom så kallade hästbyar
och andra verksamheter till stöd för jordbruket.

6.6.2. Nuläge
Jordbruket är en viktig del av kommunens
näringsliv. I kommunen finns ett 30-tal jordbruksföretag med mer än 50 ha åker. Utöver
dessa finns ett 40-tal småbrukare. Jordbruket ger heltids- eller deltidssysselsättning åt
många människor.
15 av brukarna har nötkreatur med besättningar på mellan 200 och 300 djur. Dessutom finns två brukare som har får.
Högvärdig åkermark med mycket goda
brukningsförutsättningar finns i huvudsak
söder och väster om Hallstahammars tätort.
Norr om tätorten är åkermarken mindre god.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk av
nationell betydelse och brukningsvärd åkermark får endast tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar om den 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.
I Strömsholmsområdet ingår jordbruksmark
i naturreservat varvid skötseln regleras av
reservatsföreskrifter.
Generellt biotopskydd gäller enligt 7 kap. 11 §
miljöbalken för bl.a. källor, småvatten och
våtmarker (inkl. öppna diken) i jordbruks-
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mark, odlingsrösen, stenmurar och mindre
åkerholmar. Inom ett biotopskyddsområde
får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön (se vidare
avsnitt 10.2.2).

6.5.3. Rekommendationer
• I den utsträckning kommunen kan påverka förhållandena bör goda förutsättningar skapas för ett långsiktigt hållbart jordbruk. I områden med intensivt
jordbruk rekommenderas försiktighet
med åtgärder som kan medföra begränsningar i driften. T.ex. kan nya bostäder
i jordbruksområden leda till klagomål
över buller, damm, lukt och allergier
med begränsningar i jordbruksdriften
som följd. Särskild försiktighet bör iakttas i närheten av gårdar med större djurhållning. Mellan större djurstallar och
bostäder utan anknytning till jordbruket
rekommenderas normalt ett avstånd på
ca 500 meter.
• Boende och verksamheter på landsbygden kan stödja fortsatt jordbruk i områden med sämre förutsättningar. Service
till boende och verksamheter kan ge
deltidssysselsättning vid sidan av jord-

bruket. Det kan bidra till att behålla odlingslandskapet öppet och till en bättre
biologisk mångfald. Kommunen är positiv till åtgärder som har denna effekt.
Det är särskilt intressant om så kallade
hästbyar kan skapas till stöd för jordbruket. Det är dock viktigt att inte bebygga
värdefulla delar av odlingslandskapet
och att stödja bete på dessa marker.
• Om jordbruksdrift står i konflikt med
intressen inom natur- och kulturmiljövården prioriteras de sistnämnda. För en
långsiktigt hållbar utveckling måste bevarandevärden och biologisk mångfald
ha företräde framför rationell jordbruksdrift. Ängs- och hagmarker bör i största
möjliga utsträckning hävdas.
• Av särskild vikt är att såväl ytvatten som
grundvatten skyddas från föroreningar.
För att skydda ytvatten kan brukningsfria zoner behöva hållas mot sjöar, vattendrag och större diken. För skydd av
både yt- och grundvatten bör användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel vara återhållsam. Extra
varsamhet bör iakttas i anslutning till
ytvattenområden, vattentäkter och bostadsbebyggelse.

Jordbruket är en viktig del av kommunens näringsliv.
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6.7. Skogsbruk

dens intressen vid skötseln av skogsmarken
(se vidare avsnitt 10.2.2).

6.7.1. Mål

Naturvårdsavtal har träffats mellan markägare och Skogsstyrelsen för två områden.
Markägaren, som i det ena fallet är kommunen, har i avtalet avstått från skogsbruk i 50
år.

• På den helt övervägande delen av skogen i kommunen bedrivs ett uthålligt
skogsbruk som tar stor hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet. En medveten strävan är att öka den
biologiska mångfalden.
• I den tätortsnära skogen är skogsbruket
anpassat för att tillgodose krav på attraktiva områden för motion, rekreation
och annat friluftsliv.

6.7.2. Nuläge
Mer än halva kommunens yta är skogsmark.
Huvuddelen av skogen finns i norra delen av
kommunen. Skogens karaktär skiljer mellan kommunens norra och södra delar. I norr
dominerar barrskogen medan i söder finns
större inslag av lövträd. Inom vissa delar
finns ädellövskogar. Skogsbruket är främst
ett komplement till jordbruket och ett viktigt bidrag till försörjningen inom de areella
näringarna

Kommunen har tagit ett inriktningsbeslut
om att all kommunägd skog ska klassas som
tätortsnära skog. En så kallad grön skogsbruksplan för skötsel av kommunägd skog
togs fram år 2009. Målsättningen är att i
skog angränsande till bebyggelse ta mycket
stor hänsyn till invånarnas intressen, se även
avsnitt 11 Rekreation och friluftsliv.
Kommunen är liten till ytan och all skogsmark är relativt lättillgänglig för en stor del
av befolkningen. Kommunen har som mål
att öka den biologiska mångfalden. I många
fall kan det vara av intresse för kommunen
att föra fram synpunkter om den hänsyn till
natur- och kulturmiljö samt friluftsliv som
bör beaktas vid brukningen av skogen.

Kommunfullmäktige beslutade 1984 att
kemisk lövslybekämpning inte får utföras
inom kommunen.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är skogsbruk
av nationell betydelse och skogsmark som
har betydelse för skogsnäringen ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Vissa skogsområden ingår i natur
reservat
varvid skötseln regleras av reservatsföreskrifter.
Generellt biotopskydd gäller enligt 7 kap.
11 § miljöbalken för alléer. För två mindre
skogsområden i kommunen har Skogsstyrelsen beslutat om särskilt biotopskydd. Inom
biotopskyddsområde får inte verksamhet
bedrivas eller vidtas åtgärder som kan skada
naturmiljön. Fyra områden är utpekade som
nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. Något
särskilt skydd gäller inte för dessa områden.
Däremot gäller de generella reglerna om
hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårPlanterad ekskog, med björk som amträd.
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6.8. Fiske

6.7.3. Rekommendationer
• Skogsbruket ska bedrivas med hänsyn
till naturvårdens, kulturminnesvårdens
och friluftslivets intressen, särskilt det
tätortsnära friluftslivet.

6.8.1. Mål
• Kommunen verkar för goda förutsättningar för fisket genom att upprätthålla
en god vattenkvalitet, bl.a. med hjälp av
modern rening av både kommunala och
enskilda avlopp.

• Vid brukningen av den tätortsnära skogen måste stor hänsyn tas till friluftslivets intressen. Viktiga stigar måste
hållas öppna, skogsridåer kan behöva
sparas och avverkning ske så att rekreationsvärdena långsiktigt bevaras.

6.8.2. Riksintresse

• Kommunen behöver bättre kunskapsunderlag för att ta tillvara de kulturhistoriska värdena i samhällsplaneringen,
bl.a. kulturspåren i skogsmark. Kommunen har ambitionen att ta fram planeringsunderlag i syfte att förvalta den
kulturhistoriska dimensionen.

Mälaren har av Fiskeriverket bedömts vara
av riksintresse för yrkesfisket. Enligt 3 kap.
5 § miljöbalken ska ett sådant område skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
näringens bedrivande.

6.8.3. Nuläge

• Kommunens egen skogsmark har i huvudsak förvärvats för att användas till
motion och rekreation. Avverkning i
dessa områden bör föregås av en dialog
med närboende. Avverkning långt från
bebyggelse kan ske mer traditionellt
men med syftet att på sikt öka natur- och
rekreationsvärdet. Detta kan ske genom
successiv avverkning av större sammanhängande skogsskiften för att öka skogens åldersfördelning.

Inom de delar av Mälaren med Freden som
ingår i kommunen är fem yrkesfiskare verksamma. Vid Borgåsund finns en fiskaffär.

• Skogsstyrelsen ska samråda med kommunen i avverkningsärenden inom av
kommunen utpekade områden.

Huvuddelen av kommunens del av Mälaren
ingår i Strömsholms naturreservat. Delar
av Kolbäcksån ingår i Strömsholms, Kyrkbyåsens och Sörkvarnsforsens naturreservat.
Reservatsföreskrifter gäller för användningen av mark och vatten. Vidare gäller strandskydd för mark och vatten vid Mälaren och
Kolbäcksån. Se kapitel 10 Natur.

• Mindre skogsområden kan behöva tas i
anspråk för tätortsutveckling.
• Inga skogsbilsvägar bör byggas som kan
påverka våtmarker med skyddsklasserna ett till tre enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering.

Mälarens vatten har goda pH- och alkalinitetsvärden. Fosfor- och kvävebelastningen
är däremot stor särskilt i västra delarna av
Mälaren. Kolbäcksåns vatten har goda pHvärden. Åns bottensediment har varit kraftigt förorenat med höga metallhalter, men
har med tiden blivit allt renare.

Beträffande fritidsfiske, se kapitel 11 Rekreation och friluftsliv.

6.8.4. Rekommendationer
• För ett uthålligt fiske är det viktigt att så
lite föroreningar som möjligt når Kolbäcksån och Mälaren. Kommunen bör
vid tillståndsprövningar fästa stor vikt
vid vilka konsekvenser åtgärden har på
vatten
kvaliteten. Stor återhållsamhet
bör iakttas mot åtgärder som sätter förorenade bottensediment i rörelse.
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7. LANDSBYGDSUTVECKLING
7.1. Mål
• Landsbygdsutvecklingen bidrar till att
öka befolkningsantalet i Hallstahammars kommun.
• Landsbygdsutvecklingen bidrar till att
öka kommunens attraktionskraft som
bostadsort.
• Landsbygdsutvecklingen bidrar till att
långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen genom att kommunen aktivt drar nytta av de möjligheter
till utveckling som finns för boende och
verksamheter.
• Landsbygdsutvecklingen bidrar till att
skapa tillväxt och god service på landsbygden.

• Planerade områden för bostadsbebyggelse samt vattennära boende kan med
god framförhållning öppnas vid efterfrågan. Möjligheter till byggande i närheten
av vatten eller andra attraktiva lägen tillvaratas i samklang med natur- och kulturvärden.
• Hallstahammars attraktionskraft bygger mycket på småstadskaraktär och
en unik kultur och naturmiljö. Kommunen bidrar, i samarbete med föreningar
och näringsidkare, till utveckling av befintliga och nya, attraktiva besöksmål.
Hallstahammar marknadsförs som en
attraktiv och välkomnande destination
för besökare.

Fritidsbåt vid Borgåsundsbron.
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Hallstahammars kommun har tre tätorter och
en befolkning på 15 175 invånare. Endast
Hallstahammars tätort har en befolkning
över 3 000 invånare. Därför konstateras att
större delen av befolkningen bor på landsbygden, som präglas av engagerade invånare. Landsbygdsutveckling innebär främst
stöd och stimulans till aktörer som vill vidareutveckla idéer med syfte att skapa tillväxt
inom kommunen. Det lokala initiativet och
engagemanget värdesätts högt och är av stor
vikt för utvecklingen av hela kommunen.
Länsstyrelsen är en samarbetspart som arbetar aktivt med landsbygdsutvecklingsfrågorna, i syfte att stärka landsbygdens möjligheter för företagande, sysselsättning och
som attraktiv livsmiljö.
Varje åtgärd som kan bidra till att öka befolkningsantalet i kommunen är viktig. Syftet med landsbygdsutvecklingen är att öka
kommunens attraktionskraft som bostadsort
samt att utveckla landsbygden. Att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen i vattennära lägen är att aktivt
dra nytta av de möjligheter till utveckling
som finns för boende och verksamheter.

7.2. Landsbygdsutveckling
generellt
I arbetet med regional utveckling är landsbygdsutvecklingen, med en levande landsbygd och ett öppet landskap, en viktig del.
Ett landsbygdsprogram 2009-2013 finns för
Västmanlands län. Programmet har som
övergripande mål att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling
av landsbygden. Fokusområden för landsbygdsprogrammet är:
1. Lokal utveckling och social ekonomi.
Syftar till att tillvarata de idéer och den
kraft som finns på landsbygden för att
stärka den lokala ekonomin och den lokala demokratin. Det handlar bl.a. om byutveckling, natur- och kulturarv, turism
och s.k. Leaderarbete (EU-program för
lokalt inflytande). Hallstahammars kommun ingår i Leader Norra Mälarstrand
tillsammans med delar av Västerås kommun samt delar av Uppsala län.
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2. Företag på landsbygden. Syftar till att
stimulera ekonomiskt hållbara företagsidéer som kan ge försörjning och sysselsättning på landsbygden. Det gäller bl.a.
mikroföretag med färre än 10 anställda,
utveckling av jord- och skogsbruksföretag, utveckling av förnybar energi och
småskalig livsmedelsförädling.
3. Lokal service och boende. En viktig del i
utvecklingen av landsbygden är god tillgänglighet på lokal service. Frågan om
hur boende på landsbygden förhåller sig
till boende i små respektive större tätorter
behöver en grundlig genomlysning. För
att stimulera utvecklingen på landsbygden är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för människor ur
alla åldersgrupper.
4. Infrastruktur. En god infrastruktur är en
förutsättning för en livskraftig landsbygd.
Definition landsbygd i Landsbygdsprogrammet: Länsstyrelsen i Västmanland har
i sin definition av landsbygd/glesbygd lagt
fast att stöd inte utgår i tätorter över 3  000
invånare. Enligt denna definition är hela
Hallstahammars kommun landsbygd förutom Hallstahammars tätort.
Utifrån dessa fokusområden har sedan prioriterade åtgärder lagts fast för företagsstöd
och projektstöd via EU-medel enligt följande:
• Axel 1 – Förbättra konkurrenskraften i
jord- och skogsbrukssektorn.
• Axel 2 – Bevara och utveckla ett attraktivt
landskap med höga natur- och kulturvärden. Det gäller bl.a. främjande av turism,
grundläggande tjänster för ekonomin och
befolkningen på landsbygden, förnyelse
och utveckling av byarna samt bevarande
och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden.
• Axel 3 – Differentiering och förbättrad
livskvalitet på landsbygden.
• Axel 4 – Lokala utvecklingsgrupper –
Leader.
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7.3 Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS)
7.3.1 Gällande strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt
strandskydd enligt 7 kap. 14 § miljöbalken.
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid
normalt vattenstånd. Strandskyddet syftar
till att långsiktigt trygga förutsättningarna
för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Förutom det generella strandskyddet om 100
meter finns för närvarande särskilt utpekade
områden med utvidgat strandskydd. För Mälaren gäller 300 meter från Mälarens strandlinje. Det nuvarande utvidgade strandskyddet gäller som längst t.o.m. den 31 december
2014, om inte Länsstyrelsen dessförinnan
har fattat nya beslut om områden som fortsättningsvis ges ett utvidgat strandskydd,
som mest till 300 meter från strandlinjen.
Enligt beslut 1999-06-04 av Länsstyrelsen i
Västmanlands län omfattas dock vattendrag,

som redovisade med enkeldragen blå linje
på Lantmäteriets Gröna kartan, av generellt
strandskydd endast 25 meter från strandlinjen. För komplementbyggnader gäller vissa
undantag enligt beslut av Länsstyrelsen
1996-12-19.
Inom ett strandskyddsområde får inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning
ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller
avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1
och 2, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
Beträffande möjligheter att planlägga för
byggande m.m. inom strandskyddsområde
eller att få dispens från strandskyddet se
nedan under Hävande av strandskydd inom
detaljplan samt Dispens från strandskydd.

Strandparti med höga naturvärden vid Strömsholms slott.
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7.3.2 Grundläggande bestämmelser
om landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Vid halvårsskiftet 2009 tillkom nya bestämmelser i miljöbalken. Regeringens avsikt
med lagförändringen var att differentiera
strandskyddet utifrån lokala och regionala
förutsättningar. De mest skyddsvärda områdena med högt exploateringstryck fick ett
förstärkt skydd samtidigt som regler införs
som gör det möjligt för kommuner att skapa
attraktiva boendemiljöer inom de områden
som utpekas för landsbygdsutveckling1.
Reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) gäller för hela
Sverige med undantag av vissa utpekade
geografiska områden.
För Hallstahammars kommun gäller reglerna om LIS-områden hela kommunen med
undantag av stranden utmed Mälaren, där
reglerna om landsbygdsutveckling får til�lämpas med viss begränsning. Den begränsade tillämpningen gäller även tätorter i
hela landet. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande ansett att detta gäller för Hallstahammars tätort.
Syftet med lagändringen är att genom att
redovisa LIS-områden kunna stimulera den
lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där viss byggnation kan ske utan
att strandskyddets grundläggande syften
åsidosätts. Behovet av att stimulera en sådan utveckling finns främst i glesbygds- och
landsbygdsområden som inte är belägna i
närheten av stora tätorter.
Tolkning av begreppet landsbygd
Kommunen har, efter samråd med Länsstyrelsen och utifrån Länsstyrelsens granskningsyttrande, bedömt att de nya bestämmelserna vad gäller landsbygdsutveckling
kan tillämpas för kommunen men med begränsning för Hallstahammars tätort och
utmed Mälaren. I dessa delar av kommunen
kan LIS endast åberopas om strandområdet
”endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets intressen”.
1

Miljödepartementet PM 2009-01-15. Lagrådsremiss: Strand-

Hävande av strandskydd i detaljplan
Kommunen kan enligt 5 kap. 7 a § plan- och
bygglagen i samband med upprättandet av
detaljplan bestämma att strandskydd ska
upphävas för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset för att ta området i
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Upphävandet får dock inte omfatta områden som Länsstyrelsen har beslutanderätt
om enligt 7 kap. 18 § miljöbalken. Det gäller områden som behövs för försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg eller områden
som utgör skyddad natur t.ex. naturreservat,
nationalparker, vattenskyddsområden och
Natura 2000-områden.
De särskilda skälen är de samma som för att
kunna meddela dispens, se nedan.
Inom områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen (LIS-områden) får det
också beaktas som ett särskilt skäl om ett
strandnära läge för byggnad, anläggning,
verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Utöver dessa särskilda skäl ska intresset
att ta ett område i anspråk väga tyngre än
strandskyddsintresset.
Beslut om att upphäva strandskyddet i en
detaljplan får inte omfatta ett område som
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för växt och
djurliv. Detta gäller dock inte om en sådan
användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade
byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Den fria passagen bör inte vara smalare
än några tiotal meter. Den bör också anpassas till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetäthet, landskapets karaktär och bebyggelsetradition.
Dispens från strandskydd
Enligt 7 kap. 18 § c miljöbalken får man som
särskilda skäl vid prövningen av dispens från
strandskyddet beakta endast om det område
som dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

skydd och utveckling av landsbygden
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området,
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.
Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man,

enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken, utöver ovanstående punkter som särskilt skäl beakta om
ett strandnära läge för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Dispens kan inte ges om det inte finns några
särskilda skäl eller om det finns särskilda
skäl, men syftet med strandskyddet motverkas, det vill säga djur- och växtlivet påverkas
på ett oacceptabelt sätt eller allmänhetens
tillgång till strandområden försämras på
kort eller lång sikt.
Redovisningen i översiktsplanen bör vara
vägledande vid bedömning i det enskilda
fallet.
Länsstyrelsen kan överpröva kommunens
beslut om dispens.

