Visholmen
Detaljplaneprogram
Godkänt av Kommunfullmäktige 2012-10-01, KF §141

Innehållsförteckning
Vad är ett detaljplaneprogram ?
Ett program ska ange förutsättningar för
planarbetet och uttrycka kommunens
vilja och avsikter med en viss planeringsuppgift. Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med
de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till
insyn och påverkan innan kommunen
tar ställning.
Kartor och illustrationer beskriver inte
exakta lägen för olika funktioner och
markanvändning utan redovisar endast
principen och inriktningen för det
fortsatta planarbetet.
När programmet godkänts av kommunen ligger det till grund för kommande
detaljplanearbete. Detaljplaneprogram
är ej juridiskt bindande och kan ej
överklagas.
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Medverkande
Detaljplaneprogrammet är utarbetat under 2011 av
tf stadsarkitekt Mikael Rojek och planarkitekt Sanna Alm,
Samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs kommun.
Detaljplaneprogrammet grundar sig på den vision om ett
framtida Visholmen som den utökade medborgardialogen
”Mitt Vishilmen” resulterat i.
Text och illustrationer
Mikael Rojek där annat ej anges

Sammanfattning
Inledning – bakgrund
Visholmen var ursprungligen en holme som genom
utfyllnad omformades till en udde, en halvö, i staden.
Sedan 1800-talet utgjorde Visholmen Strängnäs moderna
hamnområde med verksamheter som tändsticksfabrik,
hamn, silo, brädgård, el- och vattenverk, båtuppläggning,
bostäder mm. Fritids- och rekreationsanvändningen
har främst vuxit fram under 1900-talet med stadsbadet,
tennisbanor, bollplan och minigolf.
Under större delen av 1900-talet har man diskuterat
hur Visholmen ska användas i framtiden. Det tidigare
vattenverket som ligger mitt på halvön har dock begränsat
möjligheterna till ändrad användning. Sedan vattenverkets
avveckling 2009 öppnar sig möjligheterna för ett
helhetsgrepp för Visholmen och Västerviken.

Uppdraget
Programmet är framtaget som ett så kallat
flernämndsuppdrag där ordförandena i Kulturnämnden,
Plan- och byggnämnden och Teknik- och fritidsnämnden
varit styrgrupp.
Utvecklingen av Visholmen ska ses i ett helhetssammanhang
med stadskärnan och Västervikshamnen.
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en
multifunktionell stadspark för den växande staden och
utveckla Visholmen till en aktiv del av Strängnäs stad,
byggd på rekreation, kultur och attraktion, med folkliv
året om. Det är ett strategiskt viktigt stadsbyggnadsprojekt
som påverkar attraktiviteten för hela stadskärnan. Med
rätt inriktning kan kultur- och rekreationsvärdena stärka
stadskärnans övriga verksamheter och bidra till en positiv
stadsutveckling.

I programhandlingen presenterar kommunen Visholmens
framtida användning och förväntade utveckling.
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VISHOLMEN. FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTLIG MARKANVÄNDNING

Förslag till översiktlig markanvändning inlagd på flygfoto
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Syfte, mål
och huvuddrag
Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktig
utveckling av Visholmen och tillskapa kvaliteter som
aktiverar och höjer Visholmens attraktivitet i samspel
med övriga verksamheter runt Västerviken och därmed
Strängnäs ansikte mot Mälaren. Strängnäs stad har i
perspektivet av den utveckling som beskrivs i FÖP Strängnäs
Stad – Härad behov av en multifunktionell stadspark med
plats för kultur och rekreation av olika slag. Programmet
ska ses i ett sammanhang med övriga åtgärder runt våra
stränder för att stärka stadens identitet i mötet med vattnet.
Visholmen är ett strategiskt projekt för den växande staden.
Ett omdanat Visholmen ska kunna bidra till helheten
genom att vara en viktig kultur- och upplevelsemålpunkt
och samspela med stadens övriga stråk och platser för att
på så sätt bidra till en positiv stadsutveckling. Visholmen
kan med ett rätt avvägt innehåll skapa upplevelsevärden
och rekreationsvärden för såväl stadens invånare som
besöksnäringen och stärka stadskärnans kommersiella och
kulturella värden. Detaljplaneprogrammet förbereder för
kommande detaljplanering och ger en inriktning för en
hållbar stadsutveckling.
Programmets syfte kan konkret sammanfattas i följande
punkter:

att rusta och utveckla badet och Visholmens strandstråk
att säkra och höja kvalitén på ytor för rekreation
att återanvända och utveckla vattenverkets byggnader
att möjliggöra nybyggnadsrätter för rekreation och
kulturverksamheter
att främja generationsöverbryggande möten och skapa fler
aktiviteter för alla åldrar
att samplanera Visholmen med Västervikshamnen

Visholmen – en holme i Mälaren – med Kasgarn och Eldsund i bakgrunden.
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Programmet anger en översiktlig markanvändning för park,
bad och kulturella verksamheter. I programmet redovisas
även ett mer detaljerat förslag på inriktning och innehåll
som är förankrat genom en omfattande medborgar dialog
och som Teknik- och fritidsnämnden och Kulturnämnden
ställer sig bakom. Avsikten med förslaget är inte att allt ska
genomföras på en gång utan att förslaget ska ge en vision om
ett framtida Visholmen där olika delar kan genomföras i den
takt som ekonomiska ramar medger med den prioritering
som respektive facknämnd lägger fast.

Planerings–
förutsättningar
Avgränsning
Detaljplaneprogrammet omfattar Visholmen med koppling
till Västervikshamnen, Västerviksparken, Sjövikens östra
kvarter och Strängnäs stadskärna. Marken och byggnaderna
ägs av Strängnäs kommun.

Historik
Visholmen med tändsticksfabriken

Den ursprungliga holmen och det utfyllda området
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Visholmen var ursprungligen en holme – egentligen en
grusås – som reste sig ur Mälaren. Holmen, som tidigare
även har kallats Notholmen, var en holme fram till 1893
då man fyllde igen sundet. Området blev en halvö, centralt
belägen i staden. På gamla foton syns att markytan då låg
högre än idag. Detta beror på att mycket av det grus- och
stenmaterial som tidigare fanns här har använts bl a till
stadens gator och utfyllnaden av Västervikstorget.
Gammalt hamn- och verksamhetsområde
Visholmen har sedan sekelskiftet 1900 främst använts för
industri- och hamnändamål. Områdets första verksamhet
var en tändsticksfabrik som etablerades på 1880-talet.
När järnvägen byggdes ut till Strängnäs, skapades en
spårförbindelse till Visholmen och kajerna byggdes ut i
samband med att AB Åkers Styckebruk förlade en hamnplats
här. Mer centralt på udden placerade staden sitt vattenverk
som invigdes 1899 och i anslutning till detta uppfördes också
ett elektricitetsverk. På västra delen av Visholmen, låg under

en tid ett par brädgårdar. Strängnäs segelsällskap använde
också udden för sin slipanläggning (vinteruppläggning av
småbåtar) mellan åren 1920 och 1980. Vid vissa tillfällen
fungerade också området med slipen som festplats.

