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Sammanfattning 

Kommunen kan utveckla sin roll i den expansiva Mälardalsregionen, där Västerås utgör 
en viktig nod, och både dra nytta av och bidra till regionens starka utveckling. Befintliga 
tätorts- och kommunikationsstrukturer längs Kolbäcksån kan utvecklas till långsiktigt 
hållbara och ändamålsenliga strukturer. För att få människor att bo kvar eller flytta in till 
kommunen behövs en utveckling av boendekvaliteter, näringsliv och kommunikationer 
där tätorterna med mötesplatser och en tillfredställande basservice kan utvecklas för 
ett bra vardagsliv både i tätort och på landsbygd. Kommunens roll som turism- och 
fritidskommun kopplat till friluftsliv och natur- och kulturvärden kan utvecklas, något 
som samtidigt bidrar till att befintliga värden utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska 
skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle på lång sikt där kontinuerligt arbete med 
strategisk planering bidrar till ett hållbart samhälle.

År 2040 finns 11 000 invånare som känner stolthet, gemenskap och trygghet och 
upplever att det är angenämt att leva, verka och bo i hela kommunen. Valmöjligheterna 
har ökat när det gäller arbete, boende, utbildning, service och rekreation. Kommunen 
drar nytta av närheten till ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet. Det positiva 
företagsklimatet inspirerar människor att starta, bedriva och utveckla företag. 
Kommunikationerna har förstärkts med bredband, cykelvägar och kollektivtrafik 
och bidragit till ett blomstrande näringsliv inklusive besöksnäring. Landsbygden 
har utvecklats med areella näringar, boende och nya verksamheter. Landsbygden är 
befolkad och levande och det öppna småskaliga landskapet har bevarats. Natur- och 
kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden har omhändertagits väl och ses som en 
värdefull resurs för besöksnäring, inflyttning och identitet.

Tätorterna utgör stommen i kommunens bebyggelseutveckling och utvecklas till 
trivsamma orter som också kan utgöra servicenoder för landsbygden. Tätorterna 
utvecklas med mötesplatser, service och bostäder i centrala lägen. Stråk binder samman 
centrum, resecentrum, handelsområden och bruksmiljöer. Stråken tillsammans med 
centrumområdet blir stommen i det lokala livet i tätorterna. Det bereds plats för 
ytkrävande och störande verksamheter i strategiska lägen med goda förutsättningar 
för godstransporter. Inom tätorterna utvecklas grönområden och promenadstråk 
med gröna kopplingar till tätortsnära natur. En tydlig avgränsning mellan tätort 
och landsbygd ger möjligheten att bevara värdefulla tätortsnära rekreations- och 
naturområden.

Bergslagspendeln skapar stommen i kollektivtrafiken med en modern standard, hög 
turtäthet, tillgänglighet och god bekvämlighet. Cykelstråk utvecklas för arbetspendling 
och rekreation på landsbygd och i tätorter.

En levande landsbygd utvecklas utanför tätorterna med bostadsbebyggelse, 
verksamheter och utrymme för jord- och skogsbruk där natur- och kulturvärden 
vårdas. Kolbäcksåns dalgång och områden för naturupplevelser och friluftsliv som har 
betydelse för besöksnäring, rekreation, landskapsbild och kulturmiljövärden bevaras och 
möjliggörs.
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1. Inledning

Den fysiska planeringen ska bidra till en hållbar 
samhällsutveckling genom hushållning med mark och vatten. 
Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning.

1.1. Vad är en översiktsplan? 
Översiktsplanen är en samlad kommunal utvecklingsstrategi som anger inriktningen för 
den långsiktigt hållbara utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ger vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras i stora drag under de närmaste 20 åren. Planen är en 
överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationell och regional 
betydelse ska tillgodoses. Planen i sig är inte bindande, men är vägledande för 
efterföljande beslut som tillståndsprövning av olika slag och för juridiskt bindande 
detaljplaner. Planen ska vara tydlig och kunna förstås av alla. Planen ska också 
miljöbedömas enligt miljöbalkens regler för strategisk miljöbedömning.

Översiktsplanen ska redogöra för: 
• hur allmänna intressen tillgodoses 
• grunddragen för den framtida mark och vattenanvändningen på en karta
• hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras 
• det långsiktiga behovet av bostäder
• hur riksintressen och gällande miljökvalitetsnormer tillgodoses 
• relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
• områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
• miljö och riskfaktorer 
• mellankommunala frågor
• planens väsentliga konsekvenser

Den gällande översiktsplanen behöver fortlöpande ses över så att den hålls 
aktuell. Arbetet med en ny plan inleds när kommunen i en planeringsstrategi kommit 
fram till att den gamla planen behöver uppdateras. Planen tas fram under flera 
steg med omväxlande utredningsarbete och dialogperioder. Miljöbedömning ska ske 
integrerat i planprocessen, och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas kopplat till 
utredningsförslagen.   

Översiktsplanen berör många olika aktörer i samhället. Dialog sker med allmänhet, 
intresseorganisationer, länsstyrelse, berörda kommuner och myndigheter kring 
planförslaget. Syftet är dels att ge möjlighet till insyn och påverkan i frågor som 
handlar om kommunens framtid och dels att tillföra medborgarnas kunskap 
och erfarenheter. De synpunkter som kommer fram sammanställs, bedöms och 
kommenteras i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna och politiska diskussioner 
görs sedan revideringar av förslaget.
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Det reviderade förslaget ställs sedan ut för granskning under minst två månader. 
Efter granskning och ytterligare eventuella revideringar antas översiktsplanen av 
kommunfullmäktige. Beslutet att anta planen vinner laga kraft tre veckor efter att 
beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. En översiktsplan kan överklagas 
under perioden mellan antagande och laga kraft. Överklagande kan endast ske på 
formella grunder, dvs att den inte tagits fram på ett lagenligt sätt. 

Efter det att planen antagits fortsätter arbetet med att hålla planeringen aktuell under 
genomförande och uppföljning. I den fortsatta processen att utveckla kommunen kan 
mer detaljerade planer och granskningsprocesser genomföras, exempelvis program, 
detaljplan och bygglov. Ibland görs även andra typer av strategiska program och 
styrdokument för att stödja en hållbar utveckling av ett område.  

Processen för att upprätta en översiktsplan och hur den övergår i ett genomförande 
under planperioden illustreras i nedanstående figur som en kontinuerlig process.

Det finns många lagar och regler som påverkar innehållet i en översiktsplan. 
Bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande finns i plan- och 
bygglagen. I miljöbalken finns bestämmelser om riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
miljöbedömning och skyddade områden. Exempel på andra lagar som kan beröras 
är väglagen, kulturmiljölagen, fastighetsbildningslagen, lagen om skydd mot olyckor, 
ledningsrättslagen och lagen om allmänna vattentjänster.   

Översiktsplanens innehåll och process regleras i 3 kapitlet plan- och bygglagen, 
som ändrades den 1 april 2020. Syftet med förändringen är bland annat att 
tydliggöra att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande 
och att översiktsplanen ska hållas aktuell. De flesta ändringar är förtydliganden 
av tidigare regelverk. Ett nytt verktyg införs, planeringsstrategin, som ska ersätta 
aktualitetsprövningen. En planeringsstrategi ska tas fram under första halvan av 
mandatperioden. Den första planeringsstrategin ska antas senast vid valet 2024. Om en 
ny översiktsplan är antagen under mandatperioden behövs inte en planeringsstrategi.

Kontinuerlig översiktsplanering, illustration från Boverket
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1. Inledning

1.2. Läsanvisningar

Planen är uppdelad i 5 huvudkapitel:

Utgångspunkter sammanfattar förutsättningarna för översiktsplanen med fokus på de 
planeringsutmaningar kommunen står inför. 

Prioriteringar beskriver en framtidsbild för kommunen år 2040 och strategiska 
prioriteringar som behöver göras för att uppnå denna. 

Användning av mark och vatten ger inriktningar och rekommendationer för hur 
mark- och vattenområden och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Allmänna intressen hanterar ställningstaganden till prioriterade statliga intressen och 
mellankommunala frågor. 

Genomförande och insatser beskriver hur kontinuerlig planering kan bedrivas och 
vilka insatser som behövs för genomförande av planen i närtid och på längre sikt. 

Läs mer
I kursiv text i marginalen 
redogörs för ytterligare styr-
dokument och underlag inom 
ämnet där man kan hämta mer 
information. 

Utmaningar

Inom gröna fält redogörs 
för de utmaningar 
kommunen står inför i 
utveckling av mark och 
vatten och den byggda 
miljön.

Ställningstaganden

Inom gula fält i löptext redogörs för kommunens ställningstaganden till allmänna 
intressen.
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2. Utgångspunkter

Kapitlet sammanfattar förutsättningarna för översiktsplanen 
med fokus på de planeringsutmaningar kommunen står inför. 

2.1. En del av regionens utveckling
Kommunen är en del av den expansiva Mälardalsregionen och är 
beroende av sin närhet till Västerås som är en viktig nod i kontakten med 
hela Mälardalen.

Surahammars kommun ligger centralt i Västmanlands län och gränsar till kommunerna 
Fagersta, Sala, Västerås, Hallstahammar, Köping och Skinnskatteberg. Kommunen 
har en total yta på 340 km2 och ligger i gränslandet mellan Mälardalen och Bergslagen. 
Genom kommunen går väg 66 samt järnvägen med Bergslagspendeln mellan Ludvika 
och Västerås.
 
Kommunen är en del av den expansiva Mälardalsregionen. Städerna i Mälardalen 
grundades under medeltiden vid knutpunkter mellan land och vatten, bland annat 
Västerås, och fördelades jämnt så att landsortsbefolkningen hade inom en dagsresa 
till närmaste stad. Närheten till en stad är fortfarande viktigt men den sträcka man 
förflyttar sig vid en dagsresa har förändrats. Det pågår en regionförstoring, men också 
en ökande urbanisering – städerna växer och landsbygdsorterna minskar i befolkning. 
Transporternas betydelse ökar.

Samarbeten och delade resurser mellan kommuner bli viktigare, samtidigt som 
konkurrensen ökar. Kommunen har mycket att bidra med i regionen i form av 
mark för etablering, naturresurser och låga bostadspriser. Kommunen ingår i flera 
samarbeten med grannkommuner, bland annat avseende teknisk försörjning, polis och 
räddningstjänst. 

Kommunens vattenförvaltning påverkar Hallstahammar nedströms som har 
Kolbäcksån som resurs för dricksvatten. Byggnadsminnet Strömsholms kanal som 
resurs för kultur, fritid och turism binder samman Hallstahammar, Surahammar, 
Fagersta och Smedjebacken och det finns nätverk för en gemensam utveckling av dessa 
frågor. Det finns regional och mellankommunal samverkan kring näringsliv, utbildning, 
turism, vård, kultur, idrott, och fritid.

Utmaning

Närheten till Västerås 
är dubbelsidigt – 
det ger både goda 
förutsättningar och högre 
konkurrens i fråga om 
utveckling av näringsliv, 
boende med mera. 
Kommunen måste hitta sin 
roll i regionen och både 
dra nytta av och bidra på 
rätt sätt.

Surahammar

Surahammars läge inom Mälardalens 
ortsstruktur, ÖMS, 2018
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2.2. Befolkningstillväxt
Invånare behöver bostad, arbete och goda kommunikationer samt 
basservice. För att få människor att bo kvar eller flytta in till kommunen 
behöver det ske satsning på rätt saker vid rätt tidpunkt, skapa 
handlingsberedskap och hushålla med resurser.

Kommunens har ca 10 100 invånare och omkring 90 % av kommunens invånare bor 
i någon av de tre tätorterna. Centralorten Surahammar har ca 6 300 invånare och 
Ramnäs och Virsbo har ca 1 300 invånare vardera. Resterande befolkning bor i någon 
av byarna eller småorterna på landsbygden i närheten av tätorterna, längs Kolbäcksån 
eller i jordbruksområdet i söder.

Surahammars kommun behöver tillväxt och en hållbar positiv befolkningsutveckling 
för att säkra välfärden i kommunen. Försörjningsbördan i Sverige ökar generellt genom 
en högre andel äldre. Det behövs fler barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och unga 
vuxna för att skapa en bra bas för befolkningsutvecklingen. Det handlar både om att 
skapa förutsättningar för människor att bo kvar och att locka in nya invånare.

De senaste åren har inflyttning skett med i genomsnitt 50 personer om året, men 
födelsenettot är negativt. En inflyttning av framför allt barnfamiljer sker till kommunen, 
beroende på att Surahammars kommun är känd för att vara en bra kommun för denna 
målgrupp. Framförallt är det kvaliteten på förskolorna som drar nya invånare till 
kommunen.

Enligt både regionens och kommunens befolkningsprognoser finns potential för en 
befolkningsökning. Andelen invånare i åldrarna 20-44 förväntas öka och fruktsamheten 
är något högre än i resten av länet. Dock meddelar SCB i sin analys av Sveriges framtida 
befolkning från juni 2020, att bland annat pendlingskommuner som Surahammar kan 
förvänta sig en lägre takt i befolkningsutvecklingen fram till 2030. Västmanlands län 
spås få en långsammare befolkningsutveckling jämfört med tidigare. En svårighet kan 
därför vara att få den inledande befolkningsökningen att hålla i sig i längden.

Det småskaliga och trygga boendet med höga naturvärden och goda 
rekreationsmöjligheter är en bra bas för att få barnfamiljer att flytta till Surahammars 
kommun. Barnfamiljer från Stockholmsregionen och Västerås flyttar hit för att få en 
attraktiv boendemiljö med närhet till både staden och naturen. En god kommunal 
service med hög kvalitet i skola och förskola samt bättre pendlingsmöjligheter till 
arbetet behöver finnas på plats. Det är viktigt med en varierad arbetsmarknad med ett 
utbud av små och stora företag samt ett bra basutbud av service.

Att verka för en kraftig befolkningstillväxt kräver en hel del investeringar för att ge 
förutsättningar för alla de delar som en ökande befolkning innebär. Mycket i omvärlden 
kan påverka utvecklingen i kommunen. Om vi inte lyckas ta tillvara på tillfällen som 
bjuds finns en risk att det inte går som vi tänkt. Befolkningsökning kräver investeringar 
i bland annat bostäder, teknisk försörjning och skolor.

Befolkningen bör också fördelas geografiskt på ett lämpligt sätt. Beroende på hur 
snabbt tillväxten går behöver utvecklingen ske där det ger mest effekt. Grunden 
för prioriteringarna är kopplingen till Västerås och förutsättningar för en vardag 
med livskvalitet. Kommunen kan genom rätt prioriteringar vid rätt tillfälle påverka 
utvecklingen i den riktning man önskar. Utifrån den nuvarande trenden, det önskvärda 

Utmaningar

Verka för 
befolkningstillväxt med 
en ekonomi i balans och 
god omvärldsbevakning. 

Dra nytta av kommunens 
goda potential för 
inflyttning av barnfamiljer.

Läs mer
Sveriges framtida befolkning 
2020-2030 — Län och kom-
mungrupper, SCB 2020 :
https://www.scb.se/conten-
tassets/bcda4f8050ab4b-
d496c7e12196bcb623/
be0401_2020i30_sm_
be18sm2002.pdf

https://www.scb.se/contentassets/bcda4f8050ab4bd496c7e12196bcb623/be0401_2020i30_sm_be18sm2002.pdf
https://www.scb.se/contentassets/bcda4f8050ab4bd496c7e12196bcb623/be0401_2020i30_sm_be18sm2002.pdf
https://www.scb.se/contentassets/bcda4f8050ab4bd496c7e12196bcb623/be0401_2020i30_sm_be18sm2002.pdf
https://www.scb.se/contentassets/bcda4f8050ab4bd496c7e12196bcb623/be0401_2020i30_sm_be18sm2002.pdf
https://www.scb.se/contentassets/bcda4f8050ab4bd496c7e12196bcb623/be0401_2020i30_sm_be18sm2002.pdf
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2. Utgångspunkter

läget och potentialen har ett utvecklingsspann identifierats med tre nivåer för att 
skapa en handlingsberedskap för det oväntade och en möjlighet att dra nytta av 
omvärldsförändringar. 

HÖG 
Om vi lyckas särskilt väl att ta tillvara på tillfällen och omvärldsförändringar kan vi se 
en befolkningsökning med cirka 45 personer om året. Befolkningsökningen beror på 
hög andel inflyttade barnfamiljer och ökat antal nyfödda. Unga vuxna stannar i högre 
grad kvar i kommunen på grund av möjligheten att pendla till högskola och arbete i 
städerna i Mälardalen. Det skulle innebära en befolkning på mer än 11 000 personer år 
2040 där merparten bor i centralorten Surahammar, men även Ramnäs och Virsbo ökar 
kraftigt. På landsbygden utvecklas befintliga bebyggelsegrupper till attraktiva lantliga 
boendemiljöer nära service och goda kommunikationer i tätorterna.  

TREND 
Om trenden fortsätter som de senaste åren kan vi se en ökning på cirka 25 personer 
om året. Befolkningsökningen beror i huvudsak på fler inflyttade barnfamiljer och ökat 
antal nyfödda. Det innebär en befolkning på drygt 10 600 personer år 2040 där många 
bor i centralorten Surahammar och det är en viss ökning av invånarantalet i Ramnäs 
och Virsbo. Landsbygden har enstaka tillskott av bostäder i attraktiva lägen.  

BAS 
Om vi inte kan ta del av länets utvecklingspotential och skapa attraktiva bostäder och 
bra företagsetableringar med goda kommunikationer tillräckligt snabbt finns risk för att 
befolkningstillväxten stagnerar. Inflyttningen av barnfamiljer blir lägre och födelsenettot 
blir negativt. Det innebär att nuvarande invånarantal på ca 10 100 personer kan gälla 
även år 2040. Befolkningen förväntas öka något fram till år 2030 för att sedan minska. 
Centralorten Surahammar får en tillfällig tillväxt där vi behöver göra kommunala 
investeringar som sedan inte kan ge utdelning ekonomiskt genom fler invånare.

Befolkningsförändring (positiv respektive negativ) enligt befolkningsprognosen 2018, SCB. Prognosen har basår 
2017. 
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2.2.1. Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning
Näringslivet i Surahammars kommun präglas fortfarande av 
tillverkningsindustri och är sårbart i den meningen att det är beroende av 
några få dominerande näringsgrenar. Strukturomvandlingar inom den tyngre 
tillverkningsindustrin har gjort att industrierna varslat och sagt upp personal. 
Centrumhandeln i tätorterna står inför stora strukturella utmaningar genom 
närheten till externhandel både i Västerås och i Surahammar vid väg 66. 

Kommunens näringsliv har gått från tre stora bruk och ett utpräglat brukssamhälle 
till en modern industri och en mångfald av olika näringar. Surahammars utveckling 
till en industrikommun inleddes under 1500-1600-talen då de första smideshamrarna 
anlades vid Kolbäcksåns forsar och fall i Surahammar, Ramnäs, Seglingsberg och 
Virsbo. Strömsholms kanal anlades under slutet av 1700-talet och var avgörande för 
bruksföretagen. Genom utbyggnad av järnvägar inom Bergslagen minskade efter hand 
godstrafiken på kanalen. Idag är kanalen byggnadsminne och en allmän farled, med 
inriktning mot turism och rekreation, som trafikeras med fritids- och passagerarbåtar. 

En stor andel av arbetstillfällena i kommunen ligger inom vård/omsorg, utbildning och 
industri. Nyföretagandet och entreprenörsandan är relativt låg, andelen registrerade 
företag i relation till befolkningsmängden är lägst i länet, men de företagare som finns 
är engagerade och innovativa. Det krävs en samsyn bland politiker, tjänstemän och 
lokala företagare om vad som är viktigt att satsa på för att skapa ett gott företagsklimat 
som innebär att fler väljer att starta företag.  

Kompetenskraven ökar ständigt inom näringslivet. Närheten till Västerås och det 
digitaliserade samhället skapar helt andra förutsättningar för många företag att bedriva 
sina verksamheter. Många företag har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det 
behövs lösningar som bidrar till att människor bosätter sig i kommunen.  

Skolan inom kommunen har gott betyg. Kommunen har skola upp till årskurs 9, vilket 
innebär att gymnasieeleverna pendlar till Västerås eller Fagersta. I jämförelse med 
länet har kommunen betydligt färre i arbetsför ålder med eftergymnasial utbildning 
och många saknar behörighet att studera på högskola och universitet efter gymnasiet. 
Utbildningsnivån hos invånarna behöver öka så att fler kan bidra till kompetensbehoven 
hos näringslivet. Högre utbildning kan också bidra till en starkare entreprenörsanda 
så att fler startar egna företag. Genom tätare samarbete mellan skolan och det lokala 
näringslivet kan detta uppmuntras ytterligare. 

Ytterligare näringsgrenar behöver utvecklas för ett bredare och mindre sårbart 
näringsliv. Företagstjänster och handel har goda förutsättningar att utvecklas om 
kommunen kan skapa förutsättningar för fler invånare. Hotell, kulturella tjänster 
och liknande kopplat till besöksnäring kan också utvecklas. Besöksnäringen har stor 
potential. Dock förutsätter detta utvecklade och nya besöksmål och fler anläggningar 
för övernattning, men också marknadsföring och profilering. Strömsholms kanal är en 
viktig resurs i utvecklingen av besöksnäringen och även natur- och kulturvärden bör 
lyftas fram som en kvalitet.

Närheten till regionen och Västerås innebär att näringslivet har mycket goda 
förutsättningar att växa. Större markområden för industrier längs väg 66 är en stor 
möjlighet för kommunen att locka ytkrävande verksamheter med behov av goda 
transportförutsättningar, till exempel logistikföretag. Att vara en del i en region som har 

Utmaningar

Verka för att bredda 
näringslivet med både 
fler näringsgrenar 
och storlekskategorier 
för att kunna motstå 
konjunkturförändringar.

Skapa förutsättningar för 
en högre utbildningsnivå 
så att näringslivet kan 
växa och hitta rätt 
kompetens. 

Möjliggöra en 
utveckling av levande 
centrum i tätorterna 
med mötesplatser och 
en tillfredställande 
basservice.
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god tillväxt är en stor fördel för företagen som etablerar sig i kommunen. Närheten till 
större regionala centra och goda pendlingsmöjligheter innebär också goda möjligheter 
för medflyttare - att en familj kan flytta in i kommunen där en arbetar på annan ort och 
den andra på en arbetsplats i kommunen.

2.2.2. Kommunikationer: pendling, godstrafik och bredband
Goda kommunikationer skapar förutsättningar för människor att bo i 
kommunen och arbeta någon annanstans. Digital utveckling skapar 
förutsättningar att arbeta på distans. Bra kommunikationer är avgörande för 
näringslivet som är beroende av godstransporter eller tjänsteföretag med 
internationella kontakter. 

Kommunikationer behöver bli mer hållbara, resor med bil ger en större klimatpåverkan 
än resor med cykel, buss och tåg. Oavsett om det tillkommer andra drivmedel i 
framtiden är det mer energieffektivt att resa tillsammans än enskilt. Det enskilda 
resandet ökar också trängseln på vägarna. Kommunen har ett bra utgångsläge för att 
utveckla hållbara kommunikationer. 

Bredbandskapaciteten i kommunen är lägre än snittet för länet. Digitalisering är 
en viktig utvecklingsfaktor och krävs för näringslivets utveckling och invånarnas 
förväntningar och behov av bland annat självbetjäning, delaktighet och tillgänglig 
information. Bredband är också en viktig förutsättning för att minska behovet av 
resande och kan därmed medverka till hållbar utveckling.  

Kommunen har ett starkt stråk med goda kommunikationer mot Västerås och 
Fagersta genom både väg 66 och tågtrafik på järnvägen mellan Ludvika och Västerås. 
I detta stråk bor mer än 90 % av kommunens invånare. Vägen ger en god access till 
kommunens tre tätorter för både näringslivets transporter och besöksnäring. Som 
komplement till tågtrafiken finns en stombusslinje från Västerås till Surahammar. I 
dagsläget fungerar inte Bergslagspendeln tillfredsställande, vilket innebär att resenärer 
väljer bilen. Det är svårt att ta sig med kollektivtrafik mellan orterna, framför allt till 
och från de norra delarna i kommunen. Kopplingen Ludvika-Västerås-Stockholm 
med tåg måste stärkas samt kompletteras med lokalbussar som kopplar samman länets 
stomtrafik med de tre tätorterna och andra målpunkter inom kommunen.

Surahammar ligger också mitt i ett storregionalt samband med mycket godsflöden. Det 
finns ett nationellt stråk längs riksväg 68 mot Fagersta samt ett storregionalt stråk förbi 
Västerås längs E18 och till hamnen vid Mälaren. Väg 252 utgör också ett regionalt stråk 
mellan väg 66 och Hallstahammar och västra delarna av Mälardalen. Järnvägen och 
väg 66 utgör en viktig länk i detta system. Längs järnvägen behövs fler mötesspår och 
nya industrispår så att godstransporter på järnväg kan utvecklas parallellt med utökade 
persontransporter. 

Riksintressestatusen på väg 66 innebär en utmaning för framför allt utvecklingen av 
centralorten Surahammar eftersom framkomligheten är prioriterad framför lokala 
behov. Utveckling av bebyggelse på östra sidan av vägen innebär fler korsningar som 
behöver bli både trafiksäkra och bibehålla framkomligheten på riksvägen.

En utvecklad tågtrafik i Mälardalen skulle innebära att kommunens invånare får 
en högre tillgänglighet till viktiga målpunkter för utbildning och arbete. Detta 
förutsätter dock att Bergslagspendeln får motsvarande utveckling. Tågtrafiken längs 

Utmaningar

Minska bilberoendet 
genom kortare resekedjor 
i kollektivtrafiken 
samt kompletterande 
lokal buss- och 
cykelinfrastruktur. 

Dra nytta av läget 
längs väg 66 för 
transportintensiva 
verksamheter. 

Utveckla snabb bred-
bandsuppkoppling som 
möter näringslivets och 
invånarnas behov.
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Bergslagspendeln utvecklades redan på 90-talet och skulle vara det starka regionala 
stråket mellan Västerås och Fagersta. Det skulle skapa tillgänglighet till en större 
utbildnings- och arbetsmarknad. Frekvent utbud och reguljära uppehåll skulle erbjuda 
attraktiv kollektivtrafik för resande till och från Virsbo, Ramnäs och Surahammar.  
För att människor ska kunna välja att resa med kollektivtrafik behöver den vara 
tillgänglig, regelbunden och stabil. Tågtrafiken har i perioder drabbats av en stor andel 
inställda tåg på grund av gamla fordon. Investeringen i nya fordon har av olika skäl 
inte prioriterats. Resekedjor till målpunkter i Västerås innebär byte till buss på Västerås 
Central vilket ger lång sammanlagd restid. Från Surahammars tätort tar det 15-20 
minuter med bil till arbetsplatser i västra delen av Västerås medan resan med tåg och 
buss innebär det dubbla.

För att minska bilresandet behöver kommunen skapa cykelstråk mot stationen inom 
orterna. Lokal busstrafik behöver utvecklas mellan stationerna i kommunen för att öka 
möjligheten att resa kollektivt. Kommunen behöver också verka för regionala cykelstråk 
längs väg 66 mot Västerås och längs 252 mot Hallstahammar samt att det tillkommer 
tågstopp på Bergslagspendeln i Västerås ytterkanter som kan minska restiden till viktiga 
målpunkter.

2.2.3. Bostäder och boendemiljöer
I Surahammars kommun finns attraktiva bostadsmiljöer med livskvalitet i tätorter 
och på landsbygden. Genom pendlingsmöjligheter finns goda förutsättningar 
att bo i kommunen och arbeta på annan plats. Med satsningar på allmänna 
kommunikationer och bredband stärks förutsättningarna.

Kommunen har god potential att bidra till länets bostadsförsörjning. Trots att det är 
bostadsbrist har inflyttning skett de senaste åren. Kommunens bostadsförsörjningsplan 
tydliggör behov, mål och genomförande. Översiktsplanen redogör för den övergripande 
inriktningen för var bostäder kan lokaliseras och hur bostadsförsörjningen hänger ihop 
med övriga delar i samhällsplaneringen.  

Det behövs ett varierat utbud av bostäder för olika grupper både i tätorterna och på 
landsbygden. Kommunen kan tillhandahålla en del av detta genom byggklara tomter 
och hyreslägenheter genom det kommunala bostadsbolaget. Det behövs en markreserv 
och strategiska markinköp som också ger förutsättningar för livskraftiga orter med nära 
till service och aktiviteter. Kommunen behöver också skapa förutsättningar för privata 
aktörer på marknaden. De större aktörerna vill ofta ha stora volymer vilket inte är så 
lätt att uppnå i en mindre tätort. Därför behövs incitament för mindre byggherrar att 
komma in på marknaden.  

De som redan bor i kommunen är en viktig målgrupp. Det är avgörande att ungdomar 
trivs och stannar kvar eller flyttar tillbaka efter utbildning. Det har stor betydelse för 
äldre att få möjlighet att bo kvar i orten i en mindre lägenhet eller på ett serviceboende. 
En ökad rörelse och ett bredare utbud på bostadsmarknaden skapar förutsättningar 
för kommunens invånare att göra bostadskarriär inom den egna orten, från 
ungdomslägenheten till det större boendet och så småningom ett seniorboende med 
service och gemenskap. Det skapar också förutsättningar för nya invånare att flytta till 
kommunen när bostäder görs tillgängliga på marknaden.

