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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Fastighetsgräns
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Slänt, dike
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Höjdkurva
Vägkant
Skärmtak resp. allmän byggnad
Bostadshus resp. uthus
karterat efter husliv
Bostadshus resp. uthus
karterat efter takkontur

STRÖMSHOLM 8:66

Fastighetsbeteckning
Lövskog, barrskog, öppen mark
Elledning
Lyktstolpe, brunn, träd
Koordinatkryss

Grundkartans riktighet bestyrkes
2018-02-28

Jonas Lundgren
Mätningsingenjör
Mätklass II
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30

ANTAGANDEHANDLING

Höjdsystem: RH 2000

PLANHANDLINGAR
Till detaljplanen hör:
- Plankarta med illustration och bestämmelser
- Planbeskrivning + tillägg
- Fastighetsförteckning

Visar en möjlig utformning av området.

Ursprunglig plankarta:

Planändring:

Upprättad
Antagen av KF
Laga kraft

Upprättad
2018-03-21
Antagen av KS 2018-04-09
Laga kraft
2018-05-03

2011-09-12
2011-09-26
2011-10-25

DETALJPLAN FÖR

SOFIELUND IV
STRÖMSHOLM
Tekniska förvaltningen
Hallstahammars kommun

Emil Lindström
Planarkitekt

Jacob Lithammer
Planchef

Dp.199

Detaljplanering används för att pröva och reglera kommunens mark- och vattenanvändning, till
exempel när ny bebyggelse ska uppföras. En detaljplan ska redovisa allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är till exempel gator, cykelvägar och
parkområden. Kvartersmark är platser som ska ha en specifik användning som inte är allmän,
till exempel bostadsbebyggelse eller industrimark. En detaljplan medför en rätt att bygga enligt
planens bestämmelser under en angiven tid som ska vara mellan 5 och 15 år.
Detaljplanen består av flera planhandlingar. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och
är det som främst utgör grunden för kommande prövningar om bygg- eller marklov.
Planbeskrivningen beskriver planens syfte, tidigare ställningstaganden, platsens förutsättningar
och de förändringar som planen möjliggör. Den är ett stöd i tolkningen av plankartan.
Det här dokumentet är ett planbeskrivningstillägg. Det betyder att det kompletterar den för
området gällande planbeskrivningen från 2011. För att kunna förstå vad planändringen innebär
för området rekommenderas läsaren att gå igenom både tillägget och den från 2011 gällande
planbeskrivningen parallellt.

I Hallstahammars kommun är det bostadsbrist. Målet är att åtgärda problemet för att få igång
flyttkedjor i kommunen. Därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-08 att
Strömsholms Fastigheter AB:s inskickade ansökan om planbesked ska följas upp av ett
planarbete. Hallstahammars kommun och den sökande har tecknat ett avtal som säger att
Tekniska förvaltningen ska påbörja planarbete för att ändra giltig detaljplan för Strömsholm
8:66 i Strömsholm.
Gällande plan är Dp. 199 från 2011 vilken behöver ändras för att möjliggöra ny bebyggelse i
planområdets nordvästra del. Ändringen innebär att prickmark och u-områden för underjordiska
ledningar tas bort i delar av detaljplanen. Detsamma gäller en ledningsrätt för en borttagen
fjärrvärmeledning. Därmed tillåts ny bebyggelse i områdets nordvästra del. Med den nya
bebyggelsen ökar trafikmängden i området. Hur trafiksituationen påverkar skolvägen för
eleverna vid Strömsholms skola ses över i samband med planändringsarbetet.
Övriga delar av planområdet och hur det får utformas blir oförändrat.

Denna samrådshandling är ett förslag till ändring av gällande detaljplan för Sofielund IV, Dp.
199. Planförslaget omfattar fastigheten Strömsholm 8:66. Idag är marken i främst planlagd för
bostadsbebyggelse men området som i huvudsak avses att förändras är belagt med prickmark
och u-områden. I den förändrade detaljplanen har delar av u-området tagits bort för att
möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande.

Ändringen av detaljplanen innebär att:







prickmark och område för underjordiska ledningar i planområdets nordvästra del tas
bort till förmån för bostadsbebyggelse
ledningsrätt för den borttagna fjärrvärmeledningen ska tas bort
förutsättningarna för en säker skolväg till och från Strömsholms skola ses över
e-område för teknisk anläggning tillkommer
användningsområdet där den tidigare tillfälliga campingen fanns får ett tydligare syfte

Till detaljplanen hör:
- Plankarta med bestämmelser och illustrationsplan
- Planbeskrivning
- Tillägg till planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning (Metria, 2017-05-11)

Planområdet ligger i norra delen av Strömsholm, väster om väg 252 och norr om
Herrskogsvägen och Ridskoleområdet. Det omfattar i sin helhet ca 4,4 hektar. Delen som i
huvudsak ska ändras är belägen i planområdets nordvästra del, intill Strömsholms skola och
Sofielundsvägen. Dess storlek uppmäts till strax under 2000 kvadratmeter.

Figur1 Planområde för Dp. 199.

I Hallstahammars kommuns översiktsplan från 2011 är planområdet utpekat som ett område för
exploatering. Gällande detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen vilket den
fortsättningsvis anses vara med den föreslagna förändringen.

I gällande detaljplan är förändringsområdet redan belagt med bestämmelsen för bostadsmark.
Med förändringen tillåts ytan bebyggas med ett bostadshus om högst två våningar, utan
vindsinredning och med en största byggnadsarea på 800 kvadratmeter. Andra bestämmelser
anger att byggnad måste utföras på radonsäkert sätt samt att den måste anpassas till den
omgivande bebyggelsens karaktärsdrag. Det innebär att detaljplanen ställer krav på att fasaden
ska vara av putsmaterial.
I plankartan från 2011 finns ett användningsområde angivet bestämmelsen [N] för tillfällig
användning av camping. Denna yta är utritad som kvartersmark men saknar en
användningsbestämmelse. För att tydliggöra användningen ändras därför bestämmelsen till
B[N] bostäder i form av camping fram till 2016-09-30. Ytan kommer dock inte vara möjlig att
bebygga eftersom den är täckt av prickmark samt att slutdatumet för den tillfälliga campingen
har passerat.

Med ny bebyggelse i området påverkas trafiksituationen på Sofielundsvägen. Det flerbostadshus
med omkring 14 lägenheter som markägaren önskar att bygga förväntas medföra en ökad
trafikering av vägarna intill planändringsområdet. Den ökade trafikmängden bedöms vara av
liten betydelse och kräver inte någon särskild åtgärd.
Med Strömsholms skolas placering intill den del av planområdet som ändras är det viktigt att
eleverna vistas i en trafiksäker miljö i sin väg till skolan. Om den ökade trafikmängden orsakar
en osäker skolväg för barn och det anses nödvändigt att hantera det med någon åtgärd föreslås
att Sofielundsvägen stängs av för genomfartstrafik. En sådan åtgärd skulle medföra att
Sofielundsvägen bryts av cirka 80 meter söder om Strömsholms skola i höjd med den nya
byggrättens södraste del. Hallstahammars kommun är väghållare och kan genomföra detta.
Fordon som kommer trafikera den kvarvarande norra delen av Sofielundsvägen blir då främst de
som tillhör det nya flerbostadshuset med omkring 14 lägenheter.

I planbeskrivningen från 2011 framgår att Mälarenergi har 14 kV-kablar i norra samt östra delen
av planområdet. Det är en felskrivning, de befintliga kablarna är på 12 kV enligt uppgift från
ledningsägaren.
I den nördvästra delen av planområdet, den del som i huvudsak ändras, läggs ett e-område för
teknisk anläggning till. Anledningen till det är att en elcentral finns placerad på ytan där
ledningar från Mälarenergi och Skanova löper under marken. Syftet med detta är att precisera
användningen av ytan.

Genomförandet av planändringen bedöms inte medföra någon miljöpåverkan jämfört med
gällande plan. Den bedöms inte heller ge en sådan betydande påverkan som avses i 6 kap. 11§
Miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte
upprättats enligt kraven i Plan- och bygglagens 4 kap. 34§. Samråd har skett med Länsstyrelsen
2017-09-06, vilka delar kommunens uppfattning.

Planändringen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel om bestämmelser för
hushållning med mark och vatten samt miljökvalitetsnormer.