STADSPLAN 1957

Den före detta tändsticksfabriken köptes upp 1935 och
Linds tekniska fabrik, som tillverkade bland annat bläck,
etablerades här. Verksamheten blev kortvarig och istället
köpte Sörmländska lantmännens centralförening fastigheten
och byggde en silo på platsen i början på 1940-talet. På
1960-talet fanns planer på att utvidga silon, men denna
utbyggnad stoppades och staden erbjöd istället ny tomtmark
för verksamheten. Genom markbyte blev kommunen ägare
till området och tändsticksfabriken revs till slut 1984.
Strandbadet
Ströv- och rekreationsmöjligheterna på Visholmen var
fram till andra världskrigets slut tämligen begränsade.
Strandbadet på Visholmens nordvästra udde stod färdigt till
sommaren 1925. Från år 1908 hade det varit badförbud vid
Visholmen då man var orolig för att vattenledningsvattnet
skulle förorenas. I ett domslut från september 1908
framgår att åklagaren vid rådhusrätten dömt tre personer
– ”kakelugnsmakaren P.Å. Karlsson från Linköping samt
plåtslagarna E.V. Lång och K.E. Andersson från Södertälje, f
n anställda i Strengnäs – att böta vardera 2 kronor för att ha
badat vid Visholmen.

Strandbadet 1926

Minigolfbanan strax sydost om vattenverket tillkom på
1940-talet. När Visholmens brädgårdar revs på 1980-talet
tillkom fotbollsplanen och tennisbanorna byggdes 1993.
Verksamhetsområdet på Visholmen

Strängnäs gamla hamn ”Hamnkajen”
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VISHOLMEN IDAG

Vattentäkten har avvecklats 2009 och ersatts med sjöledning
från Norsborgsverken, Stockholm vatten.

Riksintresset Strängnäs stad

Den gamla vattenverksbyggnaden

Programområdet för Visholmen ligger vid Mälaren och
gränsar till Västervikshamnen, stadskärnan och Sjövikens
östra kvarter. Området gränsar mot riksintresset nr D[18];
Strängnäs stad. Riksintressen regleras i Miljöbalken, MB,
3 kap, som föreskriver att områden som är av riksintresse
– utpekade av statlig myndighet – för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Riksintressena avgränsas som geografiska områden, men
värdena av riksintresse kan också skadas av åtgärder som
ligger utanför gränsen.

Stråk längs vattnet

Formuleringen av riksintresset för Strängnäs lyder:
Lärdoms- och stiftsstad med unikt sammansatt planmönster
där utvecklingen kan följas från medeltid över 1600-talets
reglering till utvidgningar kring sekelskiftet 1900, då också
funktionen av regementsstad tillkom. Den dominerande
domkyrkan och övrig, i huvudsak medeltida, bebyggelse
förknippad med Stiftsstaden. Gatunätet som till stor del
bevarar en oregelbunden medeltida karaktär delvis reglerat
på 1640-talet och efter 1871 års brand. Rutnätssystem i
olika riktningar, gator i sneda vinklar och en stjärnplats.
Trähusbebyggelse från 1600- 1700- och 1800-talen,
bestående av såväl små stugor som stora stadsgårdar. Från
tiden kring sekelskiftet 1900 mer storskalig stenbebyggelse.
Det för 1900-talets början karakteristiska villaområdet
Storgärdet. Regementsområde från 1921.
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Kulturhistoriskt värde idag
Det kulturhistoriska värdet inom programområdet utgörs av
vissa av vattenverkets byggnader, särskilt huvudbyggnaden
i tegel från 1905, värdet som rekreationsområde, främst
stadsbadet, parkområdet och gång- och cykelstråket längs
Visholmens stränder.
I topografin kan också det låglänta utfyllnadsområdet
mellan den forna holmen och staden avläsas samt platsen för
tändsticksfabriken. Den nya träkajen som byggts de senaste
åren längs en del av nordöstra strandkanten erinrar om den
gamla hamnkajens läge och platsens historia.

Nuvarande användning
Visholmen ligger mycket centralt i staden och utgör
tillsammans med Västervikshamnen och Västervikstorget
stadens ansikte mot Mälaren. De fastigheter som ligger i
eller i anslutning till området utgörs av del av Strängnäs 2:1,
Slupen 2, Norrstacken 12–14 och Trekanten.
Sjöviken med de två nyare bostadskvarteren Västra
(putsfasader) och Östra (träfasader) gränsar till Visholmen.
Vattenverket med sina byggnader dominerar. Den tidigare
inhägnaden har tagits bort och delar av Visholmen har
de senaste åren fått nya stråk och parkanläggningar som
går i linje med förslaget i denna handling. Förutom
vattenverket finns på Visholmen bland annat ett välbesökt
stadsbad, tennisbanor, minigolf, boule och utegym samt ett
strandstråk med kringliggande gräsytor. Längs Visholmens
nordöstra strand, där gamla hamnkajen låg, finns en ny
hamnkaj som ansluter till strandstråket. På den östra sidan

VISHOLMEN IDAG

VISHOLMEN IDAG

Den populära lekparken nedanför Multeum

Nuvarande användning med tennisbanor och grusplan (ACE)

Pålverket till gamla hamnkajen
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VISHOLMEN IDAG

av holmen finns en större obebyggd gräsplan, där den gamla
tändsticksfabriken och silon tidigare låg.
Visholmen har de senaste decennierna använts mestadels för
idrott och rekreation. Aktiviteterna blommar upp under 2–3
månader av året men miljön är i övrigt inte särskilt attraktiv.
Det är inte det välfrekventerade promenadstråk det skulle
kunna vara utan känns lite avsides och otryggt.
Teknik- och fritidsnämnden har påbörjat ett omfattande
upprustningsarbete av den anslutande strandpromenaden
som syftar till att öka tillgängligheten och användbarheten
samtidigt som gestaltningen och kontakten med vattnet
prioriteras. Promenaden som följer området runt
Västervikshamnen ända ut mot Lurudden och vidare öster
ut, ansluter till Visholmen i väster.
Vissa upprustningar av bland annat trädplanteringar
och parkanläggningar har gjorts under senare år men
miljön, särskilt runt de gamla byggnaderna, upplevs i det
hela som eftersatt och nedgången. Vattenverket med sitt
skyddsområde avvecklades under 2009 vilket har öppnat
för utveckling av framtida mark- och vattenanvändning på
Visholmen.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner över området är från 1973 och 1993.
I dessa planer utgörs huvudtillfarten av Norrstacksvägen,
som sträcker sig öster om minigolfbanan och fortsätter
upp till vattenverket. Hela holmens norra del är betecknat
som fritidsområde och bollplanerna som område för
idrottsändamål. Här finns också tre tennisbanor och plan
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för beachvolleyboll. Den östra delen av holmen är utpekad
delvis som parkområde, delvis som område för hamnoch allmänt ändamål. Bryggor får enligt planen anläggas
i Västerviken intill Norrstacksvägen och på Visholmens
nordöstra delar.

