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Vad är ett detaljplaneprogram ?

I Plan- och bygglagen regleras att en 
detaljplan ska grundas på ett program 
om det inte är onödigt.

Ett program ska ange förutsättningar 
för planarbetet och uttrycka kommu-
nens 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 kom-
munen ligger det till grund för kom-
mande detaljplanearbete. Detalj-
planeprogram är ej juridiskt bindande 
och kan ej överklagas.
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Inledning
 
I och med P10-regementets nedläggning och kommunens 
markförvärv av större delen av norra övningsfältet har förutsätt-
ningar för en helt ny stadsdel skapats. Strängnäs kommun har en i 
sammanhanget unik möjlighet att planera för en helt ny stadsdel 
som möjliggör för Strängnäs stads utveckling under minst 50 år. 
Norra Staden kommer att rymma upp emot 16000 invånare när 
hela det område som utpekas i FÖP Strängnäs stad — Härad 
tagits i anspråk. Det aktuella programområdet kommer att utgöra 
Norra Stadens centrala delar och stå för huvuddelen av befolk-
ningsökningen med mellan 7000 till 11000 invånare och arbets-
platser.

I  FÖP Strängnäs stad–Härad beskrivs den helhetssyn som ur ett 
hållbarhetsperspektiv ska gälla för Strängnäs stads utveckling. 
Helhetssynen innebär att Strängnäs ska utvecklas som ”staden 
runt fjärden” – befintlig infrastruktur ska kunna nyttjas vid 
utbyggnad av nya områden och olika stadsdelar ska tydligt 
kopplas samman i strukturer utan allt för långa avstånd. Bebyg-
gelsen ska ordnas med ”staden” som förebild och ska, i de 
tillkommande områdena, inte ge intrycket av utglesad förorts-
struktur. Mälaren har en huvudroll i denna utvecklingsstrategi. 
Hur vattnet kommer att samspela med övriga, befintliga och 
framtida, strukturer är avgörande för områdets attraktivitet i ett 
lånsiktigt, miljömässigt, estetiskt och funktionellt perspektiv. 

 Norra staden är enligt FÖP Strängnäs stad – Härad ett nytt 
framtida utvecklingsområde. Aktuellt programområde omfattar 
den första etappen av Norra staden – från Kasernområdet i söder 
till Storängskullarna i norr och från Lötgärdet i väster till Kas-
garns östra udde.  Stadsdelen ska utvecklas på ett långsiktigt 

hållbart sätt och bidra till att övriga delar av staden kan dra nytta 
av ny miljöteknik och nya kommunikationer som en ökning av 
befolkningen här kommer att kräva. Programområdet bör inom 
alla delar få karaktären av en blandstad. Mindre kontor, verkstä-
der, servicefunktioner och lokaler för andra typer av verksamhe-
ter, så väl offentliga som privata, ska kunna integreras med 
bostadsbebyggelsen och skapa liv och rörelse inom kvarteren även 
dagtid. Verksamheter som direkt eller indirekt är störande för sin 
omgivning får lokaliseras inom mer renodlade verksamhetsområ-
den.

Programområdet ligger nordväst om Strängnäs stads centrum och 
genomkorsas av riksväg 55 som med bro går över Mälaren till 
Tosterön och vidare till Enköping. Söderut ansluter det till 
Tingstuhöjdens naturreservat. Programområdet har ett strategiskt 
bra läge både för verksamheter och bostadsbyggnad. Det mälar-
nära läget och stadsdelens närhet till Strängnäs attraktiva stads-
kärna med sin kulturhistoriskt värdefulla miljö kommer att utgöra 
kvalitéer för boende i stadsdelen.  

Programmet klarlägger förutsättningarna för kommande bebyg-
gelse och anger riktlinjer för den kommande detaljplaneringen.

Ett samråd genomfördes under sommaren 2010. Därefter har 
inkomna synpunkter sammanställts och programmet reviderats. 
Efter att programmet godkännts av Plan- och byggnämnden 
(hösten 2010) och sedan förankrats i kommunfullmäktige, 
tillsammans med ramavtalet mellan Vasallen och Strängnäs 
kommun, kan detaljplaner för området successivt arbetas fram.

Aktuellt programområde, första etappen av 
Norra staden (gul skraffering), i förhållande till 
Strängnäs stad, samt i förhållande till mark-
reserverna för Norra staden som helhet (lila 
streckad linje)
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Planerings-         
förutsättningar
Områdesbeskrivning

Läge, areal, ägare
Programområdet, cirka 300 ha, ligger nordväst om centrala 
Strängnäs, norr om Tingstuhöjdens naturreservat och utgör en 
första central del av det område som i FÖP Strängnäs stad–Härad 
beskrivs som Norra staden. Området ligger på båda sidor av 
riksväg 55 med påfart till vägen i områdets sydvästra del. I 
områdets sydöstra del, gränsande till staden, ligger det gamla 
regementet P10s kasernområde. 

Fastigheterna inom programområdet ägs till större del av Vasallen 
intressenter AB och Strängnäs kommun. Inom programområdet 
finns även några andra fastigheter bland annat själva kasernområ-
det, gamla soldathemmet och milostaben som ägs av Vasallen AB, 
respektive Pingstkyrkan och Specialfastigheter.

Programområdet omfattar även Regementsgatan i hela dess längd 
mot centrum. 

Vasallen är ett statligt bolag med målet att utveckla nedlagda 
regementen och andra försvarsfastigheter.

Historsk bakgrund
Strängnäs har en bakgrund som kyrko- och lärdomsstad. Staden 
har varit biskopssäte sedan 1100-talet och redan på 1600-talet 
inrättades gymnasium i staden. I början av 1900-talet flyttade 
Södermanlands regemente, P10, till staden och P10s Kasernom-

Annan markägare

Strängnäs kommun

Vasallen

Exploateringsmark fördelning
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råde uppfördes. Kasernområdet som blev byggt efter typritningar 
av arkitekten Magnus Dahlander stod klart 1921. Utanför 
kasernområdet mot den dåvarande staden byggdes ett antal 
flerfamiljsvillor för underofficerarna och deras familjer. Till 
området flyttades också ett sörmländskt soldattorp som användes 
för undervisning. 

Strängnäs stadsbebyggelse växte sedan snabbt utanför det 
medeltida stadsområdet och nådde i slutet av 1950-talet ända 
fram till regementsområdet. 

Vid 1900-talets slut förändrades kommunikationerna när 
Svealandsbanan byggdes. Avstånden till andra tätorter krympte 
och Strängnäs kommun stärkte sin position som en attraktiv stad 
vid Mälaren, både för boende och för företagsetableringar. 

2004 års försvarsbeslut innebar att verksamheten vid Sörmlands 
regemente, P10, skulle avvecklas. Verksamheten upphörde 
sommaren 2005. Försvaret har dock kvar viss verksamhet inom 
kommunen, bland annat viss övningsverksamhet på Häradsfältet 
söder om staden.

Nuvarande användning av området och dess närhet

Rekreation 
Då programområdet varit militärt övningsområde har det under 
längre tider inte i någon större omfattning kunnat användas av 
allmänheten. Efter det att övningsverksamheten upphört har 
området öppnats och används idag till stora delar som rekrea-
tionsområde

Området vid gamla skjutbanan norr om riksväg 55 är präglat av 
öppen så kallad ruderatmark som ligger mellan löv-/ sumpskog 
vid strandlinjen i norr och gallrad barrskog i södra hälften av 
delområdet. Flera grusbelagda vägar korsar området. I Storgårds-

skogen finns ett enkelt motionsspår utan belysning. Området 
används flitigt för promenader och är ett populärt område för 
hundägare och motionärer.

Den gamla militärbadplatsen, norr om den stora skjutbaneängen, 
inbjuder till både bad och fiske.

Verksamheter och bostäder
Även söder om riksväg 55 finns skogsområden. Men här är 
inslagen av lövskog större vilket ger en annan karaktär än 
barrskogen norr om 55:an. Skogen består av ädellövträd, ligger 
intill Mälarstranden och är tätt bevuxen. Då tillgängligheten till 
skogen är begränsad används grusvägarna som ligger intill 
lövskogen som promenadvägar, möjligheten att nå Mälarstranden 
är begränsad. Här i de öppna markpartierna inom området finns 
olika upplags- och övningsplaner som sedan nedläggningen 
används för olika tillfälliga ändamål. 