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande.
Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

10 oktober - 27 november 2017
15 januari - 16 februari 2018
april 2018

Den gällande detaljplanen tilldelades en genomförandetid på 15 år från den dag den vann laga
kraft. Det innebär att den har en genomförandetid till och med 2026-10-25.
Detaljplaneändringen följer den angivelsen.

U-områden redovisas i plankartan för de delar av de elledningar, optoledningar och VAledningar som idag försörjer andra fastigheter. U-områden ger möjlighet att kunna säkerställa
rätten till ledningarna genom ledningsrätt. Ledningsägaren ansöker hos Lantmäteriet om
ledningsrätten och står för förrättningskostnaden.
Ett syfte med planändringen är att plocka bort de bestämmelser som reglerar delar av befintlig
detaljplan med prickmark och u-område. Ledningen som tagits bort är en fjärrvärmeledning
vilken hör till ledningsrätt 1961-669.3. En åtgärd där ledningsrätten upphör inom den del av
planområdet som möjliggör ny bebyggelse krävs för planens genomförande. Enligt 27 § i
ledningsrättslagen ska förrättningskostnaderna bekostas av ledningsrättsinnehavaren.

Planförfattare är Emil Lindström vid Hallstahammars kommun. Vid arbetet med planen har
Jacob Lithammer medverkat.

Hallstahammar 2018-03-21

Emil Lindström

Jacob Lithammer

Planarkitekt

Planchef

Plannummer 199
Dnr 11/11

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSHOLM, SOFIELUND IV,
STRÖMSHOLM, HALLSTAHAMMARS KOMMUN.

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2011-09-12

ANTAGANDEHANDLING
2011-09-12
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Dnr 11/11

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSHOLM, SOFIELUND IV, STRÖMSHOLM,
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
PLANBESKRIVNING
INLEDNING
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder och verksamheter samt
införa bestämmelser till skydd för den värdefulla bebyggelsemiljön. Detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse och ger möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse samt
lokaler för verksamheter. I detaljplanen ingår även att pröva om det är lämpligt att anordna en tillfällig camping inom nordöstra delen av planområdet.
Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning och
genomförandebeskrivning. Övriga handlingar är grundkarta och fastighetsförteckning.
PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet ligger i norra delen av Strömsholm, väster om väg 252 och norr om Herrskogsvägen och Ridskoleområdet. Området angörs från Sofielundsvägen i västra och
norra delen av utredningsområdet. Väster om utredningsområdet finns åkermark, järnvägen och villabebyggelse från 1960- och 1970-talen. Planområdet omfattar ca 4,4 ha.

Översiktskarta

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Strömsholm 8:2. Del av planområdet är under
försäljning till Strömsholms Fastigheter. Planområdet omfattar även en mindre del av
Strömsholm 8:1 – Sofielundsvägen som ägs av Fastighetsverket.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I Hallstahammars Översiktsplan 2010, som varit föremål för utställning, redovisas planområdet som nytt bostadsområde.
Riktlinjer i översiktsplan
Tillgången till byggbar mark i Strömsholmsområdet är starkt begränsad. Därför är Södra
Sofielund en viktig resurs i strävan att utveckla Strömsholmsområdet. En analys av vilken typ av bebyggelse som efterfrågas bör ske innan beslut tas om exploatering av området. Vid utformningen av ny bebyggelse måste hänsyn tas omgivningen som bl. a består av Lagårdssjön, Strömsholms slott och ridskolans anläggningar.
Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken 4 kap
2 § . Öster om planområdet, med gräns i väg 252, finns ett större sammanhängande område av riksintresse för kulturmiljövården och naturvården. Väg 252 är primär länsväg.
Detaljplanen bedöms förenligt med översiktsplanen och bedöms inte medföra negativ
påverkan på riksintressena.
Detaljplan
Planområdet är inte detaljplanerat. I norr gränsar planområdet till detaljplan 2006-06-19
(bostäder) samt detaljplan 2006-09-25 (skola, vandrarhem, museum). I söder gränsar
planområdet till detaljplan 1999-04-14, Ridsportens Hus.
Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslöt den 14 mars 2011 att detaljplanen ska upprättas och sändas ut
för samråd.
Planprogram
Särskilt planprogram har inte upprättats då detaljplanens innehåll och omfattning överensstämmer med riktlinjer i Översiktsplan 2010.
Behovsbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning
Planens genomförande bedöms inte innebära negativ påverkan på miljön, då planändringen syftar till fastläggande av rådande markanvändning. Planändringen bedöms sammantaget innebära långsiktig hållbarhet och god hushållning med markresurser. Planens
genomförande bedöms därför inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6
kap 11§ miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
behöver därför inte upprättas enligt kraven i plan- och bygglagens 5 kap 18§.
Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är begränsad, genom att projektet inte syftar till införande av ny verksamhet samt att Strömsholm
kompletteras med nya och upprustade bostäder. Projektets fysiska omfattning är begrän2

sad till ett område som används för i ny detaljplan avsett ändamål. Planförslaget påverkar inte område med skyddsstatus och bedöms inte heller påverka några speciella särdrag
i naturen eller kulturarvet. Planens genomförande innebär inte risk för människors hälsa
eller för miljön föreligger, eller till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Samråd har skett med Länsstyrelsen.
SERVICE
Skola och barnomsorg
Strömsholms förskola med fem avdelningar finns på Sofielundsvägen nordväst om planområdet. Här finns även Strömsholms skola, åk F – 5, som är en integrerad skola, fritidshem och förskola.
Vård och äldreomsorg
Saknas.
Övrigt
Café och hembageri finns inom Ridskoleområdet söder om planområdet.
Närmaste dagligvarubutik finns i Kolbäck.
Strömsholms Vandrarhem och Jazzens Museum finns nordväst om planområdet.
TRAFIK
Biltrafik
Öster om planområdet finns väg 252, i söder finns Herrskogsvägen (väg 518) och i väster Sofielundsvägen.
Fordonsmängder och hastigheter
Vägverkets mätningar för total trafik, årsmedeldygnstrafik (antal fordon per dygn i genomsnitt över året)
Väg 252:
3 470 fordon (2009)
Herrskogsvägen: 1 500 fordon (2004)
Sofielundsvägen: uppgift saknas.
Vägverkets ovan redovisade fordonsmängder visar att trafiken på väg 252 bedöms som
relativt hög, medan trafiken på Herrskogsvägen bedöms som måttlig.
Skyltad hastighet på väg 252 vid planområdet är 70 km/h, skyltad hastighet på Herrskogsvägen är 50 km/h, skyltad hastighet på Sofielundsvägen är 30 km/h.
Kollektivtrafik – buss
Brukslinjen trafikerar väg 252 mellan Kolbäck och Strömsholm med 13 turer per dag.
Gång- och cykelvägar
Mellan väg 252 och planområdet finns en avskild gång- och cykelväg, på den gamla
vägbanken, som är i dåligt skick. Separerad gång- och cykelväg finns på norra sidan av
Herrskogsvägen. Sofielundsvägen saknar gångbana vid planområdet, men då biltrafikmängd och hastighet är låg bedöms detta fungera väl. Mitt på Sofielundsvägen finns
dessutom en avsmalning som ytterligare sänker hastigheten.
3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Sofielundsområdet sett från öster.

Sofielunds bebyggelse ligger väl samlad på krönet av Strömsholmsåsen och är ett framträdande inslag i de öppna och flacka landskapsrummen öster och väster om åsen. Området karakteriseras dessutom av stora lövträd och fruktträdgård i östsluttningen mot Lagårdssjön. Bebyggelsen utgör en del i den sammanhängande bebyggelsemiljön i Strömsholm där bland annat Strömsholms slott och ridskolan ingår.