Tidigare planer och förslag
Genom åren har en mängd olika förslag på hur Visholmen
ska användas och bebyggas tagits fram. Även allmänheten
har engagerat sig och lämnat in olika förslag. Nedan följer
ett axplock.
1900
Redan 1908 pågick en diskussion om Visholmen skulle
utvecklas till ett grönområde. Borgmästare Lage von
Wernstedt förespråkade då att bestämmelser skulle införas
som avsåg att säkerställa holmen som ett rekreationsområde.
1960
I slutet på 1960-talet ville kommunen utreda möjligheterna
att samordna Thomasgymnasiet med en simhall och
samlingslokal på Visholmen. Vid denna tid hade också
vägverket planer på att dra väg 55 över holmen, vilken
skulle utgöra ett landfäste för en ny bro till Tosterön. Till
slut enades de berörda dock om att ge vägen en annan
sträckning, nordväst om staden. Planerna för sim- och
samlingshallen fortskred dock och kommunen löste in
mark på brädgårdsområdet (där fotbollsplanen ligger idag).
(Dp85)
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STADSRUMSANALYS 2004

Nya och befintliga verksamheter på Visholmen.
Samband med staden (ACE)

1980
Om den plats som tändsticksfabriken tidigare låg på, har
en diskussion pågått sedan början på 1980-talet. Många
förespråkade här ett Folkets Hus med bl a dans- och
föreläsningslokaler samt en restaurang. Det har även
uppkommit tankar om ett Mälarmuseum på området. Ett
förslag var att lokalisera ett konferenshotell här. Dessa planer
förverkligades inte då, men detaljplanen ändrades till att
omfatta ”allmänt ändamål” på den aktuella platsen. (Odp
1986)
För Visholmen tillsammans med Västerviken finns också
en programutredning från 1980. Syftet var att utreda vilka
verksamheter som är mest lämpade för området. Planen
är uppdelad i två etapper, där den första omfattar bl a
en ny tillfartsväg via Visholmsvägen, en utvidgning av
Thomasgymnasiet, upprustning av bollplanerna och ett Folkets
hus med uteservering på den plats där tändsticksfabriken låg.
Etapp två består av ytterligare utvidgning av Thomasgymnasiet,
ny vattenverksbyggnad, färdigställande av Folkets hus och att
gästhamnen flyttas till Visholmen.
Samhällsbyggnadskontoret har även utarbetat en
områdesplan från 1986 för Visholmen och Västerviken.
Denna skiljer sig något från detaljplanens föreslagna
markanvändning.
Kommunfullmäktige biföll 2002-03-25, §31, en motion
om att utarbeta en ny detaljplan för Visholmen, och gav
plan- och byggnämnden i uppdrag att verkställa detta.
Ändringen av detaljplanen motiveras bland annat av att det
fanns planer på att avveckla vattentäkten i området 2006.
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Detaljplanearbetet ska inte inledas med en arkitekttävling
utan istället föregås av ett idé- och programskede med
en diskussion om områdets framtida användning och
utformning. Denna diskussion föreslogs ske i form av
samråd kring olika alternativ där, förutom de kommunala
instanserna, andra berörda skulle ges tillfälle att lämna
synpunkter.
Efter den inledande idé- och programdiskussionen i ett
detaljplaneprogram kan sedan nödvändiga ändringar i
gällande planer genomföras. (Se kommunfullmäktiges beslut
§31 2002-03-25.)
Allmänhetens tidigare förslag och synpunkter
Frågan om Visholmens framtida utveckling och användning
har engagerat Strängnäsborna genom tiderna. Under de
senaste decennierna har många synpunkter och förslag
lämnats från allmänheten i Strängnäs om hur Visholmen
ska användas i framtiden. Synpunkter och idéer har lämnats
till kommunen i form av medborgarförslag. Kommunen
har hänvisat till denna programutredning och kommande
samråd i planprocessen enligt PBL. Intrycket är att många av
de idéer och förslag som lämnats ryms inom programmets
huvudsakliga inriktning för mark- och vattenanvändningen.
Vad man än föreslår, måste åtgärderna sättas in i ett
helhetssammanhang och vara hållbara i framtiden – även
ekonomiskt.
Bland förslagen som inkommit under åren finns bland
annat jazzmuseum, café, konst- och hantverkslokaler,
museum, hotell, bostäder, humaniorautbildning, restaurang,
konferens, spa-anläggning, marina, mm, mm.

Platsens förutsättningar
Visholmen i staden – stadsrumsanalys
Visholmen utgör stadens ansikte mot Mälaren. Den ligger
mycket centralt och spelar en viktig roll som attraktivt
mål i staden. Detaljplaneprogrammet ger förslag på hur
Visholmen kan utvecklas, berikas och tillföra Strängnäs
ytterligare stadsliv och kvaliteter. En stadsrumsanalys
som gjordes 2004 har visat på Visholmens strategiska
läge, dess samband med Västervikshamnen, stadskärnan,
Strängnäsfjärden och Tosterö. Analysen visar också på olika
alternativa bebyggelseområden och förhållningsätt som inte
längre är aktuella och som valts bort under framtagandet av
förslaget. Slutsatsen som dock fortfarande är aktuell och som
ligger till grund för förslaget är att tillkommande byggnader
på Visholmen med fördel ligger i anslutning till vattenverket.
Byggnaderna bör vända sig mot staden och eller Mälaren
och i huvudsak ligga inom det område där tidigare hamnoch verksamhetsbyggnader låg.
Natur- och kulturvärden
Visholmen har, genom sin historia som hamnområde och
vattenverkets anläggning, kulturhistoriskt värde för staden.
Dessutom har stadsbadet en tradition här och tillsammans
med park- och strandstråket ett stort rekreativt värde. En
del skyddsvärda träd finns inom programområdet.
Fornminnen
Det finns inga kända fornminnen på Visholmen.
Rekreation
Visholmen ger idag möjlighet till rekreation i form av
stadsbadet, parkstråket, tennis, boule, beachvolleyboll mm.

Promenadstråket runt Visholmen är en del av ”Strängnäs
själ – händelser längs vattnet”. Användningen begränsas till
främst sommaren. Badvattnet har genom sin grumlighet
tidvis inte varit så inbjudande.

STADSRUMSANALYS 2004

Trafik
Trafiken på Visholmen begränsas idag till badbesökare på
sommaren, trafik till och från vattenverket och Västervikens
båtkaj. Befintliga parkeringar är periodvis otillräckliga.
Markförhållanden
Visholmen består vid det högre partiet av ryggen på en
grusås. Det låglänta området mot Västerviksparken utgörs
av fyllnadsmassor bestående av sten och grus.
Störningar
Det finns idag inga kända störningar. Frågan om
vissa markföroreningar från tidigare industri- och
hamnverksamheter utreds.