Norr och söder om Hålbyvägen, som förbinder delområdet 
Kasgarängen och det område som omfattar gamla skjutbanan, 
används militärens gamla verkstadsbyggnader för olika typer av 
verksamheter som exempelvis logistik och småindustri. 

Kasernområdets verkstadsbyggnader och garagen mellan den 
gamla idrottsplatsen på Lötgärdet och själva kaserngården 
används som verkstäder, lager och småindustri. 

Gemensamt för de nuvarande verksamheterna inom ovanstående 
områden är att de i huvudsak nyttjar gamla lokaler i avvaktan på 
att en ny detaljplan börjar gälla och att området därmed får en ny 
roll i staden.

Eldsund by är en samling äldre byggnader i programområdets 
västra del intill en av uppfarterna till riksväg 55 . Husen används 
delvis som bostäder och ligger invid en ekbacke strax norr om 

Avvecklingsceremoni på P10
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Vansövägen. Norr om husen finns större grusbelagda planer med 
intilliggande lagerbyggnader och garage som tidigare brukats av 
militären. Skogs- och ängsområdet väster om dessa byggnader är 
tillsammans med det öppna landskapet väster om programområ-
det ett populärt strövområde. Området är delvis skyddat av 
kulturminneslagen och innehåller förutom en del fornlämningar 
även en utpekad gammal bytomt.

Det före detta soldathemmet, sydost om kasernområdet, ägs idag 
av Strängnäsbygdens Pingstkyrka och används som gudstjänstlo-
kal, samt för övrig kyrklig verksamhet.

Kommunal service
Genom flytten av Thomasgymnasiets skolverksamhet till kasern-
området och bildandet av Campus Strängnäs, med bland annat 
Lärcentrum och teknikcollege, har ett brett utbildningsutbud 
etablerats i programområdets sydöstra del.  En stor del av de 
gamla kasernbyggnaderna har byggts om under de senaste åren 
och skolverksamheten började redan sin verksamhet i området 
till höstterminen 2007. I de återstående kasern- och förrådsbygg-
naderna finns olika tillfälliga verksamheter inhysta.

Trafik
Trafikarbetet inom programområdet utgörs framförallt av trafiken 
på riksväg 55 som via E20 leder till Eskilstuna och Södertälje, eller 
till Enköping, Stockholm, Uppsala och Arlanda via Strängnäs-
bron. Då 55:an skär genom programområdet uppstår viss 
barriäreffekt för de oskyddade trafikanter som ska ta sig mellan 
områdets södra och norra delar. Trafikarbetet utgörs även av 
infartstrafiken från riksväg 55 till Strängnäs centrala delar. 

Väg 957, som sträcker sig genom Fogdö i nordväst-sydostlig 
riktning, leder in i aktuellt programområde och övergår efter den 
planskilda korsningen under 55:an så småningom till Regements-
gatan. Det är sedan Regementsgatan som sammanbinder pro-

gramområdet med Strängnäs huvudsakliga stadskärna. 

Som underlag inför det fortsatta planarbetet finns rapporten 
Trafikutredning Norra staden med kartbilaga Huvudnät med 
beräknade trafikflöden (Stadsbyggnadsteknik, 2010-06-01) och 
tabellbilaga Buller från vägtrafik (Grontmij, 2007). Som utgångs-
punkt i beräkningarna över framtida, förväntade trafikflöden har 
befintliga flöden år 2006 använts. 

Vidare finns även följande bullerkartor:

•	 Bullerkarta 1, Ekvivalentnivåer, Buller från väg 55 vid P10, 
Strängnäs, ÅDT 5000 + 500 (2007-03-07). Carl Bro Intelli-
gent Solutions.

•	 Bullerkarta 2, Maximalnivåer, Buller från väg 55 vid P10, 
Strängnäs, ÅDT 5000 + 500 (2007-03-07). Carl Bro Intelli-
gent Solutions.

Landskapsbild 
Programområdet utgörs av en mycket varierad landskapsbild då 
det använts intensivt för olika militära ändamål. Områdets 
landskap sträcker sig från Tingstuhöjdens bergpartier till de låga 
områdena vid Eldsundsviken och vidare norrut mot Vansöåsen. 
På grund av programområdets storlek och variation har det delats 
in i fyra delområden.

Delområde 1: Kasernområdet, Lötgärdet, Broåsen, Södra Eldsunds-
viken och Kasernskogen
I delområdets sydöstra kant upplevs Kasernskogen med sina stora 
nivåskillnader och sin täta tallskog som en naturlig avgränsning 
av området. Från Tingstuhöjden, sydöst om programområdet, 
faller nivån i terrängen snabbt ned till en platå vid den gamla 
exercisplatsen i Kasernområdets östra del. Exercisplatsen med 
sina omkringliggande kasernbyggnader upplevs som en urban Delområden



Ruderatväxter:
Ruderatväxter förekommer på rude-
ratmark och är oftast kvävegynnad. 
Flertalet arter hör till vissa växtfamiljer, 
t.ex. korgblommiga, korsblommiga, 
måll- och potatisväxter. Ruderatväxter 
har sina naturliga växtplatser bl.a. på 
havsstränder och i lövskogar.
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och mycket påverkad miljö. På slänten mellan exercisplatsen och 
Mälarens strandlinje finns rester av en tidigare parkstruktur. 
Vägen i Regementsgatans fortsättning utgör en barriär mellan 
kasernområdet och Mälaren. 

I öst-västlig riktning löper en brant genom området och delar upp 
det i en övre och en nedre platå. Sidöparken är huvudsakligen ett 
skogsområde med vattenkontakt och många stigar som användas 
av närboende.

I delområdets norra del finns en stor backe, Vikingaberget, med 
äldre och värdefulla ekar och tallar med högt bevarandevärde. 
Norrut i backens lutning ligger fler verkstadsbyggnader och norr 
om backen finns en stor grusplan som tidigare använts för 
uppställning av fordon. Området från Sidöparken över Kasern-
området till och med ekbacken ingår i ett riksintresseområde för 
kulturminnesvård.

Västerut i delområdet finns stora öppna ytor som tidigare utgjort 
militärens idrottsplaner. Runt omkring sträcker sig ett öppet 
landskap, fläckvis bevuxet med buskar och träd. 

Delområde 2: Kasgarn och Broåsen
Delområdet sträcker sig från riksväg 55:ans påfart i sydväst till 
Kasgarns skogsområde i nordost. Området ligger således mellan 
riksväg 55 och Mälaren med Eldsundviken i sydöst. 

Landskapet är präglad av öppna ytor med förråds- och verkstads-
byggnader. Intill riksväg 55 finns många gamla lagerbyggnader, 
några av dem återanvänds av logistikföretag. Verksamheterna har 
krävt att stora ytor hårdgjorts med stenbeläggning eller asfalt, 
dessutom finns stora grusbelagda ytor. Omkring verksamhetsom-
rådena finns även större ytor som kan betecknas ruderatmarker, 
det vill säga marker som ofta störs av olika verksamheter och som 
därmed ligger öppna, utan någon täckande växtlighet (exempelvis 

upplagsplatser). Några diken och grusbelagda promenadvägar 
korsar området.  

Vid delområdets södra strandlinje ligger Eldsundsviken med en 
småbåtshamn och områden med vass på vikens norra sida. 
Delområdets ytterkant mot Mälaren är täckt av skog. I områdets 
östra och norra delar finns ädellövskog som utgör höga värden för 
rekreation och för bevarande av biologisk mångfald. 

Riksväg 55, som utgör en stor barriär inom hela programområdet, 
avgränsar delområdet i väster. Vid vägen finns en skyddsplante-
ring. Planteringen och själva vallen vid brons början förstärker 
barriäreffekten och bullerstörningar från den starkt trafikerade 
riksvägen ökar dess negativa påverkan.

Vid brofästet och Kasgarns östra udde finns ett större samman-
hängande skogsområde med inslag av ädellövskog.

Delområde 3: Skjutbaneängen, Torpet Nord och Storgårdsskogen
Delområdet ligger nordväst om riksväg 55 intill Mälaren. Strand-
linjen är präglad av sumpskog. På de högre partierna finns en del 
lövträd vilka bidrar till strandzonens höga naturvärden. 

Söder om den gamla skjutbanan finns en stor yta med öppen 
ruderatmark. Några små åkerholmar med höga naturvärden, samt 
med värdefulla, äldre ekar bryter av i det öppna landskapet.