En kommun med bra skolor är en kommun som har stora fördelar som 
boendekommun. Kopplingen mellan skola och bostad är mycket viktig för att få 

Utmaning

Utveckla bostäder med 
ett varierat utbud och 
attraktiva bostadsmiljöer 
för nuvarande och 
blivande invånare i 
kollektivtrafiknära lägen.
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vardagslivet för barn och föräldrar att gå ihop. I de riktlinjer som arbetas efter i 
planeringen av förskolor har det bland annat pekats på vikten av ett centralt läge och 
närhet till naturområden. Skolorna bör finnas på ställen där det är lätt att ta sig som 
gående och cyklist. Detta ställer stora krav på lokaliseringen av exempelvis förskolor, då 
de även behöver närhet till tätortsnära grönområden. Andra önskemål är att förskolor 
är lokaliserade på vägen till arbetet eller andra samhällsfunktioner. I takt med att en del 
av kommunens skolor har byggts ut eller fått ökad kapacitet så behöver skolorna större 
utrymmen för lek.

Surahammars kommun har ambitionen att bli bättre på att arbeta med ett barn- och 
ungdomsperspektiv. Sedan den 1 januari 2020 gäller Lagen om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter. Lagen bidrar till att synliggöra barns rättigheter, 
som ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn, och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all 
offentlig verksamhet. Ur ett barn- och ungdomsperspektiv är det viktigt att arbeta med 
hur de offentliga platserna kan användas och utformas. Barn och ungdomar är i högre 
grad än vuxna hänvisade till våra offentliga platser när de samlas. De är också de som 
oftast färdas som oskyddade trafikanter utmed gator och stråk. Därför har de viktig 
kunskap om hur kommunens offentliga rum används och hur miljöerna kan göras 
bättre.

2.3. Befintliga strukturer att utveckla 
Kommunen har tre tätorter som ligger i ett pärlband längs ån och binds 
ihop av järnvägen och väg 66. Det finns också ett antal småorter längs 
Kolbäcksån och i jordbruksbygden sydväst om Surahammar. Detta är en 
fysisk struktur med mycket potential. En kontinuerlig planering behövs för 
att skapa en ändamålsenlig struktur som bygger på kommunens befintliga 
kvaliteter.

Kommunen ligger på gränsen till Bergslagen och domineras av stora skogsområden 
med skogsbruk och en hög grad av ostördhet som är värdefull för friluftslivet. Längs ån 
och vid sjöarna i söder finns ett småskaligt jordbruk dit bebyggelsen är koncentrerad.

Tätorternas strukturer har utvecklats organiskt från bruksbebyggelsen vid ån. 
Det är delar som utgör blandbebyggelse med stor del bostäder och delar som är 
funktionsuppdelade. Enstaka tillskott och behov har i vissa fall skapat konflikt mellan 
funktioner. I det fortsatta arbetet med att utveckla tätorterna gäller det att samordna 
de olika funktionerna för samhällsbyggande, men också att se till att funktioner inte 
påverkar varandra negativt. Centrumområden behöver stärkas och utvecklas. Trygga 
skolvägar bör särskiljas från stråk med farligt gods. Störande verksamheter behöver 
hållas isär från bostadsbebyggelse. Genom planering för övergripande strukturer i ett 
långsiktigt perspektiv kan viktiga strukturer fastställas och problematiska strukturer 
omvandlas.  

Centrum vid stationen i centralorten Surahammar har potential att utvecklas till en 
stark nod kopplat till ett resecentrum och ny bostadsbebyggelse men det kräver en 
omvandling av ortens strukturer. I orten finns två centrumbildningar, ett vid väg 66 
och ett vid stationen, men orten kan ha svårt att bära båda. Vid Kolbäcksån finns 
industrimark som är en vidareutveckling av det tidigare bruket. Vissa verksamheter i 

Läs mer
www.regeringen.se/regerin-
gens-politik/barnkonven-
tionen-som-svensk-lag/

Utmaningar

Dra nytta av och 
utveckla tätorts- och 
kommunikationsstrukturer 
längs Kolbäcksån. 

Koppla samman och 
samordna viktiga 
funktioner i orterna för att 
skapa större underlag för 
service och kollektivtrafik.

Skapa långsiktigt 
ändamålsenliga 
strukturer i tätorter och på 
landsbygd.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
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området har farlig verksamhet som kräver stora skyddsavstånd och det behövs stråk för 
farligt gods som passerar genom orten. En lokalisering av nya verksamheter med stora 
transportbehov som är störande eller ytkrävande vid väg 66 ger mindre påverkan av 
farligt gods och störningar i centrala Surahammar. Centrumområdet kan utvecklas med 
attraktiva bostäder och serviceverksamheter nära stationen.

2.4. Värden att bidra med
En stor del av kommunen utanför tätorterna är obebyggd och en viktig resurs 
för turism, rekreation och friluftsliv. I tätorterna och den bebyggda delen 
av landsbygden finns mycket historia genom de gamla bruksmiljöerna. I 
jordbruksbygden finns värden för näringsliv, besöksnäring och biologisk 
mångfald kopplat till areella näringar. Längs Kolbäcksån finns miljöer med 
en värdefull landskapsbild. Skogslandskapet domineras av myrar, sjöar och 
hällmarker som är särskilt intressanta för biologisk mångfald och det rörliga 
friluftslivet.

Genom kommunen löper Bruksleden – en 23 mil lång vandringsled som sträcker 
sig från Västerås till Malingsbo i väster och Avesta i norr. Leden går genom hela 
kommunen i vacker och omväxlande natur. Leden passerar förbi intressanta 
sjöområden, genom naturreservat och över Kolbäcksån och Strömsholms kanal. 
Ramnäs ligger i korset mellan Kolbäcksån och Bruksleden och har potential att 
utvecklas till en nod för friluftsliv och turism. 

Längs Kolbäcksån/Strömsholms kanal finns en historisk bruksmiljö med tre bruk längs 
ett större vattendrag, stora obebyggda skogar samt jordbruk i ådalgången i närheten 
av bruksorterna. Länet har tagit fram en landskapskaraktärsanalys där kommunens 
strukturer tydligt framträder i det vattenrika skogslandskapet genomskuret av åsar och 
ådalar. Surahammars starka stråk längs Kolbäcksån framträder tydligt i det vattenrika 
skogslandskapet. Ån, väg 66 och järnvägen samverkar ihop med landformer (åsen och 
ådalen). Jordbruksmarkerna är en del av skogslandskapet och inte slättlandskap, som på 
andra ställen i länet, en struktur som är typisk för bruksbygden.

I kommunen finns naturtyper som skapats av äldre tiders jord- och skogsbruk, 
boskapsskötsel, ängsbruk, lieslåtter, hamling av träd, naturgödsling mm. Dessa 
åkrar, ängar och betesmarker hyser ofta gamla träd, ibland större dungar av löv- och 
blandskogsbestånd, alla med en flora och fauna som är mycket viktig för den biologiska 
mångfalden. En svårighet i kommunen är att bedriva rationellt jordbruk, landskapet 
ger inte förutsättningar för det. Det finns ett rikt kulturarv i form av byggnader, 
anläggningar och miljöer som har sitt ursprung i järnhanteringen utmed Kolbäcksån. 
Det rika kulturarvet är en viktig faktor i formandet av lokal identitet, att förstå platsens 
historia och att utveckla en attraktiv kommun att bo i och att besöka.  

En viktig del av landsbygdsutvecklingen innebär att ta tillvara och utveckla de värden 
som är intressanta för friluftsliv och turism. Kommunen har besöksnäringsföretag 
som även lockar internationella besökare. Dessa företag finns på landsbygden med 
naturturism, lugn och lantliv som affärsidé. Naturen med dess skogar och talrika sjöar 
och vattendrag skapar möjligheter för en mängd upplevelser och rekreation av olika 
slag, bland annat bad, jakt, fiske, paddling och andra vildmarksäventyr. Bland de större 
sjöarna som har betydelse för rekreation kan nämnas Åmänningen, Virsbosjön, Nadden 

Landskapstyper i kommunen

Utmaningar 

Dra nytta av potentialen 
för besöksnäring och 
upplevelser kopplat 
till friluftsliv och natur- 
och kulturvärden som 
samtidigt bidrar till 
att befintliga värden 
utvecklas och bevaras. 

Marknadsföra värdefulla 
miljöer och kultur- och 
fritidsutbud i regionen för 
att synliggöra rollen som 
turism- och fritidskommun.

Läs mer
Landskapskaraktärsanalys för 
Västmanlands län, Länsstyrelsen 
2016.
https://www.lansstyrelsen.se/
vastmanland/tjanster/publika-
tioner/2016/landskapskarak-
tarsanalys-for-vastmanlands-lan.
html

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2016/landskapskaraktarsanalys-for-vastmanlands-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2016/landskapskaraktarsanalys-for-vastmanlands-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2016/landskapskaraktarsanalys-for-vastmanlands-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2016/landskapskaraktarsanalys-for-vastmanlands-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2016/landskapskaraktarsanalys-for-vastmanlands-lan.html
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och Magsjön i Kolbäcksåns dalgång samt Glåpen och Sörsjön. I Virsbosjön, Nadden, 
Magsjön och Sörsjön finns fina badplatser. Vid Långsjön, Magsjön och Glåpen finns 
också småskaliga fritidshusområden.  

Föreningslivet i Surahammars kommun är välutvecklat och spänner över ett 
brett fält. Kommunen har bra anläggningar för idrott och potential att utveckla 
ett idrottsgymnasium och komplettera de som finns i regionen. Idag finns en 
golfanläggning i Surahammar, ridanläggningar, sport- och simhallar, idrottsplatser, 
fotbollsplaner, cykelpark, ishall och mycket annat. De olika föreningarna kan erbjuda 
föreningsaktiviteter inom allt från idrott till kultur och fågelskådning. Kommunen har 
friluftsföreningar, idrottsföreningar och konstföreningar med mera.  

2.5. Planering för hållbar utveckling
Översiktsplanen bidrar till och skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle 
på lång sikt. Kraven på hållbara lösningar och arbete med miljö- och 
klimatåtgärder blir kontinuerligt större. Miljöarbetet förhåller sig inte längre 
enbart till de lokala förutsättningarna utan det krävs ett globalt perspektiv där 
alla bidrar med sin del. 

Hållbar utveckling handlar om att få sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv 
att samverka i samhällsutvecklingen. Det är ekosystemet som sätter gränsen för vad 
vi kan göra. Det ekonomiska samhället skapar möjligheter för att tillhandahålla de 
grundläggande behov som människor har. Genom att minska påverkan på ekosystemen 
och lägga resurser på att skapa goda livsvillkor för människor kan vi uppnå ett mer 
hållbart samhälle.

Att samverka är centralt för hållbar utveckling. Kommunen behöver samverka 
både inom den egna verksamheten, inom kommunen som geografiskt område och 
tillsammans med kommunerna i närområdet. Långsiktigt måste de olika aspekterna vara 
i balans och för det krävs samsyn mellan olika fack- och kunskapsområden. Det finns 
flera relevanta utgångspunkter för att arbeta aktivt med hållbar utveckling.  

Långsiktig hållbar samhällsutveckling handlar till stor del om en ständigt pågående 
process, snarare än ett framtida önskvärt tillstånd. Det förutsätter ett helhetsperspektiv 
där de strategiska beslut som fattas av kommunfullmäktige, nämnder och styrelser 
inte går i olika riktningar. Översiktsplanen måste därför samordnas med den övriga 
styrningen och uppföljningen inom kommunen för att ge ett allsidigt underlag 
för prioriteringar, även i ett kortare perspektiv. Styrning av processer sker genom 
handlingsprogram och planer men det är genom de dagliga besluten och handlingarna 
som faktiska förbättringar uppnås. 

Kommunen har goda förutsättningar att bidra och ställa om. En utmaning är att 
bryta bilberoendet och skapa en ändamålsenlig struktur i tätorterna som stödjer 
ett hållbart vardagsliv. Nedan redovisas några perspektiv på vad kommunen 
aktivt kan arbeta med för en långsiktigt hållbar utveckling. I översiktsplanen 
finns också en hållbarhetsbedömning som är en sammanfattning av planens 
miljökonsekvensbeskrivning och beskriver hur planens mål och inriktningar uppfyller 
intentionerna med hållbar utveckling.

Utmaning

Utveckla ett 
systematiskt arbete med 
hållbarhetsfrågor och 
strategisk planering som 
bidrar till ett hållbart 
samhälle utifrån de 
globala målen.
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2.5.1. Agenda 2030 - de globala målen
Förenta nationerna, FN, har tagit fram de globala målen som Sveriges regering har 
fastställt.

Arbetet med att genomföra de globala målen följer tre principer: 
1. Målen är universella, vilket innebär att de gäller alla världens länder, och att 

alla länder har ett gemensamt ansvar för genomförandet.
2. Målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan 

framgång inom ett annat – därför behövs alla mål för att agendan ska kunna 
uppnås.

3. Ingen ska lämnas utanför! Det innebär att de globala målen ska genomföras 
med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst 
förutsättningar, alla ska med i utvecklingen. 

Region Västmanland har i länets regionala utvecklingsstrategi utgått från de globala 
målen och relaterat till dessa i länets strategier. Kommunen har goda förutsättningar 
att bidra till många av de strategier länet identifierat. Kommunen kan också dra nytta 
av länets ambitioner. Många av länets prioriteringar är även viktiga för kommunens 
utveckling.  

Kommunen bör framöver öka medvetenheten kring de globala målen och involvera 
dessa i den övergripande planeringen och samtidigt bidra till den regionala strategin.

2.5.2. Vision för Sverige 2025 – för ett hållbart samhälle 
2050
Boverket har på regeringens uppdrag utformat en vision för Sverige 2025 som ska 
visa de riktningsförändringar som Boverket anser krävs för ett hållbart samhälle 2050. 
Boverkets vision kan sammanfattas enligt nedanstående punkter:

• Sammanlänkade städer stärker regionernas utveckling - huvudorter och 
småorter bindas samman med utvecklad kollektivtrafik och fler cykelstråk, så 
att människor enkelt kan röra sig mellan orterna. 

• Förtätning och minskad biltrafik ger hållbara städer - biltrafiken i 
innerstäderna måste minska och lämna plats åt promenadvägar, cykelstråk 
och mötesplatser. Alla människor i och runt staden kan hitta ett boende och 
en bostadsort som passar deras behov. 

• Samverkan utvecklar små orter och glesbygd – stat, kommun och bygder 
behöver samverka så att de mindre samhällena kan erbjuda attraktivt boende, 
möjlighet till distansarbete och en levande besöksnäring. 

• Hållbart byggande ger livskvalitet - allt byggande kan vara hållbart och 
flexibelt med fokus på livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. 
Byggandet behöver bli energieffektiv och anpassas till behoven på 
bostadsmarknaden och kommande klimatförändringar samt nya regler för 
återvinning och kemikalieanvändning. 

• Universitet och högskolor driver den regionala tillväxten - universitets- och 
högskoleorter kan utgöra viktiga regionala noder för arbetsmarknad och 
infrastruktur.  Högskolorna samverkar med varandra, nischar sig mer mot 
det regionala näringslivet och ger människor fler möjligheter att studera nära 
sin bostadsort och på distans. 

• Långsiktig planering gynnar råvaruuttag och förädlingsindustri - samhället 
ska utveckla naturresurser och råvaror långsiktigt och bärkraftigt och 
undvika att satsa på enstaka verksamheter med begränsad användningstid.  

Hitta bilden i större storlek här:
https://www.globalamalen.se/
ett-nytt-satt-att-se-de-globala-
malen-som-en-tarta/

Globala mål omgrupperade, 
Stockholm Resilience Centre, 2016

Hitta bilden i större storlek här:
https://regionvastmanland.se/
utveckling/livskraftigtvastmanland/
om-strategin/

Västmanlands utvecklingsstrategi

https://www.globalamalen.se/ett-nytt-satt-att-se-de-globala-malen-som-en-tarta/
https://www.globalamalen.se/ett-nytt-satt-att-se-de-globala-malen-som-en-tarta/
https://www.globalamalen.se/ett-nytt-satt-att-se-de-globala-malen-som-en-tarta/
https://regionvastmanland.se/utveckling/livskraftigtvastmanland/om-strategin/
https://regionvastmanland.se/utveckling/livskraftigtvastmanland/om-strategin/
https://regionvastmanland.se/utveckling/livskraftigtvastmanland/om-strategin/
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• Prioritering och marknadsföring utvecklar besöksnäringen - besöksnäringen 
kan vara en av våra allra viktigaste näringar där Sverige är internationellt 
kända för att värna våra natur- och kulturmiljöer. Stora och kända 
besöksorter måste marknadsföra sig internationellt och det ger också 
draghjälp till närliggande besöksmål. 

• Utbyggda järnvägsstråk förbättrar transporter och klimat - de flesta gods- 
och persontransporter till och inom Sverige kan ske med järnväg och sjöfart 
med en kraftfull omställning med nya och förbättrade järnvägsspår som 
binder ihop städer, hamnar och naturresursrika områden.  

• Utbyggd kollektivtrafik gynnar regional utveckling – En utvecklad 
kollektivtrafik kan vara både attraktiv och lättillgänglig med utveckling av 
näten för tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och fasta stombussnät. En sådan 
utveckling kortar även restiderna och minskar trycket på centralt belägna 
bostäder. 

• Förnybara energikällor ger fossilfritt energisystem - Sverige kan ha ett i 
princip helt fossilfritt elenergisystem. Det kräver att vi energieffektiviserar 
nybebyggelsen och utvecklar och bygger ut systemen för sol-, vind-, våg- och 
bioenergi.  

• Kartläggning och skydd tryggar tillgången på rent vatten - 
dricksvattentillgångarna ska vara säkrade för framtida användning och 
systemen ska vara robusta och lätta att anpassa till klimatförändringar. 
Grundvattenförekomster ska få nationellt skydd och vattenförsörjningen 
planeras på alla nivåer. 

• Skyddad natur ger välbefinnande och hälsa - Stränder, skogar, odlingsmark 
och tätortsnära natur ska vara bättre skyddade och utvecklade så att alla 
människor har tillgång till en hälsosam livsmiljö. Ett bättre naturskydd 
gynnar den biologiska mångfalden.

2.5.3. Nationella miljökvalitetsmål
De nationella miljökvalitetsmålen är framtagna av regeringen och kan sammanfattas 
enligt följande: Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete och visar vägen mot 
en hållbar utveckling och Agenda 2030. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 
16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, 
farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål 
är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen. Målen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till och ger en god bild av vad kommunerna måste arbeta med för att skapa en 
långsiktigt hållbar kommun.  

Målen påverkas av hur kommunen väljer att planera för mark och vatten. Nedan 
redogörs för några möjligheter att påverka de nio målen som kommunen främst berörs 
av. I det fortsatta hållbarhetsarbetet ska särskild hänsyn tas till målen God bebyggd 
miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv.

Läs mer
www.globalamalen.se/om-glo-
bala-malen/

https://www.boverket.se/sv/
samhallsplanering/sa-planeras-
sverige/sverige-2025/vision-
for-sverige-2025/

https://www.sverigesmiljomal.
se/miljomalen/

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/sverige-2025/vision-for-sverige-2025
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/sverige-2025/vision-for-sverige-2025
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/sverige-2025/vision-for-sverige-2025
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/sverige-2025/vision-for-sverige-2025
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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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 
miljömässigt sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.

Kommunen kan utveckla parker, grönområden och tätortsnära natur, underlätta för 
stadsodling och säkerställa ekosystemtjänster i den byggda miljön, prioritera gång- och 
cykeltrafiken och utveckla en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik. Kommunen 
kan ställa miljökrav i sin roll som byggherre, fastighetsägare eller hyresgäst vid 
upphandling av byggprojekt, renoveringar, underhåll, hyra av lokal och inredningar. 

Begränsad klimatpåverkan 
Genom att samordna samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter 
för kommunerna att bidra positivt. Spridd bebyggelse innebär stort bilberoende och 
utsläppen av fossil koldioxid är fortfarande stor.  

Kommunen kan ta fram en energi- och klimatstrategi som följer upp länets 
klimatstrategi.

Ingen övergödning
Övergödning av våra vattendrag genom att utsläpp av näringsämnen behöver minska. 
Kommunen kan bidra genom en aktiv VA-planering för att långsiktigt arbeta med 
att minska påverkan från dagvatten och kommunala reningsverk och undersöka 
möjligheten att ansluta fler små avlopp till det kommunala VA-nätet.  

Rikt växt- och djurliv 
Kommunen kan förbättra kunskapsunderlag med avseende på biologisk mångfald och 
friluftsliv och inför konceptet ekosystemtjänster i planeringen. Arbetet med att skydda 
tätortsnära natur kan öka takten. I utvecklingen av parker och gatumiljöer kan vi gå från 
användande av främmande arter till mer inhemska arter i tätorter.

Levande skogar
Kommunen kan ta fram brett förankrade styrdokument i form av policy, mål och 
strategier för de egna skogarna och beakta skogens ekosystemtjänster i relevanta 
beslutsprocesser.

Rikt odlingslandskap
Kommunen kan skapa förutsättningar för långsiktig förvaltning av jordbruksmarken 
för att säkerställa tillgång till livsmedel nu och för kommande generationer. 
Odlingslandskapen kan nyttjas som en tätortsnära resurs för rekreation, friluftsliv och 
livslångt lärande. Kommunala reservat kan utvecklas som omfattar odlingslandskapet så 
att de blir lättillgängliga för allmänhet och för skolverksamhet. Kommunen kan arbeta 
med landsbygdsutveckling och underlätta för kommunens invånare att leva, bo och 
verka på landsbygden.
 
Myllrande våtmarker 
Kommunen kan synliggöra och beakta våtmarkernas värden i den fysiska planeringen 
genom att undvika att exploatera våtmarker, sköta om befintliga våtmarker och 
restaurera och skapa nya våtmarker vid behov. I arbetet med att utveckla friluftslivet kan 
vi öka tillgängligheten och därmed attraktiviteten och kunskapen om våtmarksmiljöer. 
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Kommunen kan integrera våtmarkernas naturligt förekommande arter och ekosystem i 
utvecklingen av tätorternas parker och grönska. 

Grundvatten av god kvalitet
Kommunen kan ta fram planeringsunderlag för vattenförsörjningen och 
lyfta grundvattentillgångarnas värde i planeringen. Kommunen kan se till att 
vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter finns och stötta framtagandet av 
skydd för större enskilda vattentäkter.

Levande sjöar och vattendrag
Kommunen kan aktiv bedriva tillsyn av strandskydd för att värna om den biologiska 
mångfalden och vårda och värna om kulturmiljöer med anknytning till sjöar och 
vattendrag.
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TätortsutvecklingSmåortBy

Landsbygdsutveckling Område för rekreation och turism Vatten

TransportstråkBergslagspendelnBruksleden Kollektivtrafik på landsbygden

Framtidsbild
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Kapitlet beskriver en framtidsbild för kommunen år 2040 och 
strategiska prioriteringar som behöver göras för att uppnå 
denna.

3.1. Framtidsbild
År 2040 är Surahammars kommun en tillgänglig och trivsam kommun som 
ökar i invånarantal. Kommuninvånarna känner stolthet, gemenskap och 
trygghet och upplever att det är angenämt att leva, verka och bo i hela 
kommunen.  

År 2040 har kommunen en växande befolkning. Folkmängden uppgår till 
11 000 invånare där tätorter och landsbygd erbjuder trivsamma och hälsosamma 
boendemiljöer. I kommunen finns det bostäder som tillgodoser behoven för olika 
målgrupper. 

Kommunikationerna har förstärkts och näringslivet och besöksnäring är blomstrande. 
Förbättrad kollektivtrafikförsörjning har minskat bilberoendet och ökat medborgarnas 
valmöjligheter när det gäller arbete, boende, utbildning, service och rekreation. Den 
digitala infrastrukturen med bredband om minst 100 Mbit/s är tillgänglig för alla 
invånare och företag. 

Det finns goda pendlingsmöjligheter till stora arbetsgivare utanför kommunen som 
lätt och bekvämt kan nås med tåg, buss eller cykel. Inpendlingen har minskat med en 
tredjedel eftersom många har funnit en plats att både arbeta och bo på i kommunen.  

Det positiva företagsklimatet inspirerar människor att starta, bedriva och utveckla 
företag. Invånarna drar nytta av närheten till ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet 
med fokus på kunskap och kreativitet, samt kompetens utifrån individens önskemål 
och samhällets behov av arbetskraft. Detta bidrar dessutom till det konkurrenskraftiga 
näringslivet i kommunen.  

Landsbygden har utvecklats med areella näringar, boende och nya verksamheter. 
Landsbygden är befolkad och levande och har lyckats bevara det öppna landskapet med 
småskaliga jordbruksverksamheter och betesmark.  

Det finns många väl omhändertagna naturvärden, kulturmiljöer och möjligheter till 
friluftsliv. Natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden har omhändertagits 
väl och ses som en värdefull resurs för turism och besöksnäring, inflyttning, identitet 
och attraktionskraft.

Framtidsbild för Surahammars kommun, år 2040
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3.2. Strategiska prioriteringar
För att uppnå framtidsbilden och en hållbar positiv befolkningsutveckling 
krävs strategiska prioriteringar inom fyra områden. Samtliga prioriteringar 
syftar till långsiktigt hållbar utveckling där samhällsekonomin ger 
förutsättningar för goda sociala livsvillkor inom ekosystemets gränser. För 
alla invånare krävs att livspusslet går ihop med boende, skola, arbete 
och fritid. För detta behövs en medveten satsning, god planering och rätt 
prioriteringar.

3.2.1. Varierat boende med livskvalitet
Bostadsförsörjningen är första steget att ta för tillväxt i kommunen. Bostäder behövs 
för nya invånare och är också viktigt för att ge möjlighet för näringslivet att växa. Fram 
till år 2040 har Surahammar en potential till en befolkningsökning på mellan 800-1800 
personer. Detta skulle innebära ett tillskott på ungefär 400-900 bostäder. Kommunen 
bör inledningsvis möjliggöra för 50 nya bostäder per år. Det är viktigt att skapa en 
planberedskap för detta för att skapa flyttkedjor inom kommunens bostadsbestånd.

Varierat boende med livskvalitet

Utvecklat näringsliv och utbildning

Hållbara kommunikationer

Levande landsbygd med många värden
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Det bör finnas ett varierat utbud av bostäder i olika typer av miljöer och förutsättningar 
för bostäder för alla. Orterna bör utvecklas för att skapa attraktiva boendemiljöer med 
livskvalitet som kan tillhandahålla basservice i centrumlägen med trevliga offentliga 
miljöer och mötesplatser. Attraktiva bostadsmiljöer innebär att alla kan hitta en bostad 
som tillgodoser behoven oavsett inkomst, ålder eller andra specifika förutsättningar. 
Det innebär också att det finns en mångfald av trivsamma boendemiljöer i tätorterna 
och på landsbygden. Kommunens strategi för bostadsförsörjningen ska redovisas i en 
bostadsförsörjningsplan som revideras varje mandatperiod.  

Bostadsutvecklingen kommer i första hand att ske inom tätorterna. Varje tätorts unika 
identitet bör vara utgångspunkt för dess utveckling och centrumområdet i varje ort bör 
prioriteras särskilt. Attraktiva lägen på landsbygden behöver också utvecklas som bidrar 
till möjligheten för tätortsnära landsbygd. Detta måste dock vägas mot areella näringar 
och värden på landsbygden, transporternas påverkan på miljön samt möjlighet till vård, 
skola, omsorg och teknisk försörjning.  

Bostadsmiljöerna i kommunen bör erbjuda hög livskvalitet. I detta ingår fördelarna 
med småskaligheten, närheten till service, skola och natur men också utveckling 
av trivsamma mötesplatser och rörelsestråk i tätorterna. I begreppet mötesplatser 
ingår offentliga miljöer inomhus eller utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde, 
till exempel gator, torg, parker och offentliga lokaler. De är en förutsättning för 
det sociala livet i tätorten. Biblioteken i Surahammar, Ramnäs och Virsbo med sin 
programverksamhet är betydelsefulla mötesplatser i respektive tätort. Kommunens 
goda tillgång till anläggningar för fritidsaktiviteter av olika slag och sociala och kulturella 
aktiviteter som ordnas i föreningsregi är viktiga att vidareutveckla.  

Ett ihopkopplat nätverk av grönområden, grönstråk och trygga gång- och cykelstråk ger 
förutsättningar för en bra fritid, ökad trygghetskänsla och god folkhälsa. Utvecklingen 
av trivsamma offentliga platser och stråk innebär också att människor rör sig genom 
orten och skapar förutsättningar för butiker, serveringar med mera. I Surahammar 
bör framför allt de centrala lägena runt stationen utvecklas medan Ramnäs och Virsbo 
bör ha inriktningen att utveckla trivsamma stråk som kopplar samman orten mellan 
stationen, centrum och de äldre bruksmiljöerna.   