Nya och befintliga verksamheter på Visholmen.
Samband med staden (ACE)

Översvämningsrisk
Större delen av Visholmen ligger under den nivå (+2,66 m.ö.h)
där marken inte utan särskilda åtgärder bör användas för
bebyggelse. Plan- och byggnämnden har beslutat om särskilda
riktlinjer för bebyggelse och planbestämmelser som ska tillämpas
i det kommande detaljplanearbetet och vid kommande bygglov.
Tekniska anläggningar
Visholmens tekniska anläggningar utgörs av vattenverket.
VA-ledningarna är dimensionerade för ett begränsat antal
fastigheter. El-nätet betjänar vattenverket med kringliggande
byggnader samt gång- och cykelstråket runt holmen.
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Landskaps- och stadsbild
Visholmen är en del av ett mycket vackert stads- och
Mälarlandskap. Den har en rik historia med hamn- och
industriverksamhet men har mer och mer fått en betydelse
för rekreation sommartid.

Förslag
Vision Visholmen
”Visholmen är ett tillgängligt, attraktivt grön- och
rekreationsområde med vattenverket som återanvänds för
verksamheter av olika slag och med en kompletterad ny
bebyggelse som tillför hamnen och Mälarstaden Strängnäs
aktiviteter och liv året runt.” Tyngdpunkten ska ligga på
kultur och rekreationshändelser som förstärker stråken
på Visholmen, länkar samman strandpromenaden med
Västerviken och skapar intressanta blandningar av olika
aktiviteter och främjar möten mellan generationer.
Ett viktigt förhållningssätt är att inga byggnader bör rivas
innan man vet vad som ska komma istället. Undantag från
denna princip är en del mindre träbyggnader som inte ska
användas i framtiden och den filterhall i vattenverkets norra
del som inte bedöms kunna återanvändas. Det är viktigt
att platsen förblir tillgänglig och att de verksamheter som
etableras här blir en attraktiv målpunkt för Strängnäsborna
och besökare. Området är idag i stort behov av upprustning,
då underhållet bitvis är eftersatt och ytor och byggnader
upplevs som oanvända och ödsliga.
Med visionen blir Visholmen en del av staden i ett
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sammanhang där Västerviken har omgestaltats och
rustats upp, Sjövikenområdet är färdigställt och inflyttat
och Västervikshamnen kommer att utvecklas med större
gästhamn, service och olika verksamheter.

Processen
Arbetet med det första utkastet till denna programhandling
för Visholmen togs fram under 2008-2009, vid det inledande
samrådet stod det ganska tidigt klart att den inriktning
som funnits under hela 1990-talet och början av 2000-talet
om att planerade verksamheter och tillskott på Visholmen
skulle finansieras inom området inte var genomförbar.
I den förslagshandling som samråddes 2009 bestod
finansieringsförslaget dels av mark avsatt för en större
hotell/konferensanläggning och dels ett inte försumbart
inslag av bostäder i blandade verksamhetsbyggnader. Av de
synpunkter som kom in var det påtagligt att allmänheten till
stora delar ställde sig mycket främmande till denna typ av
inslag på Visholmen, med risk för privatiseringar av delar
av området. Länsstyrelsen anförde bland annat också en oro
för skadlig påverkan på riksintresset Strängnäs stad. Vid
den diskussion som inleddes med anledning av de inkomna
synpunkterna framkom att det förhållningssätt som hitintills
hade funnits om finansiering inom Visholmen inte längre
kunde hävdas utan en framtida omdaning av halvön och
området fick ske på annat sätt.
Med de nya förutsättningarna inleddes en fortsatt
samrådsprocess med kommunens invånare och de politiska
partierna för att komma fram till ett förslag som kan
ligga till grunden för en successiv utvecklingsprocess av

Visholmen
Detaljplaneprogram Samrådshandling 2009-03-20

Visholmen och Västerviksområdet och som kan genomföras
allt eftersom medel för investeringar kan avsättas. Avsikten
med förslaget är att lägga fast en framtida markanvändning
som möjliggör ett fastställt användningsförslag som sedan
Teknik- och fritidsnämnden, Kulturnämnden (som drivande
i sina respektive ansvarsområden) och Kommunstyrelsen(i
sin roll som markägare) kan genomföra i etapper.
Målsättningen med det fortsatta samrådet var att genom
utvecklad medborgardialog kunna lägga fram ett förslag
som kunde tilltala större delen av våra medborgare
med ett varierat inslag av verksamheter och upplevelser
för olika åldrar med generationsöverbryggande och
inriktningsöverbryggande möten i en väl avvägd mix. Alla
kan inte få allt men målsättningen är att alla ska kunna
finna något och lockas till nya möten med människor och
verksamheter.
För att ta vara på halvöns möjligheter och komplettera
staden med funktioner för kultur och rekreation, som
är huvudmålsättningen för projektet, genomfördes
en omfattande medborgardialog för att fånga upp alla
de förväntningar som medborgarna hade på det nya
Visholmen.

MEDBORGARDIALOGEN-PROCESSEN
Uppstart ”Mitt Visholmen”
hösten 2010

Framtagande av
program för
Visholmen

Öppen visning
på Visholmen
2011-05-31

Efter programsamrådet
konstaterades behovet av en
”omstart” med tid för nya kreativa
diskussioner, ej låsta vid tidigare
utformningsförslag

Programsamråd
2009-04-17 2009-05-15

En konceptskiss
ställs ut och
synpunkter tas emot

Öppet hus
2010-11-18

Bearbetning av
sammanställda ”viljor”/
framtagande av
diskussionsunderlag

Insamling av
synpunkter till
och med
2010-12-16

Möte med projektets politiska
styrgrupp angående placering av
önskade funktioner

Sammanställning av
inkomna synpunkter.
Stort engagemang från
kommunmedborgare
och olika skolor

Synpunkter från öppet hus

Fortsatt gestaltningsarbete
under sommaren/hösten
2011

Beslut i Plan- och
byggnämnden
2011-05-11 angående
inriktning och innehåll
inför den fortsatta
planeringen

Workshop
2011-04-19.
Nämndernas
presidier
inbjudna

Sammanvägning
av alla spännande
synpunkter och
idéer

Under november 2010 inbjöds medborgarna till ett öppet
hus där man kunde se ett axplock av tidigare visioner och
förslag och även ta del av öns tidigare historia. Intresserade
fick sedan lämna in egna förslag och idéer om vad
Visholmen ska rymma i framtiden, utan begräsningar vad
gäller finansiering eller inriktning.
Den 19 april 2011 hölls en workshop där alla nämnders
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Septe
avrapp
politis
angåe
detalj