Vy från Norlings sluss vid Strömsholms kanal.
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7.4.2. Fakta Hallstahammar

7.4 Hallstahammars
kommuns arbete med att
peka ut LIS-områden

Hallstahammars kommun hade 15 160 invånare 2010-11-01. Enligt statistik från SCB är
kommunens areal ca 183 km2, varav 171,09
km2 mark och 10,79 km2 vatten (ingående del
av Mälaren är 9,02 km2).

7.4.1. Utgångspunkter
Utpekande av LIS områden är en viljeinriktning för kommunens framtida användning
av vattendrag och strandområden vilket ger
ett mer ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i Hallstahammars kommun.
Samtidigt ger den ett långsiktigt och hållbart
skydd av strand- och vattenområdena där natur och friluftsvärden inte äventyras. Planeringen fungerar även som en vägledning för
kommunens och andra myndigheters beslut,
liksom den ska fungera som instrument för
dialog mellan stat och kommun, beträffande
de allmänna intressena.
Ur fastighetsägarens perspektiv bör planeringen ses mer som en möjlighet till ett
vidgat markutnyttjande, inte som hot om
intrång. Fastighetsägaren har möjlighet att
ta ställning till om den vidgade möjligheten
ska utnyttjas eller inte.

Huvuddelen av kommunens stränder ligger
utmed Kolbäcksån/Strömsholms kanal.
I söder ingår delar av Mälaren med Freden
och tillhörande öar.
Utöver Mälaren finns i kommunen endast
två mindre sjöar, Skantzsjön som ligger i
anslutning till Kolbäcksån, i östra delen av
Hallstahammars tätort samt Valstasjön, som
ligger i sydöstra delen av Hallstahammars
tätort. (Vid Strömsholms golfklubb, mellan
Kolbäck och Mölntorp, finns en vattenspegel
som består av öppet grundvatten och som
inte definieras som sjö. Den omfattas därför
inte av strandskyddsbestämmelserna.)
Utöver dessa stränder finns ett stort antal
små vattendrag, där det generella strandskyddet är 25 meter efter särskilt beslut av
länsstyrelsen.

Stränderna är attraktiva för bl.a. utveckling av friluftsliv och turism.
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Hallstahammars kommun är en kommun
med relativt liten strandlängd i förhållande
till kommunytan:
• längden på strandlinjen för sjöar och vattendrag (bredare än 10 meter) är 75 km,
varav 20 km utmed Mälaren,
• 29 km strandlinje runt öar,
• därutöver har kommunen 237 km smala
vattendrag, vilka är 1-6 meter breda,
landarealen inom 50 meter från dessa
smala vattendrag är 2 315 ha varav 1,9 %
är påverkad av bebyggelse (varje byggnad
har beräknats påverka 100 meter strandlängd). Som jämförelse kan nämnas att i
länet som helhet är 3,2 % av dessa stränder påverkade.

7.4.2. Kriterier för utpekande av LISområden
Huvuddelen av kommunens yta omfattas av
bestämmelserna där LIS-områden kan utpekas.
Hallstahammars tätort och Mälaren med
Freden utgör områden där reglerna om utpekande av LIS-områden får tillämpas med
viss begränsning.

Utgångspunkter för utpekande av LISområden i kommunen:
• Vilka strandavsnitt bedöms som särskilt lämpliga för landsbygdsutveckling?
Vilka åtgärder kan ge en positiv landsbygdsutveckling med upprätthållande eller förstärkning av serviceunderlaget på
landsbygden?
• Vilka strandavsnitt har höga naturvärden och är långsiktigt värdefulla och ska
skyddas från ytterligare exploatering?
• Vilka strandavsnitt har höga värden för
friluftslivet och är långsiktigt värdefulla?
Vilka av dessa ska skyddas från all form
av exploatering och anläggningar? Vilka
ska skyddas från exploatering för bostäder m.m., medan däremot anläggningar
för friluftsliv och/eller turism kan vara
lämpliga?
• Möjligheter till passage längs stranden
ska beaktas i alla LIS-områden.
• Utmed de små vattendragen bedöms att
gällande strandskydd på 25 meter ska
behållas för att säkerställa biotopvärden
samt möjlighet till passage. Dispens från
strandskyddet bör medges enbart för anläggningar som för sin funktion måste
ligga vid vatten och där inga alternativa
placeringar finns samt mindre anordningar som bedöms medföra förbättringar för
det rörliga friluftslivet.

Förutsättningarna för utveckling av turismen i anslutning till Strömsholms kanal är mycket goda.
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7.4.3 Områden för LIS-utveckling
Preliminär avgränsning i samrådshandling
Kommunen har, baserat på de kriterier som
anges på föregående uppslag, inledningsvis gjort en översiktlig preliminär analys
av vilka stränder som är aktuella för vidare
utredning om lämpligheten att utpekas för
landsbygdsutveckling (LIS). Se karta på intilliggande sida. Denna avgränsning redovisades i samrådshandlingen för översiktsplanen.
Fördjupad analys
Efter framtagande av översiktsplanen som
samrådshandling har arbetet fördjupats med
en mer detaljerad kartanalys av planeringsförutsättningar vad gäller natur-, kultur- och
friluftsvärden samt ras- och översvämningsrisker m.m. Fältbesök har gjorts utmed huvuddelen av de stränder som skulle utredas
vidare.

Att behålla och bevara en levande landsbygd genom att landsbygden befolkas och
bebyggs där så är lämpligt är en central fråga för en positiv utveckling av kommunen.
En utgångspunkt har varit att hitta lämpliga
strandområden, som svarar mot efterfrågan
på strandnära boende i förhållande till vad
naturen tål. Den andra utgångspunkten har
varit att peka ut lämpliga områden för utveckling av turismen inom kommunen. Turismen är i hög grad knuten till Strömsholms
kanal.
Styrgruppen har utifrån sin kunskap om
kommunen bidragit med synpunkter på strategiska områden för landsbygdsutveckling.
Inriktningen på de utpekade LIS-områdena
är dels områden lämpade för utbyggnad av
bostäder, dels områden lämpade för utveckling av turism och friluftsliv. Se tabeller samt
karta på nästa uppslag.
Områdena beskrivs närmare i översiktsplanens Del 2 Områdesvisa rekommendationer,
under respektive delområde.

Efter utställning har vissa områden utgått p.g.a. Länsstyrelsens granskningsyttrande
2011-08-19 samt utifrån andra kommunala överväganden. (Områden som utgått är C, D, E, H, K och L) .

Omr
A
B
F

Benämning
Finntorpet
Öster om Olbergavägen
Prästgården

Delområde Öpl del 2
8. Kvarnskogen
9. Ålsätra
13. Amsta

G
I

Saxtorp, Sörstafors
Söder om Herrevad

13. Amsta
2. Kolbäck

Åtgärd
Permanentbostäder ca 5-10 hus
Permanentbostäder öster om väg 10-20 hus
Permanentboende eller turismboende: rum &
frukost / bed & box, ca 4-5 hus
Permanentboende eller fritidsboende, ca 4-5 hus
Permanentboende, 10-15 hus

Sammanställning LIS-områden för permanentboende.

Omr Benämning
J
Västerkvarn

Delområde Öpl del 2
16. Västerkvarn

Åtgärd
Camping i söder, väster om Västerkvarn

Sammanställning LIS-områden för fritidsboende.

Omr Benämning
B
Olbergavägen

Delområde Öpl del 2
9. Ålsätra

J

16. Västerkvarn

Västerkvarn

Åtgärd
Bryggor väster om väg för både boende och för
båtturism
Utveckling av anordningar för friluftslivet
utmed kanalen

Sammanställning LIS-områden för friluftsliv, turism, camping.
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Effekter på sysselsättning och serviceunderlag
LIS-områdena bedöms långsiktigt kunna
bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på ”landsbygden”.
Varje ny invånare i kommunen bidrar till att
befintlig service kan bibehållas. De föreslagna LIS-områdena omfattar cirka 35-55 nya
attraktiva strandnära tomter, vilket skulle
kunna innebära 70-110 vuxna invånare och
ett hundratal barn och ungdomar. För kommunens arbetsplatser bedöms att det är av
strategisk betydelse att kunna erbjuda attraktiva tomter. Några av de nya invånarna
kan även förväntas starta en ny verksamhet
i kommunen. För en kommun som länge har
haft vikande befolkningssiffror eller liten
befolkningsökning är varje nytt tillskott av
betydelse.
Utveckling av turismen är en central del i utvecklingen av kommunens näringsliv. Turismen är en växande näringsgren. Föreslagna
åtgärder ligger i anslutning till Strömsholms
kanal. Avsikten är att stärka befintlig verksamhet. Genom att dessa LIS-områden kan
utvecklas bedöms kommunens turismverksamhet stärkas.
Effekter på strändernas betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
Strömsholms kanal/Kolbäcksån är en vattenled som framför allt sommartid har många
besökare, både på vattnet och till land utmed
stränderna. En stor del av stränderna inom
Hallstahammars kommun utgörs av anlagd
kanal, med stensatta kajkanter och ofta en
enklare grusad väg kantad med en trädrad
utmed kanalen. Turister och andra besökare
vistas ofta i direkt anslutning till kanalen.
På vissa sträckor omges kanalen av branta
strandbrinkar med höga naturvärden.
Utmed Mälaren/Freden och i norra delen av
Kolbäcksån utgörs stränderna inom Hallstahammars kommun av naturstränder, ofta
låglänta stränder med översilningsmarker.
Flera av LIS-områdena är avsedda för friluftslivsutveckling och kan i stor utsträckning förenas med strandskyddets syften.
Inget av områdena för boende ligger direkt
invid stranden.
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Kommunens utgångspunkter vad gäller tillgodoseende av strandskyddets syften vid utpekandet av LIS-områden framgår i avsnitt
7.3.2.
Kommunens uppfattning är att de föreslagna
LIS-områdena är förenliga med strandskyddets syften, av följande skäl:
• Syftet att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet.
De LIS-områden som avses användas för
utveckling för friluftsliv och turism ligger i linje med detta syfte. Det rör sig bl.a.
om bryggor, stigar etc. Tillgängligheten
till strandområdet ökar om dessa LISåtgärder vidtas. Det LIS-område som avses utvecklas för fritidsboende (camping)
innebär en viss minskning av allmänhetens tillgång till strandområdet. Även om
marken inom denna typ av anläggningar
är allmänt tillgänglig kan områdena upplevas som privatiserade. Detta behöver
beaktas i planeringen, så att en tillräckligt
bred zon längs stränderna verkligen blir
allmänt tillgänglig. I de fem LIS-områden
som avses användas för permanentbostäder minskar allmänhetens tillgång till
strandskyddsområdet. Områdena ligger
minst 20 meter från stranden, i de flesta
fall mer och avskiljs i de flesta fall redan
idag från strandområdet av befintliga vägar eller befintlig bebyggelse. Vid samtliga LIS-områden kommer en allmänt
tillgänglig zon att finnas längs stranden
för att säkra passage för allmänheten.
• Beträffande strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten har ett kriterium
för urvalet av LIS-områden varit att inga
utpekat värdefulla naturmiljöer ska tas
i anspråk. De LIS-åtgärder som syftar
till utveckling av friluftslivet kan i stor
utsträckning förenas med bevarande av
naturmarken. I några områden rör det sig
om ianspråktagande av mark som redan
har anlagd karaktär, vilket innebär att
den berörda markens värde för djur- och
växtliv bedöms vara begränsat. Några av
LIS-områdena tar dock naturmark i anspråk och motverkar därmed i viss mån
strandskyddslagens syfte. Den natur som
tas i anspråk har inga utpekade värden

ÖVERSIKTSPLAN 2011

del 1

59

KAPITEL 7 | LANDSBYGDSUTVECKLING

och liknande biotoper bedöms vara vanligt förekommande i kommunen. I översiktsplanens rekommendationer sägs att
naturvärdena i de områden som avses
för boende behöver studeras närmare vid
detaljplaneläggningen av dessa områden.
Där arbeten utförs i vatten kommer anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken att krävas,
vilket även det innebär att naturförhållandena kommer att studeras närmare.
• Sammantaget berör de negativa konsekvenser som beskrivs ovan endast några
procent av sträckan strand inom kommunen. De bedöms därför vara av begränsad
art och syftet med strandskyddet bedöms
sammantaget inte motverkas. Djur- och
växtlivet bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång
till strandområden bedöms inte försämras varken på kort eller lång sikt.
Översvämningsrisk
De föreslagna LIS-områdena som avses för
bostäder har i samtliga fall avgränsats så att
de ligger utanför av SMHI redovisad översvämningszon för 100-årsflöde. Dock ligger
delar av områdena inom zonen för högsta
dimensionerande flöde. Översvämningsrisken ska studeras särskilt vid detaljplaneläggning; exempelvis kan lägsta tillåtna nivå för
grundläggning anges. Se även avsnitt 14.9
Översvämningar och höga flöden.

7.5 Rekommendationer
• Kommunen stödjer en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av
landsbygden i enlighet med länets landsbygdsprogram
• Inom områden som markerats med blå
respektive röd linje på karta på sid 56
ska dispenser från strandskyddet lämnas
mycket restriktivt, med hänsyn till höga
naturvärden respektive friluftsvärden
• Strandskyddsdispens ska även lämnas
mycket restriktivt utmed de mindre vattendrag där nuvarande strandskydd är
25 meter. Dispens från strandskyddet
utmed dessa vattendrag bör medges enbart för anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten och där inga
alternativa placeringar finns samt mindre anordningar som bedöms medföra
förbättringar för det rörliga friluftslivet.
Dessutom kan dispens lämnas inom redan ianspråktagen tomtplats
• För utbyggnad av LIS-områdena kommer hävande av eller dispens från
strandskyddet att behövas
• För samtliga LIS-områden avsedda för
bostadsändamål krävs detaljplaneläggning, varvid översvämningsrisken samt
befintliga natur- och kulturmiljövärden
särskilt ska studeras

De LIS-områden som avses för friluftslivet
ligger i flera fall inom översvämningszon för
100-årsflöde, men det rör sig då om anläggningar som bryggor och broar.
Övriga effekter och konsekvenser
Konsekvenserna av föreslagen LIS-utveckling redovisas, utöver vad som framgår ovan,
i översiktsplanens Konsekvensbeskrivning,
avsnitt 3.6.
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8. RIKSINTRESSEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Kulturmiljö
• Strömsholms kanalmiljö

8.1 Riksintressen enligt
3 kap. miljöbalken
I 3 kap. miljöbalken finns grundläggande
hushållningsbestämmelser för mark- och
vattenområden. Mark- och vattenområden
ska användas för det eller de ändamål de är
bäst lämpade. Vissa områden kan ha så stor
betydelse att de är av riksintresse. Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem.
I Hallstahammars kommun finns följande
riksintressen. De beskrivs dels i del 1 under
respektive allmänt intresse, dels i del 2 under
berörda delområden. Påverkan på riksintressena beskrivs i Konsekvensbeskrivningen,
kapitel 4.2 Riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken.
Yrkesfiske
• Mälaren

Naturmiljö
• Strömsholmsområdet
• Sörkvarnsforsen
• Ängsfors-Stora Fly
Natura 2000
• Strömsholm
• Strömsholms kungsladugård
• Häggholmen
• Lindholmen
• Ekholmen
• Kyrkbyåsen
Friluftsliv
• Strömsholms kanal/Kolbäcksån
• Strömsholmsområdet
• Mälaren med öar och strandområden
Vägar
• E18
• Väg 56

Sluss i Strömsholms kanal. Kanalen är kulturmiljö av riksintresse samt av riksintresse för friluftslivet.
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Järnvägar
• Västerås - Kolbäck - Köping 		
(Mälarbanan)
• Kolbäck - Fagersta 				
(Bergslagspendeln)
• Kolbäck - Eskilstuna
• Järnvägsstationerna i Hallstahammar och
Kolbäck

8.3 Miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. miljöbalken

Sjöfart
• Farled 904 till Köping

Nuvarande miljökvalitetsnormer omfattar
utomhusluft, omgivningsbuller och vatten.

Totalförsvaret
Riksintresset för totalförsvarets militära del
kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden
i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De
senare har oftast koppling till spanings-,
kommunikations- och underrättelsesystem.
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.

Utomhusluft
I luftkvalitetsförordningen finns gränsvärden som inte får överskridas beträffande
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon.
Från och med 2013 finns även normer för
utsläpp av arsenik, kadmium, nickel samt
bens(a)pyren.

I Hallstahammars kommun finns inga områden av riksintresse för totalförsvaret som
kan redovisas i översiktsplanen. I kommunen kan riksintresset framför allt påverkas
av uppförande av höga byggnadsobjekt som
master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets
yta är samrådsområde för objekt högre än 20
meter utanför tätort och högre än 45 meter
inom sammanhållen bebyggelse.

8.2 Riksintressen enligt
4 kap. miljöbalken
I 4 kap. miljöbalken anges särskilda hushållningsbestämmelser för geografiska områden
som med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet är
av riksintresse. Hallstahammars kommun
berörs av område som är av riksintresse för
turism och friluftsliv i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 2 § miljöbalken:
• Mälaren med öar och strandområden
Riksintressena beskrivs närmare i kapitel 11.
Friluftsliv samt i del 2 under berörda delområden. Påverkan på riksintressen beskrivs i
Konsekvensbeskrivningen, kapitel 4.2.
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Enligt 5 kap. miljöbalken kan miljökvalitetsnormer fastställas för lägsta miljökvalitet för
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom
ett geografiskt område.