Befintligt

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns sju byggnader. I norra delen en byggnad som innehåller f d
panncentral, pizzeria och klädförsäljning, i övrigt tom. Söder om denna byggnad finns
områdets äldsta byggnad, ”jordkällaren”. Övriga byggnader inom planområdet är bostadshus med totalt 66 lägenheter, till stor del smålägenheter. Pågående markanvändning,
4

sedan 1950-talet inom planområdet är således bostadsändamål. Mellan åren 1957 - 1987
användes byggnaderna som personalbostäder för det landstingsägda Sofielunds vårdhem.
Vårdhemmet lades ner år 1987. Samma år förvärvades mark och byggnader av det
kommunägda Hallstahem, som förvaltade och hyrde ut lägenheterna fram till år 2011.
Mark och byggnader ägs och förvaltas nu av Strömsholms fastigheter som påbörjat en
upprustning av bostadshusen.
Panncentralen innehåller tre pannor, där två eldats med olja och en med flis. Pannor och
oljecisterner kommer att tas ur bruk och avvecklas. Uppvärmning kommer därefter att
ske med grundvattenvärme.
Söder om planområdet finns Ridsportens hus – kontor och konferensanläggning, som ägs
av Hallstahammars kommun.

Sofielundsområdet sett från väster.

Mark och vegetation
Marken mellan de befintliga byggnaderna minner om och bär spår av 1800-talets och det
tidiga 1900-talets vårdhemsanläggning. Syrenbuskage och stora lövträd avgränsar och
ramar in området. Vägarna i området kantas av lövträd och byggnaderna i området har
namn efter de lövträd som växer intill byggnaderna eller inom området. Då bostadsbebyggelsen tillkom på 1950- och 60-talen bevarades de värdefullaste grönytorna mellan
byggnaderna.
Parallellt med väg 252 finns rester av den äldre vägen kvar i form av en vägbank som
kantas av lövträd och syrener. Från vägen leder en trädallé upp till åsens krön och visar
på den plats där den gamla huvudbyggnaden tidigare låg. Norr om allén finns rester kvar
av fruktträdgård och trädgårdsland. I nordöstra delen av planområdet finns en mindre
bollplan som skärmas av med buskage mot väg 252.
Längs fastighetsgräns i väster avgränsas området mot Sofielundsvägen delvis med stödmurar i natursten och planterade syrenbuskage.
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Trädgårdsanläggning med allé centralt i området.

Markradon och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger i anslutning till högriskområde för markradon, enligt översiktlig redovisning i Översiktsplan 2010. Kompletterande radonundersökningar erfordras.
Utredningsområdet ligger i sin helhet på Strömsholmsåsen varför undergrunden i huvudsak bedöms bestå av isälvsmaterial.
Förorenad mark
En översiktlig undersökning med avseende på eventuell förekomst av förorenad mark i
anslutning till f d panncentralen utfördes den 27 maj 2011 av Miljö- och projekteringsbyrån i Västerås. Mark där oljeföroreningar kan misstänkas har undersökts och markprover
har tagits ut och analyserats på laboratorium. Analysen visade inte på några detekterbara
oljeföroreningar. Halten låg långt under riktvärdet för känslig markanvändning, KM.
Det finns inte anledning anta att det finns förorenad mark inom planområdet i övrigt. Om
föroreningar i mark ändå påträffas i samband med grävningsarbeten ska Miljöförvaltningen underrättas.
Fornlämningar
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas i
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till
länsstyrelsen.
Nordost om planområdet finns en registrerad fornlämning, tegelindustri.
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Illustration.

BEBYGGELSEOMRÅDET
Kulturhistorisk värdering
Västmanlands läns museum har på uppdrag av Hallstahammars kommun dokumenterat
och värderat området. Kulturmiljö Rapport B 2011:B7.
Sofielund är ett typiskt exempel på den vårdhemsbebyggelse som uppfördes för vård och
utbildning av psykiskt utvecklingsstörda på 1800-talet och som sedan successivt förnyats. Bebyggelsehistoriskt är det värdefullt att områdets förändringar över tiden är avläsbara. Det ger information om hur vårdhemmet växt fram och hur nya delar tillkommit
och anpassats till den äldre strukturen. Byggnaderna har en medveten placering i landskapet som bygger på tankar och idéer om ljus och luft och estetiskt tilltalande miljöer.
Byggnader och grönytor utgör en helhet i en miljö med naturskönt läge.
Området har ett samhälls- och lokalhistoriskt värde då det berättar om vården av psykiskt
utvecklingsstörda från 1870-talet fram till 1987. Sofielund har även ett lokalhistoriskt
värde.
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Anläggningen var på ett tidstypiskt vis i hög grad självförsörjande när det gäller livsmedel tack vare trädgårdsodling och djurhållning. Trädgårdarna innebar också sysselsättning och rehabilitering för patienterna. Dagens grönytor bär fortfarande spår av dåtidens
odling genom de fruktträdgårdar och den jordkällare som är bevarad från vårdhemmets
äldsta tid. Grönytorna har ett miljöskapande värde som en viktig del i den samlade upplevelsen av miljön. Jordkällaren har ett kontinuitetsvärde som den enda kvarvarande
byggnaden från den äldsta vårdhemstiden. De befintliga byggnaderna visar tillsammans
med de kvarvarande spåren från 1800- och det tidiga 1900-talet om hur vårdideologierna
förändrats över tid och har ett pedagogiskt värde.
Befintlig bebyggelse
De befintliga byggnaderna inom området, uppförda mellan 1957 och 1967, har ett arkitektoniskt värde genom sin sparsmakade och tidstypiska arkitektur och den höga kvaliteten på materialen, och är en del av vårt moderna kulturarv. Karakteristiskt för modernismens arkitektur är att den i hög grad anpassades efter byggnadernas olika funktioner.
Vid byggandet togs stor hänsyn till landskapsrummet och husen anpassades efter befintlig terräng och vegetation. Den arkitektoniska gestaltningen var i regel sparsmakad och
fick sin karaktär av fönsterplacering, materialval och omsorgsfullt utformade byggnadsdelar och detaljer. Bostadslägenheterna är yteffektiva, välplanerade och rikligt dagsljusinfall. Den platsbyggda fasta inredningen är av hög kvalitet och baserades på måttstudier
och bostadsforskning. Femtiotalets bostadsmiljöer kan anses tillhöra det bästa som
byggts i Sverige och är mycket uppskattade boendemiljöer i dag. Under 1950-talet och
det tidiga 60-talet var byggprocessen till övervägande del hantverksmässig med väl beprövade byggnadsmaterial och konstruktioner.
Ovanstående kvaliteter återfinns i de före detta vårdhemsbyggnaderna i Sofielund. Med
sina souterränglösningar är husen känsligt inpassade i terrängen och värdefull vegetation
har bevarats mellan huskropparna. Såväl byggnadernas exteriör med ljust putsade fasader och flacka tegeltak som de omsorgsfullt genomtänkta inre planlösningarna, praktisk
funktion och ljusinfall speglar tidens arkitektoniska ideal. Arkitekturen präglas av en
återhållen modernism, där fasaderna artikuleras av fönstersättning, franska balkonger på
gavlarna samt gemensamma vädringsbalkonger. Samtliga balkongfronter har smäckra
smidesräcken. byggnadsmaterial som marmor, granit, koppar, mässing, ek och teak är av
hög kvalitet och lätta att underhålla. Hit kan också räknas olika typer av glas som återfinns i området, t ex armaturglas och etsat glas i panncentralens kontorsdel. Panncentralens horisontella gestaltning med omväxlande fönster- och fasadband är ett utpräglat
modernistiskt uttryck. Valda material och den omsorgsfulla materialbehandlingen är
typisk för1950-talets och det tidiga 60-talets byggande. Denna typ av karaktärsskapande
byggnadsdetaljer är sällsynta i dagens byggande och ett bevarande av dem i Sofielundsområdet är av stort värde. Arkitekt för flertalet bostadshus och centralköket var Leo Uulas, Stockholm.
Särskilt värdefulla delar som ska uppmärksammas och behållas vid upprustning respektive ombyggnad:
- Entréportar och balkongdörrar
- Balkongräcken i järnsmide
- Fönster och fönsterband
- Kopparbeklädnad
- Sadeltaken med lertegel
- Belysningsarmaturer
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Ringklockor vid entrén på det sydligaste bostadshuset
Utvändiga stentrappor

Ändringar av det befintliga byggnadsbeståndet bör ske i nära och tidiga samråd med
bygg- och miljönämnden.
De byggnadsdetaljer som ovan preciseras är betydelsefulla för förståelsen av bebyggelsens kulturhistoriska värde inom Strömsholm.
Varsamhetsbestämmelse
k1 = De karaktärsdrag och värden som anges i planbeskrivningen ska särskilt beaktas
vid ändring.
Ändrad lovplikt
a3 = Bygglov krävs för utbyte av tak- och fasadmaterial samt byte av fönster och dörrar i
befintliga byggnader.