VISHOLMEN IDAG

Maskinhallen i gamla vattenverket

Exempel på Vattenrutschkana

presidier var inbjudna. Presidierna fick en kort presentation
av nuläget och fortsatte sedan i grupper att bearbeta
egna visioner och analysera de förslag som inkommit
från allmänheten. Målsättningen var att komma fram till
huvuddragen för det framtida Visholmen och med bred
politisk förankring prioritera i de olika förslagen och därmed
ge förvaltningen vägledning inför det fortsatta arbetet.
Med resultatet från workshoppen beslutade sedan Plan- och
byggnämnden 2011-05-11 om övergripande inriktning
och innehåll för det fortsatta arbetet med förslaget om ett
framtida Visholmen. Beslutet gav förvaltningen i uppdrag
att arbeta vidare med ett förslag som skulle presenteras vid
ett öppet hus på Visholmen i slutet av maj 2011 som ett led i
det fortsatta samrådet.
Övergripande inriktning:
Gemenskap – Visholmen ska som helhet utgöra en självklar målpunkt för stadens och kommunens invånare, samt
för turister, oberoende av årstid eller tid på dygnet. Som ett
gemensamt ”vardagsrum” i staden är det viktigt att generationsöverbryggande möten främjas, detta ställer krav på en
innehållsmässig mångfald.
Flexibilitet – För att Visholmen ska kunna vara ett stadsrum
med liv och rörelse under majoriteten av dygnets timmar och
årets dagar krävs en ”inbyggd” flexibilitet. Lokaler och offentliga platsbildningar ska i så stor utsträckning som möjligt
kunna användas för olika ändamål.
Kontrastrikedom – På Visholmen ska det vara möjligt att
uppleva både lugn och ro samt liv och rörelse. Kontrasterna
ska samspela och tillsammans utgöra en sammanvägd helhet –
en idyll med dynamik.
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Övergripande innehåll:
- Bevara och utveckla badplats (bastu, barnpool, kallbadhus
etc)
- Ett kulturhus/allaktivitetshus med utrymmen för
utställningar, workshops, utbildningar, skapandeverkstäder,
utomhusscen för olika kulturevenemang.
- Plats för en museiverksamhet, kan ha kommersiell
inriktning.
- Caféer och restaurang samt mindre verksamheter
(fiskrökeri båtshop etc)
- Dansbana
- Båtliv i form av angöring, turbåtsbrygga, kanoting,
Jollesegling, båtuthyrning etc
- Platser för utövande av spontan Sport/motion/lek
- Lugn och ro/kontemplation. Hela Visholmen blir ett
rekreationsområde/aktivitetspark. Inga större ytor avsätts
för parker med speciell inriktning utan parkinslaget
med växtlighet parkbänkar etc integreras med övriga
verksamheter och i rumsskapande stråk både genom
områdets centrala delar och längs vattnet med utblickar.

Förslaget växer fram ”Mitt Visholmen” blir
ett ”Visholmen för alla”
Helheten – förslaget har tagits fram med utgångspunkt
från de synpunkter och idéer som mottagits under den
medborgardialog vi valt att kalla ”Mitt Visholmen”.
Innehållsmässigt har förslaget på ett naturligt sätt
utkristalliserats tack vare alla spännande förslag från
engagerade medborgare i alla åldrar. Utmaningen har dock
varit att få till en sammanvägd helhet - det vill säga att gå

STRÅKANALYS
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från ”Mitt Visholmen” till ”ett Visholmen för alla” där de
olika funktionerna och delområdena samspelar. En viktig
utgångspunkt i arbetet har varit att det på Visholmen
ska finnas stor kontrastrikedom - det ska vara möjligt att
uppleva både liv och rörelse samt lugn och ro. Förutom
kontrasterna i den innehållsmässiga mångfalden är tanken
även att lokalernas och de offentliga platsbildningarnas
flexibilitet (vad gäller användningsområden) ska bidra till
den idyll med dynamik som eftersträvas.

Skateboard pooler

De stråk och aktiviteter som redan finns på Visholmen
utgör grunden för förslaget. Genom analyser av dessa
stråk och verksamheter visar förslaget på vad som utifrån
inkomna synpunkter bör bevaras vidareutvecklas och/
eller återanvändas. Stråken förstärks och samverkar till
en väl avvägd helhet. Fyra stråk identifieras i förslaget
– grönstråket, aktivitetsstråket, kulturstråket och
besöksstråket–. Längs aktivitetsstråket finns funktioner
såsom boulebana, lekplats och badplats. Grönstråket
sammanlänkar Visholmens och Västervikens huvudsakliga
grönytor, samt fungerar som ett «tvärtematiskt» stråk som
länkar samman de mer tysta och stilla miljöerna med de
som är fyllda av aktivitet. Kulturstråket är i dagsläget inte så
tydligt men då ambitionen finns att återanvända de gamla
vattenverksbyggnaderna på Visholmen skulle stråket till/
från Multeum kunna förstärkas. Detta under förutsättning
att de gamla byggnaderna fylls med kulturella verksamheter.
Det besöksstråkets utformning är av stor betydelse –
människor som rör sig i centrala Strängnäs ska känna att de
dras ut på Visholmen.

Boulderingsten www.skaneskk.web.surftown.se
18 / Godkännandehandling 2012-05-09, Detaljplaneprogram för Visholmen

Markanvändning
Programförslaget redovisas på kartan för mark- och
vattenanvändning. Användningen föreslås bli blandad med
en rad möjliga verksamheter som både kan rymmas inom
befintliga byggnader och miljöer och genom komplettering
med nya byggnader.
Inom varje delområde ges förslag på lämpliga funktioner
utifrån inkomna synpunkter och idéer, samt utifrån planoch byggnämndens inriktningsbeslut för Visholmen.
Området runt Västerviken och Visholmen delas in i fyra
huvuddelar:
Badplatsen – Att inte bevara en sådan tillgång i staden,
som den centralt belägna badplatsen på Visholmen utgör,
vore en dålig idé! Men badplatsen kan vidareutvecklas. De
huvudsakliga förändringarna som föreslås är att badplatsen
för rörelsehindrade kompletteras med utökad tillgänglighet
vid den ordinarie badplatsen. De funktioner som sedan bör
tillkomma för att badplatsen ska bli ännu mer attraktiv är en
rutschkana, ett kallbadhus med bastu, samt en plaskdamm
för mindre barn. Även en kioskservering kan hitta sin plats
inom området.
Kulturparken – På Visholmens östra sida föreslås att en
ny social knutpunkt i staden/kommunen skapas. Befintliga
och nya rumsligheter mellan husen lämpar sig för mysiga
uteserveringar och picknickstunder med vackra utblickar
över Mälaren. Längs vattnet återskapas den kaj som en gång
fanns här. Kajens funktion kan vara flexibel och användas
för olika ändamäl – som angöringsplats för turbåtar, för

MARKANVÄNDNING
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ANVÄNDNING AV VISHOLMEN –FÖRSLAGSSKISS
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Teckenförklaring användning
1.

Kallbadhus

2.

Vattenrutschkana

3.

Badaktiviteter, Volleyboll, Plaskdamm, Sandlek

4.

Bad för de yngre

5.

Omklädning och toaletter

6.

Kiosk/servering

7.

Evenemangspark med utomhusscen

8.

Kultur/aktivitetshus med framtida byggrätt för hörsal/teater

9.