Kvalitén på utomhusluften är god i kommunen. Inga mätningar eller andra uppgifter
finns idag som pekar på att någon miljökvalitetsnorm för luft överskrids. Kommunen
avser att följa utvecklingen via Luftvårdsförbundets emissionsdata.
Omgivningsbuller
Hallstahammars kommun omfattas inte av
det krav på skyldighet att kartlägga omgivningsbuller och upprätta åtgärds
program
som anges i förordning (2004:675) om omgivningsbuller.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Sverige har nyligen fastställt miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Syftet med normerna är att
tillståndet i våra vatten inte ska försämras
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Vattendragen inom kommunen
hör till Norra Östersjöns vattendistrikt (delområdena 61 Norrström-Mälaren/Mälarens
närområde samt 61 Norrström-Kolbäcksån).
Av tabellen på nästa uppslag framgår de vattendrag inom kommunen som omfattas av
miljökvalitetsnormer för vatten samt vilken
statusklassificering som gäller idag. Begreppen ”måttlig ekologisk status”, ”god ekologisk status” etc. finns definierade i Vattenmyndighetens föreskrifter om kvalitetskrav
för vattenförekomster.
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YTVATTEN
Ekologisk status och ekologisk potential
VattenföreEU-ID
komst, namn
Mälaren-Freden, SE659356Mälaren-Stav
152200
holmsviken

Ekologisk
status 2009
Måttlig ekologisk status

Kemisk ytvattenstatus
(exkl. kvicksilver)

Kvalitetskrav Status
och tidpunkt 2009
God ekologisk God
status 2021

(delar av MälarenGalten)

StäholmsbäckenKanstabäckenTunabäcken
Bodabäcken:
Bodabäcken,
Vretabäcken
Åbybäcken

Kvalitetskrav
och tidpunkt
God 2015
Miljökvalitetsnormer
enl. fisk- och musselvattenförordn.
Gynnsam bevarande
status
God 2015
Gynnsam bevarande
status

SE660396- Otillfredsstäl- God ekologisk
151495
lande ekolostatus 2021
gisk status
SE660418- Måttlig ekolo- God ekologisk
153072
gisk status
status 2021

God

God

God 2015

SE661370152821
SE660312152532

Måttlig ekologisk status
Måttlig ekologisk status

God ekologisk
status 2021
God ekologisk
status 2021

God

God 2015

God

God 2015

SE661145151882
Kolbäcksån mel- SE661289lan Sörstafors
152248
och Östersjön

Måttlig ekologisk status
Måttlig ekologisk status

God ekologisk
status 2021
God ekologisk
potential 2021

God

God 2015

God

God 2015

Kolbäcksån
mellan Freden/
Mälaren och
Sörstafors
Svenbybäcken

Kompletterande
krav för skyddade
områden

Gynnsam bevarande
status

Krav enl.
dricksvatten
föreskrifterna

GRUNDVATTEN

Vattenförekomst, namn
Strömsholms
åsen

EU-ID

Kvantitativ status

Kemisk grundvattenstatus

Status 2009

Status
2009
God
kemisk
grund
vatten
status

Kvalitetskrav
och tidpunkt
SE660724- God kvantita- God kvantitativ
152426
tiv status
status 2015
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Miljökvalitetsnormerna för vatten tas upp
även i avsnitt 13.2 Vattenförsörjning. Översiktsplanens påverkan vad gäller miljökvalitetsnormerna, se Konsekvensbeskrivningen,
kapitel 4.3 Miljökvalitetsnormer.
Arbetet med miljökvalitetsnormerna för vatten har hittills bedrivits på regional nivå.
Kommunen arbetar med att successivt ta
fram prioriteringar vad gäller åtgärdsbehov.

8.4. Rekommendationer
• Översiktsplanen ska bidra till att riksintressen så långt möjligt skyddas mot
påtaglig skada.
• Det är särskilt viktigt att områden med
höga natur- och kulturvärden skyddas.
• Den kommunala planeringen ska bidra
till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.

Fågeltornet vid Ladugårdssjön i Strömsholm. Ladugårdssjön ingår i Strömsholmsområdet, som är av
riksintresse såsom naturmiljö, kulturmiljö och för friluftlivet samt även ett Natura 2000-område.

66

del 1

ÖVERSIKTSPLAN 2011

laga kraft handling

KAPITEL 9 | KULTURMILJÖ

9. KULTURMILJÖ
9.2 Värdefulla kulturmiljöer

9.1. Mål
• Värdefulla kulturmiljöer vårdas, bevaras
och görs tillgängliga.
• Ett levande och varierat kulturlandskap
finns i kommunen.
• Ett stort intresse finns hos medborgare
och berörda fastighetsägare för att bevara värdefulla byggnader, anläggningar och kulturmiljöer.
• Kommunmedborgarna känner väl till
och är stolta över områden i kommunen
som är av riksintresse för kulturmiljövården eller tas upp i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

9.2.1. Riksintresse
Strömsholms kanalmiljö är av Riksanti
kvarieämbetet utpekat som riksintresse. Följande värdetext anges:
Motivering
Järnbruks- och kommunikationsmiljö i sammanflätat transport- och produktionssystem
med landets näst äldsta kanal utmed Kolbäcksån och dess sjösystem (tidig industriell
miljö, bruksmiljö, slottsmiljö, kraftverksmiljö).
Uttryck för riksintresset
Järnbruken är lokaliserade till forssträckor
där kanaler med slussar bildar transportleder förbi fallen. Kanalen, från 1776-95, är
ombyggd under 1800-talet. Trångfors hammarsmedja från 1628, med bevarad interiör,
kolhus och arbetarbostäder. Trångfors kraftstation är uppförd 1898-99, den är numera
museum. På det s.k. Skantzenområdet finns
brukskontor, bostad för den kanalansva-

Sluss i Strömsholms kanal.
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rige samt Mekanikus (teknisk chef), arkivbyggnad och f.d. gästgiveri. Det av Tessin
d.ä. ritade Strömsholms 1600-talsslott med
slottskapell från 1700-talet är uppfört efter
ritningar av Carl Hårleman. På området har
sedan 1500-talet funnits stuteri, och omgivande landskap är starkt präglat av hästarnas
bete. (Kanalmiljön berör även Fagersta, Surahammars och Smedjebackens kommuner).

• Bruksvärde, som är hur miljön används
idag och hur den kan utvecklas i framtiden.

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården ska enligt 3 kap. 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada kulturmiljön.

Kommunalt kulturminnesvårdsprogram
Områden med höga kulturvärden finns redovisade i ett kommunalt kulturminnes
vårdsprogram. Programmet är antaget av
kommunfullmäktige 1985. I programmet
finns 27 värdefulla kulturmiljöer beskrivna.
Se karta på intilliggande sida. Dessutom
finns en industriinventering framtagen av
Västmanlands museum.

9.2.2. Nuläge
Landskapets kulturhistoriska värde brukar
beskrivas utifrån tre värdegrunder:
• Kunskapsvärden, som syftar på vad kulturmiljön kan berätta om historiska skeden och villkor (miljöns informationsinnehåll).
• Upplevelsevärden, som är de värden som
miljön/landskapet har för människor idag
med bl.a. igenkänning och hemmahörighet.

Utöver riksintresseområdet Strömsholms
kanalmiljö finns flera områden som utgör
värdefulla kulturmiljöer. Enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken ska dessa så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön.

Ett av kulturminnesvårdsprogrammets
främsta syften är att ge fastighetsägare och
kommuninvånare information om de kulturhistoriskt mest värdefulla objekten och
miljöerna i kommunen. Kulturminnesvårdsprogrammet är inte i sig juridiskt bindande,
men anger såväl gällande lagskydd som för-

Årby gravfält.
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slag till nya lagskydd för de områden som tas
upp i programmet. Programmet är ett viktigt
underlag vid ställningstaganden i frågor som
rör bevarande och förändring inom utpekade
områden och visar kommunens intentioner i
dessa frågor. Kommunen har för avsikt att
uppdatera kulturminnesvårdsprogrammet.
Fornlämningar och fornfynd
Enligt Lagen om kulturminnen (KML) utgörs fornminnen av fasta fornlämningar eller fornfynd. Inom kommunen finns ett stort
antal fornlämningar.
Fasta fornlämningar är bland annat lämningar efter människors verksamhet under forna
tider, som har tillkommit genom äldre tiders
bruk t.ex. gravar, lämningar av boplatser och
arbetsplatser, milstolpar och sockenstenar,
färdvägar och broar.
Fasta fornlämningar inklusive ett skyddsområde runt fornlämningen har ett automatiskt lagskydd. Skyddet innebär att det är
förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen
på något sätt förändra, ta bort, skada eller
täcka över en fornlämning.

Byggnadsminne
Enligt Förordning (1988:1229) om statliga
byggnadsminnen m. m. får en byggnad som
tillhör staten förklaras för statligt byggnadsminne om den är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i
ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde. När en byggnad förklaras
för statligt byggnadsminne anger regeringen genom skyddsföreskrifter på vilket sätt
byggnaden ska vårdas och underhållas samt
i vilka avseenden den inte får ändras.
Inom Hallstahammars kommun är ett stort
antal byggnader inom Strömsholmsområdet
med slott och ridskola byggnadsminnen,
liksom delar av Strömsholms kanal med
byggnader.
Strömsholm är en av de statliga kungsgårdarna, som skyddas enligt lagrummet
”Värdefull fastighet”, § 16 i förordning
1988:1229. Kungsgårdarna har ett värde
bl.a. som spegling av en äldre tids statsförvaltning. Även om ägoförhållanden och
arrondering varierat under tidernas lopp är
den vägledande principen fortfarande att för
framtiden bevara mark som historiskt sett
hört samman och ännu är kvar i statens ägo.

Strömsholms slott.
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Statens fastighetsverk har i uppdrag av
Sveriges riksdag och regering att förvalta
Kungsgårdarna. Riksantikvarieämbetet är
övervakande myndighet i ärenden som gäller ändrad markanvändning m.m. inom de
områden som Statens fastighetsverk förvaltar.
Kyrkliga byggnader och begravnings
platser
Också kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser
är skyddade enligt kulturminneslagen 4 kap.
och ska enligt lagtexten vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte
minskas och deras utseende och karaktär
inte förvanskas.

ning med det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet.
Äng- och hagmarker/betesmarker är också
viktiga förutsättningar för upplevelsen av
kulturlandskapet och förståelsen för att markerna har brukats under århundraden. Dessa
marker finns även beskrivna under avsnitt
10 Natur. Länsstyrelsen har i sin uppföljning
av miljökvalitetsmålen att målet; Ett rikt odlingslandskap inte bedöms kunna uppnås
om inte ytterligare åtgärder sätts in.

Bevarandeprogram för odlingslandskapet m.m.
För att säkerställa ett representativt urval av
Sveriges odlingslandskap har Naturvårdsverket upprättat en nationell bevarandeplan
för odlingslandskapet.

Ekomuseum Bergslagen
Hallstahammars kommun är en av sex kommuner som ingår i Ekomuseum Bergslagen
som sträcker sig genom Västmanland och
Dalarna. Muséet, som är ett museum utan
väggar, är uppbyggt kring en rad sevärdheter
som berättar om människors liv och arbetet i
Bergslagen genom tiderna. Ekomuseet visat
hur järnet brutit bygd och berättar om malmens väg från gruva till smedja och vidare
ut i världen.

Ett regionalt bevarandeprogram för länets
odlingslandskap har tagits fram. I Hallstahammars kommun finns 21 utpekade områden med värdefullt odlingslandskap. Dessa
områden berör stor del av kommunens jordbruksmark och sammanfaller i stor utsträck-

Övrigt
Flera av områdena med höga kulturvärden
omfattas även av bestämmelser enligt PBL.
I Borgåsund, Mölntorp, Kolbäck och Hallstahammar finns detaljplaner med särskilda
skyddsbestämmelser.

Lilla kapellet, Skantzen, ursprungligen arkiv för Strömsholms kanalbolag, numera kapell.
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9.2.3. Rekommendationer
• Det är av stor betydelse för identiteten,
tryggheten och förankringen i tillvaron
att värdefulla kulturmiljöer bevaras. Det
är en del av en god levnadsstandard.
Kommunen bör därför så långt möjligt
värna att de särskilt utpekade områdena
bevaras. Av särskild vikt är att riksintresset Strömsholms kanalmiljö samt
kungsgården Strömsholm skyddas.
• För områdena i kulturminnesvårdsprogrammet är bestämmelserna i 2 kap. 6 §
i plan- och bygglagen tillämpliga angående att byggnadernas karaktär inte får
förvanskas.
• Utöver områdena i kulturminnesvårds
programmet bör folkparksmiljön i Kolbäck bevaras.
• Inom riksintresset Strömsholms kanal
finns norr om Hans von Kantzows väg
höga kulturvärden som saknar formellt
skydd, bl.a. en gammal järnbro, industrilokaler längs Industrigatan och anläggningar från nedlagda vattenkraftverk.
Detaljplan eller områdesbestämmelser
bör upprättas för området med syfte att
skydda kulturvärdena och även områdets natur- och friluftsvärden ner mot
Kolbäcksån. Det är angeläget att skyddet kan förenas med en rationell användning av industrilokalerna.
• Upprättandet av en fördjupad översiktsplan för området kring Åsby-SkantzenTrångfors bör övervägas, för att både
säkerställa kulturmiljön av riksintresse
och samtidigt möjliggöra en utveckling
av besöksnäringen.
• Flera partier av kulturmiljön utmed
Strömsholms kanal saknar formellt
skydd, t.ex. Åsby och Mölntorps gård
med många gamla värdefulla byggnader. Bygg- och miljönämnden bör följa
utvecklingen och ta initiativ till ett bättre skydd om kulturvärden hotas.
• Viktiga element i kulturlandskapet såsom äldre bebyggelse, vägar, alléer,
åkerholmar m.m. bör bevaras och de
kulturhistoriska sambanden i landskapet
bör inte brytas.
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• Vid förändring eller komplettering av
bebyggelse eller anläggningar ska en
särskild prövning ske av anpassningen
till kulturmiljön.
• Kommunen kommer att, inom de utpekade och avgränsade kulturmiljöerna,
ställa högre krav vid förändringar än de
generella riktlinjerna angående anpassning till befintlig miljö och varsamhetskrav för bebyggelsen.
• Även utanför de utpekade områdena
är det viktigt att ombyggnader och nybyggnader anpassas till äldre traditioner
och miljöer. Grundläggande för att kulturvärden bevaras och traditioner förs
vidare är information och kunskapsförmedling. En byggnad eller en miljö bevaras bäst genom att brukaren har förståelse, vilja och förmåga att använda
och vårda den på rätt sätt. Kommunen
bör därför verka för en god information
i nämnda frågor.
• Det är angeläget att den öppna odlingsmarken hävdas. Det gäller inte minst
inom de kulturmiljöer som pekats ut i
kulturminnesvårdsprogrammet.
• Kommunen behöver bättre kunskapsunderlag för att ta tillvara de kulturhistoriska värdena i samhällsplaneringen.
Det gäller bl.a. kulturspåren vid vattendrag och sjöar samt i skogsmark. Kommunen har ambitionen att ta fram planeringsunderlag i syfte att förvalta den
kulturhistoriska dimensionen.
• Avvägningar behöver göras mellan
naturmiljö-, kulturmiljö- och friluftslivsintressen vid åtgärder som berör
Kolbäcksån.
• I samband med uppdatering av kulturminnesvårdsprogrammet kan vid behov
beslut tas om framtagande av generella
rekommendationer för bygglov inom
icke detaljplanelagda områden. Framtagande av områdesbestämmelser kan
t.ex. vara ett sätt att ange rekommendationer för hur bygglov ska hanteras inom
kulturhistoriskt intressanta områden.
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10. NATUR
10.1. Mål
• Värdefulla naturmiljöer vårdas, bevaras
och görs tillgängliga.
• Den biologiska mångfalden bevaras
och utvecklas.
• Värdefulla naturområden är välkända
och sköts så att naturvärdena bevaras
för framtiden.

10.2. Värdefulla naturmiljöer
10.2.1. Riksintresse
Tre områden i kommunen är utpekade som
riksintressen för naturvården enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken.
Strömsholmsområdet är ett representativt
odlingslandskap i slätt-/mälarbygd med representativa naturbetesmarker kring Lindholmen, Billingen och Jordmarken. Området innehåller i huvudsak kulturlandskap
med åkermark, strandängar, hagmarker,
ädellövskog, vassvikar och slottsmiljö. Flo-

ran är mycket rik, särskilt i ädellövskogarna
och på ängs- och hagmarkerna. Ängarna på
Billingen är bland de största i regionen. För
fågellivet är främst ädellövskogar, strandängar och vassar av mycket stort intresse.
Ädellövskogens insektsfauna innehåller bl.a.
flera värmekrävande reliktarter. Strömsholmsområdet är från den aspekten ett av de
allra rikaste områdena i landet. Betydande
geologiska värden finns. Riksintresset berör
även Kungsörs, Köpings och Västerås kommuner.
Sörkvarnsforsen. Området innehåller en
forssträcka med forsöar i Kolbäcksån samt
angränsande huvudsakligen lövskogsbevuxna stränder. Det är rikt på växt- och djurliv.
Del av forssträckan är outbyggd. Det centrala läget i Hallstahammars tätort ger särskilda
värden.
Ängsfors-Stora Fly. Området innehåller
mindre, skogsbevuxna höjdpartier och öppna betesmarker mot Kolbäcksån som bitvis
övergår i flacka strandängar och strandkärr.
Floran är rik och området har höga biologiska värden.

Ladugårdsjön vid Strömsholms slott ingår i Natura 2000-området.
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Natura 2000
Sex områden inom kommunen är av riksintresse som Natura 2000-områden. Det är
områden som är av gemenskapsintresse och
som bör skyddas eller har beretts skydd med
hänsyn till bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) eller livsmiljöer samt vilda djur
och växter (habitatdirektivet). För varje Natura 2000-objekt finns en av länsstyrelsen
upprättad bevarandeplan, som bl.a. beskriver syftet med Natura 2000-området och
vilka bevarandeåtgärder som planeras.

Områden som är av riksintresse för naturvården ska enligt 3 kap. 6 § miljöbalken
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada naturmiljön. Inom Natura 2000-område krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken
tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i området. Områdena redovisas på karta på intilliggande sida. Samtliga Natura 2000-områden
utgör även naturreservat.

Strömsholm. Området sammanfaller i huvudsak med riksintresset för naturvård
(Strömsholmsområdet). En allmän beskrivning finns ovan. Området är skyddsområde
enligt fågeldirektivet samt av intresse enligt
habitatdirektivet. I området finns bl.a. elva
fågelarter upptagna i fågeldirektivet. Gamla
ihåliga ekar hyser läderbaggar. Skyddsvärda
fiskar i området är asp och nissöga. Åtgärder
pågår med stöd av EU:s Life-program, inom
ett projekt benämnt ”Inre Mälarens skärgård
– restaurering och skötsel” (MIA), som berör
flera Natura 2000-områden i Västmanlands,
Uppsala och Södermanlands län.