Bostadshus ”Kastanjegården”.

Ny bebyggelse
Vid nybyggnad inom området ska stor hänsyn tas till bebyggelsemönster, byggnadernas
proportioner, takform och utformning i relation till den känsliga omgivningen samt till
val av fasadmaterial och färgsättning. Områdets historiska betydelse, byggnadernas arkitektoniska kvaliteter och placering i landskapet motiverar att områdets kulturhistoriska
värden tas tillvara och inspirerar nya byggnader för att bevara och stärka områdets karaktär.
Generellt gäller att nya byggnader inom området ska placeras fritt och luftigt och, i likhet
med befintliga bostadshus, i åsens längdriktning. Sammanbyggnad av nya byggnader ska
undvikas. Nya bostadshus kan främst byggas i sluttningen mot väster.
Ny bebyggelse bör planeras och utformas i nära och tidigt samråd med bygg- och miljönämnden.
Utformningsbestämmelse
f1 = Ny bebyggelse ska utformas med putsfasader och ansluta till omgivande bebyggelses
karaktärsdrag.
Planmässig reglering
I detaljplanen angiven byggrätt omfattar befintlig bostadsbebyggelse, men ger även utrymme för nya bostadshus i begränsad omfattning. Befintliga bostadshus är som högst i
två våningar och utan vindsinredning, vilket föreslås gälla även för nya bostadshus. Angiven byggrätt i kvm omfattar total byggnadsyta och omfattar såväl befintliga som nya
bostadshus. Områdets kulturhistoriska värden och den givna bebyggelsestrukturen moti9

verar att tillkommande bebyggelse begränsas till i princip illustrerade nya byggnader i
sluttningen mot väster. Östra delen av området är dessutom olämpligt för bostadsbebyggelse med hänsyn till trafikbullerstörningar från väg 252.
Planbestämmelse
BIIv = Bostäder Högst två våningar Vind får inte inredas
e1 4 000 = Största byggnadsarea i kvm ovan mark
Därutöver föreslås varsamhets- och utformningsbestämmelser enligt ovan.
För panncentralen föreslås en kombination av planbestämmelser som medger att den
kan användas för bostadsändamål samt handel, servering, service m m.
Planbestämmelse
BHIIv = Bostäder Handel Högst två våningar Vind får inte inredas
En planbestämmelse som innebär att byggnadens karaktärsdrag ska beaktas vid ändring
föreslås likaså. De karaktärsdrag som ska beaktas är panncentralens horisontella gestaltning med omväxlande fönster- och fasadband.
Varsamhetsbestämmelse
k1 = De karaktärsdrag och värden som anges i planbeskrivningen ska särskilt beaktas
vid ändring.

Panncentralen mot Sofielundsvägen i väster.

Ridsportens Hus II
Detaljplanen ger möjlighet för en utbyggnad norr om den befintliga byggnaden. Platsen
är synnerligen exponerad i det storslagna landskapsrum som öppnar sig mot Lagårdssjön
och Strömsholms slott. Det framträdande läget och platsens unika värden ställer stora
krav på den arkitektoniska gestaltningen av en framtida byggnad där omgivande bebyggelses karaktärsdrag kan användas som inspiration vid gestaltning av ny byggnad. Byggnadsvolymen bör underordnas landskapsrummet och möjligheten att utnyttja sluttningen
för ett souterrängplan som öppnas upp mot öster och landskapsrummet är en unik möjlighet som kan användas.
Utformningsbestämmelse
f1 = Ny bebyggelse ska utformas med putsfasader och ansluta till omgivande bebyggelses
karaktärsdrag.
Tillgänglighet
Byggnadernas och markens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till entréer,
gång- och cykelvägar och friytor.
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Grönstruktur
Naturmiljö

Grönytorna är en viktig del av den övergripande arkitektoniska och pedagogiska tanken
och dessa ska värnas liksom äldre buskar och träd som skapar rumslighet och karaktär.
Rummen mellan husen med sina funktionsuppdelade ytor är viktiga för upplevelsen och
förståelsen av miljön som helhet. Idag är det endast jordkällaren och grönytorna som kan
berätta om vårdhemmets äldsta tid.
Från den gamla vägbanken leder en trädallé upp till åskrönet och fram till den plats där
den gamla huvudbyggnaden tidigare låg. Allén ska bevaras.
Planbestämmelse
n1 = Allén ska vidmakthållas.

Allén med utblick över Lagårdssjön.

Utemiljö

För att uppnå en god boendemiljö föreslås att bostädernas uteplatser orienteras mot söder
och väster som är skyddat för trafikbuller.
Fornlämningar
Planområdet ligger i nära anslutning till områden med registrerade fornlämningar. Enligt
Lag om kulturminnen krävs samråd med Länsstyrelsen innan markarbeten påbörjas.
Tillfällig camping
Det finns ett behov av samlad och ordnad uppställning av husvagnar och –bilar under
sommarsäsongen i samband med evenemang och aktiviteter som anknyter till ridsporten.
Detaljplanen föreslår att bollplanen kan användas som en tillfällig camping under sommartid, tre månader, och bygglov krävs. Anläggningen föreslås prövad under en begränsad tid – fem år. Norra delen av panncentralen kan användas som servicebyggnad. Området ingår i det föreslagen markanvändning bostäder, men får inte bebyggas – prickmark – då det ligger inom område som är stört av trafikbuller. Efter de föreslagna fem
åren kan en förnyad prövning göras om tillfällig markanvändning under ytterligare fem
år.
Planbestämmelse
[N] = Camping fram till 2016-09-30
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Ändrad lovplikt
a2 = Verksamheten får endast bedrivas mellan 1 maj – 1 oktober.
Området ligger direkt i anslutning till den norra infarten till Strömsholm och kan ses av
många som passerar på väg 252. Området är även exponerat mot det område som är av
riksintresse för kulturmiljövård och naturvård. Det är därför av största vikt att området
ger ett prydligt och välordnat intryck och inte innebär negativ påverkan på riksintresset. I
detaljplanen förslås planbestämmelse som föreskriver att skyddsridå i form av växtlighet
ska planteras i östra delen av bollplanen.
Planbestämmelse
n2 = Skyddsplantering ska anordnas i användningsgräns mot öster.
Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik

Området angörs dels från väg 252 via norra delen av Sofielundsvägen och dels från
Herrskogsvägen via södra delen av Sofielundsvägen. Separat gång- och cykelväg finns
avskild från väg 252 i östra delen av planområdet. Sofielundsvägen saknar avskild gångbana, med då biltrafiken är begränsad och hastigheten låg är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter acceptabel. Sofielundsvägen föreslås ingå i planområdet som lokalgata
till anslutningen med Herrskogsvägen.
Kollektivtrafik

Busshållplats finns på väg 252 nordöst om planområdet.
Parkering

Parkering ska anordnas inom kvartersmark. 54 bilplatser har illustrerats.
STÖRNINGAR/RISKER
Radon
Planområdet ligger i anslutning till högriskområde för markradon, enligt översiktlig redovisning i Översiktsplan 2010. Kompletterande radonundersökningar erfordras.
Med hänvisning till försiktighetsprincipen finns det skäl föreskriva att byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande, om inte särskild utredning visar annat.
Planbestämmelse b1 = Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10), (PM2,5) och ozon enligt MB 5:1. Kommunal
planering ska utföras på så vis att gällande miljökvalitetsnormer inte överskrids.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms kunna klaras. Kommunen har dock inte
genomfört några lokala mätningar inom kommunen som stöder eller vederlägger detta
antagande. Endast översiktliga bedömningar är gjorda utifrån regionens luftkvalitet. Det
finns dock inget i dagsläget indikerar att överskridanden skulle ska annat än tillfälligt.
Störst osäkerhet bedöms i området föreligga för partikelhalt (PM10 och PM2,5) samt i
viss mån ozon.
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Planområdet ingår i ett större sammanhängande öppet landskap. Biltrafik till och från
planområdet bedöms inte bli av den omfattningen att gällande miljökvalitetsnormer
överskrids. Uppvärmning av områdets byggnader sker med hjälp av fjärrvärme som baseras på grundvattenvärme vilket innebär att den tidigare uppvärmningen som tidigare
skett med hjälp av olja har kunnat ersättas.
Trafikbuller
Riktvärden

