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1.  Inledning

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.

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. 
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2.  Utgångspunkter

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. Närheten till Västerås är en utmaning med två sidor. 
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.

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. Utmaningar 
är att verka för befolkningstillväxt med en ekonomi i balans och god 
omvärldsbevakning och att dra nytta av kommunens goda potential för 
inflyttning av barnfamiljer.

1

2

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 Surahammar, Ramnäs och 
Virsbo står inför stora strukturella utmaningar genom närheten till 
externhandel i Västerås och i Surahammar vid väg 66. Utmaningar är 
att 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 växer och 
hittar rätt kompetens samt möjliggöra en utveckling av levande centrum i 
tätorterna med mötesplatser och en tillfredställande basservice.

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 
också avgörande för näringslivet som är beroende av godstransporter 
eller tjänsteföretag med internationella kontakter. Utmaningar är att 
minska bilberoendet genom kortare resekedjor i kollektivtrafiken samt 
kompletterande lokal buss- och cykelinfrastruktur, dra nytta av läget 
längs väg 66 för transportintensiva verksamheter och att utveckla snabb 
bredbandsuppkoppling som möter näringslivets och invånarnas behov.

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. Utmaningen är att utveckla bostäder med ett varierat 
utbud och attraktiva bostadsmiljöer för nuvarande och blivande invånare 
i kollektivtrafiknära lägen.

Surahammar

Surahammars läge inom Mälardalens 
ortsstruktur, ÖMS, 2018
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Översiktsplanen ska bidra till och skapa 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. Utmaningen är att utveckla ett 
systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor och strategisk planering som 
bidrar till ett hållbart samhälle utifrån de globala målen.

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 den 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 
intressant för biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet. Utmaningen 
är att 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 och att marknadsföra värdefulla 
miljöer och kultur- och fritidsutbud i regionen för att synliggöra rollen 
som turism- och fritidskommun.
 

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. Utmaningen är att 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 samt skapa långsiktigt ändamålsenliga 
strukturer i tätorter och på landsbygd.

3
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De globala målen omgrupperade, Stockholm Resilience Centre, 2016.
Större bild hittas på: https://www.globalamalen.se/ett-nytt-satt-att-se-de-
globala-malen-som-en-tarta/
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3.  Prioriteringar

Planen identifierar en framtidsbild år 2040 där kommunen är 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. Kommunen har en fortsatt växande befolkning som uppgår till 
11 000 invånare där tätorter och landsbygd erbjuder trivsamma och hälsosamma 
boendemiljöer.
 
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. Kommunen 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.

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. Natur- och kulturmiljöer 
samt den biologiska mångfalden har omhändertagits väl och ses som en värdefull 
resurs för turism och besöksnäring, inflyttning, identitet och attraktionskraft.

TätortsutvecklingSmåortBy

Landsbygdsutveckling Område för rekreation och turism Vatten

TransportstråkBergslagspendelnBruksleden Kollektivtrafik på landsbygden

Framtidsbild
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För att uppnå framtidsbilden och en hållbar positiv befolkningsutveckling krävs 
strategiska prioriteringar inom fyra områden: Varierat boende med livskvalitet, 
Hållbara kommunikationer, Utvecklat näringsliv och utbildning samt Levande 
landsbygd med många värden. 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.

Varierat boende med livskvalitet

Utvecklat näringsliv och utbildning

Hållbara kommunikationer

Levande landsbygd med många värden
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4.  Användning av mark och vatten

Utgångspunkter och framtidsbild ligger till grund för kommunens inriktningar 
för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Riktlinjer 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. Kommunens webbGIS innehåller 
geografiskt avgränsade planeringsunderlag med bland annat riksintressen, 
förordnanden och andra formella underlag från olika myndigheter inklusive 
kommunen som ska tillämpas tillsammans med översiktsplanen.

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 bör placeras och 
förtätningsmöjligheter i bebyggelsen. Detta sker bland annat genom fördjupade 
översiktsplaner, centrumplan, detaljplaner, va-plan, trafikplaner och 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.

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

Plankarta Surahammars kommun
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Plankarta Surahammar Plankarta Ramnäs Plankarta Virsbo

A

J
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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, 
fler verksamheter och 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.

Utanför tätorterna bör en levande landsbygd utvecklas där natur- och kulturvärden 
vårdas. Landsbygdsutvecklingen handlar om hur värden, strukturer och funktioner 
i landskapet bör värnas och utvecklas. Kommunen ser landskapet som en arena för 
olika aktiviteter och intressen som kultur, natur, rekreation, jord- och skogsbruk, 
boende med mera. Ett Landsbygdsprogram bör 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. Bevara innebär att ta tillvara på och värna om 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 ska stärkas genom att stötta det 
landsbygdsorienterade näringslivet och landsbygdslivet för befintliga och framtida 
invånare. En särskilt viktig fråga för detta är utbyggnad av bredband.