3.2.2. Hållbara kommunikationer
Medborgare och företagare bör ges bästa möjliga transportmöjligheter för att nå en 
större regional marknad för arbete, studier och service, verka för en levande landsbygd 
med ökad turism, bidra till ett attraktivt boende och ett företagsvänligt klimat. 
Kommunen bör samverka med kollektivtrafikförvaltning och infrastrukturägare för 
att skapa förutsättningar för större satsningar på trafikförbättringar och åtgärder för 
ökad trafiksäkerhet samt en tillförlitlig och attraktiv kollektivtrafik. Kommunen bör 
samverka med aktörer i länet för att öka tillgängligheten till arbetsplatser, bostäder och 
friluftsområden.  

Företagandet i kommunen bör ges goda transportmöjligheter för gods på snabba, 
lättillgängliga vägar parallellt med att godstrafik på järnvägen utvecklas. Genom att 
lokalisera nya verksamheter närmare starka godsstråk på väg kan farligt gods genom 
orterna minskas och behoven för näringslivets godstransporter tillgodoses.

Kollektivtrafiken bör utvecklas för att öka möjligheten för olika grupper i samhället 
att resa kollektivt och minska på biltrafikens miljöpåverkan. Busstrafiken bör inriktas 
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mot stomnätstrafik som utgörs av prioriterade kollektivtrafikstråk med hög turtäthet 
och god framkomlighet mot Västerås och Fagersta. Tågtrafiken mellan Västerås och 
Fagersta behöver öka sin turtäthet och Bergslagspendelns fordon behöver bli moderna 
och tillförlitliga. Lokaltrafiken bör binda samman kommunens tätorter och målpunkter 
i grannkommunerna med stombusslinjer och Bergslagspendeln. En samordning krävs 
mellan den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda som utgörs av färdtjänst 
och skolskjutstrafik. På landsbygden bör bebyggelseutvecklingen samordnas med 
möjligheten till kollektivtrafik för att öka underlaget och minska bilberoendet. 

I tätorterna bör resecentrum utvecklas vid Bergslagspendelns stationer för att bättre 
svara mot den standard som dagens och morgondagens resenärer förväntar sig. 
Dessa bör även omfatta anläggningar för bussterminal, taxi, angöring, parkering och 
kommersiell service. De bör utformas till attraktiva miljöer där ortens förutsättningar 
och identitet tas till vara och med höga krav på tillgänglighet, tydlig skyltning och 
bekvämlighet. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning vara tillgänglig för alla så att 
vissa grupper i samhället inte enbart är hänvisade till den särskilda trafiken. Det är också 
viktigt att satsa på upprustning av busshållplatser för att höja attraktiviteten för att åka 
kollektivt. 

Tätorternas gång- och cykelnät behöver utvecklas för att minska lokala resor med bil 
och stödja ett ökat kollektivt resande från resecentrum i syfte att bidra till en hållbar 
utveckling för ekosystemet och en ökad folkhälsa. Gång- och cykelförbindelser inom 
tätorterna bör byggas ut där existerande cykelvägar kopplas samman och luckor i 
cykelvägnätet åtgärdas. Cykelleder mellan tätorterna och mot Västerås bör byggas ut för 
att möjliggöra pendling. Cykelstråk för rekreation bör utvecklas längs vackra vägar på 
landsbygden.  

Den digitala infrastrukturen har stor betydelse för att utveckla både orterna och 
landsbygden. Kommunen bör minst uppfylla den nationella bredbandsstrategin 
konkurrensneutrala fibernät med 100 Mbit/s hastighet för merparten av befolkningen. 
Utbyggnaden av bredband prioriteras i tätorterna där det redan finns ett befintligt 
stomnät att utgå från. På landsbygden ska det vara möjligt att ansluta sig till fibernät via 
avtal som kommunen skrivit med en marknadsaktör. Målet uppnås genom att ersätta 
det befintliga kopparnätet med fibernät och verka för en utbyggnad av ett kraftfullt 
mobilnät inom de delar av kommunen där utbyggnad av ett fibernät inte är möjligt.

3.2.3. Utvecklat näringsliv och utbildning
Kommunen bör kännetecknas av ett gott företagsklimat som stödjer ett breddat och 
kompetensförsörjt näringsliv och inspirerar människor att starta, driva och utveckla 
företag. Näringslivet kan utvecklas inom besöksnäring och innovativ teknikutveckling, 
men också inom tjänste- och servicesektorn. Djupare analyser av näringslivsstrukturer 
och insatsbehov bör göras så att vi kan arbeta mer genomtänkt och strategiskt med 
näringslivsutveckling. Genom planering kan vi skapa handlingsberedskap och öka 
möjligheten till att ta snabba men genomtänkta beslut så att återkopplingen på 
förfrågningar blir snabbare och tydligare.  

Kommunen bör också verka för att öka utbildningsnivån och stödja förutsättningarna 
för utbildning på alla nivåer. Många företag har svårt att hitta personal med rätt 
kompetens. Näringslivet ställer allt högre krav på utbildnings- och kunskapsnivåer, 
särskilt inom tjänstesektorn men även inom högteknologisk industri. Högre 
utbildningsnivå ökar också försörjningskraften genom att fler får högre inkomst.  

Nyföretagande och entreprenörsanda kan stödjas genom att samtliga verksamheter 
från förskola till vuxenutbildning genomsyras av entreprenörskap där nyfikenhet och 
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kreativitet stimuleras och uppmuntras. Det bör vara enkelt att gå vidare till gymnasiet 
och universitetet. Genom att göra utbildning i alla dess former mer lättillgänglig för 
invånarna ges den enskilde bättre förutsättningar att möta framtiden och företagen 
får lättare att hitta rätt kompetens på nära håll. Den kommunala vuxenutbildningen 
kan vara ett verksamt instrument för kommun och näringsliv att främja tillväxten 
och åstadkomma en hög sysselsättningsgrad inom kommunen. En nära och positiv 
samverkan mellan samhälle, näringsliv och föreningsliv är en förutsättning för att möta 
framtiden på ett bra och utvecklande sätt.  

Både näringsliv och högre utbildning har behov av ändamålsenliga lokaler och 
goda kommunikationer. Beroende på vilken typ av verksamhet som ska utvecklas 
behöver kommunen tillhandahålla mark i centrala lägen eller i anslutning till snabba 
transportvägar. Centrumutveckling med bostäder och funktionstäta rörelsestråk där 
många vistas stödjer underlaget för servicesektorn. Goda kommunikationer krävs för 
möjligheten att studera på gymnasium och högskola och bo kvar i kommunen.   

3.2.4. Levande landsbygd med många värden
Landsbygden med areella näringar och värdefulla miljöer bör ges utrymme att bevaras 
och utvecklas. Kommunens jordbruksbygd präglas utifrån landskapsförutsättningarna 
av små och mellanstora gårdar. Detta har bidragit till en biologisk mångfald och höga 
värden kopplat till hävd och kulturmiljöer. En fortsatt hävd av jordbruksmarken är 
angeläget för att bibehålla dessa värden. Det stora inslaget av naturbetesmarker har 
potential för djurhållning och lokal livsmedelsproduktion. De stora skogspartierna 
omfattar dessutom väsentliga skogsbruksverksamheter som bidrar till en stark 
landsbygdsekonomi. För detta behöver de areella näringarna ges utrymme att verka. Det 
behövs också fokus på att utveckla tillgänglighet till kommunens friluftsliv och turism i 
samspel med de areella näringarna.

Kommunens natur- och kulturmiljöer bör utvecklas för rekreation, friluftsliv och 
naturturism och kan också användas i grundskolans undervisning. Naturvärden är ofta 
tätt kopplade till landskaps- och kulturmiljövärden, som tillsammans utgör en komplex 
miljö att betrakta som en helhet vid avvägning mellan bevarande och utveckling. Natur- 
och kulturområden behöver göras mer tillgängliga och tätortsnära naturområden är 
särskilt viktiga att bevara och utveckla.  

Utvecklingen av både tätorter och landsbygd behöver ske med hänsyn till existerande 
värden. Kulturarvet som utgör grundbulten i den lokala identiteten, förståelsen av 
platsens historia, ska tas tillvara och vårdas. Det sker genom att kulturarvet blir synligt 
och tillgängligt för invånare och besökare. Det sker även genom att kulturmiljöerna 
aktivt brukas för boende, näringsverksamhet eller evenemang utan att dess värden 
påverkas negativt. 

För en levande landsbygd krävs att det finns boende på landsbygden med möjlighet 
till eget företagande som kan bidra till att vårda och bruka kulturmiljöer, gårdarna, 
åkrar och ängar. Det finns en stor potential i nya verksamheter utanför det traditionella 
jord- och skogsbruket att etablera sig på landsbygden i direkt anslutning till bebyggda 
områden. Det finns också potential i fritidsbaserad utveckling på landsbygden med till 
exempel hästhållning som kan hjälpa till att hålla landskapet öppet.  
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Plankarta Virsbo, kartinnehållet beskrivs på s. 45

Plankarta Surahammars kommun, kartinnehållet beskrivs på s. 51 Plankarta Ramnäs, kartinnehållet beskrivs på s. 39

Plankarta Surahammar, kartinnehållet beskrivs på s. 33

Plankartorna visar ett önskvärt läge år 2040 och den översiktliga strukturen för tätorter och 
landsbygd baserat på formella underlag och kommunens avvägningar. Tätorterna omfattar 
områden för störande eller ytkrävande verksamheter där bostäder ej är lämpligt, blandad 
bebyggelse med bostäder samt större grönområden. Landsbygden omfattar områden för 
landsbygdsutveckling med bostäder, verksamheter och areella näringar samt större områden av 
betydelse för besöksnäring, rekreation, landskapsbild och kulturmiljö. I plankartorna definieras 
också gränsen för tätorterna samt den övergripande transportinfrastrukturen. Dessa strukturer ska 
fördjupas och planeras mer i detalj i kommande skeden.

A

J
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Kapitlet beskriver kommunens inriktningar för hur mark- och 
vattenområden och den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras och ger vägledning för efterföljande planering och 
beslut.

4.1. Riktlinjer
Riktlinjerna behandlar allmänna intressen som inte kan knytas till enskilda 
utvecklingsområden i plankartan och där hänsyn ska tas i beslut om 
mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. I kapitel 5 
redogör kommunen för ställningstaganden till allmänna intressen kopplat 
till översiktsplanens vägledningar. Denna del ska också beaktas i tillsyn, 
lovgivning och planering.

Kommunens webbGIS innehåller geografiskt avgränsade planeringsunderlag med bland 
annat riksintressen, förordnanden och andra formella underlag från olika myndigheter 
inklusive kommunen. Dessa ska tillämpas tillsammans med översiktsplanens 
vägledningar för mark- och vattenanvändning. Länsstyrelsens webbGIS innehåller 
samma underlag och är tillgängligt för allmänheten, se första webbadressen under Läs 
mer till höger.

Det finns också planeringsunderlag i annan form i en katalog som tillhandahålls av 
Länsstyrelsen, se andra webbadressen under Läs mer till höger.

4.1.1. Kulturmiljö och fornlämningar
För bevarande av och hänsynstagande till kulturmiljövärdena på landsbygden och i 
tätorter ska följande beaktas:

• Även om en byggnad eller en miljö anses ha ett skydds- eller bevarandevärde  
så innebär inte detta per automatik att inga ändringar eller tillbyggnader 
får eller kan ske. Hus måste få leva med sin tid och förändras efter 
förändrade behov hos ägarna. Det är dock viktigt att dessa förändringar 
och tillbyggnader görs i samspel med det befintliga husets karaktär och att 
tillbyggnader underordnar sig det ursprungliga husets volym och skala. Här 
är anpassningar i t.ex. material, taklutningar och detaljer viktiga att tänka på 
för att få ett bra slutresultat. 

• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 
bebyggelsemiljöer med särskilda värden ska värnas. 

• Särskild hänsyn ska tas till utpekade byggnader och bebyggelsemiljöer vid 
detaljplaneläggning och bygglovgivning.

• Vid om- och tillbyggnader ska hänsyn tas till platsens eller byggnadens 
karaktär.

Läs mer
https://ext-geoportal.
lansstyrelsen.se/stan-
dard/?appid=7807aad-
c2ab547798a2918cf-
2433c0f3

https://ext-geodatakata-
log-forv.lansstyrelsen.se/
PlaneringsKatalogen/

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
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Fornlämningar i marker och i bebyggda områden går att söka fram i 
Riksantikvarieämbetets FMIS/Fornsök. I Skogsstyrelsens tjänst Skogens pärlor 
redovisas kulturlämningar i svenska skogar. 

Strömsholms kanal med tillhörande byggnader och anläggningar är skyddad som 
byggnadsminne enligt beslut 1990-04-09. Det finns även andra byggnader i kommunen 
som skyddas genom byggnadsminne eller är upptagna i Riksantikvarieämbetets 
byggnadsregister som behöver beaktas.  

Kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade 
enligt Kulturmiljölagen 4 kap 1 § (1988:950). Detta innebär att kyrkobyggnader och 
kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte minskas 
och att deras utseende och karaktär inte förvanskas. Alla kyrkor som är byggda före 
1940 är skyddade och därutöver har också en del nyare kyrkor som är märkliga genom 
sitt kulturhistoriska värde samma skydd. Om en församling vill renovera eller bygga om 
sin kyrka krävs alltid ett tillstånd från Länsstyrelsen.

4.1.2. Sociala frågor
I kommunens tätorter finns förskolor och grundskolor. Det är angeläget att under 
planperioden upprätthålla en god mark- och planberedskap för att på så sätt säkerställa 
och upprätthålla förskolor och skolors kvalitet och framtida platsbehov.  

Tryggheten och säkerheten avseende bland annat trafiksituation och 
parkeringsmöjligheter runt förskolor och skolor bör kontinuerligt ses över och 
förbättras.

Utveckla offentliga miljöer och mötesplatser i riktning mot ökad tillgänglighet och 
trygghet samt ökade skönhetsvärden. Även tillgängligheten till kommunala lokaler bör 
ses över. 

I alla fysiska planer ska en redovisning göras för hur Barnkonventionen har beaktats.

4.1.3. Energihushållning och klimathänsyn
Ny bebyggelse ska ges en utformning som främjar och underlättar god 
energihushållning där fjärrvärme/närvärme kan vara förstahandsalternativ för 
uppvärmning.

Ny bebyggelse ska bidra med god energihushållning och småskalig energiförsörjning 
med förnyelsebara energikällor, som biobränslen och solceller.

4.1.4. Natur 
Grönska och mark för närrekreation bör utvecklas inom orterna. Naturinventeringar 
bör utföras i samband med prövning av exploatering inom naturmark.

Naturvärden i skogslandskap, som biotopskydd och naturvårdsavtal samt inventerade 
nyckelbiotoper, finns i verktyget Skogens pärlor.

Om åtgärder riskerar att skada ett biotopskyddsområde ska dispens sökas hos 
Skogsstyrelsen.

Läs mer
https://www.raa.se/hitta-infor-
mation/ 

https://www.skogsstyrelsen.
se/sjalvservice/karttjanster/
skogens-parlor/

Läs mer
https://www.skogsstyrelsen.
se/sjalvservice/karttjanster/
skogens-parlor/

https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/ 
https://www.raa.se/hitta-information/ 
https://www.raa.se/hitta-information/ 
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
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4.1.5. Strandskydd
Strandskyddet ska långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
våra stränder. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i 
vatten. Inom kommunen gäller strandskydd vid sjöar och vattendrag och omfattar land- 
och strandområden 100 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. För vissa 
mindre vattendrag gäller strandskydd 25 meter från strandlinjen. Strandskyddsdispens 
kan ges enligt de särskilda skäl som finns angivna i lagstiftningen.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen kommer att utredas i ett tillägg till 
översiktsplanen. 

4.1.6. Trafik
Det är generellt byggnadsförbud intill 30 meter från väg 66, väg 233 och väg 252 och 
12 meter från övriga allmänna vägar. Dessa bestämmelser gäller inte för vägar inom 
planlagda områden och inte heller i fråga om åtgärder för vilka bygglov krävs. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägar 
som transporterar farligt gods.  

Primära transportvägar för farligt gods är väg 66, väg 252, väg 233 och järnvägen. 
Sekundära vägar finns i tätorterna.  

En riskanalys ska alltid utarbetas när ny bebyggelse planeras inom 150 meter från 
transportled för farligt gods. Faktorer som ska beaktas vid bestämning av skyddszon vid 
detaljplanering är t ex transportvolym som fraktas på vägen, typ av gods, bebyggelsens 
användning, vegetation och topografi samt byggnadstekniska åtgärder. Utöver detta 
beräknas sannolikheten för att en olycka ska inträffa och vilka konsekvenser det kan 
tänkas få. Risksituationen ska bedömas om bebyggelsen är tänkt att hamna närmare 
än 100 meter från transportleden. I riskanalysen görs en sammanvägning av möjliga 
olyckors sannolikhet och konsekvens.

4.1.7. Miljöfarlig verksamhet
Placering av bostäder och verksamheter ska utgå från Boverkets och Naturvårdsverkets 
riktlinjer.

Verksamheters möjlighet till utveckling samt transporter till och från verksamheterna 
ska beaktas. 

Vid byggande på landsbygden bör hänsyn till befintliga lantbruk, hästgårdar och andra 
verksamheter tas.

En riskanalys ska alltid utarbetas när ny bebyggelse eller ändrad användning planeras 
inom 100 meter från transportled för farligt gods.

4.1.8. Kraftledningar/ Elektromagnetiska fält
I samband med detaljplanering och bygglovgivning bör kommunen tillämpa 
de försiktighetsprinciper som rekommenderas av Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket och Strålskyddsmyndigheten om högsta 
magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas stadigvarande. 
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Kommunen bör där det är lämpligt kräva att olika operatörer ska samordna radio- och 
telekommunikation.

Elnätet omfattas av riktvärden och tumregler för att uppnå elsäkerhet. En anläggning 
eller byggnad får inte uppföras invid elnätanläggning så att säkerhetsavstånd som 
framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte uppfylls. Kontakt ska alltid 
tas med Vattenfall Eldistribution inför planering och byggande för åtgärd som kan 
beröra en elnätsanläggning i regionalt eller lokalt elnät.

4.1.9. Förorenad mark 
I anslutning till industrier och annan miljöfarlig verksamhet finns förorenad mark. 
Antalet förorenade områden och dess påverkan på människa, djur och natur bör 
minska. Inventerade områden finns registrerade i kommunens webbGIS. Användning 
av mark i förorenade områden är begränsad, då den kan innebära både hälso-
och miljörisker. Innan området kan tas i anspråk krävs utredning, identifiering av 
saneringsinsatser samt sanering. Saneringsansvaret ligger enligt miljöbalken på 
verksamhetsutövaren. 

4.1.10. Samråd om höga objekt
Försvarsmakten ska kontaktas i ett tidigt skede i plan-, miljö - och bygglovsärenden. 
Hela landet är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 
m inom tätort. Luftfartsverket ska höras för alla objekt som överstiger 20 meters höjd.

En förfrågan ska ställas till försvarsmakten vid utpekande av områden lämpliga 
för etablering av vindkraft för att säkerställa att dessa inte hamnar i konflikt med 
riksintressen för totalförsvarets militära del.

4.1.11. Vatten och avlopp
Vid utveckling av ny bebyggelse ska följande riktlinjer för vatten och avlopp följas:

• Vid samlad bebyggelse över 10 fastigheter är policyns inriktning att 
gemensamma anläggningar ska anordnas i första hand. En risk finns för 
att enskilda vattentäkter förorenas om avloppsproblematiken löses på varje 
enskild fastighet. Hög skyddsnivå bör eftersträvas då risken för negativ 
påverkan från avloppsvatten föreligger, detta gäller både för miljö - och 
hälsoskydd. Om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö 
bör tillstånd till enskild avloppsanläggning nekas i dessa områden.

• I områden där det finns förutsättningar bör gemensamhetsanläggningar 
eftersträvas. Det kan handla om samlad fritidshusbebyggelse där 
ledningsdragning och ett gemensamt system fungerar på grund av 
fastigheternas närhet till varandra.

• I områden utan förutsättningar att anlägga och driva en 
avloppsanläggning ska inte heller tillstånd medgivas, exempelvis om det 
finns risk för människors hälsa och miljön. Det kan också handla om rent 
praktiska saker som att fastigheten ligger på rent berg, har högt grundvatten 
eller möjligheten för slamsugningsfordon att ta sig till platsen är begränsad. 
Om det inte finns förutsättningar för torra lösningar ska ny bebyggelse inte 
medges.

• I samband med planläggandet för eventuellt utökade byggrätter för 
omvandlings - eller fritidsområden bör det utredas hur man kan lösa 
avlopps - och vattenförsörjningen på ett långsiktigt hållbart sätt. Innan 
beviljandet bör även föreslagna åtgärder genomföras.

Läs mer
https://www.elsakerhetsverket.
se/yrkespersoner/innehava-
re-av-elanlaggning/byggnad-
er-nara-kraftledningar/

https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/innehavare-av-elanlaggning/byggnader-nara-kraftledningar/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/innehavare-av-elanlaggning/byggnader-nara-kraftledningar/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/innehavare-av-elanlaggning/byggnader-nara-kraftledningar/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/innehavare-av-elanlaggning/byggnader-nara-kraftledningar/
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• Om möjligheten finns att ansluta till det kommunala 
avloppsledningsnätet är detta den bästa lösningen ur både miljö - och 
hälsoperspektiv. Om anläggningen ligger inom ett verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp kan kommunen kräva anslutning enligt 
VA - lagen. Ligger anläggningen i närheten av ett verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp bör det tekniska bolaget rådfrågas huruvida 
anslutning ändå kan vara ett alternativ för sökanden.

4.1.12. Dagvattenhantering
Hållbar dagvattenhantering bör tillämpas genom att fördröja och reducera 
dagvattenavrinningen så långt som det är möjligt. På så sätt kan risken för skador 
minska kopplat till översvämningar och utsläpp av dagvattenföroreningar till recipient.
Svenskt vattens råd och riktlinjer utgör ett underlag för arbetet med dagvattenhantering.

Läs mer
https://www.svensktvatten.se/
vattentjanster/rornat-och-kli-
mat/klimat-och-dagvatten/
avledning-av-spill--dran--och-
dagvatten-p110/

https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/avledning-av-spil
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/avledning-av-spil
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/avledning-av-spil
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/avledning-av-spil
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/avledning-av-spil
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4.2. Tätortsutveckling
Tätorterna utgör stommen i kommunens bebyggelseutveckling. Tätorterna 
bör utvecklas till trivsamma orter som också kan utgöra servicenoder för 
landsbygden. Tätorternas karaktärer bör tas tillvara och utvecklas. 

Översiktsplanen redovisar en övergripande struktur för tätorterna. Varje tätort behöver 
fördjupad planering som hanterar frågor mer i detalj, till exempel var en ny skola ska 
placeras och förtätningsmöjligheter i bebyggelsen. Detta sker bland annat genom 
fördjupade översiktsplaner, centrumplan, detaljplaner, va-plan, trafikplaner samt grön- 
och blåplan.  

Tätortsutvecklingen bör ske genom att komplettera den befintliga strukturen med 
fler bostäder och verksamheter. Stationsområdet och de centrala delarna prioriteras 
för att sedan utveckla orten utåt. Tätorterna bör i första hand kompletteras inom 
tätortsavgränsningen för att skapa goda förutsättningar för kommunikationer och 
service. Genom att avgränsa tätorterna förtydligas gränsen mellan tätort och landsbygd 
och vad som gäller för bebyggelseutvecklingen.  

Tätortsavgränsningen syftar också till att förhindra en oreglerad förtätning av 
landsbygden nära tätorten med villasamhällen utan förankring till vare sig tätortens eller 
landsbygdens befintliga strukturer. Genom att begränsa tätorten kan också värdefulla 
tätortsnära rekreations- och naturområden bevaras. 

I varje tätort bör centrumområden utvecklas med mötesplatser, verksamheter och fler 
bostäder. Mellan centrum och ortens resecentrum, handelsområden och bruksmiljöer 
finns stråk som bör stärkas med fler funktioner som kollektivtrafik, verksamheter, 
mötesplatser och bostäder med aktiva bottenvåningar. Längs stråken bör också 
utformningen av gatumiljöerna och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter 
prioriteras. Stråken tillsammans med centrumområdet blir stommen i det lokala 
livet i tätorterna. Detta skapar möjligheter till nya mötesplatser och en blandning 
av funktioner samt liv och rörelse under fler av dygnets timmar som bidrar till ökad 
trygghetskänsla.

Inspiration för hållbara gaturum, baserat på de globala målen. Performative Streetscapes, Warm in the Winter. 
https://www.warminthewinter.se/projekt/performative-streetscapes

https://www.warminthewinter.se/projekt/performative-streetscapes
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4.2.1. Surahammar
Den gällande fördjupade översiktsplanen för Surahammar är från år 1998. Den 
är inaktuell och ska sluta gälla. Till dess att en ny fördjupad översiktsplan är klar 
ska den kommuntäckande översiktsplanen vara vägledande. En ny fördjupning av 
översiktsplanen är prioriterat där planeringen av orten kan studeras närmare. Den bör 
omfatta studier av hur godstransporter och transport av farligt gods till bruksområdet 
kan lösas. Fördjupningen bör även omfatta gestaltning av centrum och centrums 
läge mellan Hjulmakarvägen och Västeråsleden. Den bör även behandla lösningar 
för kollektivtrafiken, stomnät för buss samt Bergslagspendeln, och placering av 
resecentrum samt utbyggnadsmöjligheter för bostäder och verksamheter. Separata 
gång- och cykelvägar i anslutning till de större och mest trafikerade gatorna bör utredas. 
Gaturummen i centrala delar behöver förtätas och förskönas.  

Surahammar är kommunens centralort med olika bostadsmiljöer, verksamheter, 
handel och service. Genom närheten till Västerås kommer orten att vara drivkraften i 
kommunens utveckling framöver.  

Bebyggelseutveckling 

Utvecklingsområden
Bostadsbebyggelsen kan utvecklas genom komplettering och förtätning av den 
befintliga strukturen i de centrala delarna, se Planområden Surahammar på sida 34. 
Ett levande centrum skulle gynna orten och göra hållbara pendlingsalternativ mer 
attraktiva. Möjligheterna att utveckla fler bostäder och komplettera vissa flerfamiljshus 
med ytterligare en eller två våningar bör utredas. Fler boende skulle stärka centrum 
genom att öka underlaget för service och handel. Förutsättningar för handel vid 
stationen och vid väg 66 bör utredas i en handelsutredning och en centrumplan bör tas 
fram som klargör vad kommunen har för strategier när det gäller etableringar av handel 
och service.  

Två centrala stråk bör utvecklas, Västeråsleden och Hjulmakarvägen, som utgår från 
centrum och leder ut mot flera målpunkter i orten, bland annat handelsområdet vid 
väg 66 och kommunhuset och vårdcentralen. Dessa stråk kan koppla samman viktiga 
funktioner med centrum. Satsningar på gestaltning och lokalisering av fler bostäder och 
verksamheter bör ske i anslutning till stråken.  

Söder om Västeråsleden finns möjlighet att bebygga delar av det grönområde som 
ligger i anslutning och som är ett av ortens större grönområden. En gällande detaljplan 
tillåter utbyggnad av cirka 50 villor eller radhus. På sikt bör det utredas om ytterligare 
exploatering längs vägen är möjlig. För att detta ska kunna realiseras måste dock 
transporter av farligt gods till bruksområdet ledas om via Dalskogsvägen. Avvägningar 
måste också göras mot detta grönområde.

Området söder om korsningen mellan Skolgatan och Metallgatan kan utvecklas för 
bostäder. Östra Källberget är planlagt för ca 20 villatomter. I slutet på Hjulmakarvägen 
finns ett område som är planlagt för några villatomter. Området Nybygget på 
Nybyggsvägen är planlagt och kan kompletteras med en blandning av småhus och 
flerbostadshus som möjliggör ca 75 bostäder.
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På sikt har orten störst möjligheter att fortsätta växa söderut mot Haga och väg 252. En 
tydlig avgränsning av bebyggelsen i Olberga behöver göras så att de areella näringarna 
och den lantliga miljön kan bibehållas mellan tätorten och Olberga. Norrut begränsar 
golfbanan och Kohagens naturreservat möjligheten för ortens vidare utveckling.

Verksamhetsområden
Störande och ytkrävande verksamheter behöver skiljas från bostadsbebyggelsen. 
Stora möjligheter finns att kunna erbjuda verksamheter i Västerås en ny placering i 
Surahammar med goda förutsättningar för godstransporter.

Bruksområdet omfattar flera befintliga verksamheter. Tunga transporter och transporter 
med farligt gods behöver passera ortens centrala delar. Det finns verksamheter i 
området som hanterar farliga ämnen i stor omfattning. För att utveckla bebyggelse i 
centrum bör industriernas påverkan ur säkerhets- och störningssynpunkt utredas.