10.2.2. Nuläge

Strömsholms kungsladugård. Området
är av intresse enligt habitatdirektivet. Det
innehåller fyra moränkullar täckta av ädellövskog. Bl.a. finns 250-300-åriga ekar. Det
Life-projekt som nämns ovan omfattar även
Strömsholms kungsladugård.
Häggholmen. Området är av intresse enligt
habitatdirektivet. Det är en moränkulle täckt
av gamla ekar samt alm, lind och lönn. Läderbaggar finns i området.
Lindholmen. Området är av intresse enligt
habitatdirektivet. Det är en moränkulle täckt
av gamla ekar samt alm, lind och lönn. Läderbaggar finns i området.
Ekholmen. Området är av intresse enligt
habitatdirektivet. Det är en moränkulle täckt
av gamla ekar samt alm, lind och lönn.
Kyrkbyåsen. Området är av intresse enligt
habitatdirektivet. Det är en barrskogstäckt
isälvsavlagring (ås) som stiger 15 meter över
omgivningen.

laga kraft handling

Utöver riksintresseområdena finns flera
områden som har höga naturvärden. Enligt
3 kap. 6 § miljöbalken ska dessa så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada naturmiljön.
Naturreservat
Inom kommunen finns följande naturreservat. Se karta på intilliggande sida.
• Strömsholm
• Strömsholms kungsladugård
• Ekholmen
• Häggholmen
• Lindholmen
• Sörkvarnsforsen
• Kyrkbyåsen
Naturreservat skyddas genom 7 kap. 4-8 §§
miljöbalken. För att de värden som finns i
naturreservatet ska kunna bevaras finns reservatsföreskrifter. Hallstahammars kommun är förvaltare för Kyrkbyåsens och
Sörkvarnsforsens naturreservat. Länstyrelsen Västmanlands län är förvaltare för
Ekholmens, Häggholmens, Lindholmens,
Strömsholms och Strömsholms kungsladugårds naturreservat.
Naturvårdsplan
Områden med höga naturvärden finns redovisade i en naturvårdsplan för Västmanlands
län antagen av länsstyrelsen 1985. Sammanlagt 38 områden redovisas inom Hallstahammars kommun, varav nio ingår i riksintresseområden. Härutöver redovisas nio
områden som bedöms ha särskilt värdefull
landskapsbild. Naturvårdsplanen är inte helt
aktuell. Flera inventeringar har gjorts efter
1985, bl.a. ängs- och hagmarksinventering
och våtmarksinventering.
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Strandskydd
Generellt strandskydd gäller för sjöar och
vattendrag enligt 7 kap. 14-18 §§ miljöbalken. Se vidare under kapitel 7. Landsbygdsutveckling.

I inventeringen ingår förutom dokumentation av ett urval av växter och djur och olika
naturtyper präglade av långvarig hävd även
kulturspår såsom hamlade träd, stenmurar,
odlingsrösen och övergiven åkermark.

Biotopskyddsområden
Generellt biotopskydd gäller enligt 7 kap.
11 § miljöbalken för följande mindre markoch vattenområden:

Naturminne
Vid Ekeberg inom Strömsholmsområdet
finns sex mindre områden med ekar som är
skyddade som naturminnen enligt 7 kap. 10 §
miljöbalken.

• alléer
• källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
• odlingsrösen i jordbruksmark
• pilevallar
• småvatten och våtmarker inkl. öppna diken i jordbruksmark
• stenmurar i jordbruksmark
• åkerholmar med en areal av högst 0,5 ha
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas
verksamhet eller vidtas åtgärder som kan
skada naturmiljön. Dispens får lämnas av
länsstyrelsen om det finns särskilda skäl.
Nyckelbiotoper
Skogsvårdsstyrelsen har beslutat om särskilt
biotopskydd, enligt 7 kap. 11 § miljöbalken,
för två mindre skogsområden i kommunen.
Vidare har naturvårdsavtal träffats mellan
markägare och skogsvårdsstyrelsen för två
områden. Markägaren har i avtalet avstått
från skogsbruk i 50 år. Sju områden är utpekade som nyckelbiotoper. Något särskilt
skydd gäller inte för dessa områden. Däremot gäller de generella reglerna om hänsyn
till naturvårdens intressen vid skötseln av
skogsmarken.

Sumpskogar
Inom kommunen finns ett stort antal värdefulla sumpskogar som har pekats ut av
Skogsstyrelsen. Med sumpskog avses skog
som växer på blöt eller fuktig mark med
ett mer eller mindre tjockt torvtäcke. Dessa
fuktiga, ofta relativt täta skogar med mycket
död ved hyser många värdefulla miljöer och
arter som kräver speciell hänsyn.
Fiskevård
Kolbäcksåns nedre lopp är utpekat som värdefullt ur fiskesynpunkt enligt den nationella strategin för restaurering av skyddsvärda
vattendrag. Främst är det förekomsten av potentiella lekområden för den hotande fiskarten asp som utgör värdet. Med utgångspunkt
i det nationella miljökvalitetsmålet Levande

Stora delar av skogsområdena i kommunens
norra del ingår i större områden som enligt
länsstyrelsens bedömning 2004 är att betrakta som stora opåverkade områden enligt
3 kap. 2 § miljöbalken. Sådana områden ska
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan påverka områdenas karaktär, se vidare avsnitt 12.7 Stora opåverkade områden.
Ängs- och betesmarker
Länsstyrelsen har gjort en äng- och hagmarksinventering 1996 som följdes upp av
en ängs- och betesmarksinventering 2004.
Utnäseken.
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sjöar och vattendrag pågår, med statliga
medel, en utredning om hur fiskvägar ska
kunna skapas vid vissa befintliga vandringshinder i Kolbäcksån. Utpekade hinder är Ladugårdssjöns damm vid Strömsholms slott,
Intradammen och Korsådammen i Mölntorp
samt Sörstafors damm. Fria vandringsvägar
vid dessa hinder skulle tillgängliggöra tre till
fyra hektar lekområden i Sörkvarnsforsens
naturreservat. Även i Mölntorp kan ytterligare lekområden tillskapas, särskilt om vattennivån i åsträckan genom Mölntorp sänks
något. En sänkning av vattennivån skulle
sannolikt även minska risken för fastighetsskador vid höga vattenflöden i ån. Åtgärderna motiveras av att gynna aspen, men har
utöver detta positiva effekter som gagnar
friluftslivet. Eventuella åtgärder måste dock
föregås av noggranna studier av hydrologiska förhållanden samt en prövning av frågan
omfattande bl.a. samråd med allmänheten.
Hotade arter
Hotade växt- och djurarter finns inom kommunen. Bland annat gäller det insekter,
svampar m.m. som är knutna till ädellövskog
samt fiskarten asp, som finns i Kolbäcksån.

10.2.3. Rekommendationer
• Det är viktigt att områden med höga naturvärden skyddas och bevaras. Av särskild vikt är att Natura 2000-områden
och naturmiljöer av riksintresse har ett
fullgott skydd. Av riksintresseområdena
i kommunen bedöms Ängsfors-Stora
Fly sakna tillräckligt skydd och garantier för långsiktigt bevarande.
• Naturvårdsplanen bör ses över och kommunen delta aktivt i en sådan översyn.
Hotade arter och ekosystem ska särskilt
uppmärksammas. Möjligheten att återskapa tidigare miljöer såsom våtmarker
bör tas tillvara.
• Grönska i tätorter betyder mycket för
människors välbefinnande samt renar
luften. Vid utveckling av kommunens
tätorter ska grönstrukturen beaktas och
utvecklas. Lokala miljöer bör utformas
så att barnens intresse för att upptäcka
miljön utvecklas.
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• Skyddade områden bör så långt möjligt
kunna användas och upplevas av medborgarna. Vägvisning, parkeringar och
information kan behöva förbättras, i
första hand vid de värdefullaste områdena. Ett långsiktigt bevarande förutsätter rätt skötsel av området. Kommunen
bör på lämpligt sätt verka för att åstadkomma förbättringar som förenar god
tillgänglighet och attraktivitet för besökande med bevarande av naturvärdena.
Sörkvarnsforsens naturreservat bör göras tillgängligt genom skyltade leder och
information. Områdets centrala läge bör
tas tillvara.
• För att höja kunskapen om och förståelsen för naturvärden bör ett naturum skapas i kommunen. Den lämpligaste platsen bedöms vara i Strömsholmsområdet
nära väg 252.
• Den sannolikt viktigaste restaureringsåtgärden för Kolbäcksån är att tillgänglig
göra strömmande vatten för fisken i Mälaren, framför allt för den hotade fisken
asp. De vandringshinder som utpekats
är Ladugårdssjöns damm, Mölntorp
2 och 1 samt Sörstafors damm. Ladugårdssjöns damm är ett partiellt vandringshinder som kan passeras av fisk
vid högre vattenstånd. Utredning har
påbörjats beträffande möjlighet till och
utformning av fiskvägar förbi utpekade
vandringshinder. På sikt bör även möjligheterna att skapa fiskväg förbi dammen vid Norrkvarn utredas för att skapa
fria vandringsvägar från Mälaren och
ända upp till Trångfors. En avvägning
behöver göras mellan friluftslivsintressen, naturvård och kulturmiljö. Frågan
kräver fördjupad analys.
• Kommunen avser att utreda frågan om
att göra Valstasjön till ett kommunalt naturreservat. Sjön har höga botaniska och
zoologiska värden samt även stort värde
för rekreation. Valstasjön är en stor tillgång för skolelever i alla åldrar.
• Gamla och döende träd bör lämnas utan
åtgärd där de inte är till uppenbart besvär
eller fara för personskada föreligger.

ÖVERSIKTSPLAN 2011

laga kraft handling

KAPITEL 11 | REKREATION OCH FRILUFTSLIV

11. REKREATION OCH FRILUFTSLIV
11.1. Mål

11.2 Friluftsliv

• Rekreationsområden och anläggningar
finns som inbjuder till avkoppling och
fysisk aktivitet samt bidrar till förbättrad
folkhälsa.

11.2.1 Riksintressen

• Det rekreativa och estetiska värdet på
parkmiljöerna i tätorterna höjs.
• Övernattningsmöjligheter finns i anslutning till besöksvärda områden.
• Kommunen är väl försörjd med ändamålsenliga fritidsanläggningar som tillgodoser ett rikt och varierat föreningsliv.
• En sammanhängande grönstruktur binder samman kommunens gröna områden och gör dem mer tillgängliga.
• Attraktiva och säkra gång- och cykelvägar finns till rekreationsområden i och i
närheten av tätorterna.

Två områden i kommunen är utpekade som
riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Vidare är Mälaren med öar och
strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken.
Strömsholms kanal/Kolbäcksån. Farled
från Mälaren till Smedjebacken. Kanalen,
ån och de ingående sjöarna nyttjas i stor
omfattning av båtturister och kanotister. Ett
stort antal sevärdheter av kulturhistorisk art
(bergsbruk och järnhantering) finns längs
farleden, liksom värdefulla naturmiljöer.
och fiskemöjligheter. Kanalen/ån berör även
Fagersta, Smedjebackens och Surahammars
kommuner.
Strömsholmsområdet. Områdets rekreationsvärden baseras dels på den mångformiga naturen, med lövlundar, hagmarker och
fågelrika våtmarker, dels på kulturhistoriska
sevärdheter av vilka Strömsholms slott och

Fiske i Kolbäck.
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gravfältet på Hornåsen är de främsta. Området är iordningställt för friluftsliv med
gästhamn, sopmajor m.m. Strömsholm är
ett viktigt centrum för ridsport. Goda fiskemöjligheter finns i Mälaren och Kolbäcksån.
Området berör även Köpings och Västerås
kommuner.
Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska enligt 3 kap. 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
detta intresse.
Mälaren med öar och strandområden.
Med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns är områdena i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast
under vissa villkor (se 4 kap. 1 § miljöbalken). Bestämmelserna utgör dock inte hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller
av det lokala näringslivet. Inom områdena
ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Riksintresseområdena redovisas på karta på
intilliggande sida.

11.2.2. Nuläge
Utöver riksintresseområdena finns flera områden som har betydelse från allmän synpunkt med hänsyn till friluftslivet. Enligt 3
kap. 6 § miljöbalken ska dessa så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
I naturvårdsplanen för Västmanlands län redovisas åtta områden som är värdefulla för
friluftslivet, se karta på intilliggande sida.
Flera områden med höga naturvärden enligt
naturvårdsplanen är också värdefulla för friluftslivet.
Kommunen har utifrån den skogsbruksplan
som tagits fram för den kommunala skogsmarken kring tätbebyggelsen gjort ett urval
av skogsbestånd som anses ha stor betydelse
för barns rekreation m.m., d.v.s. är viktiga
närströvområden (benämnda sociala skogar). Eftersom skogsbruksplanen inte reglerar skötsel av skogar som inte klassas som
produktiv skogsmark, så ingår inte t.ex.

Fiske vid Skantzsjön.
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parkmiljöer och mindre skogsbackar i anslutning till större bebyggelseområden i redovisningen av närströvområden.
Angränsande till Hallstahammars tätort
finns tillgång till höga natur- och kulturvärden. Sörkvarnsforsens naturreservat,
Åsby-Skantzenområdet och Trångfors
som är belägna i anslutning till Kolbäcksån/
Strömsholms kanal och Strömsholmsåsen
utgör ett mycket stort värde för friluftslivet.
Genom utveckling av trygga promenadstråk
från Sörkvarn, via Åsby-Skantzenområdet
upp till Trångfors, kan värdet öka ytterligare.
Hallstahammars kommun har sökt tillstånd
att i Sörkvarnsforsens naturreservat utföra
åtgärder i syfte att öka tillgängligheten.
Runt reservatet skapas flikiga skogsbryn
som dels ökar sikten i reservatet, dels ökar
känslan av trygghet vid promenader på stigar i området. Nya stigar, broar och upplevelseplatser planeras för att ge de flesta
besökare möjlighet att se större delen av
reservatet. Åtgärder anpassas så långt som
möjligt för rörelsehindrade.
Fritidsfisket är omfattande i Mälaren. Också
Kolbäcksån är av betydelse för fritidsfisket.
I Kolbäcksåns nedre lopp pågår fiskevårdsåtgärder, se vidare under 10.2.2. Söder om
Kolbäck erbjuds attraktivt fiske i grundvattensjöar i vilka ädelfisk sätts ut.
Två större leder passerar genom kommunen.
Bruksleden, som går norr om Hallstahammar, är en totalt 25 mil lång vandringsled
genom Västmanland. Mälardalsleden, en
totalt 44 mil lång cykelled, går genom södra
delen av kommunen.
Mark- och byggnadsreglerande bestäm
melser gäller för stora delar av riksintresseområdena. Del av Strömsholmsområdet
samt Häggholmen, Lindholmen, Ekholmen,
Kyrkbyåsen och Sörkvarnsforsen är naturreservat. Strandskydd gäller 300 meter från
Mälarens strandlinje och 100 meter från
Kolbäcksåns strandlinje. Strömsholms kanal och del av Strömsholmsområdet är förklarade som byggnadsminnen. I Borgåsund,
Sofielund, Mölntorp, Kolbäck, Sörstafors
och Hallstahammar finns detaljplaner som i
viss mån beaktar friluftslivets intressen.
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11.2.3. Rekommendationer
• Områden av stor betydelse för friluftslivet ska vara tillgängliga för medborgarna. Av särskild vikt är att riksintressen för friluftslivet så långt som möjligt
skyddas. Förändringar som innebär inskränkningar eller störningar på värdefulla friluftsområden bör normalt inte
tillåtas. Det gäller inte minst närströvområden till tätorter.
• För att behålla ett områdes värde är det
väsentligt att skogsskötseln anpassas till
friluftslivets intressen. Vid tillståndsprövning, samråd eller liknande bör
kommunen verka för att hänsyn tas till
friluftslivet.
• Det är viktigt att befintliga anläggningar
för friluftslivet underhålls och vid behov
kompletteras med nya anläggningar,
t.ex. bryggor, grillplatser och parkeringar.
• Kommunen bör på lämpligt sätt stödja
åtgärder som gör områden av betydelse
för friluftslivet attraktiva. Beträffande
Kolbäcksån behöver en avvägning göras
mellan friluftslivsintressen, naturvård
och kulturmiljö vid åtgärder som berör
ån.
• Kommunen har en positiv inställning
till åtgärder som kan främja fritidsfisket.
• Utökade övernattningsmöjligheter främjar besöksnäringen. En campingplats i
södra delen av kommunen och möjligheter till stug- och vandrarhemsboende är
av värde. Även vindskydd bör tillskapas
på lämpliga platser i den besöksvärda
miljön.
• Kommunen avser att utreda frågan om
att göra Valstasjön till ett kommunalt
naturreservat. Sjön är en stor tillgång
för skolelever i alla åldrar och har stort
värde för rekreation samt även höga naturvärden.
• Kommunen har för avsikt att upprätta en
grönstrukturplan för Hallstahammars
tätort.
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11.3. Fritidsanläggningar
11.3.1. Nuläge
Under detta avsnitt tas framför allt större fritidsanläggningar upp, som har stora markanspråk eller stor påverkan på omgivningen
och därför särskilt behöver beaktas i planeringen.
I Hallstahammar finns:
• HallstArena vid Trollebo, en modern anläggning med ishall och fotbollsplan med
konstgräs. Där finns också gräsplaner och
en friidrottsanläggning.
• Motionscentrum med bl.a. elbelysta motionsspår, skidbacke med lift för utförsåkning och en utomhusrink med naturis.
• Vid Motionscentrum finns en skyltad
bana för mountainbike.
• Bollplaner, tennishall och anläggningar
för Brukshundklubben vid Valstalund.
• Sporthall med idrottshall med läktare och
inomhusbad.
• Skantzö bad och camping med bassänger
för utomhusbad och en stor camping.
• Kolbäcksån och Strömsholms kanal är utmärkta kanotvatten. Uthyrning av kanoter finns vid Skantzöbadet.
• Utomhusbanor för tennis vid Lustigkulla.
• Nibblehallen med idrottshall med läktare.
• Ridhus och stallar på Södra Nibble.
• Anläggningar för skateboard, dans och
aerobics, judo, bordtennis, boule m.m.
• Kommunens lokaler, främst gymnastiksalar, är flitigt utnyttjade av föreningar.

I Kolbäck finns:
• Vallmobadet med inomhusbad, i anslutning till badet finns bl.a. en utomhusrink
med naturis och en frisbeegolfbana.
• Elbelyst motionsspår i anslutning till Folkets park.
• En niohåls golfbana söder om Kolbäck
• En grundvattensjö med ädelfisk finns
också i området.
• Boulebana utomhus.
• Brottningshall.
Fotbollsplaner för seriespel finns förutom på
Trollebo vid Kolbäcks IP, Yllevi/Sörstafors
och Ekeby.
Vid Västerkvarn finns en idrottsplats.
I Borgåsund finns ett friluftsbad och en småbåtshamn.
I Strömsholm finns flera ridhus och stallar.
Skjutbanor finns vid Trångfors, Trollvad och
Strömsholm. Strömsholms skjutbana har
gamla anor och är en viktig del av Strömsholms historia. Sporthallen i Hallstahammar
var en av de första i landet i sitt slag.
Önskemål finns om att bygga ut Tunbohallen
i Kolbäck till en idrottshall med läktare.
Hallsta ridklubb behöver mer mark på Södra
Nibble för rasthagar och ridning. Eventuell
utbyggnad av verksamheten måste ske mot
öster eller söder. Mot väster är det angeläget
att ridverksamheten begränsas.