Söder och väster om själva skjutbanan sträcker tallskog med 
inslag av björk och andra lövträd ut sig. Skogen är påverkad och 
har gallrats ut kontinuerligt. Här finns stigar och vägar som flitigt 
användas för promenader. Urberg i dagen förekommer fläckvis. I 
skogen finns endast ett fåtal öppningar med ängsmarkens typiska 
vegetation. 

Området används regelbundet som rekreationsområde. Vid 
Mälaren finns dessutom en badplats. 

Exempel, tidigare militära anläggningar inom 
programområdet

Exempel, tidigare militära anläggningar inom 
programområdet



Allmänt grönområde

Strandpromenad

Barrskog

Lövskog

Blandad skog - 
mest barrträd

Blandad skog -
mest lövträd

Sportanläggning

Ädellövskog

Sumpskog

Våtmark

Hällmark

Jordbruk

Öppen mark

Vattenområde

Huvudgata

Järnväg

Bebyggd mark

Vass
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Delområde 4: Eldsunds by
Eldsunds by, väster om riksväg 55s trafikplats, utgörs av en 
varierad landskapsbild med täta och blandade skogområden, 
löv- och tallskog/granskog, samt öppna ängsmarker och ruderat-
mark.  

I söder ligger äldre boningshus i en backe med utsikt över 
landskapets vidare utbredning söderut. Här finns stora, gamla 
ekar som, liksom själva byn, är präglande element i det sörmländ-
ska kulturlandskapet. I nordost ligger militärens gamla verkstads-
byggnader och förrådshallar med stora, intilliggande grusbelagda 
parkeringsytor. Delområdets västra del består av blandad skog 
som vid programområdets gräns längre västerut börjar övergå i 
ett öppet landskap med ängsmark.

Översiktliga planer

Eftersom beslutet om P10:s nedläggning togs först i försvarsbeslu-
tet 2004 nämns området av naturliga skäl inte annat än som 
verksamhetsområde för försvaret i översiktsplanen från 2002 och 
i fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad från 2001.

I och med nedläggningsbeslutet bestämde kommunen om att en 
ny fördjupning (FÖP) av översiktsplanen för Strängnäs stad – Hä-
rad skulle tas fram. I FÖP:en som antogs hösten 2009 (ej laga 
kraftvunnen) pekas området ut som kärnan i en ny komplett 
stadsdel med både verksamheter och bostäder.  Karaktärsskapan-
de för området beskrivs de gamla kasernbyggnaderna bli, samt 
den nya bebyggelsens orientering runt Eldsundsviken, det för 
Strängnäs karakteristiska strandstråket och den vattenvägsförbin-
delse mellan Eldsundsviken och Sörfjärden som i framtiden 
eventuellt skulle kunna återskapas.

Fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad 
beskriver planeringsinriktningen för stadsdelen i dess olika delar 

och kopplar området till den gamla staden. Stadsdelen ska vara en 
naturlig fortsättning på den gamla staden och uppvisa en varia-
tion av verksamheter och bostadsområden. I FÖP:en redovisas 
även hur en utveckling av de områden som ligger utanför det 
aktuella programområdet skulle kunna ske på sikt. 

Hållbar stadsdel
I FÖP Strängnäs stad–Härad beskrivs vidare den helhetssyn som 
ur ett hållbarhetsperspektiv ska gälla för Strängnäs stads utveck-
ling. Helhetssynen innebär att Strängnäs ska utvecklas som 
”staden runt fjärden” – befintlig infrastruktur ska kunna nyttjas 
vid utbyggnad av nya områden och olika stadsdelar ska tydligt 
kopplas samman i strukturer utan allt för långa avstånd. Bebyg-
gelsen ska ordnas med ”staden” som förebild och ska, i de 
tillkommande områdena, inte ge intrycket av utglesad förorts-
struktur. En översiktlig utvecklingsstrategi är att staden ska 
byggas inifrån och ut, på så sätt kan befintlig infrastruktur och 
bebyggelse nyttjas. Samtidigt möjliggör ett sådant förhållningssätt 
bra kollektivtrafiklösningar och ökad tillgänglighet för gående 
och cyklister. Att bygga med ”staden” som förebild innebär i detta 
sammanhang inte att endast byggnadsskalan i Strängnäs stads-
kärna ska eftersträvas, eller att villabebyggelse inte kommer att 
tillåtas. Istället handlar det om att bygga vidare på det stadsbygg-
nadsmönster, med kvartersindelning, blandade områden med 
både verksamheter och bostäder, samt med ett traditionellt 
handelscentrum, som även den gamla staden uppvisar i sina olika 
delar. Inom aktuellt programområde för detta bland annat med 
sig att området runt Eldsundsviken får en central roll som 
stadsdelskärna och kommer, liksom Strängnäs stadskärna och 
blivande stadsdelskärna runt Tosterö-brygga/Valhall, att fungera 
som en nod med service och dagligvaruhandel.

I målsättningen om en hållbar stadsutveckling som lyfts fram i 
FÖP:en ingår även att undersöka hur utsläpp av växthusgaser kan 
minskas, samt hur ny miljöteknik kan integreras i området. För 
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Tosterön. I Föp Strängnäs stad - Härad pekas de två stadsdelskärnorna ut som områden för utveckling av blandad stadsbebyggelse
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att kunna påverka människors beteendemönster, till exempel vad 
gäller bilanvändning, krävs att det ska vara lätt att ”göra rätt”. 
Genom informationsinsatser och framförallt genom välintegre-
rade stadsstrukturer ska ”smarta miljöval” underlättas.

Till FÖP Strängnäs stad–Härad hör en grönplan som anger 
målsättningar och riktlinjer för stråksystem och rekreationsytor. 
Principer för hur den kommande grönstrukturen ska planeras 
och hur stråk ska säkerställas blir särskilt viktiga när staden växer 
och områden som tidigare gränsat direkt mot landsbygden runt 
staden får en ny årsring av bebyggelse mellan sig och rekreations-
områdena. Grönstrukturen måste planeras så att den gamla 
staden inte riskerar att skäras av från rekreationsområden och 
annan grönstruktur. När staden växer måste grönstrukturen 
därmed planeras efter de tillgänglighets- kvantitets- och kvalitets-
riktlinjer som anges i grönplanen. Balanseringsprincipen, ett 
synsätt för att öka miljöhänsynen i den fysiska planeringen, ska 
gälla vid exploatering inom programområdet. Principen utgår 
från att alla fysiska förändringar som påverkar miljön negativt 
skall undvikas eller minimeras och i andra hand kompenseras. 

Detaljplaner

Då området tidigare tillhört försvarsmakten så är programområ-
det ej detaljplanerat. Stadens angränsande bebyggelseområden 
omfattas dock av detaljplaner.

Övriga kommunala beslut 

Dagvattenpolicy
I Strängnäs kommuns dagvattenpolicy förmedlas en långsiktig 
hållbarhetsprincip angående hantering av dagvatten ur miljö- och 
föroreningssynpunkt. Grundprincipen med en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering är att åtgärderna ska behandla ekologiska, 
tekniska, ekonomiska och sociala aspekter i ett sammanhang. 

Policyns mål är att tekniskt funktionella och miljölämpliga 
processer, som kan bidra till en minskning av dagvattnets volym 
och dagvattenföroreningar, ska utvecklas. Detta med kostnadsef-
fektiva, ekologiska dagvattenanläggningar som även kan bidra till 
den estetiska gestaltningen av bostads- och verksamhetsområden. 

Fem av sexton miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade om i 
april 1999, med syfte att främja en hållbar utveckling, har direkt 
eller indirekt anknytning till dagvattenfrågor och på detta sätt till 
den kommunala planeringen. Det handlar om att främja en giftfri 
miljö, förhindra övergödning, gynna levande sjöar och vatten-
drag, säkra grundvatten av god kvalitet och att främja en god 
bebyggd miljö.  

Riktlinjer för översvämningsrisker i den fysiska planeringen 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-28 om riktlinjer för att nå 
ökad robusthet med hänsyn till översvämningsrisker. Dokumen-
tet är övergripande och handlar även om befintlig byggnation och 
andra tekniska system som ligger utanför översiktplanens 
påverkan.

Plan- och byggnämnden har sedan följt upp beslutet med att anta 
ett gemensamt dokument för planering, bygglov- och bygganmä-
lan med klargjorda riktlinjer angående hur översvämningsfrå-
gorna ska beaktas.