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från vägtrafik.
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97, som antogs 1997-03-20, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller.
Riktvärden för trafikbuller som normalt inte får överskridas vid nybyggnad av bostäder.
Utrymme
Högsta trafikbullernivå, dB(A)
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
Inomhus
30
45 (nattetid)
Utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad
55
På uteplats
70
Trafikbullerberäkning

En detaljerad trafikbullerberäkning, daterad 24 februari 2011, har genomförts för planområdet av Miljömonitor, Sven Odén. Beräkningsmodell enligt Naturvårdsverkets rapport 4653, program Trivector Buller VÄG 8.6. Trafikbullernivåerna vid fasad för de två
östliga befintliga byggnaderna inom planområdet ligger mellan 48 dB(A) - 55 dB(A),
ekvivalent nivå. Gällande riktvärden för ekvivalentnivå och maximalnivå överskrids inte.
Trafiken på väg 252 som i dag är ca 3 470 fordon/årsmedeldygn ökar långsamt. Trafikverket uppskattar ökningen till 1.3% per år. Fram till år 2020 innebär det att den ekvivalenta ljudnivån kan komma att öka med högst 1 dB.
ÖVRIGT
Olycksrisker
Riskinventering

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller
utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde, således finns inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och
miljö inom planområdet.
Förutsättningar för räddningsingripande
Framkörningstider

Planen föreslår bostadsbebyggelse i maximalt två våningar, dvs. grupp C-bebyggelse.
Räddningsstyrkans framkörningstid får inte, enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst, överskrida 15 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte.
Brandvattenförsörjning

Planområdet ska enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät
med minsta kapacitet 600 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter
150 meter alternativt 900 l/min och med ett maximalt avstånd om 1 000 meter till när13

maste brandpost.
Närmaste brandposter finns på Sofielundsvägen, mellan nr 14 och 16, samt på Sofielundsvägen nr 1-3, i direkt anslutning till resp. drygt 160 meter från planområdet. Befintligt brandpostnät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av
brandvattenförsörjning av planområdet utan att särskild flödesmätning behöver utföras.
Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Byggnader inom planområdet ska placeras eller utformas så att skydd mot brandspridning uppnås. Det kan ske genom att byggnader uppförs med inbördes skyddsavstånd,
utformas med brandtekniskt avskiljande konstruktion eller genom en kombination av
dessa. För såväl befintliga som tillkommande byggnader inom området gäller generellt
Boverkets Byggregler BBR 2008. Avsnitt 5 Brandskydd.
För tillkommande byggnader ska särskilt beaktas:
- Byggnad belägen närmare tomtgräns än 4,0 m ska utformas så att risk för brandspridning till grannbyggnader begränsas
- Byggnad belägen i tomtgräns ska utformas med brandtekniskt avskiljande konstruktion så att risk för brandspridning till grannbyggnader begränsas
- Bostadslägenhet i småhus, beläget mindre än 4,0 m från komplementbyggnad
större än 10 m2, ska utformas så att brandspridning förhindras i minst 30 minuter
- Stora byggnader ska sektioneras med brandväggar så att brandspridning till närliggande byggnader kan hindras eller försvåras.
Område väster om Sofielundsvägen
Del av Strömsholm 8:2 ligger i nordvästra delen av planområdet och föreslås planmässigt reglerat för bostadsändamål, B. Området inrymmer för närvarande ett flertal ledningsområden – u-områden – för fjärrvärme, vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenledning. Området kan med hänsyn till befintliga ledningsområdena inte bebyggas,
vid behov kan det dock användas för parkering m fl. ändamål som har anknytning till
bostadsändamålet. Del av området är dessutom avsatt för lokalgata.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns i Sofielundsvägen, väster om planområdet. Ledningsnätet har tillräcklig kapacitet för anslutning av såväl befintliga som
framtida bostadshus.
Dagvatten
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor bör ledas ut över intilliggande gräs- och planteringsytor. Dräneringsvatten ansluts till det kommunala ledningsnätet.
Kommunala dagvattenledningar finns norr om planområdet.
Uppvärmning
Ett nytt system för grundvattenvärme har etablerats i området, detta har kapacitet för att
täcka värmebehoven för såväl befintliga bostadshus som framtida bostadshus. Ridsportens Hus med framtida tillbyggnad kan även anslutas till detta nya system.
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El
En ny nätstation finns i nordvästra delen av planområdet.
Mälarenergi har 14 kV-kablar i mark dels i norra delen av planområdet och dels i mark i
östra delen av planområdet. På plankartan är dessa markerade som u-område.
Tele/data
Skanova har allmänna telekablar i östra delen av planområdet. Kablarna ligger i mark
inom föreslaget u-område.
Fastighetsnätet för såväl befintliga som framtida bostadshus ansluts till befintlig telekabel i Sofielundsvägen väster om planområdet.
Hallstahammars kommun har fiberoptiknät inom planområdet.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt Hallstahammars kommuns lokala renhållningsordning. Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbod eller liknande.
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Sociala konsekvenser
Planförslaget innebär att Strömsholm kan kompletteras med ett varierat tillskott av nya
och upprustade bostäder i ett attraktivt läge. Föreslagna bostäder kan upplåtas till studerande vid Ridskolan, villaägare inom övriga delar av Strömsholm/Herrskogen samt anställda och verksamma vid ridutbildningen och djursjukhuset.
Ekologiska konsekvenser
Området är bebyggt och ianspråktaget för vägar och parkeringar, detta gäller främst västra delen av planområdet, varför påverkan på flora och fauna bedöms som ringa. Östra
delen av planområdet som omfattar trädgårdsanläggning och fruktträdgård undantas i
huvudsak från bebyggelse varför påverkan på flora och fauna bedöms som oförändrad
gentemot dagens förhållanden.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är femton (15) år från den dag planen vinner laga kraft.
MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av Plan- och Bildbyrå LEP, Lars E Persson på uppdrag av
Hallstahammars kommun.
Plan och Bildbyrå LEP

Hallstahammars kommun

Lars E Persson, arkitekt

Gun Törnblad, planchef
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HALLSTAHAMMARS KOMMUN
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Denna beskrivning redovisar principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplaneförslaget. Detaljplanen syftar dels till att ta fram mark för verksamhet och dels till att skapa planöverensstämmelse med pågående markanvändning i området.

ORGANISATIONSFRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
Beslut om samråd mars 2011.
Beslut om utställning juni 2011.
Beslut om antagande september 2011.
Genomförandetid
Genomförandetiden är femton (15) år från den dag planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. Under
genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan motsätta sig detta.
Huvudmannaskap
Hallstahammars kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet, dvs. föreslagen
lokalgata (Sofielundsvägen).
Anläggningar inom kvartersmark
Inom kvartersmark ska markägare utföra och bekosta all utbyggnad enligt detaljplan samt
svara för framtida drift och underhåll.

Markägoförhållanden
Förslag till detaljplanen omfattar del av fastigheten Strömsholm 8:2. Del av planområdet är
under försäljning till Strömsholms Fastigheter. Planområdet omfattar även del av Strömsholm 8:1 – Sofielundsvägen som ägs av Fastighetsverket.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att del av fastighet Strömsholm 8:2 föreslås överförd till fastigheten
Strömsholm 8:62 genom fastighetsreglering. Del av Strömsholm 8:2 föreslås avstyckad till
en egen fastighet.
Ledningsrätter
Ledningsrätt ska inrättas för elledning tillhörande Mälarenergi i norra och östra delen av
planområdet, teleledning tillhörande Skanova inom östra delen av planområdet samt dagvattenledning, fjärrvärmekulvert, spill- och avloppsledning samt stadsnät tillhörande Hallstahammars kommun, samtliga på plankartan markerade med u.
Lantmäteriförrättning
Fastighetsägare ska ansöka om lantmäteriförrättning för genomförande av de ovan nämnda
fastighetsbildningsåtgärderna.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnader för planens upprättande täcks genom planavtal mellan Hallstahammars kommun
och markägare.