Muséer/utställningslokaler

10.

Plats för turbåt vid den återskapade stadskajen

11.

Evenemangsrestaurang, uteservering, dans och möjlighet till bryggdans på
kajen. Även utrymmen för enklare handel/hamnbod och Sjöräddningen

12.

Café, enklare servering med plats för uteservering på torget

13.

Område och brygga för kanoting och jollesegling

14.

Aktivitetspark med Skatepooler och Bouldering (klättring)

15.

Park med skulpturer och/eller installationer

16.

Parkrum för återhämtning med utblick över Västerviken, kvarnen och
domkyrkan

17.

Trädpark

18.

Aktivitetspark med Boule och balansgym

19.

Minigolf med utökad servering

20.

Aktivitetspark med lekplats och utegym

21.

Turistbyrå

22.

Restaurang

23.

Multifunktionellt torg med aktiviteter och utökade bodrätter
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bryggdans, för minikonserter etc. etc. I förslaget är
ambitionen att de befintliga byggnaderna ska återanvändas
i så stor utsträckning som möjligt. Lokalerna behöver vara
”tillåtande” - olika typer av verksamheter ska kunna husera
tack vare flexibla lösningar. Förutom konstutställningar
och caféverksamhet bör även en scen för olika evenemang
skapas. På platsen där den nordligaste delen av
vattenverksbyggnaden står idag kan en ny multifunktionell
hörsal/teater byggas i framtiden, Byggnaden kan med fördel
utformas så att scenen kan visa upp Mälaren som fond. Med
hjälp av en flyttbar vägg kan inomhusscenen enkelt bli en
utomhusscen med sittplatser i parken vid olika evenemang
sommartid.
Turbåt

I parken söder om byggnaderna anläggs en skulpturpark
som kombinerar gestaltad grönska med skulpturer och mer
tillfälliga installationer.
Ute på udden i söder ges plats för en park gestaltad för
att ge harmoni och lugn. En plats lämpad för samtal med
några vänner eller enskild eftertanke och återhämtning.
Den lummiga grönskan med utblickar mot Västerviken,
Kvarnberget och Domkyrkan bildar en fin inramning.

Evenemangspark vid vattnet

Aktivitetsparken – De befintliga funktionerna inom
delområdet; utomhusgymmet, lekplatsen, minigolfbanan,
boulebanan, den lilla aktivitetsparken och den stora
multifunktionella ytan söder om badplatsen, bör
kompletteras med skateboardpooler, konstgjorda stenblock
för bouldering (klättring), samt ytor för möjliggörande
av kanoting och jollesegling med utgångspunkt från
Visholmen.
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Västervikstorget – Torgets funktion som en viktig
mötesplats bör bevaras och utvecklas. Den stora,
öppna torgytan kan användas för olika ändamål.
Förutom torghandel, marknader och uteserveringar på
sommarhalvåret behöver det även vintertid finnas något
på torget som lockar. En isbana har tidigare visat sig vara
populärt. De befintliga bodbyggrätterna behöver eventuellt
utökas för att, med de verksamheter bodarna fylls med,
säkerställa liv och rörelse på torget under både sommar och
vinter.

Samband och stråk
Gång- och cykelstråket längs Visholmens stränder utgör
en av de viktigaste punkterna i programmet. Det är en
del av ”Strängnäs själ – händelser längs vattnet”. Genom
förslagen i programmet förstärks denna och blir än mer
attraktiv för Strängnäs-borna, besökare och turister. I
förslaget samlas gatustråket i en axel, en Visholmsboulevard
med trädplantering, körfält och gång- och cykelväg ut till
Vattenverkstorget. Det är viktigt att stråken på Visholmen
kopplas ihop med de övriga gångstråken längs Mälarens
stränder och att gc-vägarna planeras så de kan ansluta
mot de förstärkta gc-stråk som förslaget till grönplan, för
Strängnäs stad — Härad, anger genom staden.

Trafikförsörjning
Visholmen ska lätt kunna nås till fots och med cykel.
Biltrafiken ut på Visholmen bör begränsas. När de planerade
verksamheterna kommer i gång, bör kollektivtrafiken
prioriteras. På sikt bör direktlinjer inrättas mellan
resecentrum och Visholmen som vid större evenemang

kan erbjuda invånare från andra kommundelar och andra
besökare en ökad tillgänglighet till området.
Bilparkering kan anordnas på den kommunala parkeringen
vid Norrstacksvägens början. Kantstensparkering
och eventuell snedparkering kan delvis ske längs
Norrstacksvägen. Angöring och parkering för
funktionshindrade sker i anslutning till nya verksamheter
på Visholmen. De angörings och parkeringsytorna som blir
nödvändiga för olika verksamheter bör hållas nere i antal
och omfång.

Dagvattenhantering
Huvudprincipen är att dagvatten ska omhändertas och fördröjas lokalt inom området. De hårdgjorda ytorna inom
området blir begränsade. Ett lämpligt utjämningsmagasin
kan lokaliseras inom området för att sedan ledas ut i
Mälaren. Vid detaljplaneringen ska förutsättningarna och
metoderna för dagvattenhanteringen utredas och behovet av
och möjlighet till lokal fördröjning tillgodoses.

Konsekvenser
Allmän inverkan på miljön
Detaljplaneprogrammets förslag till utveckling och förändring
av Visholmen bedöms inte ge upphov till betydande
miljöpåverkan inom själva programområdet. Programförslaget
bedöms inte heller medföra någon risk för påtaglig skada av
riksintresset för kulturmiljön, Strängnäs stad [D18]. (Se vidare
under rubriken behovsbedömning i programmet.)

Inom programområdet finns inga kända fornlämningar
utom vid Västervikens östra strand. Vid en marinarkeologisk
undersökning under 2011 har bland annat två båtlämningar
påträffats i det utkastlager från stadens olika tidsåldrar som
finns i vattnet i viken. I övrigt finns inga lämningar som
hindrar nya brygganläggningar i Västervikens hamnbassäng.
Vattenområdena runt Visholmens övriga sidor har inte
varit föremål för någon arkeologisk undersökning. Det kan
inte uteslutas att några lämningar finns i vattnet varför nya
vattenverksamheter kan komma att behöva föregås av en
marinarkeologisk undersökning.
Inga ursprungliga naturvärden finns kvar inom det
markområde som planen avser. På Visholmen finns dock en
del större skyddsvärda träd, som positivt kan bidra till den
blivande parkmiljön. Området är tidigare planlagt i omgångar
och nuvarande plan medger bland annat verksamheter inom
den del som är avsatt som hamnområde och vattenverk.
Strandskyddet är sedan tidigare utsläckt inom området.
Förslaget kommer att innebära ändrad/ny detaljplan för delar
av området. Strandskyddet kommer där att återinföras på de
delar som avses bli park.
De gällande detaljplanerna medger hamnverksamhet och
bryggor. All vattenverksamhet är anmälningspliktig hos
länsstyrelsen. För ianspråktagande av vattenområdena i
någon större omfattning kommer en miljödom, en så kallad
”vattendom”, att krävas.
Uppvärmning av nya och befintliga hus förutsätts ske hållbart
med förnyelsebara resurser, byggnaderna bör anslutas till
fjärrvärmenätet.
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Visholmens centrala läge med framtida publika
verksamheter skapar förutsättningar för gång- och
cykeltrafik. Att samla dessa verksamheter inom samma
område medför också bättre förutsättningar för en
fungerande kollektivtrafiklösning, vilket kan ge minskat
CO2-utsläpp och effektivare energianvändning.