Längs väg 66 kan fler verksamheter lokaliseras som nyttjar närheten till en snabb 
transportled. Etablering av verksamheter öster om väg 66 skulle också kunna innebära 
en ombyggnation av korsningen mellan väg 66 och Västeråsleden som idag är 
olycksdrabbad. Det befintliga området längs västra delen kan utvecklas så att en större 
variation av verksamheter tillåts.

Nytt verksamhetsområde bör utredas mellan väg 66 och väg 252. Verksamhetsområdet 
väster om väg 66 har möjlighet att expandera vidare söderut längs vägens sträckning. 
Infarter till verksamhetsområdet ska utredas vidare i en fördjupning av översiktsplanen 
och i samband med detaljplanläggning. Ett sammanhängande verksamhetsområde kan 
bildas med direkt koppling till båda transportlederna. Inom området finns ett viktigt 
grönt samband och ett vattendrag som måste hanteras på lämpligt sätt.

Anpassning till kulturmiljövärden
De miljöer som är kulturhistoriskt mycket värdefulla och som bör kunna ges ett starkare 
skydd vid framtida planläggning är följande:

1. Del av Surahammar samhälle 
2. Dalskogsområdet

Utöver dessa finns ett antal områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse där 
särskild hänsyn ska tas vid utveckling av bebyggelsen.  

Grönstruktur och rekreation
Inom tätorten bör promenadstråk längs Kolbäcksån utvecklas. Idag finns ett 
rekreationsstråk i naturskön vattennära miljö som sträcker sig från badhuset över 
Kolbäcksån, längs med kanalbanken och vidare ner till Bruksparken. Upplevelse- och 
promenadstråket längs ån föreslås utvecklas till en längre runda genom att koppla 
ihop stråket med ett nytt som går mellan bostadshusen och åns östra strand fram 
till Hembygdsgården. Dessutom bör stråket kopplas till åns västra sida och vidare 
längs Herrgårdsvägen för att ansluta vid före detta Magnetfabriken. På så sätt ökas 
tillgängligheten till Surahammars mest natursköna och kulturhistoriskt mest värdefulla 
delar. Promenadstråket synliggör brukssamhällets historiska skeden; kanalmiljön, 1800- 
och 1900-talens industrialisering med fabriksbyggnader och kraftstation samt rester av 
tidigare tegelindustri.

Kartan visar föreslagen bebyggelseutveckling i tätorten Surahammar, läs mer under avsnitten Utvecklingsområden 
och Verksamhetsområden.
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Fler boende och verksamma i centrum innebär att Midgårdsparken behöver utvecklas. 
Andra grönområden och gröna samband behöver också utvecklas och bevaras inom 
tätorten. 

”Entréerna” till Surahammar från väg 66 bör bearbetas och ges en tilltalande 
utformning som lockar besökare till centrala delen och de kulturmiljöer som finns i 
anslutning till Kolbäcksån/Strömsholms kanal. 

Grönområden och gröna samband i tätorten bör utredas ytterligare i samband med 
arbetet med en tätortsfördjupning och ingå i en övergripande plan för kommunens 
grön-blå strukturer.

Lokal trafik
Kommunen bör ta fram ett gestaltningsprogram för hur gaturummen i tätortens 
centrala delar kan förskönas. I samband med detta bör tidigare utpekade stråk 
förstärkas. Lösningar för kollektivtrafiken, stomnät för buss samt Bergslagspendeln, och 
placering av resecentrum bör också utredas. Dessutom skulle kommunen gynnas av ett 
utvecklat gång- och cykelnät, framförallt i anslutning till de större och mer trafikerade 
gatorna. Generellt bör tätortens gång- och cykelvägnät kopplas samman för att i största 
möjliga omfattning undvika att oskyddade trafikanter tvingas ut i biltrafiken. 

I Surahammar bör en utbyggnad av resecentrum i anslutning till Bergslagspendelns 
hållplats göras med bekväm omstigning mellan buss och tåg. Resecentrum ska utformas 
med hög tillgänglighet för alla resenärer. Resecentra bör förutom kollektivtrafiknod 
också utgöras av anläggningar för bussterminal, taxi, angöring, parkering och 
kommersiell service. 

Tunga transporter och transporter med farligt gods, med industrierna inom 
Bruksområdet som destination, använder i dag väg 668 som går längs Kolbäcksån 
mellan Virsbo och Surahammar och ansluter till Herrgårdsvägen på västra sidan av 
ån, samt väg 252 och väg 66 antingen via södra infarten och Västeråsleden eller norra 
infarten och Dalskogsvägen – Ekängsvägen. 

Västeråsleden medför att centrala delen av Surahammar med bostäder och skola 
exponeras för trafikbuller och de risker som farligt godstransporter innebär. Det är 
också många oskyddade gång- och cykeltrafikanter som rör sig utmed gatan. Sträckan 
har delvis även låg geometrisk standard.  

Dalskogsvägen – Ekängsvägen berör inte i samma utsträckning centrala delar 
av Surahammar. Sträckan har dock två korsningar med låg geometrisk standard: 
Dalskogsvägen – Nybyggsvägen och Nybyggsvägen – Ekängsvägen med 
järnvägskorsning. På och utmed dessa gator rör sig även många oskyddade trafikanter 
till ridhus, badhus, bollplaner och Campingbadet. 

Den norra leden bör utgöra huvudled för farligt gods och tunga transporter. Detta 
behöver utredas mer specifikt. Denna väg innebär färre konfliktpunkter med oskyddade 
trafikanter och skolbarn. Västeråsledens centrala lägen kan nyttjas mer effektivt för 
utveckling av bostäder, service och skola.  

Kartan visar förslag till grönområden, parker och gröna samband i Surahammar som behöver utredas vidare i det 
fortsatta arbetet med en grönplan.

Gröna samband
Stråk som behöver utvecklas 
för att stödja biologisk 
mångfald och ekologiska 
spridningssamband, tillvarata 
ekosystemtjänster eller stärka 
möjligheten till naturnära 
rekreation.
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4.2.2. Ramnäs
Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Ramnäs antogs av kommunfullmäktige 
april 2006 och ska fortsätta att gälla parallellt med översiktsplanen.

Ramnäs har både ett naturskönt läge och en kulturhistorisk kärna. Här finns två 
etablerade konferensanläggningar och en av etapperna i Bruksleden avslutas här. 
Ramnäs har en outnyttjad potential som nod för besöksnäringen i kommunen.  

Bebyggelseutveckling

Utvecklingsområden
De centrala delarna föreslås utvecklas genom komplettering av den befintliga strukturen 
som kan stärka centrum ur gestaltningssynpunkt, samtidigt som fler boende i centrum 
ökar underlaget för service av olika slag, se Planområden Ramnäs på sida 40. En 
större blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar bör eftersträvas. I dagsläget 
saknas attraktiva bostäder speciellt för ungdomar och äldre. Ett område sydöst om 
skolan, som tidigare nyttjats för småindustri, skulle kunna utvecklas med flerbostadshus.
  
Stråket mellan stationen och centrala delar behöver stärkas och det bör utvecklas 
vidare mot den Schenströmska herrgården för att tydligare knyta ihop resecentrum, 
tätortscentrum och den kulturhistoriska kärnan. Bergslagsvägen har goda möjligheter 
att få mer stadslika kvaliteter. En förtätning med bostäder längs vägen kan medverka 
till att göra den offentliga miljön mer attraktiv, förbättra underlaget för nyetablering 
av handel och service samt öka tryggheten i orten med mer liv och rörelse. I nära 
anslutning till stationen finns möjlighet att exploatera ett område med runt 15 småhus 
enligt befintlig detaljplan.
 
En plan för ca 25 småhus finns längs Norrbyvägen väster om Kolbäcksån. Det finns 
möjlighet att fortsätta utvecklingen söderut med ca 50 småhus. Om det i samband med 
utvecklingen söderut skapas en ny bro över ån skulle detta område knytas närmare 
till centrum och Ramnäs tågstation. Området har på sikt god möjlighet att bli en väl 
integrerad del av samhället.  

Området väster om Schenströmska herrgården på andra sidan av Kolbäcksån är 
intressant för en utveckling av ca 10 småhus. Här finns redan idag några exploaterade 
tomter men en fortsatt förtätning bedöms vara möjlig. Med en fortsatt utveckling här 
skulle även stråket mellan centrum och Schenströmska herrgården stärkas ytterligare. 
Området ligger nära den kulturhistoriskt viktiga delen i orten och med rätt gestaltning 
skulle området kunna bli en tillgång för orten.  
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Verksamhetsområden
Industrier och andra typer av ytkrävande eller störande verksamheter kan utvecklas i 
det befintliga bruksområdet vid Kolbäcksån. Ingen ny verksamhetsmark av denna typ 
föreslås. 

Anpassning till kulturmiljövärden
De miljöer som är kulturhistoriskt mycket värdefulla och som bör kunna ges ett starkare 
skydd vid framtida planläggning är följande:

1. Ramnäs Brukssamhälle
2. Ramnäs Kyrkby

Utöver dessa finns ett antal områden som betecknas kulturhistoriskt - miljömässigt 
värdefull bebyggelse. 

Grönstruktur och rekreation
Ett nytt promenadstråk med belysning och sittbänkar föreslås utmed Kolbäcksån 
mellan Gunnilbovägen och Annehillsparken, se Tätortsnära natur Ramnäs på sida 
42. I övrigt ska strandskyddet kring ån värnas så att den fortsatt är tillgänglig för 
rekreation. De befintliga lekplatserna bör rustas upp och vid behov kompletteras med 
nya lekredskap. Pulkabacken vid Rävberget bör röjas och kompletteras med belysning.  

Det finns inget område avsett för camping eller uppställning av husbilar. Området 
i anslutning till gästhamnen vid Ramnäs bruk används dock som spontan 
uppställningsplats för husbilar. Ramnäs ses som en bra plats för en framtida utveckling 
av ett campingområde, ett sådant område skulle kunna stärka orten som turistnod 
ytterligare. Den exakta lokaliseringen behöver utredas för att göra en mer ingående 
bedömning av lämpliga lägen.  

Besöksnäringen får allt större ekonomisk betydelse och allt fler arbetar inom näringen. 
Ramnäs bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt mål för besökare 
från såväl regionen som Sverige i övrigt. Den vackra och relativt orörda naturen 
lockar även besökare från Europa. Sjöarna och skogarna kan bilda bas för natur- och 
upplevelseturism. 

Ramnäs Bruksområde med Schenströmska herrgården, Tersmedenska herrgården, 
Lancashiresmedjan och Ramnäs Hantverkshus har goda möjligheter att utvecklas till ett 
mångskiftande och innehållsrikt besökscentrum för kultur- och naturupplevelser.

Grönområden och gröna samband i tätorten bör utredas ytterligare i samband med 
arbetet med en tätortsfördjupning och ingå i en övergripande plan för kommunens 
grön-blå strukturer.

Gröna samband
Stråk som behöver utvecklas 
för att stödja biologisk 
mångfald och ekologiska 
spridningssamband, tillvarata 
ekosystemtjänster eller stärka 
möjligheten till naturnära 
rekreation.

Kartan visar föreslagen bebyggelseutveckling i Ramnäs, läs mer under avsnittet Utvecklingsområden.
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Lokal trafik
Ett utvecklat resecentrum för tåg och buss föreslås vid nuvarande hållplats för 
Bergslagspendeln. Anslutande buss mellan centrala Ramnäs och resecentrum bör 
utvecklas. Inom samhället bör trafiksäkerhetsåtgärder vidtas för att öka säkerhet 
och trygghet för i synnerhet de oskyddade trafikanterna. För att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter föreslås separat gång- och cykelbro utmed Gunnilbovägen 
över Kolbäcksån. För skolbarnens säkerhet bör det skapas en planskild passage över 
järnvägen mellan Bäckhammarskolan och elljusspåret öster om järnvägen.  

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter vid passage över väg 66 bör förslag på 
åtgärder utredas. Infarter för tung trafik från väg 66 bör styras över till Gunnilbovägen 
(länsväg 667). Denna väg bör också bli rekommenderad sekundär transportväg för 
farligt gods. Infarten från Gunnilbovägen till bruksområdet har låg geometrisk standard 
och bör utformas för att bättre möta de krav som långa fordon ställer. 

Kartan visar förslag till grönområden, parker och gröna samband i Ramnäs som behöver utredas vidare i det 
fortsatta arbetet med en grönplan.
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4.2.3. Virsbo
Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Virsbo antogs av kommunfullmäktige 
oktober 2011 och ska fortsatt gälla parallellt med översiktsplanen.  

I Virsbo finns en rik natur- och kulturmiljö att ta tillvara. Ny bebyggelse och den 
framtida utvecklingen av orten bör ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena och värna 
om områdets karaktär. För att ta vara på, och utveckla, de natursköna kvaliteterna som 
Virsbo har bör stränderna hållas allmänt tillgängliga. 

Bebyggelseutveckling

Utvecklingsområden
Virsbo bör framförallt utvecklas kring de centrala delarna för att på så sätt förstärka 
den lokala servicen och skapa attraktiva mötesplatser, se Planområden Virsbo på sida 
46. En komplettering av bebyggelsestrukturen skulle ge fler boende i centrum och 
ett utökat underlag för handel och service. Med rätt gestaltning kan de estetiska värdena 
också förstärkas.  

En större blandning av upplåtelseformer och storlekar på bostäder bör eftersträvas. 
Det finns goda möjligheter att komplettera centrala delar med marklägenheter och 
serviceboende. Genom att bygga inom befintliga villaområden och mindre obebyggda 
ytor i tätorten kan större rekreationsområden och naturvärden bevaras. I de centrala 
delarna kan upp emot 50 nya bostäder byggas. 

Stationen i Virsbo ligger långt från samhället. Ett stråk mellan stationen och centrala 
delar behöver stärkas och stråket bör utvecklas vidare mot Virsbo Herrgård, konsthallen 
och idrottsplatsen. Gång- och cykelstråk bör förstärkas och buss med bra turtäthet 
prioriteras så att avståndet mellan tågstation och centrum inte upplevs lika långt. Vid 
stationen finns ett behov av ytterligare parkeringsplatser och en vändplats för buss. 
En utveckling mellan Sörbomsberg och Nordanö bör ske så att orten binds närmare 
tågstationen. Med fungerande trafik på Bergslagspendeln kan Virsbo på sikt utvecklas 
till en attraktiv pendlarort.

Inom Gamla Bruket föreslås en mindre komplettering med småhus. Miljön här har 
höga kulturhistoriska värden och vid en exploatering kommer höga krav att ställas på 
gestaltning och genomförande. 

Virsbo har störst potential att växa mot öster. Söder om Bruksvägen och i anslutning till 
Jägargatan finns flera bra lägen för ny bebyggelse. Ett område med radhus eller mindre 
flerbostadshus kan utvecklas inom området mellan Jägargatan och Jägaråsen. Området 
ligger attraktivt med utblickar mot herrgårdsområdet och Virsbosjön. En exploatering 
här skulle med rätt gestaltning kunna bli en del av det utvecklade stråket Virsbo 
centrum-Virsbo station. På sikt skulle det kunna byggas upp emot 15 bostäder här. 
En komplettering av flerbostadshusen strax öster om Virsboskolan är möjligt. Precis 
som området vid Jägaråsen skulle detta kunna förstärka stråket mot stationen. Även 
det gamla grustaget vid brandstationen har, på sikt, utvecklingspotential för en tätare 
bebyggelse. Närmare stationen finns möjligheter att utveckla ny bebyggelse på längre 
sikt. Med närhet till tågstation och befintlig industri samt en placering i naturskön 
omgivning har dessa lägenheter en potential att bli mycket attraktiva.
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Verksamhetsområden
Nya områden för verksamheter med omgivningspåverkan föreslås dels vid väg 66 i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde och dels norr om verksamhetsområdet 
Nordanö.

Anpassning till kulturmiljövärden
De miljöer som är kulturhistoriskt mycket värdefulla och som bör kunna ges ett starkare 
skydd vid framtida planläggning är följande:

1. Bruksmiljön vid Strömsholms kanal.
2. Herrgårdsområdet och allén.
3. Kyrkan och omgivande område.
4. Grupphusbebyggelsen vid Allévägen och Enebbavägen.
5. Bostadsbebyggelsen vid Snickarvägen, Svarvarvägen och Klockarvägen.

Utöver dessa finns ett antal områden som betecknas kulturhistoriskt-miljömässigt 
värdefull bebyggelse. 

Grönstruktur och rekreation
Besöksnäringen får allt större ekonomisk betydelse och allt fler arbetar inom näringen, 
se Tätortsnära natur Virsbo på sida 48. Virsbo bedöms ha goda förutsättningar att 
utvecklas till ett attraktivt mål för besökare från såväl regionen som Sverige i övrigt. 
Den vackra och relativt orörda naturen lockar även besökare från Europa i övrigt. 
Sjöarna och skogarna kan bilda bas för natur- och upplevelseturism. 

Gamla Bruksområdet har redan idag konsthall, konsthantverkare, café med mera och 
kan utvecklas ytterligare genom utnyttjande av de byggnader som finns inom området. 
Genom att förstärka stråket mellan Virsbos centrala delar och idrottsplatsen kan 
attraktiviteten och nyttjandet av detta område öka. Virsbo Herrgård med tillhörande 
ridanläggning och ridvägar har potential till att utvecklas till ett betydelsefullt 
ridsportcentrum.  

Promenadstråk bör möjliggöras för att ta vara på och utveckla de natursköna 
kvaliteterna som finns. Längs Virsbosjön och Kolbäcksån finns befintliga 
promenadstråk, som inte är sammankopplade och som behöver en upprustning. En 
utveckling av dessa skulle ytterligare förstärka ortens attraktivitet och invånarnas 
möjlighet till rekreation. Allén mellan kyrkan och herrgården är skyddad biotop enligt 
Miljöbalken 7 kap. 11 § och Förordningen om områdesskydd SFS 1998:1252 och utgör 
ett viktigt element ur kulturhistoriskt perspektiv med den starka visuella kopplingen 
mellan herrgård och kyrka.  

Grönområdet vid infarten från väg 66 bör ställas iordning till en inbjudande och vacker 
entré till Virsbo med informations- och rastplats. 

Grönområden och gröna samband i tätorten bör utredas ytterligare i samband med en 
övergripande plan för kommunens grön-blå strukturer.

Gröna samband
Stråk som behöver utvecklas 
för att stödja biologisk 
mångfald och ekologiska 
spridningssamband, tillvarata 
ekosystemtjänster eller stärka 
möjligheten till naturnära 
rekreation.

Kartan visar föreslagen bebyggelseutveckling i Virsbo, läs mer under avsnittet Utvecklingsområden och 
Verksamhetsområden.
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Lokal trafik
Resecentrum för tåg och buss bör utvecklas vid Bergslagspendelns hållplats. En 
anslutande buss mellan Virsbo centrum och resecentrum behöver utvecklas. Vid 
stationen finns även ett behov av ytterligare parkeringsplatser samt en vändplats för 
buss.  

Av trafiksäkerhetsskäl bör ett separat körfält för svängande trafik anläggas på väg 66 
söder om infarten till Virsbo. 

På de kommunala vägarna föreslås dels ett trafiksäkert övergångsställe vid Jägargatans 
anslutning till Bruksvägen dels på Jägargatan vid gång- och cykelvägen till badplatsen. 
Åtgärderna bör utformas i samråd med lokaltrafiken. En gång- och cykelväg föreslås 
utmed Bruksvägen mellan Virsbo och Nordanö.

Kartan visar förslag till grönområden, parker och gröna samband i Virsbo som behöver utredas vidare i det 
fortsatta arbetet med en grönplan.
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4.3. Landsbygdsutveckling
En levande landsbygd där natur- och kulturvärden vårdas är målet för 
kommunens landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling handlar om hur 
värden, strukturer och funktioner i landskapet kan värnas och utvecklas. 
Kommunen ser landskapet som en arena för olika aktiviteter och intressen 
som kultur, natur, rekreation, jord- och skogsbruk, boende med mera.

Landsbygden omfattar området utanför tätorterna och är där större delar av 
naturmiljöer möter mindre delar av bebyggda miljöer. Landsbygden består främst av 
stora opåverkade skogsområden i de östra och västra delarna och en bördig dalgång 
utpräglad av öppet landskap med åker- och betesmark emellan. Ett Landsbygdsprogram 
ska tas fram under planperioden som vidareutvecklar översiktsplanens inriktningar.  

Landsbygdsutveckling genomsyras av två principer: att bevara och att möjliggöra. Det 
handlar om att lyckas balansera mellan en befolkad och ekonomiskt stark landsbygd och 
samtidigt kunna bevara och utveckla befintliga natur- och kulturvärden. En gles och 
expansiv utbyggnad av villor i ett förortsmönster där boenden bilpendlar varje dag till 
arbetet kan motverka dessa två principer. En sådan utveckling tar för mycket natur- eller 
jordbruksmark i anspråk, ökar bilberoende och bidrar i sig inte till landsbygdsekonomin 
då de boende arbetar i tätorterna eller utanför kommunen.  

Bevara innebär att ta tillvara och värna de värden som finns. Det innebär också att 
tillgängliggöra värdena för invånare och besökare samt att utveckla besöksnäring 
kring friluftsliv, kultur och konst. En bebyggelseutveckling behöver samspela med de 
ekologiska och kulturhistoriska värdena.

Möjliggöra innebär en utveckling med komplettering av bebyggelse och verksamheter 
som passar i ett landsbygdssammanhang med syfte att fler kan bosätta sig och 
verka på landsbygden. Ekonomin på landsbygden kan stärkas genom att stötta det 
landsbygdsorienterade näringslivet och landsbygdslivet för befintliga och framtida 
invånare. En särskilt viktig fråga för detta är utbyggnad av bredband. 

I plankartan till vänster finns större områden identifierade som har stor betydelse 
för besöksnäring, rekreation, landskapsbild och kulturmiljö. Det finns också stora 
områden där landsbygdsnäringar kan beredas möjlighet att utvecklas, till exempel jord 
och skogsbruk. Inom detta område finns också möjlighet att utveckla ny bebyggelse 
under vissa förutsättningar och det bör finnas utrymme för rekreation och olika mindre 
verksamheter.  I kartan definieras också gränsen för tätorterna år 2040 samt större stråk 
för transportinfrastruktur. 

4.3.1. Bebyggelseutveckling
Det finns goda möjligheter för bostadsbebyggelse på landsbygden. Det finns relativt 
gott om torp och gårdar i kommunen. För att inte fragmentera landskapet och bygga 
bort tystnaden och lugnet bör vi undvika ny spridd bebyggelse. En LIS-utredning ska 
tas fram under planperioden för att utreda möjligheten till boende i sjönära lägen på 
landsbygden. 

Ny bebyggelse får inte försvåra för ett rationellt jord- och skogsbruk. Nya 
bebyggelsegrupper utan sammanhang bör inte tillskapas med hänsyn till areella näringar 
och landskapsbilden. Ny bebyggelse bör endast tillåtas inom eller i direkt anslutning 
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till befintliga bebyggelsegrupper och undvika placering på befintlig åker-, ängs- och 
betesmark. Ny bebyggelse ska placeras så att den är förenlig med landsbygdsnäringar 
som djurhållning. Bedömning ska göras från fall till fall utifrån gällande praxis.

Genom bebyggelseutveckling i anslutning till befintlig bebyggelse skapas också ett 
bättre underlag för kollektivtrafik på landsbygden och möjlighet att bevara och utveckla 
befintliga natur- och kulturvärden. 

Ett undantag är planerad bebyggelse vid Långsjön för bostadsändamål i form av 
fristående enfamiljshus och grupphusbebyggelse i sjönära läge. Ytterligare planläggning 
för bostadsändamål mellan Långsjön och Surahammars tätort bör undvikas. En sådan 
utveckling bör utredas med konsekvenser på möjligheten att utveckla verksamheter med 
omgivningspåverkan längs väg 66 samt risk för ökat bilberoende med pendling mot 
Västerås.

Ny bebyggelse utformas så att den anpassas till landskapskaraktär och 
bebyggelsestruktur. Vid förändringar och tillägg i den fysiska miljön bör stor hänsyn 
tas till lokala natur-, kultur- och landskapsvärden. Det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av byggnad, bebyggelsemiljö och landskapsbild med 
särskilda värden ska värnas genom val av plats, skala, form, färgsättning och material. 
Särskild hänsyn ska tas till utpekade byggnader, bebyggelsemiljöer och landskapsbilder 
vid detaljplaneläggning och bygglovgivning.  

Nybyggnation på landsbygden bör förbättra eller medverka till nya funktioner på 
landsbygden som stöttar lokal service och gemenskap utan att medverka till ett 
större bilberoende. Bebyggelseutvecklingen bör gynna befintligt näringsliv och skapa 
förutsättningar för utveckling av landsbygdsanknutna näringar.  

De fritidshusområden som finns i kommunen vid Långsjön, Magsjön och Glåpen 
ska bibehålla sin småskaliga karaktär. En omvandling av fritidshusområden till 
permanentboende ska inte ske då det ställer stora krav på teknisk försörjning och 
kommunal service. 

Bebyggelse bör i första hand lokaliseras i anslutning till kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. I lägen där enskild vatten- och avloppsförsörjning krävs ska 
relevant skyddsnivå tillämpas. Vid större etableringar med enskilt vatten och avlopp 
krävs en bedömning av risken för att ett nytt kommunalt verksamhetsområde behöver 
skapas på sikt. Se även avsnittet Teknisk försörjning.

4.3.2. Landsbygdsnäringar 
Det finns flera företag inom jord- och skogsbruk, besöksnäring och liknade som 
bedriver sin verksamhet på landsbygden. Det finns gott om plats för både storskaliga 
och småskaliga verksamheter. Planen avser att skapa goda förutsättningar för att stärka 
landsbygdsanknutet näringsliv.

Det ska finnas möjligheter för ett rationellt jord- och skogsbruk tillsammans med en 
småskalig jordbrukskultur där lokal livsmedelsförädling och matförsörjning främjas. 
Det ska också finnas möjligheter för företagare att utveckla övernattning, besöksmål, 
hantverk med mera som komplement till befintliga besöksmål. Kommunen ska även 
stimulera utvecklingen av tjänster och olika former av samverkan på landsbygden 
och stötta företagare genom upphandling av lokalt producerad mat till kommunens 
verksamheter samt tjänster som grönyteskötsel och snöröjning.

Läs mer
https://www.folkhal-
somyndigheten.se/
livsvillkor-levnadsvanor/
miljohalsa-och-halsoskydd/
tillsynsvagledning-halsoskydd/
tillsynsvagledning-miljobalken/
tillsynsvagledning-hasthallning/

https://www.boverket.se/
globalassets/publikationer/
dokument/2011/vagled-
ning-for-planering-for-och-in-
vid-djurhallning.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf
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4.3.3. Värdefulla miljöer för rekreation och besöksnäring
Stora sammanhängande naturområden med skogar, våtmarker, sjöar och otaliga stigar 
bildar en mångfald av större och mindre områden som är en tillgång för tätortsnära 
rekreation, rörligt friluftsliv och den naturnära besöksnäringen utöver sin ekologiska 
funktion. Sjöar och vattendrag i kommunen är också värdefulla för besöksnäringen då 
de är populära för sportfiske och båtturism. Det finns en stor mängd kulturmiljöer av 
varierande art. Vissa områden är skyddad natur enligt miljöbalken eller kulturmiljöer 
som skyddas genom bestämmelser i kulturmiljölagen.  

Det finns också många intressanta områden med värdefull natur, landskapsbild och 
kulturmiljö som inte skyddas genom förordnanden. Naturområden med ostörd karaktär 
kommer få en ökad betydelse i framtiden då de med största sannolikhet kommer 
att bli en bristvara. Det är viktigt att tillvarata och värna om dessa värden och att de 
tillgängliggörs genom information och tillfartsvägar.

I Plankarta Surahammars kommun på sida 50 finns större sammanhängande 
områden avgränsade som har särskild betydelse för kommunens utveckling. Utöver 
dessa områden finns en rad andra värdeområden, som naturreservat och andra 
utpekade statliga intressen. Dessa redovisas i kommunens och länsstyrelsens webbGIS 
samt i översiktsplanens kapitel 5 Allmänna intressen och tillhörande kartbilagor.

Kolbäcksåns dalgång
Kolbäcksåns dalgång utgör en miljö med samlade värden kopplat till Strömsholms 
kanal, vattenmiljön, natur- och kulturmiljövärden och landskapsbilden. Cykelleden går 
parallellt längs ån och Bruksleden passerar över ån i Ramnäs. Kolbäcksån är viktig för 
hantering av dagvatten och utgör också reservvattentäkt för Hallstahammar. Längs 
dalgången finns också en stor del av kommunens jordbruksmark. Stränderna längs ån 
i tätorterna behöver tillgängliggöras ytterligare. Åns vattenkvalitet ska förbättras och 
risken för översvämningar måste beaktas. Rekreationsstråket längs Kolbäcksån bör 
förbättras och utvecklas vidare. Stigar och leder ska bevaras och kompletteras med syfte 
att öka tillgänglighet till natur-, kultur- och friluftsvärden. Vid förändringar i dalgången 
ska stor hänsyn tas till landskapsbilden och kulturmiljöernas skönhetsvärden och 
pedagogiska värden. 