ÖVRIGT
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen.
Markföroreningar
Om föroreningar i mark påträffas i samband med grävningsarbeten ska Miljöförvaltningen
underrättas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Lars E Persson, Plan och Bildbyrå LEP, Elin
Åkerberg, Lantmäteriet och Håkan Jansson, Hallstahammars kommun.
Plan och Bildbyrå LEP

Lantmäteriet

Lars E Persson
Arkitekt SAR/MSA

Elin Åkerberg
Lantmätare

Hallstahammars Kommun

Håkan Jansson
Fastighetsingenjör
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Kommunstyrelsen

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSHOLM, SOFIELUND IV,
STRÖMSHOLM, HALLSTAHAMMARS KOMMUN.
UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING
TIDIGARE BESLUT
Kommunstyrelsen beslöt den 7 juni 2011 att förslag till detaljplan för del av Strömsholm, Strömsholm IV, Strömsholm, Hallstahammars kommun ska ställas ut för granskning.
PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder och verksamheter samt
införa bestämmelser till skydd för den värdefulla bebyggelsemiljön. Detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse och ger möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse
samt lokaler för verksamheter. I detaljplanen ingår även att pröva om det är lämpligt att
anordna en tillfällig camping inom nordöstra delen av planområdet.
UTSTÄLLNING
Planen har varit utställd under tiden 13 juni– 11 juli 2011 på Kommunhuset, Hallstahammar, Knytpunkten, Strömsholm och Kolbäcks Bibliotek. Planhandlingarna har även
funnits tillgängliga på kommunens hemsida.
STÄLLNINGSTAGANDE
Synpunkter på planförslaget har under utställningstiden inkommit från Statens Fastighetsverk Fo Kungliga slott och Gripsholms slottsförvaltning som motsätter sig föreslagen kontorsbebyggelse och tillfällig camping.
Med hänvisning till kommentarer i anslutning till yttrandet föreslås inte någon ytterligare justering av detaljplaneförslaget.
Detaljplanen föreslås antagen i enlighet med PBL 5 kap 29 §.
Namnlista
Följande har inte fått under utställning framförda synpunkter tillgodosedda:
Statens Fastighetsverk Fo Kungliga slott och Gripsholms slottsförvaltning
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Från samrådet finns kvarstående synpunkter från:
Statens Fastighetsverk Fo Kungliga slott och Gripsholms slottsförvaltning
INKOMNA YTTRANDEN
Länsstyrelsen
Har inte några kvarstående synpunkter.
Tekniska nämnden
Har inte något att erinra.
Bygg- och miljönämnden
Hänvisar till tidigare lämnat samrådsyttrande då inget väsentligt har framkommit som
ändrar tidigare ståndpunkt.
Trafikverket
Trafikverket yttrade sig under samrådsskedet och konstaterar att framförda synpunkter
beaktats och har inget att erinra mot att planen antas.
Statens Fatighetsverk Fo Kungliga slott och Gripsholms slottsförvaltning gm Björn Norman, slottsarkitekt
Sofielundsområdet ingår naturligt i Strömsholms slotts närområde. I det flacka landskapet med inslag av mindre moränknallar samt hag- och skogsmark har den naturliga
marken omformats för att rymma slottsanläggningen. Lustträdgårdens lindalléer och
den forna borggården i väster, idag entrégården, skiljer ut slottet, det av människan
medvetet skapade, från den omgivande ”naturliga” naturen.
Förekomsten av vatten ger trakten dess karaktär och förutsättningar. Kolbäcksåns forsande resa från bruken i norr ned till mälarviken Freden blir särskilt dramatisk vid
slottsholmen. Uppströms och granne med Sofielund ger det flacka landskapet en vacker
vattenspegel, åtminstone varje vår.
En slottsanläggning har naturligt ett omland, vilket i det här fallet utgörs av den forna
Kungsgården Strömsholm. I SFV:s ägo och förvaltning finns endast en mindre del kvar.
Områdets karaktär och gestaltning har stor betydelse för Strömsholms slotts kulturhistoriska värde.
Kvarstående synpunkter avser ny kontorsbebyggelse i anslutning till Ridsportens hus
samt föreslagen ”tillfällig camping”.
Ny kontorsbebyggelse
I planförslaget har byggrätten minskats till 10 % av fastighetsarean samtidigt som illustrationen förenklats. Det finns också ett krav som avser utformning: ny bebyggelse ska
utformas med putsfasader och ansluta till omgivande bebyggelses karaktärsdrag.
För en nybyggnad placerad i ett så här känsligt läge är en så här generell detaljplan inte
acceptabel.
Föreslår att den föreslagna kontorsbebyggelsen lyfts ur planförslaget.
Det här betyder inte att vi motsätter oss en utvidgning av verksamheten vid Ridsportens
hus. Vi önskar endast att frågan ska prövas i en detaljplan när det finns ett tydligt förslag till utvidgning/nybyggnad att ta ställning till.
Tillfällig camping
Beklagar att kommunen väljer att gå vidare mede den tillfälliga uppställningsplatsen. Vi
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anser att placeringen är olycklig. Uppställning för husvagnar och husbilar behövs säkerligen i området pe4riodvis, men ska placeras mindre i fokus och inte efter landsväg
252.
Kommentar: Ny kontorsbyggnad
Detaljplanen har som helhet utformats för att i största möjliga mån bevara
den befintliga bebyggelsen som en värdefull del av det moderna kulturarvet.
Samtidigt ger detaljplanen utrymme och möjlighet att inom området tillföra
nya byggnader vars utformning ska göras under stort hänsynstagande till bebyggelsens och omgivningens påtagliga kulturhistoriska och arkitektoniska
värden.
Beträffande ny kontorsbyggnad ställer detaljplanen krav på att tillkommande
byggnad ska ges en kvalificerad arkitektonisk gestaltning och utformning där
platsens unika värden och omgivande bebyggelses karaktärsdrag ger ramar
och inspiration till ett byggnadsverk av hög klass. Byggnadsvolymen ska inordnas i landskapsrummet och möjligheten att utnyttja sluttningen för ett souterrängplan som öppnas upp mot öster där landskapsrummet är en unik möjlighet som ska användas. Planbestämmelser och anvisningar i planen innebär
begränsningar och restriktioner som bedöms innebära att ny byggnad får en
utformning som inte medför negativ påverkan på den känsliga slottsmiljön eller landskapsrummet i övrigt.
Den i detaljplanen föreslagna byggrätten för kontorsbyggnad bör behållas för
att ge handlingsutrymme och möjlighet att utvidga verksamheten vid
Ridsportens hus.
Tillfällig camping
Användningen är tillåten under dels begränsad tid – 5 år – och dels under begränsad period under året. Detaljplanen föreskriver även planteringar som
ramar in platsen för att minimera eventuell negativ inverkan i landskapet.
Föreslagen byggrätt under en begränsad tid bör behållas.