Handelspolicy
Strängnäs kommun har sedan 2007 en fastställd handelspolicy. 
Enligt policyn är en koncentration av externhandeln i ett eller ett 
fåtal områden att föredra ur ett handelsperspektiv. Idag finns 
inom kommunen ett utpekat externhandelsområde vid Gorsinge/
Biskopskvarn dit tillkommande externhandel i första hand bör 
koncentreras så länge det finns tillgänglig mark för ytterligare 
etableringar. I ett läge där det uppkommer brist på lämplig mark i 
området eller om andra skäl talar mot en ytterligare expansion 
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bör kommunen enligt policyn pröva frågan om att öppna ett nytt 
externhandelsområde, aktuellt programområde nämns som ett av 
tre alternativa områden som då kan utredas vidare. 

Inom programområdet bör service och viss handel koncentreras 
till den nya stadsdelskärnan vid Eldsundsviken, småskalig handel 
kan även integreras med bostadsbebyggelsen inom övriga 
delområden.  Vid behov av mark för mer volymkrävande handel, 
blir det väsentligt att lokalisera ett passande område i direkt 
anslutning till de nya kvarteren, med goda möjligheter att anknyta 
till och bygga vidare på programområdets primära gatunät och 
befintliga bebyggelse. Ett exempel på ett sådant område är delar av 
Eldsunds verksamhetsområde som ligger i nära anslutning till 
trafikplatsen vid riksväg 55. Etableringsläget vid trafikplatsen har 
enligt handelspolicyn fördelen att boende på Tosterön inte 
kommer att behöva passera stadskärnan utan kan nå handelsplat-
sen via 55:an. Något som dock måste beaktas i det fortsatta 
planarbetet är att handelsetableringar inom detta område bidrar 
till en större splittring av handeln i Strängnäs genom att staden får 
tre skiljda handelsområden; stadskärnan, Biskopskvarn och 
aktuellt område.

Gatuträdsprogram
I Grönplanens riktlinjer finns krav på att ett gatuträdsprogram ska 
genomföras (del B1 för Strängnäs stad–Härad). Detta innebär att 
gatumiljöer ska ses över för eventuell upprustning av vegetation 
och i den fortsatta planeringen av programområdet bör behovet 
av nya gatuträdsplanteringar utredas. Under kapitlet Grönstruktur 
i detta program beskrivs hur gatumiljöer där särskilda kvalitéer 
eftersträvas ska utformas. Gestaltningen ska även ske med 
utgångspunkt från Grönplanens två första mål (mål 1 Visionen 
om det kompletta samhället – den tydliga grönstrukturen och mål 
2 Grönområden ska bidra till kommunens hållbara utveckling). 

Riksintressen och andra allmänna intressen

Riksintresse för kulturmiljövård
Hela sydöstra programområdet med Sidöparken, kasernområdet 
med kaserngården, ekbacken, Vikingaberget samt Lötbackens 
verkstäder ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövård. Till 
programmet hör en miljöbedömning som bland annat tar upp 
frågorna kring kulturmiljön inom området. För kasernområdet 
finns även en särskild kulturmiljö–MKB som går in djupare 
gällande historiken, de befintliga värdena och som tar ställning 
till vilka förändringar som kan medges i en avvägd balans mellan 
kulturmiljön och behovet av anpassning av de befintliga byggna-
derna till ny civil användning. Pågående och kommande ombygg-
nationer, kompletteringar och detaljplaner ska inom kasernområ-
det och dess närhet följa de riktlinjer som beskrivs i dessa 
handlingar. Detta för att läsbarheten och sambanden ska kunna 
bestå, så att inte riksintresset påtagligt skadas efter omdaningen 
av kasernområdet till en viktig karaktärsskapande del i den 
moderna stadsdelen.

Riksintresset Mälarens öar och strandområden
Kommunens samtliga öar ingår i riksintresseområdet Mälarens 
öar och strandområden som avgränsas söderut så att även 
fastlandets strandområden ingår. I FÖP Strängnäs stad – Härad 
redovisas vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte riksintres-
set påtagligt ska skadas genom stadens expansion. 

Hela Strängnäs stad med framtida utbyggnadsområden ingår i 
riksintresseområdet. För att bibehålla de höga rekreativa värdena 
är det viktigt att tillgängligheten till Mälaren och stränderna inte 
försämras. Den gamla stadens tradition med bebyggelse utmed 
Mälarens stränder bör dock gälla som riktlinje för nya exploate-
ringsområden i direkt anslutning till den gamla stadsbebyggelsen. 
Vid exploatering i dessa delar bör därför åtgärder vidtas så att den 
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allmänna tillgängligheten till exempelvis strandområdena och de 
tätortsnära grönområdena samtidigt förbättras. Detta kan ske 
genom att utveckla sammanhängande stråk av strandpromenader 
och övriga gång- och cykelvägar.

Riksintresse för totalförsvaret
Området omfattas inte längre av något riksintresse för totalförsva-
ret.

Riksintresse för kommunikationer
Riksväg 55 ingår i det regionala vägnätet och är av riksintresse för 
kommunikationer. Vägen sammanbinder flera regionala centra 
och är en primär transportled för farligt gods. 

Strandskyddet
Området har tidigare inte varit detaljplanelagt vilket innebär att 
området formellt är strandskyddat. I praktiken är dock stora delar 
av strandremsan ianspråktagen av bebyggelse och anläggningar 
från den tidigare militära verksamheten. 

I nya FÖP Strängnäs stad–Härad anges att den gamla stadens 
tradition med bebyggelse utmed Mälarens stränder bör gälla som 
riktlinje för programområdet. Inriktningen innebär att strand-
skyddet i de mest centrala delarna måste upphävas i kommande 
detaljplaner. Vidare anger FÖP:en att ett sammanhängande 
allmänt strandstråk med gång- och cykelväg ska finnas från det 
befintliga stråket vid Sidöparken längs hela områdets strandlinje 
mot Mälaren. På samma sätt som i den övriga staden ska stråket 
även till största delen omfatta en mindre gata avskild från 
gång- och cykelvägen med grönremsa och trädplantering. I 
undantagsfall kan, inom de centrala delarna, körvägen på en 
kortare sträcka lämna strandstråket för att möjliggöra trafikfö-
ringar runt torg och underlätta kvartersbildningar, detta under 
förutsättning att stråket längs stranden utformas så att det inte 

känns privatiserat med bibehållen gång- och cykelvägsfunktion. 
Även inom de obebyggda partierna på Kasgarns östra sida, samt 
inom den södra delen av norra övningsfältet på norra sidan av 
riksväg 55 inom denna del av stadsdelen, bör stadens tradition 
med bebyggelse längs vattnet följas. Avståndet till Mälaren kan 
dock öka vartefter bebyggelsen övergår till villastadens karaktär. 
Något strandskydd i egentlig mening bör inte heller här vara aktu-
ellt men det ökade avståndet mellan bebyggelsen och vattnet ger 
möjligheter för ett mera parkliknande strandstråk med plats för 
olika aktiviteter och spännande miljöer.

Tillgängligheten till Mälaren har central betydelse för planeringen 
av programområdet. Från Sidöparken via Eldsundsviken till 
Kasgarängen ska en strandpromenad planeras. Ett upphävande av 
strandskyddet för den markanvändning som programmet anger 
behandlas inte närmare i detta program eller i tillhörande MKB 
utan avses hanteras i en särskild ordning, se vidare under vatten-
dom.

Ekologisk känsliga områden

Ekologiskt känsliga områden ska skyddas mot åtgärder som kan 
skada deras naturvärden. De områden som grönplanen för 
Strängnäs stad – Härad anger som riksintresseområden för 
naturvård är alla ekologiskt känsliga områden. Inga av dessa 
återfinns inom programområdet.

Intill området i söder finns naturreservatet Tingstuhöjden som i 
huvudsak är tänkt att fungera som ett rekreationsområde, 
företrädelsevis för att klara skolornas behov av att i sin verksam-
het ha tillgång till naturområden för undervisning. Området 
kommer även att fungera som rekreationsområde för boende 
inom framförallt programområdets södra delar. 
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Ekologiskt värdefulla områden
I programområdet finns några ekologiskt värdefulla områden. I 
området Kasgarängen finns två ädellövskogar som bör skyddas 
och tillsammans ingå i stadsdelen som ett rekreationsområde för 
att tillgodose behovet av grönstruktur. I samband med miljö-
bedömningen inför programarbetet har en naturvärdesinvente-
ring gjorts inom området (se programmets miljökonsekvensbe-
skrivning)

Norr om riksväg 55 och det gamla skjutbaneområdet finns ett 
bälte med varierat utbredda sumpskogar vid Mälarens strandlinje. 
Bältet klassificeras som ett ekologiskt mycket värdefullt område. 