Sporthallen i Hallstahammar.
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11.3.2. Rekommendationer
• Behovet av parkeringsplatser vid is
hallen behöver ses över.
• För att få tillgång till mer ridvägar är det
önskvärt att en förbindelse ordnas mellan stallen på Södra Nibble och Valstaskogen. En planskild korsning mellan
ridvägen och väg 555 är då angelägen.
• Ett sammanhängade system med ridvägar bör anordnas för att få till stånd en
ridled genom kommunen. Även på andra
platser kan det vara angeläget med särskilda ridvägar. Kommunen bör tillsammans med stall- och markägare utreda
om sådana kan ordnas.
• I anslutning till Vallmobadet finns mark
och anläggningar som bör kunna iordningställas och användas till olika fritidsaktiviteter. Området bör kunna
utvecklas till ett motionscentrum för
Kolbäck. Då området är beläget inom
inre skyddsområde för vattentäkt måste
dock hänsyn tas till behovet av skydd för
vattentäkten när åtgärder genomförs.

11.4 Samlingslokaler, kulturutbud etc.
11.4.1. Nuläge
I Hallstahammar finns flera stora samlingslokaler och lokaler för föreningsverksamhet,
bl.a. i Folkets Hus.
Bibliotek finns i Hallstahammar och Kolbäck.
Vid Skantzen ligger Kanalmuseet, i Strömsholm Jazzmuseet.
Ett flertal lokaler för konserter, utställningar
och andra kulturella evenemang finns i kommunen.

11.4.2. Rekommendationer
• Tillgång till stora samlingslokaler och
ett rikt kulturutbud är av stor vikt och en
del i kommunens vision om; Den goda
servicen, att kommunen ska förknippas
med ett levande kulturliv.

• Skjutbanan vid Trångfors kan komma
att beröras av en ny anslutningsväg från
industriområdet i norra Hallstahammar till en ny väg 252. Den kan också
komma att beröras om industriområdet
byggs ut. Skjutbanan kommer sannolikt
att behöva avvecklas. Skyttet i kommunen får tills vidare utövas på banorna vid
Trollvad och Strömsholm. Kommunen
bör på lämpligt sätt hjälpa till med avvecklingen och underlätta för utövarna
vid Trångfors att få tillgång till annan
befintlig bana.
• Vid en utbyggnad av Tunbohallen bör
behovet av parkeringsplatser utredas.
• Fritidsanläggningarna bör underhållas
så att de är attraktiva att använda och bevaras för framtiden. Bevarandet av kulturhistoriska anläggningar, t.ex. gamla
ridhus och stallar i Strömsholm är av
särskild vikt.
• Beträffande utveckling av Skantzenområdet, golfbanan i Kolbäck och Västerkvarnsområdet för turism och friluftsliv, se avsnitt 6.4.
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12. INFRASTRUKTUR
12.1. Mål
• Kollektivtrafiken är väl utbyggd och ger
goda pendlingsmöjligheter till arbete
och fritidsaktiviteter. Inom kommunen är
kollektivtrafiken avgiftsfri.
• Vägnätet är trafiksäkert särskilt för de
oskyddade trafikanterna.
• Infarterna till våra tätorter är inbjudande.
• Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt,
både mellan och inom tätorterna.
• Trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter ska ökas samtidigt som
god framkomlighet eftersträvas.

Regeringen har i mars 2010 fastställt Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden
2010-2021. Planen innebär en samordning av
infrastrukturinvesteringar.
Länsstyrelsen ansvarar för fördelning av
statliga pengar till utvecklingen av länets
regionala vägnät. Nu gällande plan är
Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län 2010-2021.
Utbyggnad av järnvägar, E18 och väg 252
har gjort Hallstahammar till en knutpunkt
som attraherar företag med behov av transporter i olika riktningar.

• Ett väl utbyggt bredband finns i kommunen.

Olbergavägen (väg 625) och Strömsholms kanal.
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12.2. Vägar
12.2.1. Riksintresse
Av vägarna som berör kommunen är E18 och
väg 56 (Räta linjen) av riksintresse. E18 ingår också i ett europeiskt vägnät utpekat av
EU. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för anläggningar
för kommunikationer skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggningarna.
Regeringen har i mars 2010 fastställt Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 20102021. I denna finns Rv 56 (Räta Linjen),
ombyggnad till mötesfri väg Kvicksund Västjädra, upptagen i slutet av planperioden.

12.2.2. Nuläge
Ett bra vägnät i Hallstahammar och regionen
är av stor betydelse för kommunens utveckling. Det underlättar pendling och godstransporter och gör kommunen intressant för
boende och verksamheter. Av stor betydelse
för utvecklingen är att det finns bra vägförbindelser i alla vädersträck.

Utöver vägarna av riksintresse finns flera
allmänna vägar i kommunen som är av stor
betydelse för den lokala och regionala trafiken. Främst bör nämnas väg 252 (Kvicksund-Hallstahammar-Surahammar). Andra
vägar av betydelse är väg 555 (Hallstahammar-Västerås), 558 (Köping-Kolbäck-Västerås) och 619 (Hallstahammar-Kolbäck).
Inom kommunen finns statliga, kommunala
samt enskilda vägar. De statliga vägarna
är Europaväg E18, Riksväg 56 samt Länsvägarna 252, 518, 522, 523, 524, 525, 526,
555, 558, 609, 611, 614, 615, 616, 619 samt
625. Se karta på intilliggande sida.
Samtliga vägar förutom väg 522 och
523 är BK1-vägar. Väg 522 och 523 är
BK2-vägar1. Övriga vägar i kommunen är
kommunala eller enskilda. Vissa av de enskilda vägarna har statligt och kommunalt
bidrag för driften av vägarna. En mer utförlig redovisning av vägarna finns i skriften
Sammanställning över allmänna vägar och
andra viktiga vägar i Västmanlands län som
Länsstyrelsen tagit fram.
¹ Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser:
BK1, BK2 och BK3. Klassningen är beroende av hur hög den
tillåtna fordonsvikten är.

E18 genom Hallstahammar.
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Vägutredning har genomförts för ny sträckning av väg 252 mellan Hallstahammar och
Surahammar. Trafikverket har beslutat att
alternativ Väst 2 ska ligga till grund för fortsatt arbete.

12.2.3. Rekommendationer för det
statliga vägnätet

I Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län 2010-2021 finns
två objekt inom Hallstahammars kommun
upptagna: väg 252 Hallstahammar - Surahammar (väg i ny sträckning) med planerad
byggstart år 2014 samt väg 252 Sörstafors Hallstahammar (mötesfri landsväg) med planerad byggstart år 2018.

• God standard på väg 252 är viktig, bl.a.
ny sträckning mellan Hallstahammar
och Surahammar. Även bra standard på
väg 56 (Räta linjen) är väsentlig.

Väg 252 från Sörstafors och söderut är en del
av Tidö turistväg, som går mellan Hallstahammar och Västerås.
Kommunen är väghållare för vägarna i Hallstahammars tätort samt de flesta vägar i Kolbäcks tätort.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska områden
som är särskilt lämpliga för anläggningar
för kommunikation så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
I väglagen finns bestämmelser om förbud
att vidta åtgärder vid allmänna vägar utan
tillstånd. Enligt 39 § får inte utan tillstånd
enskild körväg anslutas till allmän väg. I
43-47 §§ finns bestämmelser om förbud att
uppföra byggnader och anläggningar samt
att vidta vissa andra åtgärder inom eller intill vägområde. Vid vägarna E18, 56, 252 och
558 har länsstyrelsen fattat beslut om utvidgat förbudsområde jämfört med 47 §.
Vid vägarna 619, 620 och 621 gäller byggnadsförbud inom ett avstånd på 12 meter
från vägarna.
De allmänna vägarna redovisas på karta på
föregående uppslag.
Längs de större allmänna vägarna i kommunen kan finnas bostäder och lokaler som är
bullerstörda, se avsnitt 14.2.
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• Det är angeläget att E18 har motorvägsstandard på hela sträckan mot Stockholm och mot Örebro.

• E18: Kommunen bör reservera mark
i nya detaljplaner för att i framtiden
möjliggöra utbyggnad av E18 till motorväg. Det är nödvändigt att bygga ut
delen Västjädra-Köping till motorväg
inom överskådlig tid. Utbyggnaden bör
ske genom breddning mot norr. Trafikmängden är alltför stor på nuvarande
och köbildningar kan väntas bli vanliga
när trafikmängden ökar. Olyckor med
avstängningar som följd innebär omledningar av trafiken på vägar som inte är
lämpliga för sådan trafikmängd (i första
hand vägarna 252, 555, 558 och 619). Det
förorsakar tidvis stora problem i tätorterna Kolbäck, Sörstafors och Hallstahammar.
• Trafikplatserna Eriksberg och Sörstafors
bör få en attraktivare utformning med
säkrare av- och påfarter. En avfart öster
om järnvägsviadukten mot Eriksbergsvägen (vid färd i östlig riktning) höjer
trafiksäkerheten och ökar tillgängligheten till befintliga verksamheter. Ett starkt
önskemål är att bron över Kolbäcksån får
en höjd som ger större segelfri höjd för
båttrafiken på Strömsholms kanal. Åtgärder som skyddar vattentäkten i Näs är
nödvändiga.
• Väg 252: Ny sträckning av väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar får
inte fördröjas, utan tidplanen med byggande 2014 måste ligga fast. Den nya
vägen är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, för att få bort trafik i närheten
av viktiga grundvattentäkter och för att
stärka den regionala utvecklingen i Hallstahammar-Surahammar. Den är också
av stor vikt för att få en bättre tillfart till
Hallstahammars norra industriområde.
En ny vägsträckning skulle väsentligt
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förbättra trafiksäkerheten och miljön i
Hallstahammars tätort.
• Väg 252 delen Sörstafors-Kolbäck är
smal och krokig. Mindre kurvrätningar
och breddningar bör genomföras i syfte
att nå samma standard på vägen som
norr om Sörstafors och söder om Kolbäck.
• Även på sträckan Kolbäck-Borgåsund
bör en översyn göras av anslutningsvägar och särskilda filer för svängande
trafik. Vid Kyrkbyn bedöms behovet av
särskild fil vara stort.
• Väg 56: Delen Västjädra-Kvicksund är
hårt belastad och det är av stor vikt att
den byggs om till mötesfri väg.
• Ny bebyggelse bör undvikas nära de
starkt trafikerade vägarna, med hänsyn
till störningar i form av buller, vibrationer och luftföroreningar.

12.2.4. Rekommendationer för det
kommunala vägnätet
• Trafiknätet bör ha en god standard bl.a.
med avseende på trafiksäkerhet. Säkerheten för de oskyddade trafikanterna,
särskilt barn, prioriteras. Säkra övergångsställen är av särskild vikt. Åtgärder som underlättar användande av kollektivtrafik bör ges hög prioritet.
• På infarter, huvudgator och uppsamlings
gator bör antalet korsningar och utfarter
begränsas och avståndet mellan korsningar inte vara alltför kort. Gång- och
cykeltrafiken bör vara separerad.
• Ett väl underhållet vägnät med god belysning och gestaltning bör eftersträvas.
Särskilt bör infarterna till kommunens
tätorter samt centrumgator beaktas.
• Även inom det kommunala vägnätet bör
en strävan vara att riksdagens riktvärden alltid ska klaras.

laga kraft handling

12.3. Järnvägar
12.3.1. Riksintresse
Banorna Västerås - Kolbäck - Köping (Mälarbanan), Kolbäck - Fagersta (Bergslagspendeln) och Kolbäck - Eskilstuna är av Trafikverket utpekade som riksintressen.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska områden
som är av riksintresse för anläggningar för
kommunikationer skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

12.3.2. Nuläge
På banan Västerås - Kolbäck finns dubbelspår. Övriga banor i kommunen har enkelspår. Ett industrispår ansluter från Hallstahammars norra industriområde till banan
Kolbäck - Fagersta. Ett förslag om byggande
av mötesplats för tåg vid Brattheden, norr
om Surahammar finns. Det skulle innebära
väsentligt ökade trafikmöjligheter.
Inom kommunen finns inga plankorsningar med väg på banan Västerås - Kolbäck
- Köping. På banan Kolbäck - Eskilstuna
finns inom kommunen fyra plankorsningar
försedda med bommar. På banan Kolbäck
- Fagersta finns inom kommunen tre plankorsningar försedda med bommar. Ett par
brukningsvägar med låsbar bom korsar också järnvägen i plan.
På samtliga banor genom kommunen finns
en omfattande person- och godstrafik.
På bangården i Kolbäck har nyligen genomförts omfattande ombyggnader med bl.a.
två nya broar, en gång- och cykeltunnel, nya
plattformar och bullerskydd.
I en avsiktsförklaring från berörda kommuner och länstrafikbolag har mål satts upp för
att nå en restid mellan Eskilstuna och Västerås som väsentligt understiger 30 minuter och
som möjliggör regelbunden entimmestrafik.
Det förutsätter bl.a. mötesspår och hållplats i
Strömsholm samt åtgärder vid plankorsningar på sträckan Kvicksund - Kolbäck.
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12.3.3. Rekommendationer
• Det är angeläget med ett mötesspår i
Strömsholm. Det är också av stort intresse att få en hållplats i Strömsholm.
Den bör vara placerad nära Herrskogsvägen. Kommunen bör hjälpa till med
att upprätta detaljplan och medverka i
andra utredningar för att underlätta ett
genomförande.
• Om mer godstransporter på järnväg blir
aktuella för företagen i kommunen bör
nya industrispår kunna anslutas till bannätet. I första hand bedöms en anslutning till Eriksbergs industriområde vara
intressant. Också en utbyggnad av industrispåret vid Hallstahammars norra industriområde kan vara intressant vid en
utvidgning av industriområdet.
• Det är väsentligt att så långt möjligt få
bort plankorsningar mellan väg och
järnväg. I första hand gäller det planskilda korsningar vid Nygatan och Herrskogsvägen. Vid Nygatan i Hallstahammar ligger bommarna nere lång tid i
samband med tågmöte. Det vållar köer
och besvär för vägtrafikanterna. Om ett

mötesspår byggs i Strömsholm kan en
liknande situation uppkomma vid Herrskogsvägen.
• Ny bebyggelse bör undvikas nära järnvägarna genom kommunen. Störningar
från järnvägstrafiken kan uppkomma i
form av buller och vibrationer. En risk
finns också om ett tåg skulle spåra ur.
Nya byggnader bör helt undvikas närmare än ca 25 meter från spår på grund
av olycksrisken. Med hänsyn till buller
och vibrationer bör bostadsbebyggelse
och annan bebyggelse med känslig verksamhet inte byggas närmare än ca 200
meter från spår. Mindre avstånd kan accepteras beroende på hastighet, terrängförhållanden och särskilda skydd.
• En strävan bör vara att alla befintliga
bostäder och lokaler med känslig verksamhet inom överskådlig tid klarar
riksdagens riktvärden för buller vid nybyggnad och Trafikverkets och Naturvårdsverkets riktvärden för vibration.
• En mötesplats för tåg bör anläggas vid
Brattheden.

Kolbäcks järnvägsstation.
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12.4. Sjöfart

12.5. Kollektivtrafik

12.4.1. Riksintresse

12.5.1. Nuläge

Farled 904 till Köping, som går vid kommunens södra gräns, är av riksintresse för
kommunikation. Farleden är av stor betydelse för sjöfarten samt har viktiga funktioner
för Sveriges sjötransportsystem och därmed
för landets ekonomi.

Två järnvägsstationer finns i kommunen.
Hallstahammar trafikeras av Bergslagspendeln med 16 förbindelser per vardag till Västerås respektive Fagersta. Kolbäck berörs av
den s.k. UVEN-trafiken med 16 förbindelser
per vardag till Västerås respektive Eskilstuna.

12.4.2. Nuläge
Farled 958 med Strömsholms kanal ligger
inom planområdet. Den sjöfart som kan beröras i detta fall är mindre passagerarbåtar
samt fiske- och fritidsbåtar. Kanalen är öppen för trafik nio veckor under sommaren.
Hamnen i Borgåsund används endast för fritidsändamål (småbåts- och gästhamn).

12.4.3. Rekommendationer
• Åtgärder som berör farled 904 får inte
inkräkta på sjöfarten eller försämra sjöfartens framkomlighet, tillgänglighet eller säkerhet.
• Vid åtgärder som berör Strömsholms
kanal ska båttrafikens behov beaktas.
Det är önskvärt att bibehålla nuvarande
segelfria höjd och bredd under broar, så
att dagens sjötrafik även fortsättningsvis
kan trafikera i området.
• Alla förändringar av strandlinje och bottentopografi, muddrings-och tippningsområden, eller andra objekt redovisade
i sjökort, ska efter slutförande sjömätas
och geodetiskt bestämmas enligt sjömätningsstandard SRS 44 samt rapporteras
till Sjöfartsverket för införande i sjökort.