PLAN OCH BILDBYRÅ LEP

Lars E Persson
Arkitekt Planchef

TEKNISKA KONTORET

Gun Törnblad
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DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSHOLM, SOFIELUND IV, STRÖMSHOLM,
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
SAMRÅDET
Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 21 mars – 2 maj 2011 till
statliga myndigheter, kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar, berörda
sakägare och intresseföreningar. Planhandlingarna har dessutom varit utställda på
kommunhuset i Hallstahammar, Kolbäcks bibliotek och Knytpunkten, Strömsholm samt varit tillgängligt på kommunens hemsida.
Sammanfattning av inkomna synpunkter
Inkomna synpunkter tar upp förslaget om tillfällig camping, utformning och gestaltning av byggnader inom området, i planen föreslagen byggrätt för bostäder
och tillbyggnad Ridsportens hus samt föreslår att Sofielundsvägen tillförs planen
som allmän plats under kommunalt huvudmannaskap.
Ställningstagande/ändring i detaljplan
Med hänvisning till kommentar i anslutning till de inkomna yttrande har detaljplanen reviderats.
Det finns kvarstående synpunkter från Statens Fastighetsverk och Gripsholms
slottsförvaltning.
Detaljplanen föreslås utställd för granskning i enlighet med PBL 5 kap 23 § (SFS
1987:10).
INKOMNA YTTRANDEN
Länsstyrelsen
Miljöskydd
Länsstyrelsen anser att eventuell föroreningsskadade områden i anslutning till den
före detta panncentralen ska utredas med avseende på förekomsten av föroreningar i
det fortsatta planarbetet.
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Tillfällig camping
Den föreslagna campingen i planområdets nordöstra del är exponerad mot riksintresseområdet för kulturmiljö, Strömsholms kanalmiljö, med känsliga kultur- och naturvärden. Den föreslagna skyddsplanteringen utmed väg 252 är därmed lovvärd.
Länsstyrelsen invänder inte mot tillfällig camping under sommartid så som presenteras i planbeskrivningen. Föreslagen planbestämmelse, [N] Camping fram till 202109-30 medger emellertid i praktiken att camping är tillåten året runt under de kommande 10 åren. En permanent uppställning av campingfordon som därmed tillåts kan
påverka upplevelsen av angränsande riksintressen negativt och bör undvikas. Camping bör därför endast medges för säsongvis användning. Även vid planering av tillfällig camping bör rimliga bullervärden uppnås.
Miljöbedömning
I samråd om behovsbedömning framgick ej att kommunen avser att planlägga området för camping. Länsstyrelsen anser i enlighet med 5 kap 18 § PBL att en MKB är
nödvändig om kommunen avser att uppföra en permanent campingplats inom planområdet.
Kommentar: Miljöskydd
För att klarlägga eventuella föroreningsskador vid f d panncentral ska marken
inom berört område utredas och resultat av utredningen ska inarbetas i planhandlingen.
Tillfällig camping
Det finns ett behov av en permanent campinganläggning inom Strömsholmsområdet. I avvaktan på att denna fråga kan lösas bedöms det som ändamålsenligt att upplåta den befintliga bollplanen för tillfällig camping under en begränsad tid. Detaljplanen föreslås därför kompletterad med planbestämmelser
som innebär att området endast får användas säsongvis för camping. Därutöver kvarstår bestämmelsen om skyddsplantering för att i största möjliga mån
begränsa påverkan på riksintresset. Naturvårdsverket föreslog år 1991 en ekvivalent ljudnivå om 55 dB(A) för rekreationsområden i tätbebyggelse. Beräknad trafikbullernivå, frifältsvärde, är 59 dB(A) ekvivalentnivå inom området
för tillfällig camping vilket bedöms vara ett rimligt bullervärde i det här fallet.
Miljöbedömning
En permanent campingplats ska inte uppföras inom planområdet varför PBL 5
kap 18 § 6 inte är tillämplig.
Lantmäteriet
Det bör övervägas att ta in hela Sofielundsvägen i detaljplanen då övriga vägar inom
Sofielundsområdet utgörs av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap.
Det är svårt att motivera att just denna del av vägen ska skötas av enskilda.
Övriga synpunkter är av redaktionell art på plan- och genomförandebeskrivning.
Kommentar: Sofielundsvägen föreslås inkluderad i planförslaget fram till och
med anslutningen till Herrskogsvägen.
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Plan- och genomförandebeskrivning föreslås i övrigt kompletterade i enlighet
med yttrandet.
KOMMUNAL INTERNREMISS
Barn- och utbildningsnämnden
Har inte något att erinra.
Bygg- och miljönämnden
Tillgången till byggbar mark i Strömsholmsområdet är starkt begränsad, varför Sofielund är en viktig resurs i strävan att utveckla Strömsholmsområdet. Dock föreligger vissa begränsningar i att området har kulturella värden och angränsar mot områden med riksintressanta värden i form av naturvård och kultur. Detta gör att utvecklingen och förvaltningen av området bör ske med hänsyn och god planering. Ändringar av befintliga bostadshus och planering av ny bebyggelse bör ske i nära dialog
med bygg- och miljönämnden. Byggrätten i planen bör ändras från bruttoarea till
största byggnadsarea och byggnadshöjd bör ersättas med största nockhöjd.
Genomförd bullermätning indikerar att bullernivån ligger på gränsen av vad som är
lämpligt för nyetablering av bostäder i den f d panncentralen.
Den tillfälliga campingens placering nära länsväg 252 medför att risk för trafikbullerstörningar föreligger. Benämningen camping bedöms som mindre lämpli val av
rubricering av området då camping förknippas med viss standard och att det är en
permanent anläggning. Tillfällig uppställningsplats för husvagnar och husbilar eller
att benämna ytan som parkeringsplats kan vara mer lämplig. Likaså bör inte annat än
tillfälliga bygglov över sommarhalvåret, t ex 1 maj – 1 oktober, ges för att motverka
permanenta installationer. Det finns dock behov av att anordna camping i Strömsholmsområdet, varför åtgärden kan vara försvarlig. Alternativ lokalisering för en
permanent camping i Strömsholm är önskvärd.
Panncentralen är som nämns ett potentiellt saneringsobjekt. Det är inte känt under
hur lång tid som pannan eldades med olja, sannolikt har det skett under flera decennier. Läget för panncentralen på åsmaterial är ogynnsamt med hänsyn till spridningsrisk.
Miljökvalitetsnormerna för uteluft bedöms kunna klaras. Det finns dock inte några
lokala mätningar som stöder detta, endast översiktliga bedömningar har gjorts utifrån regionens luftkvalitet. Det finns dock inget i dagsläget som indikerar på annat
än tillfälliga överskridanden. Störst osäkerhet bedöms i området föreligga för partikelhalt (PM10 och PM2,5) samt i viss mån ozon.
Kommentar: Byggrätt föreslås ändrad från bruttoarea till största byggnadsarea.
Antal våningar som benämning och definition av hur höga hus som får byggas inom
området bedöms som ändamålsenlig då begreppet ”våning” är entydigt och planen
medger inte vindsinredning. Då det finns ett antal befintliga byggnader med varierande höjd inom området är största nockhöjd mindre lämpligt. Planbeskrivningen
kompletteras med vikten av tidiga samråd mellan bygg- och miljönämnden.
Det finns ett behov av en permanent campinganläggning inom Strömsholmsområdet.
I avvaktan på att denna fråga kan lösas bedöms det som ändamålsenligt att upplåta
den befintliga bollplanen för tillfällig camping under en begränsad tid. Detaljplanen
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föreslås därför kompletterad med planbestämmelser som innebär att området endast
får användas säsongvis för camping. Därutöver kvarstår bestämmelsen om skyddsplantering för att i största möjliga mån begränsa påverkan på riksintresset.
För att klarlägga eventuella föroreningsskador vid f d panncentral ska marken inom
berört område utredas och resultat av utredningen ska inarbetas i planhandlingen.
Socialnämnden
Nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan och anser att det är angeläget att barnperspektivet särskilt beaktas. Hänsyn ska tas till de behov som brukare med någon
form av funktionsnedsättning har.
Kommentar: Planbeskrivningen föreslås kompletterad i enlighet med yttrandet.
Tekniska nämnden
Sofielundsvägen i den del som idag inte är planlagd saknar organiserad väghållning.
Kostnaderna för väghållningen har tidigare delats mellan Hallstahem och Hallstahammars kommun. Eftersom Hallstahem sålt sin mark så återstår kommunen som
väghållare. Detta förutsätter att vägen regleras till kommunal mark. Beroende på hur
väghållningen organiseras i framtiden så kommer detta att innebära en ökad kostnad
för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden kommer också att få en ökad kostnad för drift och underhåll av
befintlig gång- och cykelväg längs väg 252.
Kommentar: Sofielundsvägen fram till anslutningen mot Herrskogsvägen föreslås ingå i detaljplanen som ”allmän plats”.
Kultur- och fritidsnämnden
Har inget att erinra.
Kommunala handikapprådet