Fornminnen

Inom och i nära anslutning till programområdet finns ett flertal 
registrerade lagskyddade fornlämningar. I den översiktliga 
miljökonsekvensbeskrivningen av aktuellt program beskrivs 
områdets fasta fornlämningar, bland annat RAÄ 361 intill gamla 
Eldsunda by, väster om trafikplatsen vid riksväg 55, där bosätt-
ningar funnits ända sedan järnåldern. Sedan miljökonsekvensbe-
skrivningen påbörjades har Sörmlands museum utfört en 
arkeologisk utredning av den del av programområdet som är 
belägen söder om riksväg 55. Länsstyrelsen har sedan (2008-10-
10) inkommit till kommunen med bedömningar och upplysning-
ar utifrån resultatet av utredningen som visar på förändrade 
förutsättningar och att vissa, tidigare påträffade, fornlämningar 
inte kunnat identifieras.  

I sin bedömning konstaterar länsstyrelsen att tillstånd måste 
prövas hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § enligt lag (1988:950) 
om kulturminnen mm (KML), om exploatering planeras i 
närheten av gravarna RAÄ 138 och 440, samt objekt 3 (en hällrist-
ning). Målet är enligt länsstyrelsen att fornlämningarna och 
hällristningen ska kunna bevaras på ett lämpligt sätt, i samklang 

med den aktuella exploateringen. Vidare framförs behovet av 
marinarkeologiska insatser vid Eldsundsviken (RAÄ 368, 
spärranordning med ekstammar) inför muddring och planering 
av småbåtshamn. En särskild utredning av området genomfördes 
2009, men sedimentationen och den snåriga terrängen intill 
strandlinjen gjorde att lämningar av äldre karaktär inte gick att 
hitta. Vad gäller de militära lämningarna och de sentida bebyggel-
selämningarna så vill länsstyrelsen, trots att de inte har något 
lagligt skydd enligt KML, ändå samråda med kommunen vid ett 
selektivt bevarande av dem.

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden
I området finns stora delar med sandig-moig morän, särskilt runt 
kasernområdet och i området vid Storgårdskogen. Det finns också 
stora delar med glacial lera i programområdet. Glacial lera 
förekommer huvudsakligen under de öppna områdena väster om 
Storgårdsskogen och norr om den gamla skjutbanan. Under de 
öppna ytorna vid Kasgarängen och söder om påfarten till riksväg 
55 finns också större sammanhängande delar med glacial lera. 

I de lägre delområdena förekommer postglacial fin lera. Det gäller 
framförallt längs strandlinjen och inom områdena väster om 
kasernområdet. Söder om kasernområdet intill Tingstuhöjden 
finns berg i dagen eller berg nära markytan. Spridda förekomster 
av berg återfinns också inom kasernområdet, i den södra delen av 
Kasgarängen och i den södra delen av det gamla skjutbaneområ-
det. 

Ett mindre område med kärr förekommer sydost om påfarten till 
riksväg 55. 

Programområdets högsta partier ligger söder om kasernområdet. 
Området söder om riksväg 55 avvattnas till Eldsundsviken, 

Fornlämningar skyddas enligt 2 kap. 1 § 
KML. Enligt 2 kap 6 § KML är det för-
bjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller genom bebyg-
gelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada fast fornlämning.

Till en fornlämning hör ett så stort 
område på marken som behövs för att 
bevara fornlämningen och ge den ett 
tillräckligt utrymme med hänsyn till dess 
art och betydelse enligt 2 kap. 2 § KML. 
Fornlämningsområdets storlek avgörs 
från fall till fall.
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medan området norr om 55:an avvattnas mot nordost till 
Mälaren. I båda fall är alltså Mälaren recipient. 

Programområdet är ett låg- eller normalriskområde för radon 
enligt kommunens översiktliga radonriskkarta (SGU 1988). Bara 
Sidöparken i väst klassificeras som ett eventuellt högriskområde. 
Vidare undersökningar kommer att krävas i det fortsatta planar-
betet.

Markföroreningar
Inom programområdet finns delområden med halter av förore-
ningar i mark över gällande riktvärden. Föroreningarna härstam-
mar från den tidigare militära verksamheten. Flera utredningar 
och saneringar av huvuddelen av de kända föroreningskällorna 
ned till nivå för så kallad mindre känslig markanvändning 
(MKM)  har utförts de senaste åren. En del föroreningar har man 
bedömt inte kunna saneras i dagsläget eftersom bland annat 
byggnader i vissa fall hindrar schaktning och sanering. 

För att ta området i anspråk som programmet anger krävs att 
bebyggelseområden och annan mark som inte ska vara verksam-
hetsområden säkras till känslig markanvändning (KM). För att 
detta ska vara möjligt kommer ytterligare systematiska undersök-
ningar att behöva utföras. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
anger villkor för uppföljning och beskriver hur och i vilka skeden 
detta lämpligen görs. Som underlag till MKBn finns även rappo-
ten ”Föroreningssituationen inom f.d. P10, Södermanlands 
regemente”, framtagen av WSP Environmental på uppdrag av 
kommunen. I rapporten beskrivs dagens situation och behovet av 
vidare arbete inför kommande exploatering.

Översvämningsrisker
Delar av programområdet ligger under de nivåer som påverkas av 
risker för översvämning. Inom de områdena måste åtgärder för Utdrag ur jordartskartan, Rött= Urberg i markytan eller nära markytan, Gult= Glacial lera, Ljusgult= postglacial finlera, 

Blått= Morän, sandig-moig, Brunt= kärr
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att säkerställa infrastruktur och tillgänglighet samt säkerhet för de 
boende beaktas. De kommunala riktlinjer som kommunen 
antagit, för hanterandet av översvämningsrisker i den fysiska 
planeringen, anger de krav och möjliga tekniska lösningar, 
exempelvis invallning, som ska gälla vid kommande detaljplane-
arbete och byggnation inom de berörda områdena. I den miljö-
konsekvensbeskrivning som tillhör detta program ges, under 
rubriken Klimatfaktorer, förslag på åtgärder inför kommande 
detaljplanearbeten. Åtgärdsförslagen baseras på Klimat- och 
sårbarhetskommitténs översvämningskartor för Mälaren.

Vattendom

Programområdet omfattar stora vattenområden i den blivande 
stadsmiljön. För att intentionerna i FÖP Strängnäs stad – Hä-
rad, vad gäller utvecklingsstrategin ”staden runt fjärden”, ska bli 
verklighet krävs ett vattendomsförfarande för att de anläggningar 
och marinor som behövs i den nya stadsdelen ska kunna plane-
ras i kommande detaljplaner. Inför arbetet med vattendom krävs 
inventeringar och en särskild MKB inom strandskyddszonen 
för de områden som berörs, både hundra meter upp på land och 
hundra meter ut i vattnet. Strand-MKBn med ställningstaganden 
kommer även att ligga till grund för upphävandet av stradskyddet 
i kommande detaljplaner. Genom att belysa hela strandskydds-
frågan i vattendomsförfarandet kan frågan belysas i ett helhets-
perspektiv för större delen av stadsdelens strandlinje, istället för 
begränsat inom enskilda detaljplaner. På så sätt kan en avvägning 
mellan bevarandeintresset och exploateringsintresset underlättas. 
Vattendomsförfarandet med olika inventeringar och utredningar 
har inletts och ett församråd har hållits med representanter från 
länsstyrelsen, Vasallen, Strängnäs miljökontor och Sweco (2009-
04-23). Tillståndsprocessen pågår parallellt med detta programs 
planprocess.

Allmänna tekniska anläggningar

Befintlig teknisk infrastruktur har i huvudsak byggts upp för mi-
litärens behov och bedöms inte i någon större utsträckning kunna 
betjäna den blivande stadsdelen.

Fjärrvärmecentral

Inom kasernområdet ligger en större värmecentral som tidigare 
betjänat de militära fastigheterna inom området. 