Gnienområdet vid ån är ett naturreservat och ett mycket populärt mål för skolklasser 
och föreningar. Här finns en av länets finaste fågelsjöar och för att få en bra utsikt över 
vatten, strandängar och fåglar finns det ett fågeltorn.  

Område för naturupplevelser och friluftsliv
I den östra delen av kommunen finns flera större Natura-2000 områden och 
naturreservat som är viktiga för tätortsnära rekreation och besöksnäring kopplat till 
naturupplevelser. Genom några av dessa går Bruksleden som också kopplar ihop denna 
del av kommunen med ett större område för friluftsliv i nordvästra delen.

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden 
sommaren 2014. I brandens spår växer ny grönska fram och djur och fåglar har vänt 
tillbaka. Det är både fascinerande och skrämmande att se hur dramatiskt naturens 
krafter har ändrat landskapet.

Fermansbo urskog erbjuder möjligheten att uppleva och se hur en mycket gammal skog 
som inte brukats på många år kan se ut. Men stora delar är våtmark och på vintern är 
det fantastisk att glida fram på skidor över de annars så svårframkomliga myrarna. 
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Rövalls- och Stingsmossen utgörs av två högmossar omgivna av blöta partier och fast 
mark med skog. Det finns en koja att övernatta i med grillplats och utedass. Det finns 
också rester från när försvaret använde Rövallsmossen som målskjutningsfält under 
andra världskriget. Enda sättet att nå reservatet är att vandra på Bruksleden som går 
genom reservatet på två olika ställen.  

I den västra delen av kommunen finns ett större område som är relativt obebyggt och 
ostört med värdefull natur, ålderdomliga kulturlandskap och goda förutsättningar för 
friluftsliv och naturturism. Detta område domineras av småsjöar, myrar och mossar 
samt större skogsområden. Det finns också mindre områden med ålderdomliga 
odlingslandskap.  

Vågsjön i den södra delen av området utgör en nationellt värdefull vattenmiljö. I norra 
delen av området passerar Bruksleden och knyter samman med rekreationsvärden öster 
om järnvägen. I området finns bland annat Usträngsbo och Ulvsbomuren som utgör 
intressanta målpunkter för besöksnäringen.

Detta område bör ges förutsättningar för utveckling av friluftsliv och turism särskilt 
kopplat till ostördhet. Skogsbruket bör ta hänsyn till dessa värden vid avverkning och 
föra en tät dialog med kommunen om lämplig hänsyn.

4.4. Transportinfrastruktur
I framtiden har tåg och bussar en betydligt högre andel i trafikmarknaden 
liksom gång- och cykelresande. Bergslagspendeln kommer att 
fortsätta försörja kommunen och spela en allt större roll i invånarnas 
dagliga liv samtidigt som man lätt och tryggt kan cykla till arbetet eller 
till något besöksmål ute på landsbygden. Alltså är huvudfokus för 
transportinfrastrukturens planering en ökad tillgänglighet samt en övergång 
till mer hållbara färdmedel.

För att lyckas så bör kommunen skapa bra underlag till kollektivtrafik genom att 
säkerställa att nya bostäder och arbetsplatser lokaliseras främst inom gångavstånd 
till tågstationer eller busshållplatser. En prioritet för kommunen är att underlätta 
för arbetspendling till Västerås med cykel och kollektivtrafik. Moderna tågset till 
Bergslagspendeln behöver prioriteras för att kollektivtrafiken ska fungera och vara 
attraktiv. Det är viktigt att hela sträckan Ludvika - Västerås, och vidare till Stockholm, 
fortsätter att utvecklas för att andelar ska kunna vinnas över från bil- till kollektivtrafik.
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Karta utveckling cykelstråk 

Karta förslag på övergripande cykelvägnät i Surahammars tätort 

Karta kollektivtrafikstråk
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Inriktningar:
• Utveckla Bergslagspendeln genom att investera i moderna tågset, höja 

turtätheten och modernisera tågstationerna för en högre standard gällande 
bekvämlighet och tillgänglighet.  

• Utveckla stomnätstrafik med några prioriterade kollektivtrafikstråk med 
hög turtäthet och god framkomlighet. I första hand berör det trafiken mot 
Västerås men på sikt bör även trafiken mot Fagersta ingå i ett stomnät. 

• Förbättra den kommunala lokaltrafiken med relativt hög turtäthet som 
binder samman tågstationer och stombusslinjer. Bussar och tåg bör 
synkroniseras för att kunna erbjuda korta bytestider mellan trafikslagen. 

• Samordna den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda som utgörs av 
färdtjänst och skolskjutstrafik.  

• Utveckla och förbättra cykelleden längs Kolbäcksån som kopplar samman 
tätorterna. Förbättra tillgängligheten på landsbygden genom att anlägga 
gång- och cykelvägar utmed de större vägarna för att skapa ett säkert och 
sammanhängande kommunalt gång- och cykelvägnät. Nätet bör länka 
samman tätorter, knutpunkter för kollektivtrafik samt målpunkter (skolor, 
idrottshallar, service etc.). Stråken kan nyttjas för både pendling och 
rekreation samt utgöra en resurs för turism.  

• En regional cykelled mellan Surahammar och Västerås längs väg 66 bör 
utvecklas. Arbetspendlingen till Västerås är omfattande och en cykelled 
skulle öka möjligheten för ett mer hållbart resande i kommunen.  

• Utveckla cykelstråk i orterna för att minska behovet av bilresor och öka 
möjligheten att resa kollektivt.  

• Satsa på en till- och ombyggnad av tåg- och busshållplatser samt resecentra 
för att därigenom höja attraktiviteten för att åka kollektivt. Tillgänglighet till 
hållplatserna ska också beaktas för att säkerställa bekväma och trygga resor 
till och från tätorten. 

• Verka för fler tågstopp i Västerås ytterkanter för att minska restiden till 
viktiga målpunkter.

• Behoven av fler mötesspår och nya industrispår för godstransporter på 
järnväg bör följas upp så att godstrafik kan utvecklas parallellt med utökade 
persontransporter.

• Barn, ungdomar och äldre bör kunna använda sig av den allmänna 
kollektivtrafiken på ett enkelt, tryggt och säkert sätt. Trafikmiljön bör 
planeras utifrån de oskyddade trafikanternas villkor för en trygg och säker 
förflyttning utmed gator och stråk.
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4.5. Teknisk försörjning
Inom de tekniska försörjningssystemen är strävan att göra investeringar som 
är anpassade efter invånarnas önskemål och behov på ett för miljön riktigt 
sätt.

4.5.1. Avfallshantering
Avfallshantering sköts av kommunalförbundet VafabMiljö på kommunens uppdrag. 
Avfallshanteringen handlar om avfallsrådgivning, information, insamling, transport, 
sortering, återvinning, energiutvinning, biologisk behandling, kompostering, rötning 
och deponering. Avfallet uppstår såväl i hushåll som i verksamheter. Kommunen 
ansvarar för att ta fram och sprida information om miljönyttan av att avfall inte 
uppstår och hur konsumenter kan minska mängden avfall som uppstår. Bygg- och 
miljönämnden har tillsynsansvaret enligt miljöbalken och prövar därför frågor om 
undantag från föreskrifter om avfallshanteringen. 

Surahammars kommun arbetar för en ökad resurshushållning. Hushåll och 
verksamheter i kommunen ska bidra till att öka återanvändningen, minska 
avfallsmängderna och sortera det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa 
sätt för en effektiv resursanvändning. Utsläpp från avfallshanteringen ska minska. 
Insamling och transporter vid avfallshanteringen ska vara optimala och höga miljökrav 
ska ställas på fordon och drivmedel. Avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas 
ska omhändertas på sådant sätt att människor och miljö skyddas på kort och lång sikt. 

Farligt avfall samlas in via de återvinningscentraler som finns i VafabMiljös region, så 
kallade Återbruk. Det finns i dagsläget en större återvinningscentral i Surahammar, 
som dock behöver ersättas inom de närmsta åren. Det finns en mobil central i Virsbo. 
I Ramnäs finns endast en central för trädgårdsavfall, men med önskan om utvecklade 
återvinningsmöjligheter. Det brännbara avfallet transporteras efter omlastning till 
förbränningsanläggningar med energiutvinning i och utanför regionen. Energin från 
avfallet kommer kommunen till godo som fjärrvärme från kraftvärmeverket i Västerås 
som levereras via Skultuna till Surahammars centralort. Insamling av matavfall sker 
främst via matavfallskvarnar som via avloppsnätet går till avloppsreningsverket för 
behandling via rötning. Slammet komposteras och levereras till extern jordtillverkare 
för tillverkning av anläggningsjord. Övrigt matavfall samlas in och transporteras till 
Västerås för produktion av biogas, som ger både ett klimatneutralt fordonsbränsle och 
rötrester som återförs till åkermarken. Deponirester skickas till Gryta avfallsstation 
i Västerås. Avfall från enskilda avloppsanläggningar hämtas idag från cirka 350 
abonnenter. Latrin hämtas från ett fåtal kunder och transporteras till biologisk 
behandling i anläggning utanför kommunen och slutprodukten återförs till åkermark. 
En ny avfallsplan har antagits för åren 2020-2030. I Avfallsplanen klargörs mål och 
aktiviteter för att vi ska arbeta oss uppåt i Avfallstrappan (EU:s avfallshierarki).

4.5.2. Kommunalt vatten och avlopp
Surahammars Kommunalteknik har i uppgift att producera, distribuera och sälja vatten 
och dessutom omhänderta spillvatten med vedertagen praxis för kvalité, miljöhänsyn 
och leveranssäkerhet samt med ett sådant ekonomiskt resultat att prissättningen över en 
längre period blir lägsta möjliga för kunden. 

Läs mer
EU-direktiv om avfall:
https://www.naturvardsverket.
se/Stod-i-miljoarbetet/Va-
gledningar/Avfall/Lagar-och-
regler-om-avfall/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
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Stora delar av kommunen är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, även på 
landsbygden i närheten av tätorterna. Det finns mycket bra tillgång till dricksvatten 
av god kvalitet i kommunen och export till grannkommunerna är möjligt. 
Vattenverket i Rävnäs tar ut grundvatten ur åsen och levererar till samtliga tätorter 
samt på landsbygden i närheten av Surahammar och längs Kolbäcksån. Det finns en 
överföringsledning till Skultuna för reservvatten. Flera fastigheter med enskilt avlopp 
har kommunalt vatten.  

Det finns två reningsverk i kommunen, ett i Surahammar och ett i Virsbo. Recipient för 
avloppsvattnet är Kolbäcksån och längre ner i systemet Mälaren som utgör vattentäkt 
för två miljoner människor. Allt vatten ingår i ett stort kretslopp där avloppsvatten 
så småningom blir dricksvatten. Därför har kommunen som mål att de viktiga 
näringsämnena ska återföras till kretsloppet genom att återanvända slammet från 
reningsverket som gödsel på åkrarna. Det förutsätter dock att avloppet inte innehåller 
miljöfarliga ämnen. I dagsläget komposteras slammet till anläggningsjord.  

Ledningsnätet ska ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt begränsa 
tillflödet av tillskottsvatten i form av regn-, grund- och dräneringsvatten till 
reningsverken, samt minimera bräddningarna orsakad av hydraulisk överbelastning. 
Avloppsverket i Haga behöver utvecklas med ett reningssteg för att kunna ta emot fler 
anslutningar när Surahammar utvecklas. Tillståndet gäller för utsläpp av avloppsvatten 
upp till 10 000 personekvivalenter (pe). En VA-plan ska tas fram som tydliggör mål, 
strategier och utvecklingsbehov för kommunalt vatten och avlopp.

4.5.3. Enskilda avlopp
Enskilda avlopp står för en betydande del av det totala närsaltläckaget till sjöar och 
vattendrag och orenat avloppsvatten innehåller även smitt- och miljöskadliga ämnen. 
Kommunens tillsynsarbete syftar till att minska dessa utsläpp och arbetet vilar dels på 
nationella och regionala miljökvalitetsmål som exempelvis: ingen övergödning, god 
bebyggd miljö samt grundvatten av god kvalitet och dels på EG:s ramdirektiv för 
vatten. 

Det finns ca 500 bebyggda fastigheter utanför det kommunala avloppsledningsnätet där 
flertalet inte har en godkänd avloppslösning. Det pågår inventering av enskilda avlopp i 
kommunen. Det finns en policy för hantering av enskilt avlopp som bör uppdateras på 
sikt.

Läs mer
http://www.suraham-
mar.se/download/18.
2d651a29157ee42ad-
ba39440/1477299705943/
Policy+enskilda+avlopp.pdf

Kretslopp av näringsämnen och vatten, Surahammars Kommunalteknik

http://www.surahammar.se/download/18.2d651a29157ee42adba39440/1477299705943/Policy+enskilda+avlopp.p
http://www.surahammar.se/download/18.2d651a29157ee42adba39440/1477299705943/Policy+enskilda+avlopp.p
http://www.surahammar.se/download/18.2d651a29157ee42adba39440/1477299705943/Policy+enskilda+avlopp.p
http://www.surahammar.se/download/18.2d651a29157ee42adba39440/1477299705943/Policy+enskilda+avlopp.p
http://www.surahammar.se/download/18.2d651a29157ee42adba39440/1477299705943/Policy+enskilda+avlopp.p
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Parken vid Virsbo herrgård
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Hälleskogsbrännans naturreservat, utkikstornet vid Grävlingsberget
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Kapitlet hanterar ställningstaganden till prioriterade statliga 
intressen och mellankommunala frågor.

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Kommunen 
ska redogöra i översiktsplanen för hur allmänna intressen av väsentlig betydelse ska 
hanteras.

Översiktsplanen ska särskilt redogöra för:
• Kommunens ställningstaganden till hur riksintressen ska tillgodoses och 

om kommunen har en avvikande mening eller en alternativ avgränsning av 
intresset.

• Hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas 
• Andra förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. 

Översiktsplanen ska också redogöra för kommunens syn på risken för skador på 
den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. 

Nedan redogör vi för hur riksintressen, miljökvalitetsnormer och andra intressen ska 
hanteras. I slutet på dokumentet hittar du en kartbilaga med allmänna intressen. För 
mer detaljerad information om allmänna intressen se kommunens webbGIS samt 
länsstyrelsens webbGIS och planeringskatalog. 

5.1. Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken
Ett riksintresse är ett nationellt anspråk på markanvändningen. Utpekade områden kan 
vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för olika näringar. 
Det är bara när någon vill ändra markanvändningen som ett riksintresse får betydelse. 
Vid prövning bedöms om åtgärden gör anspråk på ett riksintresse och om det kan 
skadas påtagligt av den nya markanvändningen. Översiktsplanen tillsammans med 
länsstyrelsens granskningsyttrande är vägledande för dessa beslut. I översiktsplanen 
redovisas hur kommunen tänker tillgodose riksintressen i samband med utveckling av 
kommunen. I översiktsplanen redogör kommunen för sin uppfattning av riksintressena 
och i förlängningen blir den en överenskommelse mellan stat och kommun hur 
dessa ska hanteras. Om länsstyrelsen är av en annan uppfattning framgår det av 
granskningsyttrandet.  

Planen tydliggör hur riksintressen förhåller sig till andra intressen men också hur 
avvägningar bör göras mellan oförenliga riksintressen. I dagsläget finns inga motstående 
intressen på översiktlig nivå enligt kommunens bedömning. Dock kan det uppstå behov 
av avvägningar i enskilda ärenden eller i frågor som ännu är okända.  

Allmänna intressen 
redovisas också publikt i 
länsstyrelsens webbGIS och 
planeringskatalog:
https://ext-geoportal.
lansstyrelsen.se/stan-
dard/?appid=7807aad-
c2ab547798a2918cf-
2433c0f3

https://ext-geodatakata-
log-forv.lansstyrelsen.se/
PlaneringsKatalogen/?filter=
(SpatialExtent%3DKom-
mun%3ASurahammar)&Splash-
Screen=no

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
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5.1.1. Riksintresse för naturvård
Riksintressen för naturvård finns framförallt i de större skogsområdena i kommunen. 
I kommunen finns för närvarande följande områden:

• Stora Flyten och Stormossen
• Gnien
• Rövallsmossen och Stingsmossen
• Seglingsbergsåsen
• Muren
• Färmansbo urskog, Krokmossen och Skennaren
• Gölmossen, Gottricksmossen, N Ringmossen och Höskovsmossen

Fyra av dessa är naturreservat och ingår dessutom i EU:s nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000. Dessa förordnanden innebär att områdenas värden är väl skyddade 
genom föreskrifter, skötselplan och bevarandeplan. Övriga områden har endast 
riksintressestatus.

Se karta Riksintresse naturvård 
på sida 98.

5.1.2. Natura 2000
Natura 2000-områden har en särställning i svensk lagstiftning då det är både riksintresse 
enligt 4 kap MB och naturreservat enligt 7 kap MB. Områdena är av internationellt 
intresse och beslutade av EU. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för 
att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. En verksamhet måste ha 
särskilt tillstånd om den riskerar att påverka livsmiljöer inom ett Natura 2000-område, 
eller medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning 
som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. 
Till skillnad från vanliga naturreservat görs en bedömning även utanför områdets 
geografiska avgränsning. Till exempel kan fåglar som ingår i Natura-2000-värdet störas 
av vindkraftverk direkt utanför området.  

Ställningstaganden

Kommunen avser att värna om de värden som riksintresseanspråken utgör. 

Kommunen har pekat ut områden översiktsplanen som har betydelse för naturvård och 
friluftsliv. I dessa ingår riksintressen för friluftsliv.

Ställningstaganden

Totalförsvaret har en särställning och går före alla andra intressen.

Natura 2000-områden har alltid företräde framför andra riksintressen med undantag 
från totalförsvaret. 

Kommunikationer har stor betydelse för kommunen. Utvecklingen av bättre vägar bör 
få företräde om det kan påverka ett annat riksintresse.

Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv samverkar ofta i de värden man vill värna om 
och avvägningar mellan dessa intressen kan göras från fall till fall.

Se karta Riksintresse naturvård 
på sida 98.
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Tillstånd från länsstyrelsen krävs för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 

I kommunen finns följande områden:

Art- och habitatdirektivet:
• Björkbacken 
• Djupebo 
• Fermansbo urskog 
• Kohagen 
• Rövallsmossen och Stingsmossen  
• Stora Flyten och Stormossen

Fågeldirektivet:
• Djupebo 
• Fermansbo urskog 
• Gnien 
• Stora Flyten och Stormossen 

5.1.3. Friluftsliv
Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem och är riksintresse för friluftsliv 
(U 4). Kanalen fungerar som farled från Mälaren till Smedjebacken. Kanalen, ån och de 
ingående större sjöarna används i stor omfattning av båtturister och kanotister. Ett stort 
antal sevärdheter av kulturhistorisk art (bergsbruk, järnhantering) finns längs farleden, 
liksom värdefulla naturmiljöer.  

Färnaområdet har särskilt goda förutsättningar för upplevelser och aktiviteter 
inom natur- och kulturmiljöer, friluftsliv och vatten. Det är en miljö med blockrika 
skogsmarker genomkorsad av sjöar, åar och stora myrkomplex som delvis 
har vildmarkskaraktär. Det finns flera naturreservat samt nyckelbiotoper och 
naturvärdeslokaler och bruksleden passerar genom området.  

Se karta Riksintresse friluftsliv på 
sida 99.

Ställningstaganden

Kommunen avser att värna om de värden som riksintresseanspråken utgör. 

Kommunen har pekat ut områden översiktsplanen som har betydelse för naturvård 
och friluftsliv. I dessa ingår Natura 2000-områden med undantag av Djupebo och 
Björkbacken.

Ställningstaganden

Kommunen avser att värna om de värden som riksintresseanspråken utgör. 

Strömsholms kanal och Färnaområdet utgör en viktig stomme i kommunens 
besöksnäring och bör vårdas som en resurs för kulturmiljövård, naturvård, besöksnäring 
och friluftsliv. Kommunen anser att staten bör ta över ansvaret för underhåll och skötsel 
av kanalen.

Kommunen har pekat ut områden i översiktsplanen som har betydelse för naturvård och 
friluftsliv. I dessa ingår riksintressen för friluftsliv.
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5.1.4. Kulturmiljö
Strömsholms kanalmiljö (U 7) utmed Kolbäcksån och dess sjösystem är riksintresse för 
kulturmiljövården. Järnbruks- och kommunikationsmiljö i sammanflätat transport- och 
produktionssystem med landets näst äldsta kanal. 

Kolbäcksån utgör ett värde för både kulturmiljö och friluftsliv och det finns flera 
mindre områden av betydelse för naturvård längs ån. Dessa värden förstärker varandra 
och bör vårdas som resurs samtidigt som kanalens potential för besöksnäring tas 
tillvara.

Se karta Riksintresse 
kulturmiljövård på sida 100.

Ställningstaganden

Kommunen avser att värna om de värden som riksintresseanspråken utgör. 

Strömsholms kanal utgör en viktig stomme i kommunens besöksnäring och bör vårdas 
som en resurs för kulturmiljövård, naturvård, besöksnäring och friluftsliv. 

Kommunen bör upprätta detaljplan för del av Surahammar – Surahammars 
brukssamhälle – där riksintresse för kulturmiljövården säkerställs.

Kommunen bör upprätta områdesbestämmelser för Ramnäs brukssamhälle – där 
riksintresse för kulturmiljövården säkerställs.

Kommunen bör upprätta detaljplan för Virsbo brukssamhälle, herrgård och brukskyrka – 
där riksintresse för kulturmiljövården säkerställs.

5.1.5. Kommunikationer
Väg 66 är riksintresse för kommunikationer och är en viktig förbindelse mellan 
nationella stamvägnätet i Bergslagen och Västerås hamn.

Länsjärnvägen Ludvika – Ramnäs – Kolbäck har stor betydelse för genomgående 
godstrafik från stomnätet och sammanlänkar Bergslagsbanan med Godsstråket 
genom Bergslagen med Mälarbanan och stråket Sala – Oxelösund. På banan går också 
Bergslagspendelns persontrafik.

Västerås flygplats är av riksintresse för luftfart. Flygplatsens Minimum Sector Altitude 
- påverkande ytor berör hela Surahammars kommun. Luftfarten utvecklar just nu 
metodiken ”gröna inflygningar” där man flyger kortast möjliga väg med motorerna på 
tomgång, för att spara bränsle och minska miljöpåverkan. Höga hinder nära flygplatsen 
minskar möjligheten att tillämpa dessa. Därför bör samråd hållas med Luftfartsverket 
om höga objekt i kommunen. 

Se karta Riksintresse 
kommunikationer på sida 101.

Ställningstaganden

Kommunikationer har stor betydelse för kommunen. Utvecklingen av bättre vägar och 
järnvägar bör få företräde om det kan påverka ett annat riksintresse. Undantag görs för 
totalförsvaret och Natura 2000-områden som alltid har företräde.

Luftfartsverket ska höras för alla objekt som överstiger 20 meters höjd.
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5.1.6. Totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) 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 kan det finnas 
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 riksintresse för totalförsvar.
 
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess 
och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt 
högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort.

Alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. Detta 
gäller även områden som ska pekas ut som lämpliga för etablering av vindkraft i till 
exempel en fördjupad översiktsplan.

Ställningstaganden

Totalförsvaret har en särställning och går före alla andra intressen.

Samråd ska alltid ske i plan‐, miljö‐ och bygglovsärenden med Försvarsmakten 
eftersom det kan finnas dolda objekt.
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Ställningstaganden

Bostadsbebyggelse på åkermark bör tillåtas endast för utveckling av tätorterna.

Ny bebyggelse på landsbygden bör så långt det är möjligt undvika att lokaliseras på 
potentiell jordbruksmark (åker-, ängs- och betesmark) men kan tillåtas som enstaka 
tillägg i befintlig bebyggelsemiljö.

Åkermark som är ur drift bör användas för ändamål som medger återgång till jordbruk i 
framtiden. Det kan till exempel röra sig om energiskog, anläggning av våtmark eller vall 
och bete.

Kommunen bör verka för en god relation med större skogsägare så att slutavverkning 
av skog kan anpassas till behov för besöksnäring och friluftsliv.

5.2. Särskilda markanvändningsintressen enligt 
3 kap miljöbalken
Utöver utpekade områden för olika riksintressen finns särskilda markanvändning-
sintressen som är av nationellt intresse men som inte är geografiskt avgränsade. Detta 
berör större mark- och vattenområden som är obetydligt påverkade, ekologiskt särskilt 
känsliga områden, brukningsvärd jordbruksmark samt skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen. Kommunen kan i översiktsplanen redogöra för sin avsikt med dessa 
områden.

5.2.1. Areella näringar
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Bebyggelse eller anläggningar bör endast 
utvecklas om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Rationellt 
skogsbruk bör inte försvåras i områden av intresse för skogsnäringen.  

Konflikter kan uppstå mellan skogsbruket och friluftslivsintressen. I områden med 
höga värden för friluftsliv bör avvägningar göras mellan rationellt skogsbruk och 
förutsättningar för friluftsliv så att båda verksamheter kan bedrivas. Det kan till exempel 
innebära att större stigar och vandringsleder bevaras i skogar som ska slutavverkas.  
Områden med högt bebyggelsetryck där avvägningar behöver göras är framför allt 
Olberga och Framnäs söder om Surahammar centralort. När kommunen utreder 
förutsättningar för LIS-områden bör avvägningar mot de areella näringarna göras. 
Kartan Jordbruksmark på sida 102 visar översiktligt större områden med aktivt 
brukad åkermark, betes- och hagmarker för år 2020. Dessa områden bedöms utgöra 
jordbruksmark som enligt 3 kap 4 § miljöbalken är av nationell betydelse. Kartan kan 
användas som underlag vid bedömning av ny bebyggelse samt för uppföljning av 
jordbruksmark i kommunen.

Se karta Jordbruksmark på sida 
102.

5.2.2. Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön bör så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 

Se karta Stora opåverkade 
områden på sida 103.
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Ställningstaganden

Kommunen har identifierat områden som har betydelse för naturvård och friluftsliv i 
översiktsplanen som också är relativt ostörda i sin karaktär.  

I dessa områden bör anpassning av andra intressen som skogsavverkning och 
etablering av näringar göras i relation till friluftslivet och besöksnäringen.  

Dessa områden bör skyddas mot nya större exploateringsföretag.  

Ny bebyggelse kan tillåtas som enstaka tillägg i befintlig bebyggelsemiljö.

Kommunen har gjort en analys av områden som inte påverkas av vägar, bebyggelse 
och exploateringsföretag, se karta. Analysen har utgjort underlag för identifiering av 
områden där friluftsliv och besöksnäring med inriktning på lugn och ro får utrymme.

Den västra delen av kommunen utgörs till stora delar av oexploaterad skogsmark som 
är fina friluftsområden. Sydvästra delen av kommunen innehar större områden som 
också är relativt tysta. I östra delen av kommunen finns flera naturreservat som också är 
relativt ostörda i sin karaktär.  

Området i nordvästra delen av kommunen (Färnaområdet), jordbruksområdet Lisjö-
Elingbo samt skogsområdet öster om tätorterna bör så långt det är möjligt fortsätta att 
vara relativt opåverkade av större exploateringsföretag. 

5.2.3. Ekologiskt särskilt känsliga områden
I kommunen finns flera områden och naturtyper som är ekologiskt särskilt känsliga. 
En översyn av utpekade områden i tidigare översiktsplan bör göras. I kommunen finns 
följande naturtyper som är särskilt känsliga: 

• Försurade och försurningskänsliga områden 
• Områden särskilt påverkade av föroreningar 
• Områden med utrotningshotade arter 
• Områden med speciella biologiska produktionsbetingelser 
• Kulturlandskap och gräsmarker med lång obruten hävd opåverkade av 

handelsgödsel 
• Ädellövskog och urskogslik naturskog 
• Våtmarker med särskilda ekologiska värden 
• Sjöar och vattendrag med särskilt hög vattenkvalitet och särskilda ekologiska 

värden 
• Häckningsområden och rastplatser för fåglar 
• Viktiga reproduktionsområden och vandringsvägar för fisk 
• Restbiotoper av särskilt ekologiskt värde 

Ställningstaganden

Kommunen bör arbeta kontinuerligt med att identifiera och skydda områden med 
ekologiska värden i samband med en plan för gröna och blå värden.

Hänsyn bör tas till ekologiskt känsliga områden vid tillståndsgivning samt i jord och 
skogsbruk.

Olika skyddsformer bör bildas för att skydda områden av hög status.
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5.3. Miljökvalitetsnormer

5.3.1. Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft avser all utomhusmiljö med undantag 
för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns 
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära 
ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta 
miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att 
tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Kontrollen sker i form av 
mätning, modellering eller objektiv skattning beroende på luftkvalitetssituationen. Om 
luftkvaliteten är okänd eller mätdata inaktuella bör enklare mätningar eller beräkningar 
genomföras för att få en tydligare bild av vilken omfattning av kontroll som krävs. 
Kommunens tätorter är små och relativt glest bebyggda vilket innebär att luftkvaliteten 
sannolikt ligger inom normen. En beräkning av risk för överskridande behöver dock 
göras för att avgöra om kommunen behöver komplettera med mätningar. 