Har inget att erinra.
Kommunala pensionärsrådet
Behovet av anpassade bostäder för äldre bör ses över inom området.
Kommentar: Detta är inte en detaljplanefråga. Önskemålet tas lämpligen upp
direkt med berörd fastighetsägare.
Mälarenergi AB och Mälarenergi Energinät AB
Har inget att erinra.
Mälardalens Brand och Räddningsförbund
Har inget att erinra.
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SAKÄGARE
Statens Fastighetsverk (SFV), Fo Mark
Inför framtiden framför SFV att Fastighetsverket motsätter sig minskning av markinnehavet samt varje förändring av dagens markanvändning på Fastighetsverkets
fastighetsinnehav inom Strömsholms kungsgård.
Inför byggande inom planområdet har SFV inget att erinra mot detta, under förutsättning att byggnaderna har ett utseende och en utformning som väl ansluter till den
byggnadstradition som finns inom området.
Kommentar: Under samrådstiden har framkommit förslag att Sofielundsvägen
tillförs detaljplanen som allmän plats – lokalgata – och regleras som kommunal
mark. Detta innebär att del av Strömsholm 8:1 – Sofielundsvägen – föreslås reglerad till kommunal mark.
Detaljplanen innehåller varsamhetsbestämmelser för befintliga byggnader och att
nya byggnader ska uppföras med särskild hänsyn till omgivande bebyggelses karaktärsdrag.
Statens Fastighetsverk och Gripsholms slottsförvaltning
Detaljplaneläggning inom Strömsholmsområdet måste vara mer preciserad än vad
aktuellt förslag medger. De kulturhistoriska värden som området besitter kan inte
säkras när detaljplanen är så flexibel/generell.
Nybebyggelse för bostäder är dock acceptabelt, medan kontorsanvändningen i den
sydöstra delen måste ha betydligt mer strikta ramar/bestämmelser.
Den föreslagna tillfälliga campingen bör placeras på annan plats inom området. Den
är inte acceptabel.
Bostadsbebyggelse
Föreslagen nybebyggelse i form av bostadshus bedöms som oproblematisk ur slottsområdets synpunkt. Endast ett parhus bedöms vara synligt från slottsområdet och det
kommer att smälta in i områdets nuvarande bebyggelsestruktur även om det är placerat på åskrönet och påtagligt mindre än omgivande byggnader. Planbestämmelserna
är väl generella och svåra att ta ställning till. För slottsområdets del är det avgörande
var nybyggnader placeras, det är tveksamt att placera nya byggnader på åsens östra
sluttning.
Kontorsbebyggelse
Planbestämmelserna är synnerligen generösa, där tillåten byggrätt utgör 30 % av
tomtarealen. Byggrätten innebär att en ny byggnad kan bli avsevärt större än nuvarande Ridsportens hus. Föreslagen nybyggnad bör utgå ur planförslaget.
Tillfällig camping
Planförslagets märkligaste inslag är den tillfälliga uppställningen av husvagnar och
husbilar. Placeringen innebär en exponering mot såväl riksintresseområdena som
slottsområdet och innebär en menlig påverkan upplevelsen av det levande kulturlandskapet vid väg 252. Placeringen är olycklig. Uppställning av husvagnar och
husbilar behövs säkerligen periodvis i området men de bör placeras mindre i fokus
och inte efter väg 252.
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Kommentar: Bostadsbebyggelse
Planbestämmelserna innehåller preciseringar rörande utformning och gestaltning
av nya byggnader inom området och ytterligare preciseringar föreslås i det utställda
planförslaget. Planens byggrätt är avgränsad på sådant sätt att nya bostadshus i
praktiken inte kan byggas på åsens östsluttning.
Kontorsbebyggelse
Det har under arbetat med utredning och planering av Sofielundsområdet framkommit önskemål om att i detaljplanen ge möjlighet för tillbyggnad/komplettering av
ridsportens hus. Planförslaget föreslås justerat på sådant sätt att byggrätten
minskas och att planen kompletteras med bestämmelser som reglerar utformning
och arkitektonisk gestaltning av eventuellt tillkommande byggnad.
Tillfällig camping
Det finns ett behov av en permanent campinganläggning inom Strömsholmsområdet.
I avvaktan på att denna fråga kan lösas bedöms det som ändamålsenligt att upplåta
den befintliga bollplanen för tillfällig camping under en begränsad tid. Detaljplanen
föreslås därför kompletterad med planbestämmelser som innebär att området endast
får användas säsongvis för camping. Därutöver kvarstår bestämmelsen om skyddsplantering för att i största möjliga mån begränsa påverkan på riksintresset.
INTRESSEORGANISATIONER
Hyresgästföreningen
Har inte några invändningar mot detaljplanen. Menar att det är bra för utvecklingen i
södra delen av kommunen då Strömsholmsområdet expanderar inom fritid, ridsport
och djursjukvård. I samband med om- och utbyggnaden av området är det viktigt att i
utemiljön planera in lekplatser så att det även vänder sig till barnfamiljer.
Hallstahammars Trafiksäkerhetsförening
Har inte några synpunkter beträffande föreslagen bebyggelse. Synpunkterna omfattar
trafiken och hastigheten på väg 252. Planförslaget innebär att biltrafiken från Sofielundsvägen till väg 252 kommer att öka, varför föreningen har genomfört en mätning
av hastigheten. Trafikverkets mätningar visar att antalet bilar/dygn på vägen är relativt stort. Det finns även busshållplats på båda sidor väg 252 vilket innebär att fler
kommer att passera vägen där övergångsställe saknas.
Hastigheten på väg 252 bör tas under övervägande.
Föreningen har genomfört en hastighetsmätning som utförts med radarpistol.
Antal fordon: 1123
Hastighet mellan 100 – 176 km/tim = 11 st.
90 – 100 km/tim = 18 st.
Övriga
55 – 90 km/tim.
Skyltad hastighet 70 km/tim.
Kommentar: Tekniska nämnden i Hallstahammars kommun har hos länsstyrelsen ansökt om nedsättning av hastigheten på berört avsnitt av väg 252. Trafiksäkerhetsföreningens skrivelse och hastighetsmätning föreslås tillförd kommunens ansökan.
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ÖVRIGA
Trafikverket
Anser att underlag för trafikbullerberäkning bör framgå av planbeskrivningen, där
bl. a trafiksiffrorna bör redovisas.
I övrigt inget att invända mot planförslaget.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras.
Skanova
Har inget att erinra.
Polismyndigheten i Västmanlands län
Har inget att erinra.
Västmanlands läns museum
Anser att det är mycket positivt att Hallstahammars kommun i detaljplaneförslaget
beaktat länsmuseets dokumentation och kulturhistoriska värdering i så hög utsträckning.
Museet rekommenderar Hallstahammars kommun att i detaljplanebestämmelserna
införa utökad lovplikt för byte av takmaterial och fasadmaterial samt dörr- och
fönsterbyte.
Länsmuseet anser att det är positivt att eventuell ny bebyggelse begränsas till sluttningen mot väster, då den äldre trädgårdsanläggningen i öster kan bibehållas. Det är
önskvärt att där, utöver allén, också bevara äldre träd och buskar. Vid eventuell nybebyggelse i väster bör spår av den äldre sjukhusanläggningen så som murar och
träd i största möjliga mån tillvaratas.
Det är viktigt att poängtera att eventuell komplettering av Ridsportens hus utformas
med stor hänsyn till befintlig bebyggelse och till omgivande grönytor.
Kommentar: Detaljplanen föreslås kompletterad med bestämmelser rörande utökad lovplikt enligt yttrandet. Planförslaget föreslås dessutom justerat på sådant
sätt att byggrätten minskas och att planen kompletteras med bestämmelser som reglerar utformning och arkitektonisk gestaltning av eventuellt tillkommande byggnad.
Centerpartiet
Har inget att erinra mot förslaget. Framhåller att det är viktigt med dialog med invånarna i Strömsholm.
Miljöpartiet
Anser att nybyggnad inom angivna ramar är positivt. Byggande av fler hus i Sofielund innebär att det kommer att bli fler som bor där. Alla kan inte antas vara bilburna, särskilt inte barn och ungdomar. Att kunna förflytta sig på ett trafiksäkert sätt
är särskilt vikt för oskyddade trafikanter. Det bör byggas gång- och cykelbana åtminstone till infarten vid Västerkvarn.
Byggnader bör byggas med enrgitänk. Det bör ställas krav på att använda de bästa
energilösningar som finns idag. Gäller såväl vid byggande som vid drift.
Kommentar: Eventuell gång- och cykelbana utanför planområdet är att hänföra
till den kommunomfattande översiktsplanen.
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I detaljplanen kan inte ställas krav som saknar stöd i PBL och tillhörande författningar. Enligt Boverkets byggregler BBR ska lokaler vara utformade så att
byggnadens specifika energianvändning högst får uppgå till 110 kWh/m2 golvarea år. Vid uppvärmning med elvärme får byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till 55 kWh/m2. Högre krav kan således inte anges som bestämmelse i detaljplan.
NAMNLISTA
Kvarstående synpunkter finns från
Statens Fastighetsverk och Gripsholms slottsförvaltning
MEDVERKANDE
Samrådsredogörelsen har upprättats av arkitekt Lars E Persson, Västerås.
PLAN OCH BILDBYRÅ LEP
Lars E Persson
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