En avsiktsförklaring har träffats vad gäller
att bygga en hållplats i Strömsholm.
Regional busslinje finns mellan Hallsta
hammar och Västerås. En expressbusslinje
går via E18, med en förbindelse var timme i
varje riktning på dagtid vardagar.
Regional busslinje finns också mellan Västerås och Köping över Kolbäck. Bussarna
trafikerar väg 558. Linjen trafikeras per vardag med 15 turer mot Västerås och 14 mot
Köping.
Brukslinjen trafikerar Kolbäcksådalen från
Virsbo i norr till Kvicksund i söder. Mellan
Hallstahammar och Kolbäck går per vardag
i varje riktning 16 turer. Mellan Kolbäck och
Strömsholm går 12 turer. Servicelinjen är en
del av Brukslinjen med turer på vardagar i
främst Hallstahammars tätort. Den körs med
handikappanpassade bussar. Några turer på
Brukslinjen är anropsstyrda eller går bara
skoldagar. Brukslinjen är avgiftsfri.
Flexlinjen är en anropsstyrd kollektivtrafik
som trafikeras fyra dagar i veckan i Hallstahammars tätort och en dag i veckan i Kolbäcks tätort. Flexlinjen är avgiftsfri.
Arbetspendlingen över kommungränsen är
betydande och en stor potential finns att öka
det kollektiva resandet. Bra kollektivtrafik är
också angelägen för att kommunen ska vara
attraktiv att bo och verka i. Det innebär bl.a.
biljettpriser som accepteras av flertalet, bra
turtäthet samt snabba och bekväma resor.

laga kraft handling
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12.5.2. Rekommendationer
• Kommunen bör verka för att kollektivtrafiken görs attraktiv och har hög
nyttjandegrad. Lokaltrafiken ”Brukslinjen” med avgiftsfria resor bör fortsätta.
Entimmestrafik dagtid vardagar på
både Bergslagspendeln och på den nya
expressbusslinjen mellan Hallstahammar och Västerås är av stor betydelse.
Det bör vara halvtimmestrafik mellan
Hallstahammar och Västerås. Under
högtrafik bör trafiken vara ännu tätare.
Halvtimmestrafik på Bergslagspendeln
planeras under högtrafik. Matarbussar
till tåg och snabbussar i Hallstahammar
är väsentligt för att hela reskedjan ska bli
attraktiv. Ett återinförande av matarbussar åtminstone under högtrafik bör därför övervägas.
• Avsiktsförklaringen om entimmestrafik
med tåg mellan Eskilstuna och Västerås
med stopp i Strömsholm och Kolbäck
bör förverkligas så fort som möjligt. Det
innebär väsentliga förbättringar för kollektivtrafiken i kommunens södra tätorter.
• Tågstopp i Kolbäck för vissa turer på
Mälarbanan är önskvärt. Det är också
önskvärt att vissa turer på Bergslagspendeln går till Stockholm. Tågbyten
i Västerås bör kunna göras utan långa
väntetider.
• Bekvämare väntmöjligheter bör finnas
vid tågstationen i Hallstahammar. Vintertid behövs uppvärmt väntutrymme.
Säkra cykelparkeringar behövs vid stationerna och bättre busshållplatser.
• Expressbussen Hallstahammar-Västerås
är snabb och bör utvecklas. Med få stopp
utefter sträckan är bussen snabb och attraktiv. För tågresenärer är det angeläget
att järnvägsstationen snarast upprustas
till acceptabel standard och med ett resecentrum som kan betjäna både tågoch bussresenärer.
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12.6. Gång- och cykelvägar
12.6.1. Nuläge
Gång- och cykelvägar är en prioriterad fråga
i kommunen. I områden med kommunen
som väghållare är gång- och cykelvägnätet
förhållandevis väl utbyggt. Det finns ca 4
mil kommunala gång- och cykelvägar.
Längs de allmänna vägarna som hålls av
Trafikverket saknas till största delen gångoch cykelvägar. Det saknas bl.a. längs vägar
som binder ihop kommunens tätorter. Bara
mellan Kolbäck och Sörstafors finns en sådan gång- och cykelväg. En förstudie har
gjorts om förlängning av vägen från Sörstafors till Näs.
Cykellederna längs Strömsholms kanal och
Mälardalsleden går genom kommunen.
Den senaste cykelledsplanen för kommunen är från 1997. I planen togs upp 22 projekt med kommunalt ansvar och åtta av
dessa prioriterades. Fem av de prioriterade
projekten och två av de oprioriterade är genomförda. Sju projekt med Trafikverket som
väghållare togs upp i planen. Inget av dessa
är genomfört.
Uppdatering av cykelledsplanen pågår.
På intilliggande sida under avsnitt 12.6.2.
förtecknas gång- och cykelvägar som bör
byggas. De delas upp i sådana som kommunen respektive Trafikverket ska svara
för som väghållare. De kommunala projekten är flera till antalet och delas därför upp
i prioriterade och oprioriterade projekt. De
oprioriterade bedöms komma till utförande
längre fram i tiden. Redovisningen av dessa
ska inte ses som någon inbördes prioritering.
Omprioritering kan behöva göras av prioriterade projekt om nya omständigheter inträffar.
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12.6.2. Rekommendationer

12.7. IT-kommunikation

Cykelvägar som bör byggas,
med Trafikverket som väghållare:

12.7.1. Nuläge

Väg 252, Kolbäck - Strömsholm
Väg 619, Kolbäck - Eriksberg, Hallstavägen
Väg 252, Sörstafors - Näs
Väg 518, Gång- och cykelväg Herrskogen
Väg 555, Östra Nibble - Fjällsta

Cykelvägar som bör byggas,
med kommunen som väghållare:
Prioriterat:

1.
2.
Oprioriterat:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		 12.
		 13.

Skolgatan
Södra Gärdesvägen
Bondegatan
Dalbyvägen
Rallstavägen
Bergslagsvägen vid Åsby
Bergslagsvägen vid Näs
Lyckovägen (delvis byggd)
Tingshusbron
Herrevadsvägen
Bergsgatan
Konvaljevägen
Videvägen

De flesta hushåll och företag i kommunen
kan få bredbandsförbindelse via Telia Soneras kopparbaserade telenät (ADSL). Fiberlösningar finns på en del platser.
Kommunfullmäktige beslutade i september
2007 att Hallstahammars kommun ska engagera sig i uppbyggnad av ett i huvudsak
fiberoptiskt nät, benämnt Hallstahammars
stadsnät. Utbyggnaden ska ske i etapper.
Den första etappen omfattar kommunens
verksamhetsfastigheter och är genomförd.
Etapp två omfattar Hallstahems fastigheter
och etapp tre övriga fastigheter. Stadsnätet
ska ägas av kommunen och ge de tekniska
förutsättningarna för distribution av tjänster.
Nätet ska vara tillgängligt för alla tjänsteleverantörer och konkurrensneutralt. Enligt
kommunfullmäktige ska alla byggare av nät
på kommunens mark (el, fjärrvärme, radiotrafik etc.) ta hänsyn till och acceptera samförläggning med IT-ledningar.
Det är väsentligt för den offentliga verksamheten att ha tillgång till väl fungerande
IT-kommunikation. Tillgång till bra IT-kommunikation är också viktig för företag och
boende. I framtiden torde väl utbyggda och
kraftfulla IT-nät vara en nödvändig förutsättning om kommunen ska vara attraktiv
att bo och verka i.

12.7.2. Rekommendationer
• Som markägare och ansvarig för planeringen av goda IT-kommunikationer bör
kommunen verka för att IT-nät kan byggas i lämpliga sträckningar och samordnas med andra anläggningsarbeten, för
att hålla nere kostnaderna. Det är väsentligt att utbyggnaden av IT-nätet fullföljs
och att utbyggnaden är kostnadseffektiv.
Om fiberledningen inte förläggs i gatumark behöver intressen inom natur- och
kulturmiljövården beaktas.
• På nya exploateringsområden bör kommunen se till att möjlighet till anslutning
till IT-kommunikation finns.
Del av cykelled vid Strömsholm.
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12.8. Stora opåverkade
områden
12.8.1. Nuläge
I 3 kap. 2 § miljöbalken anges att: “Stora
mark- och vattenområden som inte alls eller
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.”
Tanken med denna bestämmelse är att det
finns ett värde i sig att större sammanhängande landsbygdsområden, som ännu inte är
påverkade av exploateringsföretag kan behålla sin opåverkade karaktär. Den opåverkade karaktären kan vara ett värde av betydelse för bevarande av biotoper för biologisk
mångfald, för friluftslivet, för bevarande av
kulturarvet, för visuell, ljudmässig och annan ostördhet men också för jord- och skogsbruket, landskapsbilden i stort och som en
långsiktig hushållning med mark- och vatten.

Grundtanken bakom 3 kap. 2 § miljöbalken
är att i möjligaste mån lokalisera nya anläggningar med mera till områden och stråk
där anläggningar redan finns för att undvika
att ta “jungfrulig” mark i anspråk (om inte
andra skäl talar för att en samlokalisering
är olämplig). På så sätt kan stora sammanhängande landsbygdsområden skyddas mot
ingrepp som skulle påverka deras karaktär, t.ex. ekologiska påfrestningar och bullerstörningar. Ett sådant skydd är av värde
för bl.a. jord- och skogsbruket, friluftslivet
och landskapsbilden. I bakgrundsarbetena
till lagparagrafen anges som exempel på
exploateringsföretag som alltid ska föregås
av omsorgsfulla lokaliseringsöverväganden:
nyetableringar av industrier, tätorts- och fritidsbebyggelse av större omfattning, större
vägar, större ledningsföretag, gruvor och
större täkter, terminalanläggningar, upplag
och tippar samt farleder och muddringsföretag.
Länsstyrelsen i Västmanlands län har tagit
fram ett underlag (rapport 2005:16) som redovisar 33 stora opåverkade områden i länet. Med ”stora” opåverkade områden har i
rapporten avsetts områden på minst 50 km2.
Hallstahammars kommun berörs av av de
utpekade stora opåverkade områdena. Se
karta på sid 86.

12.8.2. Rekommendationer
• De utpekade stora opåverkade områdena
bör så långt som möjligt behålla sin opåverkade karaktär. Det innebär att vid lokalisering av större exploateringsföretag
som t.ex. nyetableringar av industrier,
omfattande ny tätorts- och fritidsbebyggelse, nya större vägar och ledningsföretag, större täkter, terminalanläggningar,
upplag och tippar samt nya farleder och
muddringsföretag, så bör dessa i första
hand lokaliseras till redan påverkade
områden, d.v.s. i anslutning till befintliga exploateringar.

Huvuddelen av Billingen ingår i utpekat så kallat
stort opåverkat område.
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13. TEKNISK FÖRSÖRJNING
13.1. Mål

13.2. Vattenförsörjning

• Kommunen har en säker dricksvattenförsörjning med vatten av god kvalitet.

13.2.1. Riksintressen

• Avloppsvatten transporteras i ledningsnät med litet läckage och renas väl före
utsläpp.
• Energiförsörjningen i kommunen bygger
i betydande utsträckning på förnybara
energikällor och energisnål användning.
• Avfallsmängden i kommunen minskar
successivt.
• Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma ifråga
med hänsyn till användningsområdet.

Mälaren bedöms av länsstyrelsen vara av
riksintresse för vattenförsörjning. Enligt 3
kap. 8 § miljöbalken ska områden som är av
riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

13.2.2. Nuläge
Hallstahammars kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten
på Länsstyrelsen i Västmanlands län har
fastställt miljö
kvalitetsnormer för vatten,
inklusive förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Se avsnitt 8.3 Miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. miljöbalken. Översiktsplanens
påverkan vad gäller miljökvalitetsnormerna,
se Konsekvensbeskrivningen, kapitel 4.3
Miljökvalitetsnormer.
Frågorna om vattenvård samordnas genom
vattenvårdsförbund, ett för Mälaren och ett
för Kolbäcksån, bl.a. genom gemensam recipientkontroll.

Vattentornet i Kolbäck.
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Kommunal vattenförsörjning finns i alla orter med tätare bebyggelse. I Hallstahammar,
Sörstafors, Kolbäck, Mölntorp, Herrskogen,
Strömsholm och Borgåsund är nästan alla
bostäder och lokaler anslutna till kommunens vattennät.
Dricksvattnet kommer från ett vattenverk i
Näs, Hallstahammar. Grundvatten tas från
Strömsholmsåsen. Skyddsområdet för vattentäkten framgår av karta på sid 100. Kommunen har för avsikt att revidera skyddsområdet och skyddsföreskrifterna.
Intag till grundvatteninfiltrationen sker från
kanalen. För att få en bättre kemisk sammansättning infiltreras åvatten från Strömsholms kanal i åsen norr om vattenverket.
Totalt produceras ca 4 600 m³/dygn i Näs
vattenverk. Maxkapaciteten beräknas till
cirka 10 400 m³/dygn. Vattenkvaliteten är
relativt bra. Fluoridhalten har ibland varit
något för hög.
I Kolbäck finns ett vattenverk som inte är
i bruk. Kapaciteten är ca 2 880 m³/dygn.
Vattentäkten tar grundvatten från Strömsholmsåsen.
Kommunens vattenledningsnät är cirka 13
mil. Genom läckor i nätet försvinner cirka
30 % av det producerade vattnet. En 10-årsplan har antagits för att åtgärda VA-nät och
VA-anläggningar inom kommunen.
Mellan Hallstahammar och Kolbäck finns
två huvudvattenledningar. Mellan Kolbäck
och Strömsholm finns två huvudvattenledningar, en via Mölntorp och en via Olvsta.
Möjligheten att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp har
diskuterats i samband med kvalitetsproblem
på enskilt dricksvatten i vissa områden. Ett
problem är att bostadsbebyggelsen på landsbygden inte är särskilt samlad. Detta skulle
medföra att vattenomsättningen blir låg i de
delnät som då försörjer dessa fastigheter,
vilket i sig ökar risken för kvalitetsproblem.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och
vattenområden som är särskilt lämpliga till
anläggningar för vattenförsörjning så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
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tagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet
av sådana anläggningar.
Till skydd för kommunens grundvattentäkter
har länsstyrelsen beslutat om skyddsområd
en och skyddsföreskrifter. Inom skyddsområdena gäller särskilda bestämmelser bl.a.
om hantering, lagring och användning av
petroleumprodukter, brukning av jordbruksmark, avledning av spill- och dagvatten,
industriell verksamhet, täktverksamhet och
schaktningsarbeten samt markvärmeanläggningar. Innan skyddsföreskrifter utfärdades
och restriktioner infördes i miljölagstiftningen har verksamheter förekommit inom
skyddsområdena som har förorenat marken. Bl.a. finns förorenade områden inom
skyddsområdet för Kolbäcks vattentäkt.
Dricksvattenförsörjningen utanför tätorterna sker i huvudsak från enskilda grundvattenanläggningar. Det torde röra sig om
mellan 500 och 1 000 anläggningar. Vattenkvaliteten varierar. Flera vattentäkter har
sannolikt vatten av sämre kvalitet, med t.ex.
bakterier eller radon i vattnet. Saltvatteninträngning har förekommit i bergbrunnar
vid borrdjup på 50 meter eller mer., i första
hand i åkerlandskapet kring Berg och Kolbäck,
Transporter inom vattenskyddsområde innebär en föroreningsrisk. En olycka vid transport av farligt gods kan i värsta fall leda till
att en kommunal vattentäkt slås ut. På E18,
väg 252 och Sörkvarnsvägen är transporter av farligt gods tillåtna också inom inre
skyddszon för vattentäkt. Järnvägstransporter med farligt gods passerar genom skyddszon i Kolbäck.

13.2.3. Rekommendationer
• Samarbetet kring vattenvårdsfrågorna
genom vattenvårdsförbunden är av central vikt och bör fortsätta.
• Den kommunala planeringen ska bidra
till att miljökvalitetsnormerna för vatten
kan uppnås.
• Det är av största vikt att skydda vatten
mot föroreningar. När åtgärder kan innebära risk för förorening av vattentäkter
måste försiktighetsprincipen tillämpas.
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• En översyn bör ske av gräns för skyddsområdet för vattentäkten vid Skantzsjön.
• En strikt tillämpning av skyddsföreskrifterna för kommunens vattentäkter
är angelägen. Kommunen ska fortlöpande analysera resultaten av provtagningar. Om tendenser finns till försämrad vattenkvalitet bör trolig anledning
utredas och lämpliga åtgärder snabbt
genomföras. Det kan t.ex. vara fråga
om att ändra skyddszoner eller skärpa
skyddsföreskrifterna.
• För mark som tidigare förorenats bör avgöras om den ska lämnas orörd eller om
föroreningen ska tas bort. Allmänt bör
gälla att föroreningar som kan innebära
risk för vattentäkter ska tas bort.
• Det är angeläget att vattentäkterna så
långt möjligt är skyddade vid olyckor
med transporter av farligt gods. Räcken,
avledningsanordningar för dagvatten
i form av täta diken eller kantsten kan
betraktas som minimikrav enligt vattenskyddsföreskrifterna.
• Enligt kommunens uppfattning bör
skyddsanordningarna vid E18 och väg
252 förbättras.
• Infiltrationen norr om Näs vattenverk är
nödvändig för att hålla ned fluoridhalten
i dricksvattnet. Samtidigt är det angeläget att inte behöva infiltrera förorenat
åvatten mer än nödvändigt.

13.3. Avlopp
13.3.1. Nuläge
Praktiskt taget alla bostäder och lokaler med
kommunal vattenförsörjning är anslutna till
kommunens avloppsnät. Spillvattnet leds
till Mölntorps reningsverk. Reningsverkets
belastning motsvarar cirka 13 000 person
ekvivalenter. Reningsverket är utformat
med mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Kommunen har av länsstyrelsen nyligen fått
ett nytt tillstånd enligt miljöbalken att driva
reningsverket vidare. Nya villkor gäller bl.a.
om införande av kväverening. Reningsverket ska byggas om och kväverening införs
1 juni 2011.
Kommunens spillvattennät är ca 20 mil. På
nätet finns pumpstationer för att transportera
vattnet till Mölntorps reningsverk. Dagvattennätet är ca 14 mil. Till en mindre del leds
dagvatten in på spillvattennätet. På grund av
otäta ledningar är inläckaget på spillvattennätet ganska stort.
Utanför kommunens verksamhetsområde
finns bara små avloppsanläggningar. I få
fall är de gemensamma för flera fastigheter.
Reningen varierar och inom vissa områden
medför utsläppen en relativt stor belastning
på miljön. Särskilt kan nämnas områden
kring Norrby, Svennby och Berg.

• Läckaget på ledningsnätet bör vara minimalt. Ett bättre underhåll av vattenledningsnätet bidrar till en säkrare vattenförsörjning och en bättre vattenkvalitet.
• För att minska sårbarheten är det på sikt
önskvärt med två huvudvattenledningar
mellan Hallstahammar och Kolbäck. En
ny ledning via Sörstafors rekommenderas. Det är också angeläget att distributionsnätet i övrigt är tillförlitligt och
skyddas mot åtgärder som kan äventyra
säkerheten.
• För enskilda brunnar bör kommunen
uppmana till regelbundna provtagningar
och åtgärder för att förbättra vattenkvali
teten.
Infiltration vid Skantzen.
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13.4. Energi

13.3.2. Rekommendationer
• Kommunen strävar efter en fortlöpande
förbättring av reningen av avloppsvattnet vid Mölntorps reningsverk. Insatser
på ledningsnätet bedöms ge stor miljö
nytta och bör därför ha hög prioritet. Genom minskat inläckage och genom att få
bort dagvatten från spillvattennätet blir
belastningen på reningsverket mindre
och reningen bättre. Det minskar också
risken för att orenat vatten måste brädda
ut i vattendrag vid kraftig nederbörd.
Det är angeläget att avloppsnätet skyddas mot åtgärder som kan skada nätet.
• Bortledning av dagvatten via diken
och dagvattenledningar bör begränsas.
Detta gäller särskilt för områden med
begränsad kapacitet på dagvattennätet.
Det är också viktigt för nybildning av
grundvatten. Särskilt inom lerområden
sätter sig marken när grundvattnet sjunker. Det kan leda till skador på byggnader. Där det är möjligt bör dagvattnet
omhändertas lokalt, t.ex. i magasin som
fördröjer avrinningen till vattendragen.
Vid exploatering är det viktigt att dagvattenfrågan integreras i planeringsprocessen.
• För enskilda avloppsanläggningar bör
kommunen arbeta för en god avloppsrening. Många anläggningar behöver
förbättras. Gemensamma lösningar för
flera fastigheter innebär ofta fördelar
tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
Behovet av förbättringar är särskilt stort
kring Norrby, Svennby och Berg.