Sedan i början på 2000-talet äger Strängnäs energiverk SEVAB 
anläggningen. SEVAB har efter övertagandet byggt om anlägg-
ningen och installerat pelletspannor för den ordinarie driften. 
Sedan det nya kraftvärmeverket, på Storängen söder om staden, 
övertagit försörjningsansvaret för fjärrvärmenätet har pannan-
läggningen i området övergått till att vara spetslast- och reserv-
värmeanläggning och används idag i mindre utsträckning. Verket 
kommer dock att behöva användas i sådan omfattning att driften 
måste tas med i beräkningen vid planeringen av närområdet. 
Något egentligt riskområde runt anläggningen finns inte, utan 
normala riktvärden för buller och emissioner enligt naturvårds-
verket, samt lämpliga skyddsavstånd enligt boverket, blir styrande 
för angränsande markanvändning och då i huvudsak för angräns-
ande bostäder. 

På sikt bedöms inte pannanläggningen kunna ligga kvar inom 
kasernområdet eftersom det skulle inverka menligt på områdets 
möjligheter att utvecklas till en kulturell och serviceinriktad nod i 
den nya stadsdelen. En ny plats för en anläggning bör studeras 
inom programområdet, anläggningen ska passa in i den kom-
mande bebyggelsestrukturen.

I kommande detaljplanearbeten bör värmecentralen hanteras som 
att verksamheten på sikt inte kommer att fortgå. Det innebär att 
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områdena runt själva verket ska planeras med den markanvänd-
ning som programmet anger och att marken där själva verket 
ligger ges en ny markanvändning i samklang med programmets 
tänkta markanvändning. Genomförandet kan sedan ske genom 
att överenskommelse om när verket ska avvecklas nås mellan 
fastighetsägarna. Den överenskommelsen kan sedan säkras med 
en senarelagd genomförandetid för den aktuella tomten. Alterna-
tivt kan området redan från början planeras för den tänkta 
markanvändningen och med samma genomförandetid som för 
planen i övrigt. Det senare medför att inga nya bygglov för 
värmecentralen kommer att kunna lämnas. Däremot kan verk-
samheten fortgå enligt nuvarande tillstånd och lov. 

Båda sätten innebär att man klargör att ny markanvändning 
kommer att gälla för området och att därmed värmecentralen ska 
fasas ut.

Oavsett vilken metod man väljer innebär det sannolikt begräns-
ningar i hur nära bygglov för nya bostäder med mera kan lämnas 
så länge värmeverksamheten pågår inom området. 

I kommande detaljplanearbeten är det viktigt att transporterna till 
och från verksamheten tas i beaktande.
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Förslag
Planeringsmål för Norra staden etapp 1                   
(aktuellt programområde)

Både kommunala som regionala och nationella måldokument har 
legat till grund för framtagandet av nedanstående, övergripande 
planeringsmål för Norra staden.

•	 Norra staden ska utvecklas med utgångspunkt från den 
strategi som beskrivs i FÖP Strängnäs stad – Härad 2009.   En 
balanserad helhetssyn på ”staden kring fjärden” krävs, bland 
annat för att goda samband till övriga stadsdelar och andra 
målpunkter i kommunen ska kunna säkerställas. Att kunna 
lokalisera servicefunktioner och arbetstillfällen i anslutning 
till det primära gatunätet blir i detta sammanhang en central 
fråga.

•	 Förutsättningar för en komplett, levande och trygg stadsdel 
ska skapas för stadens utveckling under minst 50 år. Det som 
ska eftersträvas är en blandstad i Strängnässkala med tydliga 
kvalitéer, god tillgänglighet och en framsynt satsning på 
modern byggnads- och miljöteknik, samt en infrastruktur 
där stadens försörjningsbehov och det alstrade trafikarbetet 
har satts i relation till både sociala aspekter och till frågor 
angående miljöbelastning. 

•	 Inom programområdet ska förutsättningar för en till Sträng-
näs stad kompletterande servicenod skapas, och Norra staden 
som helhet ska utvecklas med en blandning av arbetsplatser, 
bostäder, verksamheter, service, samt blå- och grönstruktur.

•	 Möjligheten att göra boendekarriär inom kommunen, staden 

och stadsdelen ska öka genom att skapa förutsättningar för 
olika boendeformer. En blandning av varierade boendefor-
mer (med olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar) ska 
även säkerställas för att motverka segregation mellan olika 
åldersgrupper och mellan människor med olika socioekono-
miska förutsättningar.

•	 Förutsättningarna för en välfungerande kollektivtrafikförsörj-
ning ska utredas tidigt under kommande detaljplaneproces-
ser.

•	 Grönstråket utmed Eldsundsån ska bevaras och möjligheten 
att i framtiden anlägga en kanal mellan Eldsundsviken och 
Sörfjärden ska säkerställas. I FÖP Strängnäs stad – Härad 
redovisas ett utredningsområde. I dagsläget anses dock 
projektet vara svårt att genomföra ur flera aspekter. 

•	 Tillgängligheten till grönytor ska säkras och utformningen av 
dem ske i enlighet med målsättningarna i Grönplanen för 
Strängnäs stad – Härad.

•	 Balanseringsprincipen med kompensation för ianspråktagen 
grönstruktur ska gälla vid exploatering inom programområ-
det.

Stadsbyggnadsstrategi

Norra staden i staden
Norra staden är enligt FÖP Strängnäs stad – Härad ett nytt 
framtida utvecklingsområde. Aktuellt programområde omfattar 
den första etappen av Norra staden – från Kasernområdet i söder 
till Storängskullarna i norr och från Lötgärdet i väster till Kas-
garns östra udde.  Stadsdelen ska utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt och bidra till att övriga delar av staden kan dra nytta 
av ny miljöteknik och nya kommunikationer som en ökning av 
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ringsperspektivet. Istället för att utgå ifrån restriktionerna i ett 
område ska utgångspunkten vara att lyfta fram möjligheterna vad 
gäller befintlig och önskvärd markanvändning. Planeringen ska 
därmed tydligare inriktas på att skapa nya värden och inte enbart 
på att bevara de som finns. Ett slagkraftigt uttryck som myntats i 
detta sammanhang är att vi bör diskutera ”attraktionsplanering 
istället för restriktionsplanering”. För Norra staden och andra 
utvecklingsområden i kommunen gäller således att försöka lösa 
eventuella konflikter, det vill säga att anpassa ny bebyggelse 
snarare än att helt avstå från byggnation inom eller intill delområ-
den med stora värden och/eller motstående intressen. Kravet på 
anpassning av tillkommande bebyggelse ska framgå i de plan-
handlingar som senare kommer att utarbetas. Hur ny bebyggelse i 
särskilt känsliga områden skulle kunna tillföra skönhetsvärden 
och förbättra skyddsvärda platser ska till exempel redovisas.

Med utgångspunkt från ovan listade planeringsmål för Norra 
staden och den planeringsstrategi som låter möjligheterna står i 
fokus, bedöms programområdet och staden som helhet kunna 
tillföras nya kvalitéer, karaktärer och områden med multifunktio-
nella egenskaper.

Vid detaljplanering av de nya kvarteren ska utgångspunkten vara 
att skapa förutsättningar för områden som:
•	 är attraktiva och flexibla till sin användning.                            
•	 är anpassade till sin omgivning och tillför skönhetsvärden till 

platsen.
•	 är integrerade och tillgängliga, det vill säga innehåller 

blandade funktioner och erbjuder närhet till service och 
rekreation med mera.

Dessutom bör stadsplaneringen:
•	 bygga på principen om en komplettering och förnyelse av 

staden som försöker läka dagens sår i stadsbilden. Detta 
innebär att vi skall försöka bygga närmare befintliga struktu-

befolkningen här kommer att kräva. Programområdet bör inom 
alla delar få karaktären av en blandstad där befintliga byggnader 
inom kasernområdet i så stor utsträckning som möjligt ska 
återanvändas. Mindre kontor, verkstäder, servicefunktioner och 
lokaler för andra typer av verksamheter, så väl offentliga som 
privata, ska kunna integreras med bostadsbebyggelsen och skapa 
liv och rörelse inom kvarteren även dagtid. Verksamheter som 
direkt eller indirekt är störande för sin omgivning får lokaliseras 
inom mer renodlade verksamhetsområden.