Läs mer
Naturvårdsverket. Se – Miljö-
kvalitetsnormer för utomhusluft

Luftkvalitetsförordning 
https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/luftk-
valitetsforordning-2010477_sfs-
2010-477

Ställningstaganden

Enligt en objektiv bedömning uppnås gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft inom 
hela kommunen.

En beräkning av risk för överskridande av miljökvalitetsnormen bör göras innan faktiska 
mätningar genomförs. Lämpliga mätplatser bör också undersökas.

5.3.2. Buller
Väg 66, väg 252, väg 233 och järnvägen genom kommunen genererar idag trafikbuller 
inom kommunen. Även övriga vägar är källa till buller. För tågbuller utmed hela 
järnvägssträckningen inom kommunen har en kartläggning gjorts i början av 2000-talet 
av dåvarande Banverket. Industri- och annat verksamhetsbuller förekommer också.  

För kommuner med mer än 100 000 invånare finns en skyldighet att kartlägga buller 
och upprätta åtgärdsprogram, men även i mindre kommuner ska strävan vara att 
begränsa buller. Som grundregel ska åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas 
om man kan befara att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön 
föreligger eller kan uppstå. Allmänna råd har ersatts av riktvärden som publiceras 
på naturvårdsverkets hemsida utifrån vilken verksamhet som bullrar. Det kan vara 
byggarbetsplatser, störande verksamheter, flygtrafik, motorbanor, skjutbanor/skjutfält, 
vindkraft, väg och spårtrafik, samt nybyggnation av vägar och järnvägar. Riktvärden för 
omgivningsbuller finns för bostäder, vård- och undervisningslokaler, skolgårdar samt 
områden för rekreation och friluftsliv. Folkhälsomyndigeten ger ut allmänna råd om 
buller inomhus som bör beaktas vid planering och byggande. Om riktvärden utomhus 
uppfylls finns goda förutsättningar för att uppfylla riktvärden inomhus.  

Läs mer
Naturvårdsverket.se - Vägled-
ningar om buller i samhället 
http://www.naturvardsverket.
se/Stod-i-miljoarbetet/Vagled-
ningar/Buller/

Naturvårdsverkets vägledning 
om skolgårdar:
https://www.naturvardsverket.
se/Stod-i-miljoarbetet/Va-
gledningar/Buller/Buller-pa-
skolgard/

Förordning om omgivningsbuller 
https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/
forordning-2004675-om-om-
givningsbuller_sfs-2004-675
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
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Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Sedan 
2 januari 2015 kan beräknade bullervärden anges i planbeskrivning till detaljplan om 
det handlar om bostadsbyggnader samt i bygglovet om det är utanför detaljplanelagt 
område. Det innebär att tillsynsmyndigheten inte kan besluta om föreläggande eller 
förbud så länge värdena underskrids. 

Kommunen har också möjlighet att identifiera bullerfria områden, så kallade tysta eller 
lugna områden, som en kvalitet för natur- och kulturmiljöer samt rekreationsområden. 
Se även avsnittet ”Stora opåverkade områden”. 

Läs mer
Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 
http://www.riksdagen.se/
sv/Dokument-Lagar/Lagar/
Svenskforfattningssamling/
Svensk-forfattningssam-
ling-201_sfs-2015-216/

Ställningstaganden

Antalet invånare som är störda av buller i sin boendemiljö bör totalt sett minska. 

Riktvärden ska tillämpas vid planläggning, bygglov och förhandsbesked för ny 
bebyggelse. Om det är lämpligt ska bullervärden anges i planbeskrivningen. 

Kommunen har identifierat områden som har betydelse för naturvård och friluftsliv i 
översiktsplanen som delvis uppfyller kraven på tysta miljöer.

5.3.3. Miljökvalitetsnormer för vatten
Hav- och vattenmyndigheten är ansvarig för vattenförvaltningen i Sverige som genom 
vattendelegationer i respektive distrikt som beslutar om miljökvalitetsnormerna 
för en vattenförekomst. En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en 
vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Normen ställer krav på ekologisk 
och kemisk kvalitet i ytvatten, och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för 
grundvatten.  Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå kvalitetskravet 
god status. Det finns också ett icke-försämringskrav. Normen anger en lägstanivå på 
vattenkvaliteten och vattenförekomsten får inte påverkas så kvaliteten blir sämre än den 
status som anges i normen.  

En vattenförekomst ska uppnå god status vid en bestämd tidpunkt, om inte 
vattendelegationen beslutat om undantag. En vattenförekomst kan ha naturliga 
förhållanden eller kan ha påverkats så mycket av mänsklig verksamhet att den trots 
åtgärder inte kan uppnå miljökvalitetsnormen. Undantagen kan innebära en tidsfrist 
eller mindre stränga kvalitetskrav.  

Under varje förvaltningscykel på fyra år görs statusklassningar, förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram för vattenförekomsterna inom varje distrikt. I åtgärdsprogrammet 
framgår vad kommunerna behöver bidra med för att miljökvalitetsnormerna ska klaras 
och att vattenstatusen inte ska försämras.  

Kommunen ska säkerställa att miljökvalitetsnormer uppfylls när de prövar ett 
ärende som berör mark- och vattenanvändning. Kommunen ska rapportera till 
Vattenmyndigheten de åtgärder som vidtas för att förbättra den ekologiska statusen hos 
sjöar och vattendrag. Kommunen ska också prioritera åtgärder i de vatten som riskerar 
att inte uppnå god ekologisk och/eller god kemisk status. Dessa krav kan innebära 
begränsningar vid t ex planläggning och exploatering.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2015-216/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2015-216/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2015-216/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2015-216/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2015-216/
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Miljökvalitetsnormer finns för sjöar, vattendrag och grundvatten inom kommunen. 
Surahammars kommun omfattas av Norra Östersjöns vattendistrikt. Kommunens sjöar 
och vattendrag ingår i Kolbäcksåns, Köpingsåns och Svartåns avrinningsområden. Se 
länkar till vänster för mer information.

Inom Kolbäcksåns vattensystem är många sjöar och vattendrag försurade eftersom 
avrinningsområdet till stor del utgörs av skogsmark på moränmark med dålig 
buffringskapacitet. Huvudfåran i Kolbäcksån är inte försurad. Miljögifter i form av 
kvicksilver och andra metaller är vanligt förekommande i sedimenten. Vattensystemet 
är starkt påverkat av fysiska förändringar som dammar, slussar etc. I Köpingsåns 
avrinningsområde ingår sjöarna Glåpen, Norrsjön, Sörsjön, Gryten och Vågsjön. 
Inom kommunen finns tre vattenkraftstationer i Kolbäcksån. Samtliga ägs och drivs 
av Mälarenergi. Kolbäcksån nedströms Haga utgör dricksvattenförekomst enligt 
dricksvattenförordningen. Detta vatten utgör också recipient för reningsverket i Haga. 
Kolbäcksåns vattenförbund gör undersökningar i vattendragen i kommunen och 
levererar årliga rapporter. 

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt, där Surahammars kommun ingår, är övergödning 
ett av de största miljöproblemen. Ett samordnat recipientkontrollprogram finns 
fastställt för Kolbäcksån vilket innefattar provtagning av vattenkemi, växtplankton och 
bottenfauna. Inom Surahammars kommun finns provtagningsstationer vid inloppet till 
Virsbosjön samt vid Östersjön i söder. 

Provresultaten visar hur fosfor- och kvävehalterna ökar nedströms i systemet där 
det största fosfortillskottet sker nedströms Fagersta där Kolbäcksån rinner genom 
jordbruksmarker. Tillskottet av näringsämnen kommer från enskilda avlopp, 
kringliggande jordbruksmarker, utsläpp från kommunala reningsverk samt industrin i 
området. Från Kolbäcksån transporteras sedan näringsämnena vidare till Mälaren som 
har en förhöjd belastning av näringsämnen. Övergödningen ger konsekvenser som 
igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomning samt syrgasbrist i bottnar vilket på 
sikt leder till utarmning av den biologiska mångfalden. 

Vattenmyndigheten har pekat ut större sjöar och vattendrag som indikerar på 
övergödning utifrån en mängd olika parametrar. De sjöar och vattendrag som inte 
gett några indikationer på övergödning är Virsbosjön, Nybrobäcken samt Kolbäcksån 
(mellan Lilla Nadden och Gnien).  

Utsläpp från jordbruksmark som bidrar till övergödning övervakas genom kontroll av 
de dokument som finns hos verksamhetsutövaren gällande spridningsmängder i relation 
till gällande lagstiftning. Tillsyn sker främst hos de verksamhetsutövare som är tillstånd- 
och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. 

Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde eller 
där allmänheten har tillträde görs till miljökontoret som handlägger och beslutar om 
villkor för verksamheten. 

Enligt den senaste statusbedömningen uppnår stora delar av kommunens ytvatten 
endast måttlig ekologisk status. Vågsjön är det enda vatten som uppnår god ekologisk 
status. Vågsjön är även utpekad som en nationellt värdefull vattenmiljö. En plan för 
bevarande och restaurering av Vågsjön har beslutats av Länsstyrelsen i december 2008. 
Det finns också ett antal vatten som har otillfredsställande ekologisk status. 

Läs mer
https://www.vattenmyn-
digheterna.se/vattenfor-
valtning/miljokvalitetsnorm-
er-for-vatten.html

Statusklassningar görs kontinu-
erligt av vattenmyndigheten. 
På VISS, vatteninfromationssys-
tem Sverige, finns detaljerad 
information om alla vattenföre-
komster och statusklassningar 
från de tre förvaltningscyklerna. 
På Enkla vattenkartan kan man 
hitta den senaste klassningen. 
Tidigare klassningar nås genom 
den detaljerade informationen 
om varje vattenförekomst: 
https://viss.lansstyrelsen.se/
Maps.aspx

Vägledningar för vattenförvalt-
ning:
https://www.havochvatten.
se/hav/vagledning--lagar/
vagledningar.html

Information om avrinningsom-
råden samt vattenförekomsters 
status och vattenförvaltningen 
finns via VattenInformationSys-
temSverige (VISS):
https://viss.lansstyrelsen.se/

Vattenmyndighetens hemsida:
https://www.vattenmyn-
digheterna.se/

https://www.havochvatten.se/
geodatahavvardefullavatten-
havvardefullavatten.html

Förordningar kopplade till 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 
miljöbalken:
https://www.naturvardsver-
ket.se/Stod-i-miljoarbetet/
Rattsinformation/Miljobalken/
Forfattningar-med-stod-av-mil-
jobalken/Kapitel-5---Miljok-
valitetsnormer/

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html
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https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar.html
https://viss.lansstyrelsen.se/
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https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html
https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Forfattningar-med-stod-av-miljobalken/Kapitel-5---Miljokvalitetsnormer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Forfattningar-med-stod-av-miljobalken/Kapitel-5---Miljokvalitetsnormer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Forfattningar-med-stod-av-miljobalken/Kapitel-5---Miljokvalitetsnormer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Forfattningar-med-stod-av-miljobalken/Kapitel-5---Miljokvalitetsnormer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Forfattningar-med-stod-av-miljobalken/Kapitel-5---Miljokvalitetsnormer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Forfattningar-med-stod-av-miljobalken/Kapitel-5---Miljokvalitetsnormer/
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Sedan förra förvaltningscykeln har flera vattenförekomster i kommunen fått försämrad 
status. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomsterna måste ske 
kontinuerligt. Åtgärder behövs både på befintliga verksamheter och i handläggning av 
förändringar i mark- och vattenanvändningen.  

År 2006 sammanställde Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet 
tillsammans med länsstyrelserna inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag områden med Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer ur 
natur-, fisk-/fiske- och kulturmiljövårdssynpunkt. Syftet med Värdefulla vatten var 
att erhålla underlag för arbete med skydd och restaurering enligt miljökvalitetsmålets 
delmål 1 och 2 som löpte fram till 2010. Värdefulla vatten har fungerat som nationellt 
prioriteringsunderlag för skydd av värdefulla sjöar och vattendrag. Komplettering av 
materialet och en revidering av den nationella strategin pågår. Inom kommunen finns 
två värdefulla vatten identifierade, Kolbäcksån och Vågsjön. Båda dessa vatten ingår i 
områden som kommunen identifierat i översiktsplanen som har betydelse för naturvård 
och friluftsliv. 

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och klassas som en mänsklig rättighet. För 
att trygga tillgången på grundvatten av god kvalitet är det angeläget att långsiktigt 
skydda kommunens grundvattenförekomster. Om en förorening skulle nå någon av 
kommunens grundvattentäkter skulle det få stora konsekvenser för alla invånare. Om 
dricksvattnet blir otjänligt krävs akuta lösningar som kokning av vatten eller tillförsel av 
dricksvatten utifrån. I riktigt allvarliga lägen kan vattnet behöva renas under lång tid och 
i värsta fall ett nytt vattenverk byggas. 

För de kommunala vattenverken finns skyddsområden och föreskrifter för skydd av 
grundvattnet. Kommunens vattenverk i Rävnäs nyttjar i huvudsak grundvatten från 
Strömsholmsåsen vid Magsjön. En ny vattenledning från Surahammar till Skultuna 
finns för att säkra upp dricksvatten vid behov i grannkommunen. Vid det gamla 
vattenverket i Färmansbo finns idag en reservanläggning för reservdrift.

Ställningstaganden

Kommunen bör aktivt arbeta för att vidta åtgärder enligt vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram och bevaka och föreslå åtgärder för de vatten som inte uppnår god 
status.

Miljökvalitetsnormerna och det s.k. icke-försämringskravet för alla vattenförekomster 
ska beaktas i den fysiska planeringen.

Miljökvalitetsnormerna för vatten ska särskilt beaktas i samband med upprättande av 
detaljplaner och i exploateringsprojekt som berör vattenfrågor.

Kommunen ska värna om vattenförekomsterna ur ett natur- fisk- och 
kulturmiljövårdssynpunkt.

Samordning ska ske med grannkommuner inom arbetet med vattenförvaltningen. 

Risk för förorening av vattentäkt vid till exempel en översvämning bör utredas och 
hanteras i en VA-plan.
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5.4. Andra förhållanden av väsentlig betydelse
Inom kommunen finns andra utpekade värden i inventeringar, program och planer 
som alltid bör beaktas i samband med planering och lovgivning. Dessa värden finns 
redovisade i kommunens webbGIS. Nedan redovisas särskilda värden som har 
betydelse för framtida mark- och vattenanvändning samt utveckling av den byggda 
miljön.

5.4.1. Natur och friluftsliv
Inom kommunen finns fjorton naturreservat. Naturintressen kan också skyddas genom 
ett Naturvårdsavtal, som tecknas mellan Skogsstyrelsen och markägare som är särskilt 
intresserade av naturvård i syfte att bevara, utveckla eller skapa områden med höga 
naturvärden. I kommunen finns sex områden som berörs av detta avtal. Områdena har 
en storlek på cirka 2 till 6 hektar och avtalstiden varierar mellan ett och femtio år.  

Andra naturintressen att ta hänsyn till är nyckelbiotoper som ger ett visst skydd åt 
missgynnade och hotade arter som kan komma att påverka den biologiska mångfalden. 
Om en nyckelbiotop ska kunna skyddas långsiktigt krävs naturreservat, biotopskydd 
eller naturvårdsavtal. Det finns också en mängd naturvärden som inte har något 
formellt skydd men som har stor betydelse för kommunens besöksnäring och 
rekreation.  

Värden för natur och friluftsliv är en viktig del i kommunens utveckling av landsbygden 
med besöksnäring och rekreation. Tre områden inom kommunen har särskilt stor 
betydelse och ingår i områden som kommunen identifierat i översiktsplanen som har 
betydelse för naturvård och friluftsliv:  

• Hälleskogsbrännan - Hälleskogsbrännan är en del av det område som 
drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. I brandens spår 
växer ny grönska fram och djur och fåglar har vänt tillbaka. Det är både 
fascinerande och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter har 
ändrat landskapet. 

• Fermansbo urskog - Reservatets namn avslöjar delvis vad området erbjuder, 
för som besökare i Fermansbo urskog finns möjligheten att uppleva och se 
hur en mycket gammal skog som inte brukats på många år kan se ut. Men 
stora delar är våtmark och på vintern är det fantastisk att glida fram på 
skidor över de annars så svårframkomliga myrarna. 

• Gnien - Området är ett mycket populärt mål för skolklasser och föreningar. 
Här finns en av länets finaste fågelsjöar och för att få en bra utsikt över 
vatten, strandängar och fåglar finns det ett fågeltorn.  

Ett viktigt mål för kommunens naturvårdsarbete och för att bidra till uppfyllandet 
av bl.a. miljömålet om biologisk mångfald, är att prioritera säkerställandet av de 
riksintressen som inte redan har ett fullgott skydd. Detta kan ske genom att bilda fler 
naturreservat.  

Biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden är ängs- och betesmarker, skogar 
med lång trädkontinuitet samt orörda kärr- och myrkomplex. En fortsatt hävd är ofta 
nödvändig för att odlingslandskapens värden ska bestå samt att dikningar inte sker som 
kan påverka kärr och myrars flora och fauna. Skogsmarkerna kan utvecklas genom att 
kommunen verkar för miljöcertifierade skogsbruk, ”gröna skogsbruksplaner” och att 
områden med naturskog fortsatt kan utvecklas fritt. 

Se karta Skyddad natur på sida 
105.

Se karta Naturvärden på sida 
106.

Läs mer
Regional Naturvårdsplan för 
Västmanlands län 2015:
https://www.lansstyrelsen.se/
download/18.6ae610001636 
c9c68e516209/1527239012 
382/Rapport2015-18-Natur 
vardsplan-2015.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516209/1527239012382/Rapport2015-18-Naturvardsplan-2015.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516209/1527239012382/Rapport2015-18-Naturvardsplan-2015.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516209/1527239012382/Rapport2015-18-Naturvardsplan-2015.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516209/1527239012382/Rapport2015-18-Naturvardsplan-2015.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516209/1527239012382/Rapport2015-18-Naturvardsplan-2015.pdf
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Ställningstaganden

Kommunen bör arbeta kontinuerligt med att identifiera och skydda områden med 
natur- och friluftslivsvärden. 

Kommunen bör verka för att den biologiska mångfalden säkerställs inom ängs‐ och 
betesmarker, skogar med lång trädkontinuitet samt orörda kärr‐ och myrkomplex.

5.4.2. Kulturmiljöer och landskapsbild
Inom kommunen finns en mängd värdefulla områden kopplade till kulturmiljövärden 
och landskapsbild. Dessa kopplar i stor grad till bruksmiljöer och ålderdomliga 
odlingslandskap samt till Strömsholms kanal. Områden med värdefull landskapsbild har 
identifierats av kommunen längs Kolbäcksån. 

Byggnadsminne för Strömsholms kanal finns i Seglingsberg, Ramnäs bruk och 
Surahammars bruk. Ramnäs kyrka, Sura kyrka och Virsbo kyrka är utpekade som 
kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Det finns flertalet byggnader 
upptagna i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och en mängd fornlämningar. 
Dessa har alla särskilt skydd enligt kulturmiljölagen.  

Enligt plan- och bygglagen gäller följande förbud mot förvanskning samt krav på 
underhåll och varsamhet:  

• En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

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

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

• Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så 
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Äldre bebyggelsemiljöer finns beskrivna i Regionalt kulturminnesvårdprogram för 
Västmanlands län. Samtliga finns också upptagna i Kulturminnesvårdsprogram för 
Surahammars kommun. De värderingar som då gjordes är i huvudsak giltiga än i dag. 

Följande objekt är beskrivna som kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och 
miljöer: 

• Del av Surahammar samhälle 
• Ramnäs brukssamhälle 
• Virsbo brukssamhälle och brukskyrka 
• Ramnäs Kyrkby 
• Västsura 
• Lisjö  
• Sörby-Trugsbo  
• Rävnäs 

Se kartor Kulturmiljövärden från 
sida 108 till sida 111.

Läs mer
Regionalt kulturminnesvårdpro-
gram för Västmanlands län. 

Kulturminnesvårdsprogram för 
Surahammars kommun.

Kulturhistorisk bebyggelseinven-
tering av Surahammars, Ramnäs 
och Virsbo tätorter. Västman-
lands länsmuseum.

Avtryck av den industriella 
utvecklingen - inventering i 
Västmanlands län: 
https://www.lansstyrelsen.se/
download/18.76f16c3d1665e 
ba4c3e7978/153984647520 
5/Avtryck%20av%20den%20 
industriella%20utvecklingen%20 
i%20V%C3%A4stmanlands%20 
l%C3%A4n.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e7978/1539846475205/Avtryck%20av%20den%20industriella%20utvecklingen%20i%20V%C3%A4stmanlands%20l%C3%A4n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e7978/1539846475205/Avtryck%20av%20den%20industriella%20utvecklingen%20i%20V%C3%A4stmanlands%20l%C3%A4n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e7978/1539846475205/Avtryck%20av%20den%20industriella%20utvecklingen%20i%20V%C3%A4stmanlands%20l%C3%A4n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e7978/1539846475205/Avtryck%20av%20den%20industriella%20utvecklingen%20i%20V%C3%A4stmanlands%20l%C3%A4n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e7978/1539846475205/Avtryck%20av%20den%20industriella%20utvecklingen%20i%20V%C3%A4stmanlands%20l%C3%A4n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e7978/1539846475205/Avtryck%20av%20den%20industriella%20utvecklingen%20i%20V%C3%A4stmanlands%20l%C3%A4n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e7978/1539846475205/Avtryck%20av%20den%20industriella%20utvecklingen%20i%20V%C3%A4stmanlands%20l%C3%A4n.pdf
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• Säter 
• Bryggeriet 
• Seglingsberg  
• Gammelby 
• Skrampbo 
• Dalkarlstorp-Trundhem 
• Näs 
• Hökebo 
• Utsträngsbo 
• Ulvsbomuren 

Inom ramen för kulturmiljölagen har senare tiders bebyggelse eller bebyggelsemiljöer 
efter början av 1900-talet inte uppmärksammats eller värderats. Ett exempel på 
modernare kulturarv är det som betecknas som modernismens byggda kulturarv. 
Västmanlands länsmuseum har på uppdrag av Surahammars kommun genomfört en 
kulturhistorisk bebyggelseinventering av den modernistiska bebyggelsen i Surahammars, 
Ramnäs och Virsbos tätorter. Klassificeringar av de kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelsemiljöerna utformats på tre nivåer – kulturhistoriskt mycket värdefull 
bebyggelse, kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse samt bebyggelse 
med karaktärsskapande värden. Bebyggelseinventeringen omfattar 22 områden.  

Ställningstaganden

Värdefulla kultur‐ och rekreationsmiljöer bör bevaras och utvecklas, även sådana 
områden som har potential för besöksnäring eller betydelse för kommunens invånare.

Den kulturhistoriska bebyggelsen ska värnas både som enskilda byggnader och i sitt 
miljömässiga sammanhang.

Kulturmiljöerna kan stärka Surahammars kommuns identitet och attraktionskraft. Stor 
hänsyn bör tas till landskapsbilden, dess skönhetsvärden och dess pedagogiska 
värden för förståelsen av kulturmiljöer vid förändringar i den fysiska miljön. Åker‐, ängs‐ 
och hagmarker bör så långt det är möjligt bibehållas öppna genom jordbruk och 
djurhållning.

Ett nytt kulturmiljöprogram ska tas fram som behandlar både äldre kulturmiljöers och 
moderna bebyggelsemiljöers värden.

Äldre kulturmiljövärden säkerställs genom att:

• Vid bygglovsprövning ta hänsyn till områdenas kulturmiljövärden så att 
förändring av befintlig bebyggelse sker med varsamhet.

• Ny bebyggelse anpassas till befintlig vad gäller lokal byggnadstradition, 
färg, form, material.

• Omfattande/stora landskapsförändrande åtgärder undviks.

• Byggnader för jord- och skogsbrukets behov anpassas till landskapsbild 
och miljö.

• Äldre gränsmarkeringar och hägnader underhålls.

• De gamla vägsystemen bevaras.
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• Alléer bibehålls och vårdas. För alléer gäller även generellt biotopskydd. 

• Upprätta detaljplan för del av Surahammar – Surahammars brukssamhälle 
där riksintresse för kulturmiljövården säkerställs. 

• Upprätta områdesbestämmelser för Ramnäs brukssamhälle där riksintresse 
för kulturmiljövården säkerställs. 

• Upprätta detaljplan för Virsbo brukssamhälle, herrgård och brukskyrka där 
riksintresse för kulturmiljövården säkerställs. 

• Upprätta områdesbestämmelser för Ramnäs kyrkby till skydd för de 
kulturhistoriska värdena.

Det moderna kulturarvet kan säkerställas genom att:  

Område som utgör kulturhistoriskt mycket värdefull bebyggelse inte förvanskas. 
Detta innebär dock inte ett förbud mot förändringar. Området och dess byggnader, 
grönska och trafiksystem ska behålla sin tidstypiska karaktär. Förändringarna måste 
dock relateras till deras effekter på områdets/byggnadens egenart och kulturvärden. 
Förändringar på byggnader och mark ska göras med tidstypiska metoder och material 
samt proportioner. Till exempel får inte tjock utvändig tilläggsisolering eller förändrade 
takfall göras. Parkeringsytor och gårdar kan kompletteras med grönska. Förändringar 
av gatusystemet får dock inte göras. Förändringar och kompletteringar av området ska 
ske med utgångspunkt i områdets egenskaper och karaktär på sådant sätt att områdets 
egenart bibehålls.

Hänsyn tas till karaktären på ett område som utgör kulturhistorisk eller miljömässigt 
värdefull bebyggelse. Område inom vilket i huvudsak byggnader, mark och vegetation 
samspelar på ett sätt som ger det tidstypisk eller särpräglad karaktär. Inom dessa 
områden kan det finnas enstaka objekt som avviker. Bebyggelseområdena kan 
förändras och kompletteras, men hänsyn ska tas till respektive områdes tidsanda 
och karaktär. Om‐ och tillbyggnader och kompletterande bebyggelse kan göras. 
Förändringarna behöver inte följa husets ursprungliga utförande men ska knyta an 
till den anda och karaktär som var utmärkande för området när det planerades och 
byggdes. Det förutsätter att såväl strukturer som byggnader inte förvanskar områdets 
tidsanda och karaktär och där samspelet med grönskan särskilt ska uppmärksammas.
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Ställningstagande

Alla kommuninvånare ska ha ett tillfredställande skydd mot olyckor och hälsorisker, där 
det förebyggande arbetet minimerar risker och förhindrar olyckor.

I nödsituationer ska invånarna snabbt få tillgång till hjälp.

5.5. Risker
Översiktsplanen ska redogöra för kommunens syn på risken för skador på den byggda 
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 
samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Risker för olyckor kan påverkas 
både av människans aktiviteter samt vara resultat av naturliga processer. Gemensamt 
för olyckor är att de ofta har ett dramatiskt förlopp. Alla kommuner ska enligt lagen 
om skydd för olyckor ha en risk- och sårbarhetsanalys. Den senaste för Surahammars 
kommun som helhet reviderades 2017 och ska revideras en gång per mandatperiod. 

Se karta Miljö, hälsa och 
säkerhet på sida 112.

Ställningstagande

Utredning, bedömning av insatser och sanering ska genomföras innan ett förorenat 
område tas i anspråk.

5.5.1. Förorenad mark
Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan orsaka skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Användningen av marken i förorenade 
områden är begränsad, då den kan innebära både hälso- och miljörisker, vilket är 
viktigt att känna till vid planering och byggande. Innan området kan tas i anspråk krävs 
utredning, identifiering av saneringsinsatser samt sanering. Enligt miljöbalken är det 
verksamhetsutövaren som har ansvaret för saneringsinsatsen. 

Länsstyrelsen har, mellan åren 2000-2013, gjort en inventering avseende förorenade 
områden enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). De 
inventerade objekten har delats in i fyra riskklasser där 1 är mycket stor risk för 
förorening och 4 liten risk för förorening. I Surahammars kommun har man riskklassat 
25 förorenade områden. Riskklasser ger en indikation om vilka föroreningar som kan 
förväntas inom området. Områden med hög riskklass omfattar 22 objekt som bör 
åtgärdas. Övriga områden finns inom riskklass 3 och är nedlagda deponier. Information 
om detta finns i länsstyrelsens webbGIS, se länk till vänster.