13.4.1. Nuläge
Kommunen har enligt lagen om kommunal
energiplanering planeringsansvar för tillförsel, distribution och användning av energi.
Kommunens energiplan är från 1992. Arbetet med en ny Energi- och klimatplan har
påbörjats.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och
vattenområden som är särskilt lämpliga för
energiproduktion och energidistribution så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Elkraft
Fyra elproduktionsanläggningar finns inom
kommunen i Kolbäcksån. Det är vattenkraftverken i Ålsätra, Hallstahammar, Sörstafors
och Västerkvarn. Större kraftledningar på
400 och 130 kV korsar kommunen, se karta
på sid 100.
Vattenkraften i Kolbäcksån är i huvudsak
utbyggd frånsett fallsträckor vid Sörkvarnsforsen och i Strömsholm. Fallsträckorna ingår i naturreservat, varför någon utbyggnad
i dessa områden inte kan bli aktuell.
Elsäkerhetsverket har utfärdat föreskrifter
som bl.a. reglerar minsta avstånd mellan
starkströmsanläggningar och byggnader
samt andra anläggningar.
Det finns viss motsättning mellan önskemålet att använda Kolbäcksåns vattensystem
för produktion av kraft och att skydda byggnadsminnet Strömsholms kanal. Dagens uttag av kraft frestar på kajmurarna. Problemet
berör även byggnadsminnet Strömsholms
slott.
Fjärrvärme
Fjärrvärme produceras i Västerås och levereras till Hallstahammar och Kolbäck. Huvudledning från Västerås följer i huvudsak
väg 555. Huvudledning mellan Hallstahammar och Kolbäck följer i huvudsak väg 619. I
Hallstahammar och Kolbäck finns reservanläggningar för produktion av fjärrvärme.
Fjärrvärmen är väl utbyggd till flerbostadshus och andra större byggnader i Hallstahammar och Kolbäck. Till villabebyggelse
pågår större utbyggnader i dessa orter.
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Naturgas
Utbyggnad av naturgas i Mellansverige har
utretts flera gånger. Senaste utredningen genomfördes av E.ON Gas Sverige AB. Någon
utbyggnad är för närvarande inte aktuell.
Före detta Sprängämnesinspektionen har utfärdat föreskrifter om krav på gasledningar
bl.a. med hänsyn till befintlig och planerad
bebyggelse. Beroende på omfattningen av
bebyggelsen krävs viss godstjocklek på rörledningen. Tillkomst av ny bebyggelse kan
innebära krav på ökad godstjocklek och väsentlig fördyring vid anläggande.
Torv
På Bredmossen bryts torv för eldning i värmeverk.

13.4.2. Rekommendationer
• Enligt vattendom ska en minimitappning ske i ursprunglig åfåra vid sidan
av Hallstahammars kraftverk. Ett starkt
önskemål är att öka minimitappningen.
Det skulle ge en vackrare stadsbild och
vara till fördel för naturvärdena. Ett absolut krav är att minimitappningen inte
minskar.
• Med utgångspunkt i arbetet med vattendirektivet finns sannolikt anledning att
se över gällande vattendomar som berör
Kolbäcksåns vattensystem, varvid bl.a.
naturvärden samt risker för flödesrelaterade skador på kajer etc. kan beaktas, samtidigt som energiproduktionen
tryggas. Genom exempelvis utrivning
av fördämningar som saknar funktion
skulle möjligheten till avbördning eventuellt kunna öka, åtminstone för vissa
delsträckor av Kolbäcksån.
• Det är angeläget att elnätet är säkert och
tillförlitligt.
• En skyddszon bör finnas i anslutning till
större kraftledningar inom vilken det
inte tillåts uppförande av nya bostäder
och byggnader i vilka människor uppehåller sig längre tid. Skyddszonen är
både en försiktighetsåtgärd för människor och också ett skydd för kraftledningen och det ger handlingsfrihet till
ombyggnader av ledningen. Skyddszo-
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nen bör vara 100 meter från ledning för
400 kV-ledningen och 50 meter från ledning för 130 kV-ledningarna.
• En utbyggnad av fjärrvärmen i Hallstahammar och Kolbäck bör stimuleras.
Vid detaljplanering och tomtförsäljning
bör anslutning av bebyggelsen till fjärrvärmenätet eftersträvas. Det är också
angeläget att distributionsnätet är tillförlitligt. Det bör skyddas mot åtgärder som
kan äventyra säkerheten.
• Ingen torvbrytning bedöms vara aktuell
utöver den som bedrivs på Bredmossen.
Flera myrar i kommunen utgör enligt
naturvårdsplanen värdefulla naturmiljöer och torvbrytning bör därför inte accepteras på dessa. Bredmossen bör återställas efter avslutad torvbrytning.
• Om planering av gasledning genom Mellansverige blir aktuell kan behov uppstå
av att upprätta ett tillägg till översiktsplanen.

13.5. Vindkraft
13.5.1. Nuläge
Hallstahammar har begränsade förutsättningar för större vindkraftsutbyggnader.
Förfrågningar om utbyggnad av vindkraft
har hittills inte varit aktuella inom kommunen. Utvecklingen av ny teknik kan dock på
sikt eventuellt innebära att även lägre vindenergier kan nyttjas.
Kommunen har tillsammans med Köpings
kommun ansökt om medel för att ta fram
planeringsunderlag för vindkraft.

13.5.2. Rekommendationer
• Kommunen är i grunden positiv till att
vindkraftverk byggs i kommunen. De
måste dock placeras så att de inte inkräktar på viktiga intressen inom naturvården och kulturmiljövården eller är
störande av andra skäl. På sikt kan behov uppkomma av att upprätta ett tillägg
till översiktsplanen, om det visar sig att
önskemål om exploatering för vindkraft
ökar.
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13.6. Avfallshantering

det av sådana anläggningar.

13.6.1. Nuläge

Hallstahammars kommun deltar i ett länsprojekt där syftet är att klassificera alla nedlagda deponier vad gäller markföroreningar.

Kommunen verkar för att avfallsmängden
successivt minskar. Det sker i första hand
genom information till hushåll och företag
om avfallets miljöpåverkan och om de kostnader avfallshanteringen medför.
Föreskrifter om hantering av avfall som gäller för Hallstahammars kommun finns beskrivet i renhållningsordningen antagen av
kommunfullmäktige 2005-06-20. Framtagande av ny renhållningsordning pågår och
arbetet beräknas vara klart 2011. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom
kommunen och om kommunens åtgärder för
att minska avfallets mängd och farlighet. Av
planen framgår bl.a. att den totala avfallsmängden exklusive jord- och skogsbruksavfall, schaktmassor och avfall som komposteras lokalt var ca 25 000 ton i början på
2000-talet. Ca 15 000 ton av dessa hanterades av VAFAB. Avfallsmängden beräknas
ha ökat med drygt 10 % till 2008. Av den
producerade avfallsmängden så behandlades
6 % biologiskt, 30 % materialåtervanns, 22
% förbrändes och 29 % deponerades.
Hushållsavfallet som samlas in körs till övervägande del till Gryta avfallsstation. Vid
Trångfors finns en återvinningscentral för
mottagning av sorterat grovavfall och farligt
avfall från hushåll och mindre företag. För
insamling av batterier, glas, papper/kartong,
plast, metall och tidningar finns elva återvinningsstationer. Återvinningscentralen samt
återvinningsstationerna bedöms ha stor betydelse för avfallshanteringen i kommunen.
Deponier finns vid Stena-Gotthards och
Sandviks (f.d. Kanthals) anläggningar.
Ny deponi planeras vid Duvhällarna för inert avfall (t.ex. jord, sten och betong). Den
gamla deponin för inert avfall, som ligger i
anslutning till den nya deponin, är avslutad.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och
vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för avfallshantering så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten och utnyttjan-
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13.6.2. Rekommendationer
• För avfall bör i nämnd ordning eftersträvas återanvänd
ning, återvinning samt
tillvaratagande av näring och energi.
• Källsortering av avfallet bör stimuleras
dels genom lämpligt utformad renhållningstaxa, dels genom en avfallshantering som underlättar för hushåll och företag att lämna avfallet. Det förutsätter
bl.a. bra öppettider vid Trångfors återvinningscentral och närhet till återvinningsstationer.
• En verksamhet som tar tillvara användbara varor är önskvärd. Sådan verksamhet kan ge sysselsättning åt behövande
personer. Verksamheten kan med fördel
bedrivas i socialförvaltningens regi.
• Kring Trångfors återvinningscentral rekommenderas att verksamheter inte til�låts som kan medföra krav på inskränkningar i avfallshanteringen.
• Det är svårt att finna lämpliga platser för
återvinningsstationer. De alstrar trafik
och buller som är störande för omgivningen. Det är därför angeläget att slå
vakt om befintliga stationer och undvika
verksamheter i närheten som föranleder
krav på flyttning av stationerna. Återvinningsstationerna bör skötas så att de
ger ett prydligt intryck. Nedskräpade
stationer är störande i stadsbilden och
leder normalt till en sämre sortering.
• För gamla avfallsupplag bör klarläggas
vilka åtgärder som behöver vidtas för
att skydda miljön. Vidare föreslås att
skyddszoner anordnas kring upplagen.
Inom dessa zoner bör ej olika verksamheter tillåtas.
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13.7. Materialförsörjning
Under detta avsnitt behandlas massmaterial
såsom grus, berg, betong och asfalt.

13.7.1. Nuläge
Förbrukningen av berg- och grusmaterial
uppgår normalt till 5-10 ton (2,5-5 m³) per
person och år. Den varierar kraftigt beroende på konjunktur och vilka infrastrukturprojekt som pågår. Förbrukningen ger upphov
till omfattande transporter.
Inom kommunen finns grus i Strömsholms
åsen samt i några mindre biåsar. Grusbrytningen har varit omfattande i Strömsholmsåsen mellan Hallstahammar och Kolbäck och
söder om Kolbäck. Bara mindre åspartier
finns kvar. Norr om Hallstahammar är åsen i
huvudsak orörd. Väg 252 är belägen på åsen
och har hindrat grusbrytning. Idag sker ingen nämnvärd grusbrytning i kommunen.
Vid byggandet av Hallstahammars kraftverk lades sprängsten på upplag norr om
Trångfors. Sprängstenen har krossats och
2008 återstod ca 90 000 ton. Materialet ägs
av kommunen och används i huvudsak till
byggande av kommunala gator och vägar.
Berg- och grusmaterial till bygg- och anläggningsverksamhet i kommunen kommer
i övrigt från andra kommuner. Betong och
asfalt tillverkas inte i kommunen utan kommer från andra kommuner.
På karta på sidan 100 redovisas bergkvalitet enligt SGU:s databas, vilket bl.a. ger en
uppfattning om bergets användbarhet som
vägmakadam. Bergkvalitetsklass 1, som redovisas på kartan, är den högsta klassen, god
kvalitet.
En materialhushållningsplan för Västra Mälardalen antogs av byggnadsnämnden 200110-10. I planen har några områden i kommunen översiktligt bedömts som lämpliga för
bergtäkter. Strax utanför kommungränsen
vid Vändle finns ett område som i hushållningsplanen bedömts som särskilt intressant
ur ett transport- och bergkvalitetsperspektiv
(bergkvalitet klass 1). Här finns redan en befintlig bergtäkt, som kan komma att utökas.
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Enligt 3 kap. 7 § miljöbalken ska mark- och
vattenområden som innehåller värdefulla
ämnen och material så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

13.7.2. Rekommendationer
• Kvarvarande åspartier i kommunen bör
sparas. De är av betydelse för dagens
dricksvattenförsörjning eller som reserv
för framtida behov. Vidare har de stora
natur- och kulturvärden.
• Det är viktigt att materialåtgången hålls
ned vid bygg- och anläggningsarbeten.
Det är också viktigt att transporterna begränsas av kostnads- och miljöskäl.
• Grusmaterial bör bara användas när annat material inte är lämpligt. Berg och
återvunnet material bör i första hand
komma ifråga.
• Lämpliga områden för bergtäkter bör
skyddas mot åtgärder som kan hindra
eller försvåra framtida täktverksamhet.
• En ny deponi för schaktmassor bör anläggas. Det förutsätts att utsorterad betong från rivningar också kan läggas
på området. Betongen bör mellanlagras
och materialet återanvändas. Berg- och
schaktmassor bör också i betydande utsträckning kunna mellanlagras och återanvändas. En god sortering på upplaget
som underlättar förädling och återanvändning är viktig. Om bergtäkter öppnas i kommunen kan mellanlagring och
förädling vara lämplig på dessa platser.
• Asfaltsbeläggning bör återanvändas eller återvinnas. Kommunen bör vid sin
asfaltupphandling ställa krav på att entreprenören tar emot uppgrävd eller riven asfalt.
• Efter avslutad täktverksamhet bör torvtäkter efterbehandlas för att skapa biologiskt rika våtmarksmiljöer.
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14. MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
14.1. Mål

14.2. Buller och vibrationer

• Alla kommunägda eller av kommunala
bolag ägda fastigheter och lokaler ska
ha en sund inomhusmiljö. Barns miljöer
ska prioriteras.

Olägenheter med buller och vibrationer finns
i första hand längs större vägar och järnvägar. Det innebär att bostäder, vårdlokaler,
undervisningslokaler m.m. inte bör byggas i
närheten av dessa om inte antagna riktvärden för buller och vibrationer kan klaras.
Vid bedömningen måste hänsyn tas till att
trafikanläggningarna ska kunna utvecklas.

• Människor ska inte utsättas för oacceptabla bullernivåer. Gällande riktvärden
bör inte överskridas.
• Grundvattnet skyddas så att den goda
vattenkvaliteten i det kommunala dricksvattnet bibehålls.
• Halten av luftföroreningar från trafiken i
Hallstahammar ska vara så låg att människors hälsa och välbefinnande inte
påverkas negativt och att naturen inte
skadas.
• Utsläppen av växtnäringsämnen ska årligen minska till år 2015.

Det är också angeläget att viktiga rekreations- och friluftsområden erbjuder lugn och
ro och inte utsätts för bullerstörningar.
Riktvärden för buller från trafik vid bostäder och liknande har antagits av riksdagen
och är 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45
dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA
ekvivalentnivå utomhus vid fasad samt 70
dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning
till bostad.

Tågtrafik nära bebyggelse kan orsaka problem med buller och vibrationer.
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Hänsyn till buller bör i första hand tas vid
vägarna E18, 56 och 252. Det gäller också
kring planerad ny sträckning av väg 252.
Men även vägarna 555, 558 och 619 har sådana trafikmängder att buller kan behöva
beaktas. I Hallstahammars och Kolbäcks
tätorter kan bullerfrågan behöva beaktas
kring huvudvägnätet.
Vid flera av gatorna med kommunen som
väghållare har bullermätningar gjorts. Gällande riktvärden för buller vid nybyggnad
har vid något tillfälle tangerats på Starkgatan.
Hänsyn till buller måste också tas kring
järnvägarna Västerås-Kolbäck-Köping och
Eskilstuna-Kolbäck-Fagersta.
På uppdrag av Trafikverket har en bulleroch vibrationsutredning genomförts 2001
på sträckan Strömsholm - Kolbäck - Riset. I
utredningen ingår inte Kolbäck, som utretts
i samband med bangårdsombyggnaden. Inte
heller Borgåsund finns med eftersom en
utredning gjordes i slutet på 1990-talet. En
första etapp av åtgärder har genomförts för
att nå målet 55 dBA max bullernivå och 2,5
mm/s max vibrationsnivå inomhus nattetid
i sovrum.
Även i anslutning till industriområden bör
iakttas försiktighet att bygga bostäder och
liknande. Stor hänsyn måste tas till att bullernivåer kan komma att ändras i samband
med nyetableringar eller ändringar i driften hos befintliga företag. Kring skjutbanor
måste också försiktighet iakttas.
Problem med vibrationer torde främst behöva beaktas kring järnvägarna. Det gäller
särskilt där marken består av lera. Vägledande riktvärden för vibrationer från spårbunden linjetrafik har tagits fram av Trafikverket och Naturvårdsverket. Det högsta
acceptabla värdet är 0,4 mm/s för bostäder
och liknande.
Rekommendationer finns också under av
snitt 12.2 Vägar och 12.3 Järnvägar.
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14.3. Luftföroreningar
Generellt är kvalitén på utomhusluften god i
kommunen.

14.3.1 Miljökvalitetsnorm
I förordningen om miljökvalitetsnormer
för utomhusluft finns gränsvärden som inte
får överskridas. Det gäller för kvävedioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar och ozon. Planering och
planläggning ska göras på ett sådant sätt att
möjligheterna att uppfylla normerna underlättas. En ny verksamhet får inte medverka
till att en miljökvalitetsnorm överträds.
Inga mätningar eller andra uppgifter finns
idag som pekar på att någon miljökvalitetsnorm överskrids i kommunen. Den planering och planläggning som kan förutses
inom överblickbar framtid bedöms inte leda
till att någon miljökvalitetsnorm överträds.
Lokalt kan dock förekomma luftföroreningar som bör beaktas vid planläggning eller
andra beslut om markanvändningen. Vid
vägar med mycket trafik, främst E18, kan
föroreningsnivån ibland vara hög. Även från
en del industrier görs utsläpp av luftföroreningar som måste beaktas. Vid planering av
nya industriområden är det därför väsentligt
att avståndet till bostäder och liknande är väl
tilltaget. Likaså bör inte nya bostäder uppföras i närheten av industriområden.

14.3.2. Djurstallar - allergirisk
Med hänsyn till allergirisk bör bostäder och
liknande inte byggas nära djurstallar. Vilket
avstånd som bör krävas beror bl.a. på djurstallets storlek och om en koppling finns
mellan stallet och boendet.
Följande riktlinjer föreslås tillämpas vid nybyggnation:
• Anläggningar med fler än 100 hästar (Canläggningar): 200-500 meter till stall
och gödselhantering, minst 200 meter till
område där hästar vistas.
• Anläggningar med 30-100 hästar: minst
200 meter till stall och gödselhantering,
minst 100-200 meter till område där hästar vistas.
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• Anläggningar med 10-30 hästar: minst
100-200 meter till stall och gödselhantering, minst 50-100 meter till område där
hästar vistas.
• Mindre anläggningar, 1-10 hästar: enskild
bedömning beroende på gällande förhållanden, dock minst 100 meter till stall och
gödselhantering, minst 50 meter till område där hästar vistas.
Vid bedömningen i de enskilda fallen måste
hänsyn tas till lokala förhållanden.