Sociala konsekvenser
För staden, dess invånare och besökare är det mycket viktigt
att Visholmen utvecklas och kompletteras med verksamheter
i både gamla och nya byggnader med den inriktning på
generationsöverbryggande möten som förslaget anger. De
positiva sociala konsekvenserna är att staden får en central
aktiv mötesplats. Stadsbadet och parkstråket rustas och
säkras och blir naturliga mötesplatser vår och sommar.
Övriga verksamheter i förslaget tillför liv och rörelse under
resten av året. Utvecklingen och etableringen av blandade
offentliga och halvoffentliga verksamheter ger ett tillskott
till stadslivet. Utformningen av stadsrummet spelar i högsta
grad roll för hur det sociala livet på Visholmen utvecklas.
Det är viktigt att byggnadernas aktiveras för kulturlokaler
och kommersiella lokaler i form av restauranger gärna med
ett nöjes-/kulturutbud. Med fler människor i olika åldrar
på plats, även kvällstid, skapas en tryggare miljö, bl a längs
parkstråken runt Visholmen.

Ekonomiska konsekvenser
De verksamheter som föreslås i detaljplaneprogrammet har
en positiv inverkan på stadens och Visholmens ekonomiska
utveckling. Närheten till och samplaneringen med
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Västervikshamnens gästhamn kan ge gynnsamma
ekonomiska effekter. Här finns förutsättningar att etablera
verksamheter som skapar jobb och ekonomisk tillväxt.
Visholmen blir en attraktion för både Strängnäsbor, turister
och andra besökare, vilket främjar ekonomisk utveckling.
Befintliga investeringar i gator och teknisk infrastruktur kan
till viss del utnyttjas.
Ett genomförande av förslaget bedöms få positiva
konsekvenser för den enskilde, för näringslivet, för Strängnäs
stad och kommunen. Vinsten finns i att använda stadens
attraktiva miljöer vid Mälaren på ett mer kvalificerat sätt,
samtidigt som stadsbadet och parkstråken kvalitetssäkras.
En intensivare användning av marken i anslutning till
vattenverket och Västervikshamnen, som programmet
föreslår, ger möjligheter till fler verksamheter och kommer att
spela en viktig roll i strävan att utveckla stadens attraktivitet
och dragningskraft i samspel med stadskärnans utveckling.

Konsekvenser för stadens attraktivitet
Stadsbilden kommer att kompletteras. Visholmen och
strandstråket runt Västerviken är en viktig plats i staden,
både historiskt och för framtiden. Förslaget skapar ett
centralt område för kultur och rekreation, en stadspark fylld
med aktiviteter som är nödvändigt för den växande staden.
En utveckling med verksamheter och återanvändning/
komplettering av vattenverket bedöms ha stor positiv
betydelse för stadens attraktivitet som helhet.

Översvämningsrisker och markförhållanden
Den tidigare höga grusåsen har under årens lopp använts
som fyllnadsmaterial i staden. Det har medfört att halvön
numera är avskalad med en ganska jämn höjd över Mälarens
yta. Större delen av den yta som i programmet avses
bebyggas ligger över +2,5 m, vilket i stort sett sammanfaller
med den högsta dimensionerande nivån för Mälaren. I
kommande detaljplan ska dock införas bestämmelser i
enlighet med de riktlinjer som plan- och byggnämnden
tidigare antagit för att hantera översvämningsriskerna runt
våra stränder.
Markförhållandena på platsen bedöms som goda. På de
delar som avses bebyggas består marken till största delen av
grusåsmaterial.

Barnkonsekvensanalys
Visholmen innehåller redan idag många verksamheter som
uppskattas av barn och unga. Under samrådet har särskild
vikt lagts vid att fånga upp barn och ungas tankar om ett
framtida Visholmen. Ungdomsrådet och flera skolor har
involverats i arbetet kring ”Mitt Visholmen”. Förslaget
innebär en förstärkning av de värden som ungdomarna
framfört samtidigt, som om förslaget genomförs i alla delar,
skapar en miljö som främjar generationsöverbryggande
möten och öppnar för nya intryck. Sammantaget måste man
anse att en omdaning av Visholmen enligt förslaget gynnar
barn och ungdomars möjligheter till en innehållsrik fritid.

Nollalternativ
Om inte en gemensam bild om ett framtida Visholmen,
som detta förslag syftar till, skapas minskas möjligheterna
till en successiv utbyggnad med en bibehållen helhetssyn.
Nollalternativet innebär att vattenverkets byggnader
och anläggning riskerar att stå tomma och oanvända.
Visholmsbadet och rekreationsytorna används som tidigare.
Sannolikt kommer byggnaderna att hyras ut för olika
blandade verksamheter till relativt låg hyra. Med tiden krävs
investeringar i byggnader för att bl a uppfylla brand- och
säkerhetskrav mm. Ett helhetsgrepp kommer då att saknas
angående hur Visholmen ska användas och utvecklas i
framtiden. Någon plan för finansiering av de nödvändiga
åtgärderna kommer då inte att finnas. Visholmen blir på
sikt ett område med diverse verksamheter av mer eller
mindre tillfällig karaktär och med byggnader som kommer
att bära tydliga spår av akuta punktinsatser för att klara
funktioner och underhåll. Den gällande planen medger även
att ytterligare verksamheter av enklare art tillkommer inom
det i planen angivna hamnändamålet, vilket kan medföra att
tillgängligheten för allmänheten begränsas.