Kommunen har identifierat större områden som har stor betydelse för besöksnäring, 
rekreation, landskapsbild och kulturmiljö. Det finns också stora områden där 
landsbygdsnäringar bör 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.

Transportinfrastrukturen har stor betydelse för kommunens framtid där tåg och 
bussar får 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 måste kommunen skapa bra underlag till kollektivtrafik genom att 
säkerställa att nya bostäder och arbetsplatser lokaliseras främst i gångavstånd till 
tågstationer eller busshållplatser. En prioritet för kommunen är att underlätta för 
arbetspendling till Västerås med cykel och kollektivtrafik.

Teknisk försörjning är en viktig del i samhällsbyggandet. Inom de tekniska 
försörjningssystemen är strävan att göra investeringar som är anpassade efter 
invånarnas önskemål och behov på ett för miljön riktigt sätt. Inga nya anläggningar 
föreslås i översiktsplanen. En utbyggnad av reningssteget för avloppsanläggningen i 
Haga behövs för att utveckla bebyggelsen i Surahammars centralort. 
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5.  Allmänna intressen

Planen redogör i ett särskilt kapitel för kommunen för ställningstaganden till 
allmänna intressen kopplat till översiktsplanens vägledningar. Planen tar upp de 
intressen som har särskild betydelse för kommunens utveckling.

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken redogör för kommunens 
ställningstagande till hur riksintressen ska tillgodoses. Kommunen vill värna om 
de intressen som riksintressena identifierar. Kommunikationer har särskilt stor 
betydelse.

Särskilda markanvändningsintressen enligt 3 kap miljöbalken omfattar 
ställningstaganden till jord- och skogsbruk, stora opåverkade områden och särskilt 
känsliga områden. Kommunen vill värna om de areella näringarna och deras 
betydelse för landsbygdsutveckling. Större områden som är relativt ostörda har 
identifierats och utgör underlag för grönområden i plankartan. Ekologiska värden 
ska vidareutvecklas i särskilda insatser under planperioden.

Miljökvalitetsnormer behandlar förutsättningarna för kommunen att uppnå gällande 
gränsvärden. Kommunen har goda förutsättningar för det och ska göra särskilda 
insatser för att de ska kunna uppnås, framför allt gällande vattenkvalitet.

Andra förhållanden av väsentlig betydelse tar upp kommunens ställningstaganden till 
värden som påverkar inriktningen för mark- och vattenanvändning samt utveckling 
av den byggda miljön. Det utgörs av naturmiljö och friluftsliv, strandskydd samt 
kulturmiljö och landskapsbild.

Risker redogör 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 samt hantering av förorenad mark, radon 
och farligt gods.

Utöver ställningstaganden finns också hänvisningar till andra publikationer där 
man kan läsa mer om de intressen som beskrivs. Du hittar allmänna intressen på 
länsstyrelsens webbGIS:
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
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6.  Genomförande och insatser

I planen beskrivs hur kommunens kontinuerliga planering ska bedrivas och vilka 
insatser som behövs för genomförande av planen i närtid och på längre sikt. 
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. 
 
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. Planen 
redogör för en möjlig prioriteringsordning utifrån utgångspunkter, målbild och 
inriktningar för mark- och vattenanvändning. 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.

6.1. 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.

Prioriterade insatser:
• Förbättra Bergslagspendelns standard
• Utveckla 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

6.2. 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.

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

6.3. Steg 3 – på längre sikt
På längre sikt utvecklas förutsättningar för bättre kommunikationer och boende i 
kommunikationsnära lägen i tätorterna.

Prioriterade insatser:
• Fördjupad översiktsplan för Ramnäs
• Revidering av fördjupad översiktsplan för Virsbo
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7.  Hållbarhetsbedömning 

Planen har miljöbedömts enligt reglerna i miljöbalken för att utvärdera planens 
konsekvenser och bidrag till hållbar utveckling. Konsekvenserna hanteras i ett särskilt 
dokument och sammanfattas i planens sista kapitel. 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. Sammanfattningsvis har 
kommunen goda möjligheter till positiva konsekvenser av planens inriktningar men 
det kräver medvetet arbete för hållbar utveckling och att man genomför många av de 
insatser som föreslås. 

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

Konsekvenser av 
planförslaget

Förväntade positiva

Möjlighet till positiva

Ingen skillnad

Risk för negativa

Förväntade negativa

SOCIAL HÅLLBARHET

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

KULTURMILJÖ



Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2021.

Till förvaltningsbeslutet hör planhandling omfattande plankarta, planbeskrivning och Länsstyrelsens granskningsyttrande, 
kommunens granskningsutlåtande, samrådsredogörelse och 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=