Läs mer
Förorenade områden och fysisk 
planering, (Naturvårdsverket 
och Boverket, Rapport 5608, 
2006)  

Förorenade områden i den 
fysiska planeringen - en vägled-
ning, (Länsstyrelsen Östergöt-
land 2013)

Länsstyrelsens webbGIS om 
förorenad mark:
https://ext-geoportal.
lansstyrelsen.se/stan-
dard/?appid=7807aad-
c2ab547798a2918cf-
2433c0f3&bookmarkid=16676

5.5.2. Ras- och skredrisker
Ras och skred är snabba massrörelser i jordtäcket eller i berg och kan orsaka stora 
skador på mark och byggnader inom det drabbade området och inom nedanför 
liggande markområde där skred- och rasmassor hamnar efter raset. Det är i många 
fall en följd av en naturlig erosionsprocess, men kan också utlösas av mänskliga 
ingrepp. Vid skred är det sammanhängande jordmassor som kommer i rörelse. Vid 
ras är stenblock och sand som faller fritt från bergväggar och sand- och grusbranter. 
Gemensamt för båda företeelserna är att de kan inträffa utan förvarning. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16676
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16676
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16676
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16676
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16676
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SGI har en rikstäckande databas som innehåller data om förutsättningar för skred 
som senast uppdaterades 2018. För att skred ska kunna inträffa krävs att jorden 
består av lera och/eller silt och att marklutningen är tillräckligt stor. Dessa naturliga 
förutsättningar (med givna tröskelvärden) gör att skred kan uppstå mer eller mindre 
spontant. Det är framför allt områden nära Kolbäcksån i tätorterna som utgör en stor 
risk i samband med skred. Störst risk finns i Ramnäs där det inom bebyggelsen nära ån 
både är strandnära områden och områden enligt lutningsanalys som omfattas i SGIs 
material.

Enligt Översiktlig stabilitetskartering, Statens Geotekniska Institut (SGI) från 1983 
finns områden i Ramnäs och Surahammar där risken för skred närmare bör undersökas 
genom detaljerade utredningar i de fall nya detaljplaner aktualiseras. Fyra platser i 
kommunen märktes ut 1983 och dessa gäller fortfarande. De senare karteringarna visar 
att inga skred skett fram till 2012.

Läs mer
SGUs kartvisare för skred:
https://apps.sgu.se/kartvis-
are/kartvisare-skred.html

Länsstyrelsens webbGIS om ras 
och skred
https://ext-geoportal.
lansstyrelsen.se/stan-
dard/?appid=7807aad-
c2ab547798a2918cf-
2433c0f3&bookmarkid=16754

Statens geotekniska institutets 
kartunderlag för ras, skred och 
erosion:
https://www.swedgeo.se/sv/
samhallsplanering--sakerhet/
planeringsunderlag/kartunder-
lag-om-ras-skred-och-erosion/

Risk‐ och
sårbarhetsanalys Västmanlands
län 2012. Länsstyrelsen Rapport
2012:12:
https://www.lansstyrelsen.se/
download/18.6ae610001636 
c9c68e516371/15272397119 
02/Rapport2012-12-Risk-och- 
sarbarhetsanalys-2012.pdf

Ställningstagande

Ny bebyggelse får inte placeras inom områden med risk för skred och ras. Risken ska 
bedömas i en särskild utredning.

Säkerheten för tillkommande bebyggelse ska tillgodoses vid planläggning, 
förhandsbesked eller lovgivning.

5.5.3. Radon
1984 utförde Statens Geotekniska Institut en översiktlig markradonundersökning i 
kommunens tätorter. Mark av genomsläpplig typ för radon som isälvavlagringar och 
morän betraktas som högriskområden och övriga områden som normalriskområden. 
Högriskområden i kommunen är Virsbo, Gammelby, Ramnäs, Borgåsen, Surahammars 
tätort och glesbebyggelse på genomsläpplig mark. Markradonkartan från 1984 bedöms 
fortfarande vara aktuell.  

Läs mer
SGUs kartvisare för uranalstring:
https://apps.sgu.se/kartvis-
are/kartvisare-uranstralning.html

SGUs kartvisare för jordarter:
https://apps.sgu.se/
kartvisare/kartvis-
are-jordarter-25-100.html

Mer information om Radon
https://www.stralsakerhetsmyn-
digheten.se/omraden/radon/

Ställningstagande

Inom områden med hög risk ska byggnader uppföras radonsäkrade och inom 
områden med normal risk ska byggnader uppföras radonskyddade.

Radonmätning bör utföras när en byggnad har uppförts.

5.5.4. Farligt gods
Primära transportvägar för farligt gods är väg 66, väg 252, väg 233 och järnvägen som 
passerar genom kommunen.  

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägar 
som transporterar farligt gods. Ett sådant utrymme för eventuella räddningsinsatser om 
det skulle ske en olycka och det medger en komplettering av riskreducerande åtgärder 
vid en förändrad risksituation. Det ger också en viss buller-reduktion och möjliggör viss 
utveckling av järnvägsanläggningen. 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-skred.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-skred.html
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16754
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16754
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16754
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16754
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16754
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-erosion/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-erosion/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-erosion/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-erosion/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516371/1527239711902/Rapport2012-12-Risk-och-sarbarhetsanalys-2012.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516371/1527239711902/Rapport2012-12-Risk-och-sarbarhetsanalys-2012.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516371/1527239711902/Rapport2012-12-Risk-och-sarbarhetsanalys-2012.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516371/1527239711902/Rapport2012-12-Risk-och-sarbarhetsanalys-2012.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516371/1527239711902/Rapport2012-12-Risk-och-sarbarhetsanalys-2012.pdf
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-uranstralning.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-uranstralning.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/
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Ställningstagande

En riskanalys ska alltid utarbetas när ny bebyggelse planeras inom 100 meter från 
transportled för farligt gods. 

Vid ändrad användning eller komplettering av bebyggelse bör en bedömning av risker 
kopplat till transportled för farligt gods göras.

Faktorer som ska beaktas vid bestämning av skyddszon vid detaljplanering är t ex 
transportvolym som fraktas på vägen, typ av gods, bebyggelsens användning, vegetation 
och topografi samt byggnadstekniska åtgärder. Utöver detta beräknas sannolikheten för 
att en olycka ska inträffa och vilka konsekvenser det kan tänkas få. Risksituationen ska 
bedömas om bebyggelsen är tänkt att hamna närmare än 100 meter från transportleden. 
Detta görs lämpligen genom en s.k. riskanalys, en sammanvägning av möjliga olyckors 
sannolikhet och konsekvens. 

Enligt beslut av Länsstyrelsen gäller byggnadsförbud inom 30 meter från väg 66, 252 
och 233.

5.5.5. Översvämningsrisker
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört en uppdaterad 
översvämningskartering, 2014-08-28, längs Kolbäcksån för sträckan från Bysjön 
till utloppet i Mälaren. Kartläggningen kan användas för insatsplanering av 
räddningstjänstens arbete och som underlag vid kommunens riskhantering och 
samhällsplanering. Rapportens kartor redovisar översvämningszoner vid 100-årsflöde, 
200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF). 100-årsflödet och 200-årsflödet 
har anpassats till förväntade flöden år 2098. BHF-flödet är beräknat enligt 
Flödeskommitténs riktlinjer för damm-dimensionering. Kartläggningen baseras på 
SMHI:s flödesberäkningar och har genomförts med befintliga höjddata inom områden 
som ligger i riskzonen för översvämning.  

Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som på en viss plats i vattendraget statistiskt sett 
överskrids en gång på hundra år. Men sannolikheten att 100-årsflödet blir verklighet 
under en hundraårsperiod är däremot 63 procent. Flödet kan också förekomma flera 
år i rad eftersom det är en teoretisk modell för att hantera risker. Ett 100-årsflöde 
har 10 % sannolikhet att inträffa under en 10-årsperiod och ett 200-årsflöde har 5 % 
sannolikhet att inträffa under en 10-årsperiod. Det beräknade högsta flödet motsvarar 
en situation då alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, alltså ett 
teoretiskt värsta scenario. 

Det finns rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse som utgår 
från 100-årsflöde, 200-årsflöde och högsta beräknade flöde. 100-årsflödet och 
200-årsflödet har klimatanpassats för att motsvara förväntade flöden med samma 
återkomsttid för år 2098. Beräknat högsta flöde tas fram med en hydrologisk modell 
avsedd för högvattenföringar. De förväntade klimatförändringarna innebär att de idag 
beräknade nivåerna för 100-årsflöde och högsta beräknade flöde blir mer frekventa. 
Därför ska rekommendationerna ses som en miniminivå som inte bör underskridas. 
I det konkreta fallet, t ex upprättande av detaljplan inom eller i anslutning till ett 
översvämningskänsligt område, rekommenderas insamling av tillförlitliga höjddata och 
revidera översiktliga flödesberäkningar för att undvika felbedömningar. 

Se kartor Översvämning från 
sida 113 till sida 115.

Läs mer
Länsstyrelsens webbGIS:
https://ext-geoportal.lans-
styrelsen.se/stan 
dard/?appid=7807aad 
c2ab547798a2918cf 
2433c0f3&bookmarkid=16772

Översvämningskartering utmed 
Kolbäcksån (MSB 2014‐08‐28)  

Översvämningsrisker i fysisk 
planering – Rekommendationer 
för markanvändning vid nybe-
byggelse (2006) Länsstyrelsen. 

Stigande vatten – en handbok 
för fysisk planering i översvämn-
ingsdrabbade områden (2011, 
Länsstyrelsen) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16772
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16772
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16772
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16772
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3&bookmarkid=16772
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Markområden ovan medelvattennivå med stor risk för översvämning 
I områden som hotas av 100-årsflöde, där sannolikheten för översvämningar beräknas 
till 63 procent eller högre under en 100-årsperiod, bör det inte tillkomma någon 
bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som garage och uthus. 

Markområden ovan 100-årsflödet med viss risk för översvämning 
Samhällsfunktioner av mindre vikt t ex byggnader av lägre värde, byggnader av robust 
konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus och mindre 
industrier med obetydlig eller liten miljöpåverkan. 

Markområden ovan 200-årsflöden med viss sannolikhet för 
översvämning 
Helårsboende, dagligvaruhandel kräver åtgärder. För vissa verksamheter med liten 
eller obetydlig miljöpåverkan, varuhus, restauranger, sporthallar, delårsboende och 
besöksboende kan åtgärder krävas. 

Markområden ovan högsta beräknade flöde med låg sannolikhet för 
översvämning 
Riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt t.ex. offentliga byggnader, sjukhus, 
vårdhem, skolor, riksvägar och andra vägar utan reella förbifartsmöjligheter, järnväg, 
VA/avfalls-, el-, teleanläggningar samt industrier med stor miljöpåverkan, eller andra 
industriområden. Sammanhållen bostadsbebyggelse. 

I en planeringssituation har planförfattaren ett antal frågor att ta ställning till. I 
många fall är uppgiften t ex att skapa möjligheter att bygga nya bostäder i områden 
som redan är bebyggda. Många av våra städer och tätorter har centrala delar, som ur 
översvämningssynpunkt, inte är välplacerade. De har ofta växt fram under århundraden 
på platser som är väl valda ur kommunikations- och etableringssynpunkt. I många fall 
kan en ekonomisk nödvändighet vara att ny bebyggelse placeras centralt. I en sådan 
situation kan översvämningsproblematiken vara en av många frågor att ta ställning till.

Ställningstagande

MSB-s rekommendationer för byggnation avseende risk för höga flöden ska följas om 
man inte vidtar särskilda förebyggande åtgärder.  

En riskanalys ska alltid utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att begränsa konsekvenserna av höga flöden i de fall man önskar använda 
översvämningshotad mark till annat än det som är rekommenderat.

En stabilitetsanalys kopplat till ras- och skredrisk ska alltid göras vid byggnation inom 
områden med översvämningsrisk.

5.5.6. Klimatanpassning
Världen står inför klimatförändringar som påverkar även oss i Surahammars kommun. 
I första hand måste utsläppen av så kallade klimatgaser minska för att minimera den 
globala temperaturhöjningen. Men vi, i kommunen, måste även anpassa oss till de 
förändringar som kommer i framtiden och de som redan har kommit. Det handlar om 
att anpassa vårt befintliga samhälle till de nya förutsättningarna och bygga nytt med 
insikt. 
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Ställningstagande

Förebyggande åtgärder ska vidtas för att minska effekterna av naturrisker på grund av 
ett föränderligt klimat.

Åar och bäckar kan ge lokala översvämningar till följd av en kombination av 
höga flöden och förtätningar i åstrukturen. Till detta kommer risken för lokala 
översvämningar på grund av kraftig nederbörd, skyfall, där vattenmängderna inte 
hinner rinna undan. 

Ökad risk för extremt väder, översvämningar och höga vattenflöden i vattendrag 
ska beaktas i den fysiska planeringen avseende t ex bebyggelselokalisering. Inom 
Surahammars kommun omfattas Kolbäcksån av MSB:s översvämningskartering, daterad 
2014-08-28. Karteringen omfattar Kolbäcksån från Bysjön till utloppet i Mälaren och 
redovisar 100- och 200-årsflöden samt högsta beräknade flöde. 100-årsflödet och 
200-årsflödet har anpassats till förväntade flöden år 2098.  

Dagvattennät är ofta dimensionerade för 10-årsregn. Den årliga nederbördsmängden 
kommer att öka, liksom skyfallens antal och intensitet. Dagvattenhanteringen 
behöver därför även ske på andra sätt än genom ledningsnät för att fördröja och 
leda bort vatten, men även för att säkerställa att vatten inte ackumuleras eller flödar 
där det skadar. Detta kan t ex ske genom gröna tak, marklutning för avledning, 
översvämningsbar mark, fördröjningsmagasin och färre hårdgjorda ytor. Frågan ska 
fångas upp i arbetet med en ny VA-plan.  

Under år 2014 har SMHI på länsstyrelsens uppdrag tagit fram skyfallskartering för bl.a. 
Surahammar. Karteringen är ett viktigt underlag för detaljerade analyser av effekter 
av skyfall i tätorten och planering av förebyggande åtgärder och beredskap samt vid 
bebyggelseplanering. Rapporten ”Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys” som SGI 
och SMHI år 2012 utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanland. Utredningen 
finns på länsstyrelsens hemsida. 

Våra tätorter ska fortsatt kunna utvecklas på ett sammanhållet och ändamålsenligt 
sätt. Klimatförändringarna kommer med största sannolikhet att bidra till ändrade och 
kraftigare nederbördsperioder, vilket kan medföra att dessa frågor måste hanteras 
på mark där översvämningar fram till i dag inte varit något problem. Tanken är att 
medvetenheten om frågan ska öka och att problematiken med höga flöden inte ska 
tappas bort i planeringsarbetet. 

Eftersom även skredrisker påverkas av klimatförändringar, är dessa risker viktiga 
att beakta och utreda i planeringsskedet. Genomförda stabilitetsanalyser visar att 
stabiliteten försämras på grund av ökade grundvatten- och porvattentryck i sluttande 
lerterräng och längs sluttande stränder. I slänter med små djup till vattenförande skikt 
försämras stabiliteten mer än vid stora ler djup. I områden med jordar där inverkan 
av ”falsk kohesion” idag bidrar till att höga och branta slänter inte rasar, kommer en 
klimatförändring med ökad nederbörd innebära stabilitetsförhållandena försämras. De 
områden som kommer att påverkas är främst de som redan med dagens förhållanden är 
kända ras- och skredområden.

Läs mer
Nedanstående rapporter hittas 
på:
www.lansstyrelsen.se/vast-
manland 

Checklista för klimatanpassning 
i fysisk planering – ett verktyg 
för handläggare på kommun 
och länsstyrelse (2016, Läns-
styrelsen) 

Klimatanpassning i fysisk 
planering – Vägledning från 
länsstyrelserna (2012, Läns-
styrelsen, 

Klimatanpassning i planering 
och byggande (2010, Boverket) 

Läs mer
https://www.sgi.se/sv/
kunskapscentrum/om-geo-
teknik-och-miljogeoteknik/
geoteknik-och-markmiljo/jord-
materiallara/skjuvhallfasthet/

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland
https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/skjuvhallfasthet/
https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/skjuvhallfasthet/
https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/skjuvhallfasthet/
https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/skjuvhallfasthet/
https://www.sgi.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/skjuvhallfasthet/
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5. Allmänna intressen

Campingbadet, Surahammar
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Schenströmska Herrgården, Ramnäs
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6. Genomförande

Kapitlet beskriver hur kontinuerlig planering kan bedrivas och 
vilka insatser som behövs för genomförande av planen i närtid 
och på längre sikt.

6.1. Kontinuerlig planering
Kraven ökar på kommunen att bedriva en kontinuerlig översiktsplanering 
och hålla översiktsplanen aktuell. Genom en aktuell plan kan efterföljande 
processer göras mer effektiva. Snabbare omvärldsförändringar ökar också 
behovet av en levande och kontinuerligt pågående planeringsprocess.

När översiktsplanen är antagen behöver arbetet med översiktsplanering fortsätta. 
Kommunen ska utifrån planens intentioner välja åtgärder och budgetera för dessa. 
Kommunens övergripande arbete med vision och mål bryts ner till konkreta åtgärder, 
där översiktsplanens intentioner ingår som grund för prioriteringar. Den kontinuerliga 
planeringen behöver stärkas upp genom utvecklade arbetssätt med tydligare och mer 
medvetna processer och rutiner.  

Genomförandet av översiktsplanen berör många olika områden. Översiktsplanen kan 
hållas aktuell genom en ständig bevakning av kommunens viktiga planeringsfrågor. 
Kopplingen mellan översiktsplanen, styrdokument och processer bör stärkas. Genom 
komplettering av planen med fördjupade översiktsplaner och andra styrdokument inom 
mark- och vattenanvändning kan planens intentioner konkretiseras ytterligare.  

Översiktsplanen behöver ingå som en del i kommunens kontinuerlig mål- och 
uppföljningsprocess, både på årsbasis och inom mandatperioden. Plan- och bygglagen 
ställer krav på en aktuell översiktsplan som följs upp varje mandatperiod i en 
planeringsstrategi. 

Kontinuerlig översiktsplanering, illustration från Boverket
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Kommunfullmäktige ska senast andra året efter ett val ta beslut om planeringsstrategin. 
Om detta inte sker är planen inte längre aktuell. Inför arbetet med en planeringsstrategi 
ska Länsstyrelsen tillhandahålla relevanta underlag om statliga och mellankommunala 
intressen. Dessa ska redovisas för kommunen inom två år före ett val.  

Planeringsstrategi syftar till att främja en kontinuerlig planering och en tydligare 
koppling mellan planen och de övergripande politiska målen. Planeringsstrategin 
innebär inte att planen i sig ändras och det finns inga krav på att fullmäktige ska lägga 
fast mål eller en viss planeringsinriktning eller ange hur översiktsplanearbetet ska 
bedrivas. De ställningstaganden som planeringsstrategin behandlar bör avse åtgärder 
som ska initieras under de närmaste åren.  

I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till planens aktualitet och det fortsatta 
arbetet med översiktsplanering. Planeringsstrategin ska beskriva nya och förändrade 
planeringsförutsättningar och redovisa hur dessa påverkar ställningstaganden i 
översiktsplanen. Kommunen ska ta ställning till om planen behöver revideras eller 
fördjupas och om det behövs sektorsprogram som kompletterar planen. Flera av de 
insatser som beskrivs senare i detta kapitel kan vara åtgärder som man beslutar om i 
planeringsstrategin.
 
Uppföljning och utvärdering av planens effekter kan göras oftare, tex inom ramen 
för mål och budget. I planeringsstrategin finns stommen för kommunens årliga mål 
och budgetarbete. Kommunstyrelsen bör årligen stämma av hur genomförandet 
av översiktsplanen fortlöper genom att följa upp och prioritera insatser utifrån 
översiktsplanens riktlinjer och intentioner. I det löpande mål- och budgetarbetet kan 
planens inriktningar och ställningstagande brytas ner till Smarta mål och åtgärder och 
följas upp i kommunens system för mål och uppföljning. I uppföljningen av planen ska 
även planens miljöpåverkan följas upp. 

Översiktsplanens intentioner berör flera förvaltningar och de kommunala bolagen och 
det kan krävas avvägningar mellan olika intressen i mål och uppföljningsarbetet. Därför 
behöver processer utvecklas som bidrar till samordning. Ett sätt att öka samverkan 
mellan kommunens olika sakområden är att tillsätta en tjänstemannagrupp som får 
i uppgift att ta ansvar för den kontinuerliga översiktsplaneringen och ge förslag till 
åtgärder samt följa upp genomförandet av översiktsplanen. Politiken beslutar om mål 
och vilka åtgärder som ska genomföras.

Processen för planeringsstrategin
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6.2. Steg mot målbilden
Plankartan redogör för hur kommunen ser ut år 2040. Vägen dit kan ske 
på många olika sätt. Allt kan dock inte hända samtidigt, det måste finnas 
prioriteringar. Dessa prioriteringar bör integreras i den årliga mål och 
uppföljningsprocessen.  

Här redogör kommunen för en möjlig prioriteringsordning utifrån planens 
prioriteringar och inriktningar för mark- och vattenanvändning kopplat till plankarta 
och skede. Prioriteringsordningen är en del av den kontinuerliga planeringen och 
behöver utvärderas i samband med planeringsstrategin varje mandatperiod. De 
prioriterade insatserna för varje steg är avgörande för att lyckas nå det övergripande 
målet med en befolkningsökning.  

6.2.1. Steg 1 – inom de närmaste åren
Första prioritet är att skapa förutsättningar för inflyttning. Detta sker genom fördjupad 
översiktsplanering och utveckling av bostäder i centralorten Surahammar. Under de 
närmaste åren behöver också nya processer och arbetssätt utformas som medverkar till 
en kontinuerlig planering och hållbar utveckling.  

Centralorten Surahammar behöver planeras mer i detalj och centrumområdet med 
stationen behöver utvecklas till en nod för utvecklingen. En fördjupad översiktsplan 
för Surahammar inklusive en centrumplan är en viktig del i den fortsatta utvecklingen 
av centralorten Surahammar. I centrum finns en stor potential för bostadsbyggande 
i anslutning till service, skola och kommunikationer. Kopplat till centrum behöver 
även förutsättningar för mötesplatser, en trivsam tätortsmiljö och kommersiell service 
utvecklas. Tätortens viktiga stråk behöver få ett tydligt innehåll kopplat till mobilitet, 
gestaltning och viss förtätning av bebyggelsen. 

Det första steget mot en ökande befolkning är att få igång bostadsbyggandet. Bostäder 
är även viktigt för att näringslivet kan ges möjlighet att utvecklas. Utvecklingen behöver 
initialt prioriteras till centralorten Surahammar som ger goda förutsättningar för både 
nuvarande och blivande invånare till ett varierat boende med tillgång till service, goda 
kommunikationer, arbetstillfällen och utbildning.  

Kommunen har börjat utveckla bostäder inom redan planlagda områden på kommunal 
mark som tillhandahåller hyresrätter och småhustomter. Med bostadsbyggande kommer 
också krav på kommunala investeringar i skola, teknisk försörjning och tillfartsväg till 
planerade områden. För att ta ett helhetsgrepp om VA-frågan bör ett arbete med en 
VA-plan initieras.  

Prioriterade insatser:
• Förbättring av Bergslagspendelns standard
• Utveckling av processer för kontinuerlig planering och hållbar utveckling 
• Planering och genomförande av bostäder på kommunal mark 
• Kommunala investeringar för vägar, skola, vatten och avlopp  
• Fördjupad planering av Surahammar inklusive centrumplanering och 

resecentrum 
• VA-plan 
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6.2.2. Steg 2 – det närmaste decenniet
Under de närmaste tio åren krävs en stor satsning på fördjupad planering av tätorterna 
och framtagande av strategier för utveckling av bland annat besöksnäring, näringsliv, 
värdefulla miljöer och friluftsliv och landsbygd.  

Det sker ett fortsatt byggande av bostäder på planlagd mark. Planläggning av nya 
områden för hyresrätter är prioriterat så att bostadsmarknaden i kommunen blir mer 
rörlig. Planläggning av verksamhetsområden initieras. Centrumområden, resecentrum 
och stråken mellan centrum och stationen planeras och utvecklas i samtliga orter. Nya 
förskolor och skolor byggs i kommunen.  

Kommunikationerna inom kommunen utvecklas med kollektivtrafik och cykelstråk 
för pendling och rekreation. Kommunen verkar för en utveckling av Bergslagspendeln 
och busslinjer så att tätorterna har goda kommunikationer mot viktiga målpunkter i 
regionen. Det genomförs också en intensiv bredbandsutbyggnad på landsbygden och en 
landsbygdsstrategi tas fram.  

En strategi för turism och besöksnäring tas fram. Tillgängligheten till landsbygden 
förbättras och friluftslivsinfrastukturen kompletteras med besöksboende, stigar och 
service. 

Prioriterade insatser: 
• Fortsatt utveckling av Bergslagspendeln
• Planering för gröna och blå värden 
• Centrumutveckling och resecentrum  
• Bostadsutveckling i Ramnäs och Virsbo 
• Landsbygdsutveckling 
• Strategi för turism och besöksnäring 
• Näringslivsstrategier 
• Strandskyddsutredning + LIS-tillägg 
• Skolutredning 

6.2.3. Steg 3 – på längre sikt
Fördjupad översiktsplan för Ramnäs behöver tas fram på längre sikt. Ett utvecklat 
stationsläge i Virsbo som skapar bättre förutsättningar för industrin och orten att 
utveckla goda kommunikationer med tåg. Samtidigt sker en förbättring av spåren och en 
utökning av trafiken på Bergslagspendeln så att kommunikationerna mot Fagersta och 
Västerås blir bättre och snabbare. 

Prioriterade insatser: 
• Fördjupad översiktsplan för Ramnäs 
• Revidering av fördjupad översiktsplan för Virsbo 
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6.3. Insatser
Under genomförandet av översiktsplanen krävs fördjupad planering, 
styrdokument inom vissa ämnesområden och förändrat arbetssätt. Nedan 
följer en lista på insatser som behöver göras under planperioden för att 
fördjupa och förtydliga intentionerna i planen.  

1. Kontinuerligt arbete med bostadsförsörjning  
Under arbetet med översiktsplanen tas också en bostadsförsörjningsplan 
fram. Denna ska följas upp, utvärderas och revideras varje mandatperiod i 
samband med planeringsstrategin.
 

2. Utveckling av processer för översiktsplanering och politisk förankring 
I arbetet med att prioritera, följa upp och genomföra planens intentioner 
krävs att frågor får utrymme att diskuteras politiskt.
 

3. Strategiskt arbete med förbättrat företagsklimat
Analys av nuläget, förutsättningar för utveckling mm. Näringslivsstrategi 
är ett led i detta men det behövs också en geografisk koppling med 
centrumplanering, verksamhetsområden mm.

4. Strategiskt arbete med hållbar utveckling
Ett medvetet arbete med hållbar utveckling bör utvecklas. En uppföljning av 
översiktsplanens miljöpåverkan bör också göras inom ramen för detta arbete.

5. Strategiskt arbete med vattenförvaltning
Öka samarbete i frågor som handlar om vattenkvalitet.

6. Fördjupad översiktsplan för centralorten Surahammar
En ny fördjupad översiktsplan för Surahammar är högt prioriterad.

7. Fördjupad översiktsplan för Ramnäs
En fördjupad översiktsplan för Ramnäs kommer att behövas på längre sikt.

8. Fördjupad översiktsplan för Virsbo
En uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Virsbo kommer att 
behövas på längre sikt.

9. Översyn strandskydd, tematiskt tillägg till översiktsplanen
En översyn av strandskyddet i kommunen bör genomföras i form av ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen under planperioden. I samband med 
detta görs också en LIS-utredning och utpekande av områden där LIS-
bestämmelser kan gälla.
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10. Plan för gröna och blå värden
En plan för kommunens gröna och blå värden bidrar till miljömålet ”Ett 
rikt växt- och djurliv” och omfatta ekosystemtjänster, ekologiskt känsliga 
områden, tätortsnära natur och grönstruktur i orterna samt grönstrukturens 
betydelse för hälsa och miljö. Planen bör även förhålla sig till de globala 
målen och hållbar utveckling. Planen utgör ett viktigt underlag för 
fördjupade översiktsplaner för orterna där grönstrukturen behöver planeras i 
ett strategiskt perspektiv. Länets arbete med grön infrastruktur kan ingå som 
underlag för arbetet.

11. VA-plan
En plan för kommunalt vatten och avlopp med behov för framtida drift, 
kapacitet, utbyggnader och utökade verksamhetsområden.

12. Policy för enskilda avlopp
En uppdatering av den befintliga policyn behövs.

13. Dagvattenstrategi
Hållbar dagvattenhantering kan säkerställas genom en strategi för hantering 
av dagvatten.

14. Skolutredning
En skolutredning visar på förutsättningarna för tätorternas skolor och 
föreslår lämpliga åtgärder. Förutsättningar för skolskjuts behöver också 
hanteras. 

15. Centrumplanering
Samtliga orter behöver en plan för centrumutveckling som också 
samordnas med fördjupade översiktsplaner, näringslivsstrategi och 
bostadsförsörjningsplan. Kopplingen mellan centrum och resecentrum/
externa handelsområden bör ingå.

16. Näringslivsstrategi
En strategi för näringslivets utveckling. Strategin behöver behandla behov, 
mål och strategier samt ge konkreta förslag på åtgärder.

17. Strategi för turim och besöksnäring
En strategi för utveckling av turism och besöksnäring. Strategin behöver 
behandla behov, mål och strategier samt ge konkreta förslag på åtgärder.

18. Trafiksäkerhetsprogram
Programmet bör även omfatta transportvägar för farligt gods.

19. Gång- och cykelplan
Planen bör hantera behovet av säkra gång och cykelvägar i tätorter och på 
landsbygd samt snabba cykelvägar för pendling och vackra cykelvägar för 
rekreation.
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20. Energi och klimatstrategi
Energi- och klimatstrategin bör följa upp länets klimatstrategi och 
sammanfatta kommunens syn på energi- och klimatfrågorna. Arbetet ska 
innefatta mål och strategier för hur energianvändningen i kommunen kan 
minska.