Slutsats
Detta program redovisar början på en väg för en långsiktigt
och hållbar utveckling av Visholmen. En mångfald av
verksamheter och innehåll som bygger på en offentlig
tillgänglighet, möten och ett varierat utbud av aktiviteter.
Programmets grundtanke med de olika stråken i samspel
med övriga staden bör följas. Det innehåll och de funktioner
som den omfattande medborgardialogen lett fram till i
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förslaget bör respekteras men variationer kan ske över tiden.
Komplettering och upprustning av vattenverksmiljön ska ske
med varsamhet och med passande storlek för Strängnäs stad.
Nya byggnader får inte spoliera det kulturhistoriska
arvet. Rätt utförda kan tillkommande byggnader tillföra
nya värden och förstärka upplevelsen av Visholmen
och staden som helhet. Den plats som bildas mellan
vattenverksbyggnaderna, den nygamla hamnkajen och
den föreslagna restaurang/servicebyggnaden blir central
för kultur- och besöksnäringen på Visholmen. Det är
också den plats som tydligast kommer att bära arvet från
hamnverksamheten. Målsättningen är att kompletterande
byggnader knyter an till hamnkaraktären i en väl avvägd
skala. Byggnaderna kan som här bredvid gestaltas som
mindre hamnmagasin eller utföras i en mer utmanande
modern stil så länge de anknyter till karaktären av hamn och
utförs i med passande storlek för Strängnäs stad.
Platsbildningen och de inramande byggnadsverken ska
annonsera Visholmens övriga kvalitéer och verksamheter.
Utformningen bör ses tillsammans med stadens övriga
landmärken och miljöer i ett samspel med Mälaren.
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Behovsbedömning
Detta program medför om det godkänns att delar av
området behöver få en ändrad eller ny detaljplan. Det
gäller främst området runt det gamla vattenverket där
markanvändningen behöver ändras från vattenverk etc.
till en mer lämplig markanvändning som tillåter de tänkta
kulturverksamheterna och restaurang /serviceverksamhet.
Enligt 6 kap 11§ miljöbalken ska myndigheter göra en
miljöbedömning i det fall man vid upprättandet av bland
annat en detaljplan finner, att genomförandet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. För att bedöma
om detaljplanens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan, ska behovsbedömningen utgå
från kriterierna i bilaga 4 i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Utöver kriterierna i bilaga
4 behöver behovsbedömningen ta hänsyn till dem som
återfinns i bilaga 2, om planområdet får tas i anspråk för
vissa verksamheter som särskilt anges i lagstiftningen.
Detta detaljplaneprogram kommer att leda till en eller flera
detaljplaner. De ändringar av eller nya detaljplaner som
behövs för att genomföra förslaget bedöms inte i dagsläget
kunna antas medföra en betydande miljöpåverkan varför
någon miljöbedömning för huvuddelen av de tänkta
åtgärderna inte behöver göras. Frågan är dock avhängig
kommande detaljplaners omfattning och dess eventuella
påverkan av vattenområden och strandskydd varför det
formella ställningstagandet vad gäller behovsbedömning
behöver anstå till respektive detaljplanearbete.

MODELLVY ÖVER KAJOMRÅDET

Den plats som bildas mellan vattenverksbyggnaderna, den nygamla hamnkajen och den föreslagna restaurang/servicebyggnaden blir central för kultur- och besöksnäringen på Visholmen.
Det är också den plats som tydligast kommer att bära arvet från hamnverksamheten. Målsättningen är att kompletterande byggnader knyter an till hamnkaraktären i en väl avvägd skala.
Byggnaderna kan som här i modellen gestaltas som mindre hamnmagasin eller utföras i en mer utmanande modern stil så länge de anknyter till karaktären av hamn och utförs i med passande storlek/skala för Strängnäs stad.
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Genomförande
Syftet med programmet är inte att förslaget ska genomföras
som ett projekt på en gång utan att det ska ses som ett
utvecklingsprojekt för Visholmen och ge oss en gemensam
målbild för det framtida Visholmen och området runt
Västerviken. På så sätt tydliggör man helheten och samspelet
mellan verksamheter och andra rekreationsområden.
Som tidigare sagts anger programmet en översiktlig
markanvändning för park, bad och kulturella verksamheter.
I programmet redovisas även ett mer detaljerat förslag
på inriktning och innehåll som är förankrat genom en
omfattande medborgardialog. Förslaget anger olika
områden och byggnader med innehållsinriktning som
dels ligger under Teknik- och fritidsnämndens och
Kulturnämndens ansvarsområden samt dels under
Kommunstyrelsen i egenskap av markägare för mer
kommersiella byggrätter. Förslaget är utformat så att det
inte behöver genomföras på en gång utan olika delar kan
genomföras i den takt som ekonomiska ramar medger
med den prioritering som respektive facknämnd lägger
fast. Teknik- och fritidsnämnden samt Kulturnämnden
har behandlat förslaget inom de delar som berör respektive
nämnds ansvarsområde och beslutat om prioriteringar för
sina respektive verksamheter på platsen.
Inför genomförandet krävs dock en samordning av
budgetprocessen samtidigt som en rad praktiska frågor
behöver få sin lösning. Bland annat behöver de befintliga
vattenverksbyggnaderna tas om hand och samlas till
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en kommunal ägare som kan hantera frågor angående
hyressättning underhåll och anpassning av lokaler och som
kan fungera som hyresvärd för framförallt Kulturnämndens
verksamheter. De planändringar som kommer att behövas
för genomförandet behöver också initieras. Kommunen
behöver även behandla hur upplåtelsen av de mer
kommersiella byggrätterna såsom byggrätter för café/
restaurang/service ska ske och tennisbanorna behöver flyttas
innan deras plats tas i anspråk. Denna samordning föreslås
på förvaltningsnivå att göras av Samhällsbyggnadskontoret
med hjälp av en politisk styrgrupp bestående av
nämndordförandena för Teknik- och fritidsnämnden,
Kulturnämnden och Plan- och byggnämnden samt
Kommunstyrelsens ordförande.
De gamla byggnaderna på Visholmen bör så snart som
möjligt få en användning som ligger i linje med programmet
och området runt byggnaderna behöver rensas. Det är
viktigt för att lyfta upp Visholmen och framtidsbilden i
människors medvetande och markera starten för det nya
Visholmen samtidigt som det ökar tryggheten på halvön och
minskar risken för skadegörelse.
Redan efter det att programmet godkänts kan olika
verksamheter ta de befintliga byggnaderna i anspråk.
Ianspråktagandet kan ske stegvis och till att börja med,
innan byggnaderna anpassats, kan olika utställningar
och kulturarrangemang av mer tillfällig karaktär finna
sitt fotfäste på platsen. I steg två krävs en anpassning
av byggnaderna och även en ny detaljplan för nya
byggrätter och de verksamheter som ska få plats mer
permanent. Parkanläggningarna kan på samma sätt som

FÖRSLAG ANSVARSFÖRDELNING NÄMNDANSVAR FÖR FRAMTIDA VERKSAMHETER
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tidigare successivt anpassas och renoveras till att uppfylla
programmets intentioner. Badplatsen kan rustas vartefter
medel kan avsättas och nya anläggningar kan successivt
komma till stånd i enlighet med programmet. För större
anläggningar i vattnet som exempelvis kallbadhus krävs
förutom en särskild detaljplan även sannolikt en miljödom,
en så kallad ”vattendom” för genomförandet. Även
bodbyggrätterna på Västervikstorget behöver ses över i en
ändrad detaljplan.
Det är mycket viktigt att man inte försvårar programmets
eller detaljplanens genomförande genom att t ex sälja mark
eller byggnader, hyra ut mark eller lokaler på annat än
korttidskontrakt eller bevilja bygglov för sådant som inte
kan antas vara i enlighet med programmets intentioner.
Det är också viktigt att det underhåll och investeringar som
görs stämmer med tankarna i programmet.
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VISHOLMEN I TIDIGT KARTMATERIAL
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