Området runt Eldsundsviken kan med fördel utformas som ett 
nytt stadsdelscentrum, det vill säga som ett komplement till den 
gamla stadskärnan, dels vad avser handelsområden för sådana 
verksamheter som av olika skäl inte kan beredas plats inom den 
gamla stadskärnan, dels som servicecentrum för bostadsbebyggel-
sen inom området och de framtida bostadsområdena norr och 
nordväst om riksväg 55 (se FÖP Strängnäs stad – Härad). 
Strängnäs läge vid Mälaren och de marina förutsättningar som 
denna del av Norra staden har, med möjligheter till rekreation 
och transport, ska tydligt lyftas fram i gestaltningen av bebyggel-
sens och de offentliga miljöernas möte med vattnet.

Attraktionsplanering
Ett områdes attraktionskraft kan ligga i dess närhet till olika 
servicefunktioner och kollektiva transportmedel. Attraktionskraf-
ten beror även ofta på om området ligger sjönära, i skogen eller 
med utblick över ett kulturlandskap. Inom och i närheten av 
aktuellt programområde finns både vatten-, natur- och kulturmil-
jöer, därmed bör det inom området kunna erbjudas inte bara 
olika typer av boendeformer utan även områden med olika 
karaktärer. 

Den stadsbyggnadsstrategi som förmedlas i detta program tar 
fasta på det initiativ som Länsstyrelsen i Sörmland, i samverkan 
med kommunerna i länet, tagit för att försöka vända på plane-
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Servicefunktioner

Delområde i stadsdel, 
3000-5000 invånare 
beroende på stadstyp

Hållplats för 
kollektivtrafik

Cirka 400-500 meter

I områden där goda kommunikationer efter-
strävas brukar ett avstånd på 400-500 meter 
betecknas som ett rimligt gångavstånd från 
bostad till hållplats för kollektivtrafik

rer och befintlig service utan att ge avkall på värdefulla 
grön- och friytor, samt att omvandla områden som inte 
längre nyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

•	 bygga på de principer och målsättningar som grönplanen 
anger, vad gäller utvecklingen av den gröna strukturen.

Klimat- och miljöpåverkan 
Utvecklingen av Norra staden har ett planeringsperspektiv på 
cirka 50 år, inom denna tid kommer det troligtvis hända mycket 
inom miljöteknikområdet. I nedanstående avsnitt belyses 
översiktligt viktiga frågor inför kommande detaljplanearbeten, 
bland annat frågor angående hållbara energilösningar. Den 
fysiska struktur som skisseras, med en blandning av bostäder och 
verksamheter, är i sig tänkt att gynna mer hållbara livsstilar. 

Förflyttningar
Detta program har sin grund i målsättningen att skapa en stadsdel 
där avstånden mellan bostad, service, arbete och rekreationsom-
råden är korta och där kommunikationerna är goda. Med goda 
kommunikationer menas här bra förbindelser till stadens olika 
funktioner med bland annat privata och kollektiva trafikmedel, 
samt med cykel och till fots. Viktigt att beakta i den fortsatta 
planeringen är att kön, ålder, fysisk förmåga, ekonomi och tid på 
dygnet påverkar hur människor kan eller väljer att förflytta sig 
mellan olika målpunkter i det dagliga livet. 

I kompakta strukturer underlättas valet att lämna bilen hemma. 
Den högre befolkningstätheten möjliggör ett väl utbyggt kollek-
tivtrafiksystem med hög turtäthet och rimliga gång- och cykelav-
stånd till kollektivtrafikens hållplatser (se illustration till höger). 
Dagens kollektivtrafiksystem måste kontinuerligt ses över och 
utrymmen reserveras för framtida kollektivtrafiklösningar. I den 
fortsatta planeringen blir det väsentligt att belysa både de korta 
förflyttningsbehoven inom stadsdelen och de lite längre förflytt-
ningsbehoven till övriga stadsdelar, viktiga knutpunkter såsom 
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järnvägsstationen måste till exempel enkelt kunna nås av de 
boende till fots eller med cykel. När det gäller behovet av något 
längre förflyttningar kan även förutsättningar för att starta 
bilpooler studeras. Längre fram kan det dessutom vara intressant 
att utreda förutsättningarna för båtskytteltrafik.

För att öka möjligheterna att snabbt kunna ta sig fram till fots 
eller med cykel krävs välintegrerade stråksystem som kopplar 
samman viktiga målpunkter i staden, samt grön- och rekreations-
områden. Väl utformade cykelparkeringar kan också uppmuntra 
ett mer hållbart resande.

Boende
Inför kommande detaljplanearbeten bör det utredas i vilken 
omfattning det kan bli aktuellt med exempelvis lågenergi-, 
passivhus- och så kallade plusenergihus. Inom samhällsbyggnads-
kontoret pågår ett arbete med att ta fram metoder för att påskyn-
da en utveckling mot ”klimatsmart” byggande. Inom områden 
där särskilda miljökrav ska ställas krävs att bestämmelser angå-
ende energiförbrukning etcetera införs vid tecknandet av exploa-
terings- och/eller markanvisningsavtal. 

Redan under uppbyggnaden av den nya stadsdelen bör krav 
ställas på minskad miljöbelastning, bland annat genom samord-
ning av byggtransporter och krav på miljövänliga bränslen.

Förutom åtgärder som är tänkta att minimera klimat- och 
miljöpåverkan krävs även vissa anpassningsåtgärder. En ambition 
med utvecklingsstrategin ”staden runt fjärden”, som beskrivs i 
FÖP Strängnäs stad - Härad, är att lyfta fram Mälarens attrak-
tionskraft och dess kvalitéer, bland annat genom att låta bebyggel-
sen i den nya stadsdelskärarnan möta vattnet. Denna strategi 
kommer att kräva konstruktioner och material som klarar 
framtida klimatförändringar och extrema vädersituationer.

Grönskande, bostadsnära utomhusmiljöer behöver inte bara vara  
tillgångar för de boende inom ett område. En utmaning inom 
Norra staden kommer bli att bevara och utveckla miljöer som 
hjälper till att utjämna klimateffekter, till exempel genom upptag 
av växthusgaser och genom fördröjning och utjämning av 
vattenflöden vid kraftiga regn.

Avfall
På detaljplanenivå bör även möjligheterna att driva på utveckligen 
av hållbara återvinningssystem med kretsloppstänk utredas. Even-
tuellt kan organiskt avfall tas omhand lokalt och användas till 
biogasproduktion. 

I framförallt markanvisnings- och exploateringsavtal bör det 
finnas möjligheter att ställa krav vad gäller användning av 
modern miljöteknik för i detta fall sophantering. Programområ-
dets storlek talar för goda möjligheter att anlägga ett sugsystem 
för avfallshantering. Med ett sådant system kan tung trafik inom 
området minskas då endast ett fåtal uppsamlingsstationer för 
sopbilarna behövs.

Energisystem
I ett hållbart energisystem krävs att byggnader och transporter 
baseras på energieffektiva system och i, så stor utstäckning som 
möjligt, förnyelsebara energikällor. Inom aktuellt programområde 
ska bebyggelsen försörjas med fjärrvärme och i solexponerade 
lägen föreslås att användning av solenergi utreds. 

Vatten- och avlopp
Inom Norra staden ska hushåll och verksamheter hushålla med 
vattenresurserna. En hög förbrukning av vatten leder till hög 
energiförbrukning i vatten- och avloppsreningsverk vilket i sin tur 
bidrar till klimatpåverkan. Ett sätt att uppmuntra bättre hushåll-
ning är regelbundna mätningar och visualiseringar av vattenan-
vändningen i fastigheter, hushåll och verksamheter.



med de gestaltningsprinciper som presenteras i programmet. En 
huvudprincip är att alla gator och platser är allmän platsmark 
inom programområdet.

Även om linjerna mellan de olika markanvändningskategorierna 
inte ska tolkas som exakta gränsdragningar så är det som illustre-
ras, framförallt de sammanlänkande kommunikationsstråken 
längs huvudgator och via allmänna platser, grönytor och gröna 
stråk, mycket viktigt för att rätt förutsättningar för en hållbar 
stadsdel ska kunna utvecklas. Ett mycket viktigt inslag i program-
området, som även är ett signum för Strängnäs stad som helhet, är 
stråket längs vattnet. I gestaltningen av mötet mellan bebyggelse och 
vatten krävs noggranna avvägningar, särskilt vid Eldsundsviken. 