21. Landsbygdsprogram
Programmet bör behandla landsbygdens specifika förutsättningar och behov 
och hur kommunen kan stödja turism och friluftsliv, areella näringar samt 
näringsliv och boende utanför tätorterna.

22. Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogrammet behöver uppdateras och kompletteras med 
moderna bebyggelsemiljöers värden samt ställningstagande kring hur dessa 
värden kan säkerställas.
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Rävunge i kvällsljus i utkanten av Surahammars tätort



Översiktsplan för Surahammars kommun 2020-2040

91

7. Hållbarhetsbedömning

Detta kapitel fångar upp konsekvenserna av planförslaget och 
frågor för hållbar utveckling i stort. Konsekvensbeskrivningen 
omfattar hela kommunens yta och har en tidshorisont som 
sträcker sig till år 2040. Nedan följer en sammanfattning av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar och utreder de miljömässiga, sociala och 
ekonomiska konsekvenser som ett genomförande av översiktsplanen kan antas 
medföra. Bedömningen omfattar hela kommunens yta och sträcker sig fram till år 2040. 

Ett avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen i Västmanlands län den 17:e februari 
2017. Avgränsningssamrådets syfte är att koncentrera miljöbedömningen till de 
miljöaspekter som är mest relevanta för den aktuella planen. Bedömningen av förslaget 
redogör översiktligt för de frågor som bedömts vara av vikt att beakta.  

Med hänsyn till översiktsplanens mer övergripande karaktär är de direkta 
konsekvenserna ibland mycket svåra att bedöma, där många olika faktorer kan påverka. 
Bedömningar har gjorts utifrån om planen medför möjlighet till positiva konsekvenser 
eller risk för negativa konsekvenser. I de fall ställningstagandena i planförslaget 
medför tydligare konsekvenser bedöms de som förväntade positiva konsekvenser eller 
förväntade negativa konsekvenser.  

Mer utförlig beskrivning av planens konsekvenser redovisas i bilagan 
‘Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande förslag till översiktsplan för Surahammars 
kommun’ som är upprättad av Sweco Environment i augusti 2020.

7.1. Alternativbeskrivning

7.1.1. Nollalternativet
Nollalternativet beskriver den troliga utvecklingen om förslaget till ny översiktsplan 
inte genomförs. Den gällande översiktsplanen antogs 1991 och var ett program 
för ett fortsatt arbete med fördjupningar i tätorterna, miljöutredningar i form av 
vattenplanering, riskanalyser med mera. Aktiviteter, i form av diskussioner och samråd, 
som skulle leda fram till antagna planer i fullmäktige angavs som viktiga fortsatta 
arbetsformer. Nollalternativet innebär en framskrivning av nuläget utan att något görs, 
det vill säga vad som händer om planförslaget inte genomförs och planen inte antas. 
För kommunens del innebär detta att utvecklingen fortgår som hittills utan någon 
vägledning via ÖP 2020-2040. Befolkningen förväntas öka något fram till 2030 för att 
sedan minska vilket innebär att nuvarande invånarantal i kommunen kan gälla även 
2040. 

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa
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Nollalternativet innebär att utbyggnad kommer att ske där efterfrågan finns, dock 
kommer kommunen ha svårt att möta efterfrågan. En utbyggnad av enstaka hus i 
attraktiva och avskilda lägen kan också förväntas samtidigt som översiktsplanen fastslår 
att tillkommande bebyggelse ske som komplettering till befintliga bebyggelse. Vidare 
ställs krav på hänsyn till landskapsbild och kulturmiljö i flera utpekade områden i 
kommunen.

Fördjupade översiktsplaner för kommunens tätorter finns framtagna. Satsningar på 
tätorterna bedöms dock till stor del utebli eftersom den övergripande översiktsplanen i 
sig är så pass inaktuell. Detta innebär att förtätning och satsning på tätorternas centrum 
till stora delar inte genomförs, mötesplatser utvecklas inte och varsamhetsområden och 
annan ostörd natur riskerar att fragmenteras om ny spridd bebyggelse etableras.  

Nollalternativet medför även konsekvenser för flera väsentliga nya krav på 
samhällsplaneringen inte hanteras, som vattenförvaltning, miljömål, översvämning, 
klimat, social hållbarhet med mera. Även särskild satsning på kollektivtrafik och 
cykelstråk blir inte av.

7.1.2. Planförslaget
För att uppnå kommunens framtidsbild krävs strategiska prioriteringar inom fyra 
områden; Varierat boende med livskvalitet, Hållbara kommunikationer, Ett utvecklat 
näringsliv och utbildning och Levande landsbygd med många värden. 

Bebyggelseutveckling sker främst i tätorterna Surahammar, Ramnäs och Virsbo där 
respektive samhälles unika identitet bör vara utgångspunkt för dess utveckling och 
centrumområdet i varje ort bör prioriteras särskilt. Samtidigt behöver också attraktiva 
lägen på landsbygden utvecklas som bidrar till möjligheten för tätortsnära landsbygd.  

LIS-områden behandlas inte i planen, utan hanteras i särskild ordning med en översyn 
av strandskyddet i stort och utredning av förutsättningar för LIS som sedan hanteras i 
ett tillägg till ÖP. 

Medborgare och företagare bör ges möjlighet till de bästa transportmöjligheterna som 
är möjliga för att nå en större regional marknad för arbete, studier och service, verka 
för en levande landsbygd med ökad turism, bidra till ett attraktivt boende och ett 
företagsvänligt klimat. Tätorternas gång- och cykelnät behöver utvecklas för att minska 
lokala resor med bil och stödja ett ökat kollektivt resande från resecentrum i syfte att 
bidra till en hållbar utveckling både för ekosystemet och en ökad folkhälsa. 

Kommunen bör kännetecknas av ett gott företagsklimat som stödjer ett breddat och 
kompetensförsörjt näringsliv och inspirerar människor att starta, driva och utveckla 
företag. Näringslivet kan utvecklas inom besöksnäring och innovativ teknikutveckling 
men också inom tjänste- och servicesektorn. Kommunen bör också verka för att öka 
utbildningsnivån och stödja förutsättningarna för utbildning på alla nivåer för att 
tillgodose företagens behov av kompetens.  

Landsbygden med areella näringar och värdefulla miljöer bör ges utrymme att bevaras 
och utvecklas. En fortsatt hävd av jordbruksmarken är angeläget för att bibehålla 
biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Det stora inslaget av naturbetesmarker har 
potential för lokal livsmedelsproduktion. De stora skogspartierna omfattar dessutom 
väsentliga skogsbruksverksamheter som bidrar till en stark landsbygdsekonomi. 
Kommunens natur- och kulturmiljöer bör utvecklas för rekreation, friluftsliv och 
naturturism och kan också användas i grundskolans undervisning.



Översiktsplan för Surahammars kommun 2020-2040

93

7. Hållbarhetsbedömning

7.2. Bedömning av planförslaget
Sammanfattningsvis finns goda chanser att planens intentioner bidrar till hållbar 
utveckling. Det kräver dock en medveten satsning på hållbarhetsarbetet och att de flesta 
av planens föreslagna insatser genomförs.

7.2.1. Luft och klimat 
Avseende möjligheten att nå god luftkvalitet och minskad klimatpåverkan bedöms 
planförslaget medföra möjlighet till positiva konsekvenser genom att föreslå att den 
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska ske i de tre tätorterna, kollektivtrafiken ska 
förbättras, gång- och cykelvägnätet ska byggas ut och en övergång till förnyelsebara 
energikällor ska uppmuntras. Därtill kan digital utveckling skapa förutsättningar för mer 
distansarbete liksom distansstudier som kan minska bilresandet.  

Samtidigt bedöms risk för negativa konsekvenser uppstå i samband med att kommunen 
öppnar upp för ny bebyggelse i områden som idag saknar kollektivtrafik och att det 
saknas ställningstagande och resonemang kring behovet av enskilda resor och övriga 
transporter än persontransporter.

7.2.2. Risker vid ett förändrat klimat 
Under förutsättning att de försiktighetsåtgärder som anges i planförslaget gällande 
ras- och skred samt översvämning vidtas och att antagandet att en ny VA-plan (en av 
kommunens prioriterade insatser) preciserar kommunens behov av en förändrad och 
klimatanpassad dagvattenhantering, bedöms detta ge förutsättningar för möjlighet till 
positiva konsekvenser.

7.2.3. Vatten 
Under förutsättning att ställningstaganden i planförslaget och arbetet med en VA-plan 
och Grön- och blåplanen genomförs bedöms planförslaget sammantaget medföra 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende vattenkvalitet och vattenförsörjning. 
Framtagande av styrdokument kommer innebära ett förtydligat arbetssätt och 
viljeinriktning vilket kan ge stöd i plan- och bygglovsärenden, samt i tillsyns- och 
tillståndsfrågor.

7.2.4. Naturmiljö 
Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget medföra möjlighet till positiva 
konsekvenser avseende värden kopplade till naturmiljön. Bedömningen grundar sig i att 
kommunen ser bevarande och utveckling av tätortsnära grönområden och landsbygden 
som ett måste för upprätthållande av natur- och friluftsvärden, vilket fastläggs i 
ställningstaganden. Ett arbete med en Grön- och blåplan ger även förutsättningarna för 
ett strukturerat arbetssätt med naturfrågor.

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

LUFT OCH KLIMAT

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

RISKER VID ETT 
FÖRÄNDRAT KLIMAT

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

VATTEN

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

NATURMILJÖ
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7.2.5. Kulturmiljö
Genom kommunens ställningstaganden får kulturhistorisk värdefulla miljöer och 
byggnader, såväl äldre som moderna, ett övergripande skydd. Detta stärks ytterligare 
genom ett kulturmiljöprogram som ska omfatta både äldre kulturmiljöers och moderna 
bebyggelsemiljöers värden. En utveckling enligt planförslaget bedöms därför medföra 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende kulturmiljön i Surahammars kommun.

7.2.6. Risker för människors hälsa och miljö 
I planförslaget anges tydliga ställningstaganden kring vikten av hänsyn till risker vid 
framtida planering. Utgångspunkt för förebyggande av risker kopplade till buller, 
förorenade områden, farligt gods och radon bedöms därför som goda. Sammantaget 
bedöms planförslaget medföra möjliga positiva konsekvenser avseende risker för 
människors hälsa och miljön.

7.2.7. Social hållbarhet
Social hållbarhet har bedömts utifrån sociala- och ekonomiska konsekvenser. För 
de sociala konsekvenserna har fokus legat på; mötesplatser och tillgänglighet samt; 
trygghet och hälsa. För de ekonomiska konsekvenserna har fokus legat på; områden för 
strategisk utbyggnad; samt infrastruktur. I planförslaget saknas ett eget kapitel för social 
hållbarhet. Sammantaget finns det positiva och negativa aspekter med planförslaget som 
påverkar de sociala aspekternas riktning på olika sätt.

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

KULTURMILJÖ

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

RISKER FÖR MÄNNISKORS 
HÄLSA OCH MILJÖ

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

SOCIAL HÅLLBARHET
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Kvällsfiske vid Gniens naturreservat
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Magsjön
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Kartor

Här redovisas kartorna för allmänna intressen.

För mer detaljerad information om allmänna intressen se kommunens webbGIS samt 
länsstyrelsens webbGIS och planeringskatalog:

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/
standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter=
(SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no

Kartförteckning

Riksintresse naturvård 98
Riksintresse friluftsliv 99
Riksintresse kulturmiljövård 100
Riksintresse kommunikationer 101
Jordbruksmark 102
Stora opåverkade områden 103
Nationellt värdefulla vattenmiljöer 104
Skyddad natur 105
Naturvärden 106
Strandskydd 107
Kulturmiljövärden 108
Kulturmiljövärden - Surahammar 109
Kulturmiljövärden - Ramnäs 110
Kulturmiljövärden - Virsbo 111
Miljö, hälsa och säkerhet 112
Översvämning - Virsbo 113
Översvämning - Ramnäs 114
Översvämning - Surahammar 115

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/?filter= (SpatialExtent%3DKommun%3ASurahammar)&SplashScreen=no
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Riksintresse naturvård
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Riksintresse friluftsliv
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Riksintresse kulturmiljövård
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Riksintresse kommunikationer

OBS. Stationen för Ramnäs norra utpekas som 
Riksintresse - station för resandeutbyte. Det 
betyder inte att det finns en järnvägsstation där 
tåg stannar. 
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Jordbruksmark
Områden med jordbruksmark som enligt 
3 kap 4 § miljöbalken bedöms vara av nationell 
betydelse. Urval är gjort på en översiktlig 
nivå baserat på aktivt brukad mark år 2020 
(jordbruksblock). Se avsnitt 5.2.1. Areella näringar 
på sida 66 för kommunens ställningstaganden.
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Stora opåverkade områden
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Nationellt värdefulla vattenmiljöer
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Skyddad natur
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Naturvärden



107

Strandskydd
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Kulturmiljövärden
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Kulturmiljövärden - Surahammar
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Kulturmiljövärden - Ramnäs
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Kulturmiljövärden - Virsbo
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Miljö, hälsa och säkerhet
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Översvämning - Virsbo
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Översvämning - Ramnäs
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Översvämning - Surahammar
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AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Simon Eriksson
Planhandläggare
Telefon 010-2249437
simon.eriksson@lansstyrelsen.se

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadsenheten
plan-bygg@surahammar.se

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se

721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Granskningsyttrande över förslag till ny översiktsplan för 
Surahammars kommun

Förslag till ny översiktsplan för Surahammars kommun har tidigare varit föremål 
för samråd enligt 3 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900). Den 16 augusti 2019 
lämnade Länsstyrelsen i samverkan med andra statliga och regionala myndigheter 
ett samrådsyttrande över planförslaget. Under samrådet framförda synpunkter och 
kommunens bemötande finns redovisat i en samrådsredogörelse. Planförslaget har 
efter bearbetning ställts ut för granskning under perioden den 2 oktober 2020 till 
den 2 december 2020. Länsstyrelsen har fått förlängd svarstid till den 18 
december 2020.
Under granskningstiden ska Länsstyrelsen enligt 3 kap. 16 § yttra sig över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 

miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 

angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Övergripande synpunkter

Länsstyrelsen anser att kommunen har beaktat och arbetat vidare med en stor del 
av de synpunkter som Länsstyrelsen lade fram i sitt samrådsyttrande. De 
förändringar som har genomförts gällande översiktsplanens utformning är positiva 
och läsaren ges nu en mer lättöverskådlig och tydlig bild av kommunens 
intentioner och ställningstaganden.
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Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken

Kommunen skriver att utvecklingen av bättre vägar bör få företräde om det kan 
påverka ett annat riksintresse. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om 
vad som gäller enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Om ett område enligt 5-8 §§ är av 
riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de 
ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Sammanfattningsvis är det en fråga som 
bedöms från fall till fall utifrån vilken markanvändning som är lämpligast på den 
aktuella platsen.

Riksintresse för kulturmiljövård

Länsstyrelsen ser positivt på att besöksnäringen och friluftsliv ska utvecklas inom 
riksintresseområdena och att dessa värden tillsammans med naturvärden stärks. 
Utveckling av kommunikationer och friluftsliv kan innebära broar, breddning av 
vägar m.m. och kopplat till detta saknar Länsstyrelsen ett ställningstagande till hur 
hänsyn ska tas till riksintresset Strömsholms kanalmiljö. Länsstyrelsen ser att den 
ovan nämnda utvecklingen kan komma att skada riksintresset.
Länsstyrelsen saknar information om hur riksintresset Strömsholms kanalmiljö 
ska beaktas vid nybyggnation vad gäller förtätning, volymer och höga höjder, till 
exempel inom Gamla bruket i Virsbo. Detta omfattar även verksamhetsområdena 
i och intill riksintresset. Länsstyrelsen ser att detta kan komma att skada 
riksintresset.
Översiktsplanen tydliggör inte hur riksintresset ska värnas, förutom i de planerade 
detaljplaner och områdesbestämmelser som ska tas fram i de tre utpekade 
områdena; Surahammars brukssamhälle, Ramnäs brukssamhälle och Virsbo 
brukssamhälle, herrgård och brukskyrka. Ur kulturmiljöperspektiv framgår det 
inte hur riksintressets värden längs med Strömholms kanalmiljö ska skyddas från 
skada som kan uppstå till följd av kommande landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS). Detta gäller även Kolbäckåns dalgång.
Det är positivt att kommunen ska värna om vattenförekomster ur en natur-, fisk- 
och kulturmiljövårdsynpunkt. Länsstyrelsen vill understryka att miljömålen ett 
rikt odlingslandskap och levande sjöar och vattendrag också berör 
kulturmiljövårdens intressen, bland annat riksintresset Strömsholms kanalmiljö.
I kapitel 4.1.1. Kulturmiljö och fornlämningar anser Länsstyrelsen att det bör 
förtydligas att Strömsholms kanal i sin helhet även utgör riksintresse för 
kulturmiljövården.

Riksintresse för naturvård

Länsstyrelsen vill erinra om att samtliga Natura 2000-områden är riksintressen 
och bör tas upp i listan i kapitel 5.1.1. Kohagen, Djupebo och Björkbacken saknas 
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i den nämnda listan. Vidare är summeringen av skyddade områden felaktig. Sju 
områden av dessa områden är naturreservat.

Riksintresse för totalförsvarets militära del

Surahammars kommun har inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets 
militära del. För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som 
omfattas av sekretess och inte kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta 
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom 
tätort. Länsstyrelsen hänvisar till Försvarsmakten och deras yttrande som bifogas i 
sin helhet.

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken

Länsstyrelsen har inget att erinra i detta skede av planeringen kring hur frågan om 
miljökvalitetsnormer har beaktats. Frågan granskas i efterföljande detaljplanering 
för att säkerställa att miljökvalitetsnormer följs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Länsstyrelsen har inget att erinra beträffande LIS-områden då detta inte behandlas 
i översiktsplanen. LIS-områden hanteras separat genom en översyn av 
strandskyddet i stort och en utredning av förutsättningar för LIS. Resultatet 
kommer att presenteras som ett tillägg till översiktsplanen. 

Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen har inget att erinra över hur samordning av användning av mark- 
och vattenområden som angår två eller fler kommuner har genomförts.

Hälsa och säkerhet

Geoteknik

Länsstyrelsen ställer sig bakom Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande om att 
de geotekniska säkerhetsfrågorna nu är tillräckligt beskrivna i översiktsplanen. 
SGI:s yttrande bifogas i sin helhet.

Farligt gods

Länsstyrelsen har inget att erinra gällande farligt gods i detta skede av 
planeringen. Frågan om hur farligt gods beaktas granskas i efterföljande 
detaljplanering.
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Övriga synpunkter utifrån nytt innehåll och ny disposition

Kulturmiljö

Det moderna kulturarvet

Länsstyrelsen ser positivt på att ett nytt kulturmiljöprogram ska tas fram som 
också lyfter den moderna bebyggelsen och bebyggelsemiljöerna. I översiktsplanen 
anser Länsstyrelsen dock att det moderna kulturarvet bör likställas med det äldre 
kulturarvet vad gäller ställningstagande till de kulturhistoriska värdena. I 
översiktsplanen får det moderna kulturarvet en underordnad roll där mer är 
tillåtande.

Kulturhistoriska värden

Kommunen skriver att utveckling av befintlig bebyggelse eller nyproduktion intill 
befintlig bebyggelse skapar möjligheter för bevarande och utveckling av natur- 
och kulturvärden. Länsstyrelsen vill ur kulturmiljösynpunkt dock påpeka att 
kulturhistoriska värden riskerar att påverkas negativt vid nyproduktion i 
exempelvis småbyar och intill torp. Det är därför av stor vikt att beakta det som 
kommunen lyfter i översiktsplanen gällande tillvaratagande av exempelvis 
landskapskaraktär och det kulturella, historiska samt arkitektoniska arvet.

Rekommendation om ytterligare underlag

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om inventeringen Avtryck av den 
industriella utvecklingen som redogör för Västmanlands industrihistoriska 
kulturarv. Inventeringen utgör ett översiktligt kunskapsunderlag om länets 
industriella utveckling och är ett viktigt kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet 
med länets industrihistoriska kulturarv. Denna inventering bör utgöra ett underlag 
i översiktsplanen såsom exempelvis landskapskaraktäranalysen och 
kulturminnesvårdsprogrammet.

Natur

Tätortsutveckling och grön infrastruktur

Länsstyrelsen vill uppmana kommunen att beakta och bevara de små 
grönområden som finns spridda inom tätorterna. Närbelägna fickparker och små 
naturområden är viktiga för trivsel, folkhälsa och är en viktig det i den gröna 
infrastrukturen. Länsstyrelsen vill även poängtera att ett grönt samband inte måste 
utgöras av stora sammanhängande grönområden, utan kan även utgöras av en 
kombination av parkmiljöer, naturområden och trädstråk.
Det noteras även att det inte finns något grönt stråk som passerar genom 
Surahammars tätort och att två av tre stråk dras utanför tätorten. Länsstyrelsen 
föreslår att kommunen förlänger det nord-sydliga stråk som passerar 
Västeråsleden så att det dras vidare norrut till kraftgatan och sedan fortsätter 
genom tätorten. Detta stråk kan med fördel kompletteras med en öst-västlig gren 
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som utgår från Tippenområdet, ett område som pekats ut i naturvårdsplan 2015 
som ett våtmarksområde med intressanta växter och ett rikt fågelliv.
Kommunen skriver att ett ihopkopplat nätverk av grönområden, grönstråk och 
trygga gång- och cykelbanor ger förutsättningar för en bra fritid, ökad 
trygghetskänsla och god folkhälsa. Ett bevarande av grönområden kan ibland 
komma i konflikt med åtgärder för ökad trygghetskänsla. Länsstyrelsen vill 
poängtera att det i planeringen av gång- och cykelbanor även är viktigt att ta 
hänsyn till naturvärden för att se till att dessa inte försvinner i syfte att öka 
tryggheten.

Invasiva främmande arter

Länsstyrelsen anser att områden med invasiva främmande arter (IAS) bör belysas 
i översiktsplanen. Kommunen bör i sina ställningstaganden ange ambitioner om 
bekämpning och hur kommunen vill agera angående mycket svårbekämpade arter 
som parkslide, bl.a. i samband med exploatering.

Miljö

Buller

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att vid planläggning för nya 
bostäder nära bullrande verksamheter gäller riktvärden enligt Boverkets allmänna 
råd om industribuller (BFS 2020:2). Det allmänna rådet innehåller riktvärden för 
tillämpning vid planläggning, förhandsbesked och bygglovsprövning av 
bostadsbebyggelse i områden som påverkas av omgivningsbuller utomhus från 
industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär.
Kommunen skriver att riktvärden för omgivningsbuller finns för bostäder, vård- 
och undervisningslokaler samt områden för rekreation och friluftsliv. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera med att riktvärden även finns 
för skolgårdar, se Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik.
I ställningstagandet för buller skriver kommunen att riktvärden ska tillämpas vid 
planläggning, bygglov och förhandsbesked för nya bostadsbyggnader. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör tillämpa riktvärdena för samtliga 
byggnader och områden som nämns tidigare i kapitlet.

Skyddsavstånd och övriga störningar

Länsstyrelsen anser att kommunen bör lyfta fram att ny bebyggelse på landsbygd 
bör lokaliseras så att tillräckliga skyddsavstånd säkerställs i förhållande till 
lantbruk med djurhållning och gödselhantering respektive hästgårdar.
I kapitlet om energihushållning och klimathänsyn anser Länsstyrelsen att 
kommunen bör klargöra att småskalig eldning kan ge upphov till störande rök hos 
närboende, men också utsläpp av luftföroreningar.
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Hållbara kommunikationer

Länsstyrelsen ställer sig undrande till varför kommunen ensidigt fokuserar på 
godstransporter på väg i kapitel 3.2.2. då godstransporter på järnväg är ett mer 
hållbart alternativ. I avsnitt 2.2.2. lyfter kommunen däremot fram järnvägens roll 
och vikten av utveckling längs järnvägen. Länsstyrelsen anser att kommunen bör 
samordna texterna i dessa två kapitel.

Kartor

I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att kartorna i översiktsplanen behövde 
kompletteras och förtydligas. Länsstyrelsen ser positiv på de ändringar och 
kompletteringar som har genomförts. Nedan följer ytterligare synpunkter gällande 
kartorna.
I flera av översiktsplanens kartor saknas teckenförklaringar och Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att komplettera kartorna med detta för att göra dem 
tydligare. Vad som redovisas i kartorna bör tydligt framgå även utan de 
tillhörande texterna i översiktsplanen. Vidare vill Länsstyrelsen uppmana 
kommunen att komplettera texterna med hänvisningar till kartorna, där detta inte 
redan finns, och att kontrollera så att de befintliga hänvisningarna är korrekta.
Den karta som identifierar större områden som har stor betydelse för 
besöksnäring, rekreation, landskapsbild och kulturmiljö skulle behöva 
kompletteras med ett grönt område vid Gnien och Djupebo. Länsstyrelsen ställer 
sig också undrande till varför Tippenområdet inte är inkluderat i kartan för viktiga 
grönområden och gröna samband i Surahammars tätort.
Kopplat till kommunens ställningstagande i kapitel 5.1.2. saknar Länsstyrelsen en 
karta över områden som har betydelse för naturvård och friluftsliv. Länsstyrelsen 
gör tolkningen att kommunen syftar på andra områden än de områden som pekas 
ut som skyddad natur och riksintressen. Vidare ställer sig Länsstyrelsen även 
frågande till varför Djupebo och Björkbacken har undantagits.
Länsstyrelsen ser gärna att byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen finns 
utmärkta i en karta. Slutligen saknar Länsstyrelsen information om 
tillståndspliktiga verksamheters läge i kommunen, vilket med fördel kan 
förtydligas i kartorna.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsråd Ulrica Gradin med handläggare Simon Eriksson 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
miljöskyddshandläggare Mikael Wulff, biträdande avdelningschef för naturvård 
Lena Strömvall, byggnadsantikvarie Isa Lindqvist och arkeolog Christina 
Svensson medverkat.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

Inkomna yttranden från:

Statens geologiska institut (SGI)
Försvarsmakten
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(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Surahammars kommun, 
Henrik Hedberg 

2020-10-01 KS/2019-0028-212 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 
Emilia Börjesson Skölling, 08 - 788 78 42, 
fysplan@mil.se 

                  

Yttrande avseende remiss om utställning av förslag till ny 
översiktsplan för Surahammars kommun, Västmanlands 
län 

 

          
         

Försvarsmakten framför följande synpunkter i rubricerat ärende.  

Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om hushållning med mark- 
och vattenområden(1998:896), för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 
9§ miljöbalken). Försvarsmakten är som sektorsmyndighet ansvarig för att 
identifiera, samråda om, besluta om och presentera underlag för dessa 
riksintresseanspråk. Försvarsmakten fattade beslut om nu gällande riksintressen och 
områden av betydelse för totalförsvarets militära del den 2019-12-18. De 
riksintressen som påverkar kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och 
lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens riksintressekatalog. 
Riksintressekatalogen finns tillgänglig länsvis på Försvarsmaktens hemsida: 
www.forsvarsmakten.se/riksintressen.  
 
I översiktsplanen bör en text som beskriver riksintressen för totalförsvarets militära 
del återfinnas. Försvarsmakten har på Boverkets inrådan ändrat benämningen 
influensområde till påverkansområde vilket vid framtagande av en ny översiktsplan 
bör ändras även där. Nedan följer en aktuell beskrivning av riksintressen för 
totalförsvarets militära del i Surahammars kommun. 
 
Riksintressen för totalförsvarets militära del  
Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan 
i vissa fall redovisas öppet och 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-, 
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kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i 
olika omfattning berörda av riksintressena.  
 
Surahammars kommun har inga öppet redovisade riksintressen. 
 
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess 
och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för 
objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att 
alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.  
 
Vindkraft  
För att säkerställa att eventuella områden som pekas ut som lämpliga för etablering 
av vindkraft inte hamnar i konflikt med riksintressen för totalförsvarets militära del 
som omfattas av sekretess (enligt OSL 15 kap 2§), måste en förfrågan ställas till 
myndigheten. 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

Gustafsson, Ulrika 

Tf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 
Surahammars kommun  plan-bygg@surahammar.se 
 
Kopia till handläggare 
Avsedd för Henrik Hedberg henrik.hedberg@surahammar.se 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen i Västmanlands län vastmanland@lansstyrelsen.se  
Fortifikationsverket  
 
   





Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2021.

Till förvaltningsbeslutet hör denna planhandling med plankarta, planbeskrivning och Länsstyrelsens 
granskningsyttrande, kommunens granskningsutlåtande, samrådsredogörelse samt beslutsprotokoll.

Mer information om kommunens planering finns på www.surahammar.se

För frågor kontakta: 
Plankontoret, 0220-390 00, plan-bygg@surahammar.se

http://www.surahammar.se
mailto:plan-bygg%40surahammar.se?subject=