14.4. Radon och magnetfält
14.4.1. Radon
Inom stora delar av kommunen är strålningen från markradon hög. Det gäller särskilt
längs grusåsarna. Enligt försiktighetsprincipen bör alla nya bostäder och lokaler i vilka
människor uppehåller sig någon längre tid
utföras radonsäkert. Undantag bör göras endast efter radonmätning som visar på halter
under fastställda gränsvärden.
Radonhalten kan också vara hög i grundvattnet. Behov kan därför finnas att lufta
grundvattnet innan det används i hushållet
eller på arbetsplatsen. Om ett bygglov eller
annat tillstånd förutsätter tjänligt vatten bör
det inte lämnas förrän prover tagits som visar att vattnet är radonfritt. Det kan tilläggas
att det kommunala dricksvattnet som distribueras i kommunens tätorter är fritt från
radon.
På karta på nästa sida redovisas en översiktlig radoninventering. Skolor, förskolor och
bostäder i hyresrätter inom kommunen är
kartlagda och, där behov förelegat, åtgärdade. Bostadsrätter inom kommunen är kartlagda men för enstaka sådana återstår saneringsåtgärder. Bostäder i villafastigheter är
i stort kartlagda inom s.k. högriskområden
med avseende på markradon. I normal- och
lågriskområden saknas delvis kartläggning.
Sannolikt har mellan 200 och 300 villor åtgärdats. Bygg- och miljöförvaltningen svarar för rådgivning till privatpersoner gällande radon.

laga kraft handling

14.4.2. Magnetfält
Kring högspänningsanläggningar finns
elektromagnetiska fält. Fältstyrkan sjunker
kraftigt på ganska kort avstånd från anläggningen. Det är ändå motiverat att vara
försiktig med verksamheter nära högspänningsanläggningar. Basstationer för mobiltelefoni vållar ibland oro hos människor.
Enligt ansvariga myndigheters bedömning
utgör de inte någon strålningsrisk eller kan
orsaka olägenheter för människors hälsa.
Trots detta bedöms det lämpligt att kommunen så långt möjligt försöker styra placeringen av basstationer så att oro i möjligaste
mån undviks.
På karta på sidan 100 redovisas större kraftledningar och basstationer för mobiltelefoni.
Rekommendationer om avstånd till kraftledningar finns också under avsnitt 13.4 Energi.

14.5. Mark- och vattenföroreningar
I Hallstahammars kommun finns närmare
200 registrerade misstänkt förorenade områden eller objekt. I huvudsak torde föroreningarna härröra från gamla verksamheter
som upphört. Områdena är identifierade och
översiktligt kartlagda genom länsstyrelsens
och kommunens försorg. Objekten klassas
i en fyragradig skala, där riskklass 1 motsvarar mycket stor risk och klass 4 liten risk.
Fem objekt i Hallstahammar är klassade
i högsta riskklass och 14 objekt i riskklass
2. Objekten i riskklass 1 är bland annat f.d.
Syratippen vid skidbacken, f.d. Hallstahammars Bruk och Sandviks nuvarande deponi.
Förutom verkstadsföretag finns i riskklass 2
gjuterier, skrothantering, f.d. träimpregnering samt f.d. kemtvätt. För vissa förorenade
områden saknas ansvarig alternativt är det
oskäligt att den ansvarige ska stå för utredningar och/eller sanering. Det finns då statliga bidrag att söka. I övrigt kan åtgärdskrav
ställas av tillsynsmyndigheten på verksamhetsutövare om risk för skada eller olägenhet
finns för hälsa eller miljö.
Kring förorenade områden bör försiktighet
iakttas vid exploatering. Skyddszoner kan i
vissa fall bli nödvändiga att upprätta. I takt
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Radonrisk. Äldre karta.
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med att sanering eller skyddsåtgärder genomförs kan förorenade områden få ändrad
status.
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) är ett inventeringsinstrument
som gör det möjligt att dela in förorenade
områden i riskklasser. Hallstahammars
kommun deltar i ett länsprojekt som samordnas av VAFAB Miljö, där syftet är att
MIFO-klassificera alla nedlagda deponier.
Efter denna klassning kommer eventuella
inskränkningar i markanvändning att fastställas.
Det är viktigt att det i planeringen tas hänsyn till kända förorenade områden. I de fall
sanering inte är tekniskt möjlig eller orimlig
av ekonomiska skäl kommer möjligheterna
till användning av marken att begränsas
kraftigt. Begränsningar kan också uppstå i
närområdena.
På lugnvattensträckor i Kolbäcksån ligger
förorenade sediment, som mestadels är rester av äldre industriell verksamhet. Förhöjda
metallhalter och rester av oljor ligger lagrat
på bottnarna. Detta hamnar med tiden allt

djupare ned i lagren då naturlig sedimentering kontinuerligt pågår där vattnet strömmar långsamt fram. Försiktighet bör iakttas
såväl vid muddring som andra arbetsföretag
i ån.
Grundvattnet i kommunens södra del, i det
låglänta Mälarlandskapet, kan ha naturligt
förhöjda halter av klorid. Kloriden är en rest
av forntida hav och kan göra att vatten vid
etablering av bergborrade brunnar är av dålig eller otjänlig kvalitet. Vidare har grundvattnet i kommunen över en stor del av ytan
förhöjda halter av fluorid, vilket kan medföra restriktioner främst för konsumtionsvatten till småbarn. Det pågår ett arbete i kommunen för att minska halterna av fluorid.
Historiskt har bekämpningsmedel förekommit i grundvattnet i Kolbäck. Bekämpningsmedelsresterna härrör från tidigare bekämpning på hårdgjorda ytor i tätbebyggt område.
I samråd med Livsmedelsverket har bedömning gjorts att dessa halter inte utgör några
hälsorisker.
Hos kommunen finns en förteckning över
förorenade områden.

Kolbäcksån norr om Trångfors.

laga kraft handling

ÖVERSIKTSPLAN 2011

del 1

107

KAPITEL 14 | MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

niska nämnden har dock föreslagit att platsen
ska flyttas till Eriksbergs industriområde.

14.6. Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under transport.
Rekommenderade primära vägar för farligt
gods i Hallstahammars kommun är E18 samt
väg 56. Sekundära vägar för farligt gods utgörs av väg 252, 558 och del av 555. Även
på järnvägarna genom kommunen transporteras stora mängder farligt gods.
Bland produkterna kan nämnas petroleum
(den största delen), gasol och gaser. Av transporterna kan nämnas tankbilar lastade med
25 ton gas som ungefär var femte timme,
dygnet runt och året runt går från Surahammar på väg 252 genom Hallstahammars
kommun.
Rekommenderad körväg för transporter
med farligt gods i Hallstahammars tätort är
Sörkvarnsvägen-Hans von Kantzows vägNygatan-Starkgatan-Olbergavägen. Anvisad
plats för uppställning av fordon med farligt
gods finns vid Hans von Kantzows väg. Tek-

Godstransporter med farligt gods ska styras till vägar som så långt som möjligt reducerar riskerna för att en olycka skulle
vålla allvarlig skada på människor, miljö
och egendom. Om det inte är realistiskt att
styra undan sådan trafik är skadeförebyggande åtgärder viktiga. Särskilt bör pekas på
risker med skador på vattentäkter. De stora
kommunala vattentäkterna i Hallstahammar
och Kolbäck är mycket svåra att ersätta och
har betydande värden. I kommunens rapport
om olycksrisker i Hallstahammars kommun
finns en inventering av riskbilden.
Frågor om transporter av farligt gods ska
uppmärksammas i samband med detaljplaneläggning. För vissa delar av tätorterna är
det nödvändigt att beakta risker och i vissa
fall vidta särskild riskhänsyn. Extra uppmärksamhet ska riktas mot de s.k. riskbedömningszonerna, vilka utgör områden
inom ett avstånd av 100 meter från väg eller
järnväg där farligt gods transporteras. Tidigt
i planprocessen ska därför samråd ske med
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
eller motsvarande organisation.

Transporter med farligt gods medför risk för olyckor och skador på miljön.
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14.7. Anläggningsrisker
Flera företag i kommunen hanterar kemikalier i sådan mängd att människor och
miljö kan komma till skada vid en eventuell
olyckshändelse. Bl.a. finns sådana företag på
Bultenområdet, Sandviks område och Jutboda i Hallstahammar samt Vänsta i Kolbäck.
För en av anläggningarna på Bultenområdet
är hanteringen så omfattande att anläggningen klassas som farlig verksamhet och omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt den
s.k. Sevesolagstiftningen.
När det gäller bensinstationer bedöms dessa
inte vara anläggningar med särskilt stora risker. De har emellertid sådan omgivningspåverkan bl.a. med hänsyn till transporterna av
farligt gods att de bör beaktas i planeringen.
Frågor om anläggningsrisker ska uppmärksammas i samband med detaljplaneläggning.
För vissa delar av tätorterna är det nödvändigt att beakta risker och i vissa fall vidta
särskild riskhänsyn. Extra uppmärksamhet
ska riktas mot de s.k. riskbedömningszonerna vilka utgör områden inom ett avstånd av
500 meter från respektive anläggningsrisk.
Tidigt i planprocessen ska därför samråd ske
med Mälardalens Brand- och Räddningsförbund eller motsvarande organisation.

Vid vattendrag med slänter gäller följande
allmänna rekommendationer. Inverkan på
släntstabiliteten ska kontrolleras före varje
belastningsändring. Muddringsarbeten ska
föregås av stabilitetskontroll. Erosionsskydd
och växtlighet är viktiga för stabiliteten.
Rötter har en viktig armerande verkan.
Endast försiktig gallring av träd bör genomföras och följas av plantering. Markskakningar bör begränsas t.ex. från sprängning,
pålning och tung trafik. Väl fungerande
dräneringssystem minskar risken för höga
vattentryck i jorden och därmed förenad
skredrisk.

14.9. Översvämningar och
höga flöden
Inom kommunen finns Mälaren och Kolbäcksån som vid extrema väderförhållanden
kan svämma över, förorsaka skador på egendom och vålla problem för människor.

Risken för ras och skred måste beaktas längs
Kolbäcksån. Också kring mindre vattendrag
med branta slänter finns skäl att beakta stabiliteten och inte bygga nära släntkrön.

Under modern tid har Kolbäcksån svämmat över flera gånger med skador på egendom som följd. Det högsta flödet uppmättes
1977 när ca 225 m3/s rann ut i Mälaren. Det
gav skador bl.a. på ett stort antal fritidshus
norr om Hallstahammar. I en översiktlig
översvämningskartering längs Kolbäcksån
från 2001 har SMHI på uppdrag av Räddningsverket visat översvämningszoner på
kartor. Det är zoner för 100-årsflöde och
högsta flöde. Det beräknade 100-årsflödet
vid mynningen till Mälaren är 225 m3/s . Det
beräknade högsta flödet är ca 550 m3/s. Det
bedöms ske i genomsnitt varje 10 000:e år.

En översiktlig stabilitetskartering genomfördes av SGI 1983. En mer detaljerad utredning gjordes av SGI och VIAK AB 1985 för
tolv områden längs Kolbäcksån som i den
översiktliga karteringen utpekats som eventuella riskområden. På karta på nästa sida
redovisas områden med förhöjd ras- och
skredrisk. Karteringen omfattade endast bebyggda områden.

Såvitt känt har höga vattenstånd i Mälaren
hittills inte vållat några allvarliga problem
inom kommunen. Också för Mälaren har
SMHI på uppdrag av Räddningsverket gjort
en översiktlig översvämningskartering 2001.
Även här redovisas översvämningszoner för
100-årsflöde och högsta flöde. Vid 100-årsflöde beräknas vattenståndet vara 1,32 meter
över havet och vid högsta flöde 2,15 m.ö.h.

SGI genomför för närvarande en ny stabilitetskartering, på uppdrag av länsstyrelsen.
Vid exploatering i närheten av Kolbäcksån
bör alltid stabiliteten beaktas.

Förväntade klimatförändringar kommer att
innebära att Mälarens nivå oftare än idag når
medelhöga och låga vattenstånd, vilket innebär större vattenståndsvariationer över året.

14.8. Ras- och skredrisk
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En temperaturökning på 2,5-4 grader bedöms ge en högre vintertillrinning men lägre och tidigare vårfloder. Enligt SMHI:s studier (som refereras i SOU 2006:94) bedöms
inte det dimensionerande högsta flödet att
förändras mer än någon decimeter och inte
heller 100-årsflöde bedöms förändras. Enligt
Hallstahammars kommuns bedömning kan
cirka 5 hus i anslutning till Mälaren komma
att drabbas av översvämning vid ett 100-årsflöde.
Enligt en ny förordning om översvämningsrisker ska Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ta fram underlag och göra
preliminära bedömningar av översvämningsrisker och fastställa vilka områden som
anses ha betydande risker. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt ska sedan ta
fram kartor med översvämningsrisker och
Länsstyrelsen fastställer därefter en riskhanteringsplan.
På karta på intilliggande sida redovisas översvämningshotade områden enligt SGU:s beräkningar av 100-årsflöde samt högsta dimensionerande flöden.

14.10 Olyckor och extraordinära händelser
Vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden måste miljö-, risk- och säkerhetsfaktorer beaktas. I kommunen är det
främst tekniska nämnden samt bygg- och
miljönämnden som har tillsyn i dessa frågor.
Hallstahammars kommun ingår i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR)
tillsammans med Västerås stad och Surahammars kommun. Förbundet har upprättat
ett handlingsprogram för räddningstjänsten.
I Hallstahammars kommun finns räddningsstationer i Hallstahammar och i Kolbäck.
Avsikten med lagstiftning som styr arbetet
är att:
• minska antalet dödsolyckor,
• minska antalet skadade människor till
följd av olyckor och om människor ändå
skadas, minska konsekvenserna av olyckorna,
• minska miljö- och egendomsskador till
följd av olyckor.

I samband med planläggning och bygglovprövning ska översvämningsriskerna beaktas. I områden som hotas av 100-årsflöde ska
i princip inga byggnader eller anläggningar
tillkomma. Undantag kan medges för enklare byggnader av ringa ekonomiskt värde eller anläggningar som kan tåla översvämning
(t.ex. p-platser, enklare idrottsanläggningar
o.dyl.).
I markområden med viss sannolikhet för
översvämning, d.v.s. inom beräknade högsta
dimensionerade flöden, ska noga avvägningar göras om lämplig lokalisering och utformning. Endast samhällsfunktioner av mindre
vikt kan komma i fråga.

Sörkvarnsforsen.
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Lagen om skydd mot olyckor (LSO) från
2004 syftar till att tydliggöra ansvarsförhållanden och skyldigheter samt sätta det förebyggande olycksarbetet i fokus. LSO reglerar skyldigheter för enskilda, kommuner och
staten att vidta åtgärder för att förebygga
olyckor.
Kommunen ska integrera säkerhetsarbetet i
den dagliga verksamheten, bl.a. genom kontinuerligt genomförda risk- och sårbarhetsanalyser i kommunens förvaltningar och bolag. Dessa risk- och sårbarhetsanalyser ska
sedan ligga till grund för det handlingsprogram för förebyggande skydd mot olyckor
och plan för hantering av extraordinära händelser som kommunfullmäktige ska anta inför varje mandatperiod.
Enligt lagen är även fastighetsägarna skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder på en anläggning där verksamheten innebär fara för
att en olycka ska orsaka allvarliga skador
på människa eller miljön. För anläggningar
med farlig verksamhet ska ägaren eller verksamhetsutövaren upprätta en riskanalys och
ha nödlägesberedskap samt utbilda personal.
Riskanalysen indelas i tre nivåer – normal,
skärpt och extra riskanalys beroende på
verksamhet.
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LXO) från 2006
syftar till att tydliggöra ansvarsförhållanden
och skyldigheter samt sätta det förebyggande olycksarbetet i fokus. LXO reglerar
åtgärder som behöver vidtas i kommuner
och landsting för att minska sårbarheten i
sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer i fred.

14.11 Säkerhetsarbete
Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2004
en säkerhetspolicy för kommunen och i til�lämpliga delar av de kommunala bolag eller
motsvarande som kommunstyrelsen bestämmer. Syftet med policyn är att säkerställa en
hög säkerhet mot skador och störningar i den
kommunala verksamheten inkl. kommunala
bolag eller motsvarande.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning av säkerhetsarbetet
inom kommunen och har att fastställa til�lämpningsanvisningar för arbetet. Kommunstyrelsen utövar, genom kommunstyrelseförvaltningen, fortlöpande tillsyn, samordning
och rådgivning inom säkerhetsområdet. En
säkerhetsgrupp är utsedd som består av ett
representativt urval av säkerhetsansvariga
från kommunala förvaltningar och bolag.
Säkerhetsgruppen är organisatoriskt underställd kommunledningsgruppen/kommunchefen. En säkerhetsingenjör leder/samordnar säkerhetsgruppens arbete.
Säkerhetsgruppen har bl.a. till uppgift att
• samordna styrning och inriktning av säkerhetsarbetet,
• utveckla utformning och innehåll i kommande handlingsprogram för förebyggande skydd mot olyckor,
• utverka inriktningsmål för kommunens
medborgare som bygger på risk- och sårbarhetsanalyser,
• följa utvecklingen av skadeutfallet i kommunen,
• föreslå åtgärder för att minska risker och
skador.
Förvaltningschef/VD ska verka för att säkerhetspolicyn inklusive anvisningar och riktlinjer följs samt att kunskap om dess tillämplighet sprids inom organisationen.
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KAPITEL 15 | MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

15. MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Kommunens ställningstaganden i den kommuntäckande översiktsplanen kan komma
att påverka mark- och vattenanvändningen i
grannkommunerna. Kommunen har bedömt
att följande frågor kan vara av mellankommunalt intresse:
• Kommunikationer, utveckling av E18,
väg 252 men även väg 56, Mälarbanan
och Bergslagspendeln.
• Sjöfart, farled 904.
• Turism med anknytning till Strömsholms
kanal samt områdena utmed Mälaren.
• Handelsutvecklingen i regionen.
• Utbildningsfrågor.
• Vattenfrågor – påverkan på yt- och grundvatten.
• Räddningstjänst.
• Översvämningsfrågor.
• Deponier och täkter.
• Planeringsunderlag rörande kulturhistoriska bevarandevärden respektive värdefull naturmiljö.
• Vindkraftsplanering.

Kommunen samverkar med angränsande
kommuner i en rad frågor med anknytning
till förändringar vad gäller mark- och vattenanvändningen inom Hallstahammars kommun som kan komma att påverka en långsiktig god hushållning med naturresurserna i
grannkommunerna. Formell samverkan sker
idag i Mälardalens brand och räddningsförbund MBR med Västerås stad och Surahammars kommun.
Kommunen anser att en eventuell översiktlig planering av vindkraft bör ske samordnat
med angränsande kommuner.
I Konsekvensbeskrivningen redovisas hur
översiktsplanen bedöms påverka de mellankommunala intressena.

Utveckling av kommunikationerna är en viktig mellankommunal fråga.
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Det här är Översiktsplan för Hallstahammars kommun
Välkommen att läsa om Hallstahammars framtida utvecklingsmöjligheter. Översiktsplanen illustrerar hur vår framtida livsmiljö i Hallstahammar kan komma att se
ut. Det övergripande direktivet för översiktsplanen är den politiska visionen ”Det
goda livet i storstadens närhet”.

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste planeringsinstrument som visar
hur kommunen vill att mark och vattenområden ska utvecklas i framtiden. Översiktsplanen är ett samlat vägledande beslutsunderlag och används också som
underlag för detaljplaner, bygglov och annan handläggning.

Översiktsplanen kan beställas från:
Hallstahammars kommun
Tekniska förvaltningen
734 80 Hallstahammar
E-post:
kommunstyrelsen@hallstahammar.se
Besöksadress:
Kommunhuset
Prästgårdsgatan 1
Hallstahammar
Telefon:
0220-240 00
Hemsida:
www.hallstahammar.se