Sociala strukturer
Att ta fram ett detaljplaneprogram för en ny stadsdel kräver en 
helhetssyn på områdets framtida strukturer, det vill säga hur 
dessa ska samverka och tillsammans skapa förutsättningar för ett 
dynamiskt stadsliv där tillgänglighet för alla, trevnad, trygghet, 
trafiksäkerhet och sociala möten utgör några av många viktiga 
karaktärsdrag. För att aktuellt programområde ska bli en socialt 
hållbar stadsdel krävs ett brett medborgardeltagande – engage-
mang bland boende och föreningar måste tidigt uppmuntras. För 
den sociala hållbarheten har även utbudet av aktiviteter, såsom 
idrott, kultur, rekreation och handel, stor betydelse. När det gäller 
integration och samverkan spelar, förutom föreslagen funktions-
blandning, en blandning av upplåtelseformer (såsom bostadsrätter 
och hyresrätter) och ett utbud av bostäder i olika storlekar stor roll. 

För att människans vardagliga, sociala strukturer inte ska glöm-
mas bort blir det viktigt att fortsätta stadsplanera istället för att till 
exempel bebyggelseplanera och trafikplanera. Programområdets 
sammanvägda struktur presenteras dock ämnesvis enligt nedan, 
detta för att en tydlig bild av den föreslagna markanvändningen 
ska kunna förmedlas. 
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Mark- och vattenanvändning

Den föreslagna markanvändningen inom aktuellt område ska ses 
som en sammanvägning av de förutsättningar, riktlinjer och 
målsättningar som finns beskrivna i detta program. Tanken är att 
området ska utvecklas till en ny komplett stadsdel i Strängnäs 
stad.

På en översiktlig markanvändningskarta (se bilaga) delas pro-
gramområdet in i olika huvudändamål, såsom olika typer av 
allmänna platser (till exempel torg och grönområden), områden 
för verksamheter av olika slag, samt områden för bostadsbebyg-
gelse och handelsetableringar. På kartan illustreras även infra-
strukturens huvudsakliga trafiknät, lokaliseringen av gröna stråk, 
samt vattenområden med verksamheter som måste beaktas i 
kommande detaljplanearbete. De olika användningsområdenas 
gränser ska inte ses som absoluta utan kommer att preciseras i 
samband med planläggning. En specifik markanvändning 
rymmer fler ändamål än vad som direkt kan utläsas med hjälp av 
teckenförklaringen på markanvändningskartan. Markanvänd-
ningen ”Bostäder” rymmer exempelvis även erforderliga områden 
för skola, förskola, service samt idrott och kulturverksamheter, 
samt de tekniska anläggningar för exempelvis elförsörjning och 
miljöteknik som normalt ligger i anslutning till bostadsområden. 
Inom markanvändningen ”Bostäder” ryms vidare även vissa icke 
störande verksamheter och handel. Omfattningen av dessa 
funktioner får framtida detaljplanering utvisa utifrån läge inom 
stadsstrukturen och respektive stadstyp. Målsättningen ska dock 
vara att skapa en så kallad blandstad där bostäder och verksamhe-
ter i viss omfattning vävs samman till områden som präglas av liv 
och rörelse under dygnets alla timmar. Även i de mest utpräglade 
bostadsområdena krävs alltså ett visst inslag av verksamheter.  
Inom delområdena markerade med de olika markanvändningska-
tegorierna kommer plats även att avsättas för lokalgator, gröna 
stråk, mindre gröningar och andra offentliga platser i enlighet 
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Mark- och vattenanvändning
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Verksamheter, exploateringsgrad 
anpassas till omgivning 
och utrymmesbehov

Stadstyp/Exploateringstäthet



Bebyggelsestruktur
Olika stadstyper och hustyper ska planeras för olika delar av 
staden med stöd av gestaltnings- och kvalitetsprogram i den 
kommande planeringen. En blandning av bostäder, service och 
verksamheter avvägs utifrån miljöpåverkan i stadsdelar, kvarter 
och byggnader. Kulturvärdena ska bevaras och förtydligas i 
samband med utveckling och ny bebyggelse. Detta gäller framför 
allt inom de områden som utpekats som riksintresse för kultur-
miljövården men även i angränsande områden ska sådan hänsyn 
tas så att inte riksintresset påtagligt skadas.

Målsättningen med programmet är att det ska vara aktuellt under 
mycket lång tid och att gestaltningen av de nya områdena bör 
spegla samtiden. Att redan i dagsläget fastslå detaljerade gestalt-
ningsriktlinjer för områden som kommer att bebyggas kanske om 
30 år vore därmed olyckligt. Programmet är istället inriktat på att 
ange stadstyper och bebyggelsestrukturer för de olika delarna, 
samt att visa inriktning vad gäller krav på kvalitéer vid gestaltning 
av offentliga miljöer. Programmet innehåller dock, förutom 
allmänna beskrivningar av gator, offentliga platser och grönstruk-
tur, detaljerade beskrivningar av hur särskilt utvalda, viktiga 
platser och stråk ska utformas. 

Gemensamt för den nya bebyggelsens olika karaktärer ska vara att 
i skalan och estetiken bygga vidare på de kvalitéer som redan 
finns inom Strängnäs stad. Området föreslås i sina huvuddelar 
därmed utformas som en modern småskalig kvartersstad, 
uppbyggd runt ett sammanhängande gatunät. Gatorna bör ge ett 
geometriskt intryck och omgärda kvarter och allmänna platser. 
De allmänna platserna ska ligga ordnade så att de tillsammans 
bildar tydligt avgränsade offentliga rum. Hustyperna bör vara 
omväxlande och ska i området närmast Mälaren och Eldsundsvi-
ken tydligt förmedla karaktären av en stadsdelskärna med 
flerbostadshus och integrerade verksamhetslokaler. Bebyggelse-
mönstret vid viken ska sedan övergå till att ge intryck av träd-
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Inspirationsbild: Strängnäs huvudsakliga 
stadskärna, Hospitalsgatan

Inspirationsbild: stadsdelskärna

Inspirationsbild: stadsdelskärna

gårdsstadens karaktärsdrag och på vissa platser även villastadens 
kvalitéer med inslag av mindre flerbostadshus, par- och radhus 
samt enbostadshus. På en karaktärskarta redovisas programområ-
dets olika stadstyper och exploateringsgrader. På samma sätt som 
med markanvändningskartan ska gränsdragningarna mellan 
stadstyperna inte tolkas som definitiva, övergången mellan olika 
karaktärer fastläggs i det kommande detaljplanearbetet. De olika 
stadstyperna definieras enligt nedan (se även kartbilaga som 
redovisar exploateringsgrad och stadstyper). 

Stadsdelskärna
Inom Strängnäs nya stadsdelskärna vid Eldsundsviken ska det 
finnas plats för både boende, arbete, handel och rekreation. Det 
ska vara en levande miljö under dygnets alla timmar med 
dubbelriktade trafikströmningar som genererar ett bättre under-
lag för servicefunktioner, kollektivtrafik, kulturverksamheter och 
restauranger etcetera. 

I gestaltningen ska inspiration hämtas från Strängnäs huvudsak-
liga stadskärna där viktiga karaktärsdrag är tydligt avgränsade 
kvarter och raka gator, men även sneda, genomskärande gator, 
samt vackra vyer ut över Mälaren. Samspelet mellan gator och 
små men tydliga allmänna platser är ytterligare ett karaktärsdrag. 
Vidare har småskaligheten och den kompakta strukturen gjort det 
lättare för stadens invånare att utveckla goda sociala nätverk. Just 
småskaligheten kan beskrivas som ett övergripande tema inom 
vilket variationer i skala, material och detaljer kan samverka. 
Upprepningar i husutformningen bör undvikas.

Den gamla stadens tradition med bebyggelse i nära anslutning till 
Mälaren ska följas, som utgångspunkt gäller att bebyggelsen inte 
får förstöra allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdena. 
Hur byggnaderna och de offentliga platserna i den nya stadsdel-
skärnan ska möta vattnet blir därmed en viktig gestaltningsupp-
gift. Det är angeläget att torgbildningen intill viken får en utform-
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Inspirationsskiss - möjlig utformning av 
stadsdelen med olika stadstyper
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Inspirationsbild: småstadskaraktär, 
bebyggelsens möte med vattnet

Inspirationsbild: småstadskaraktär

ning som svarar mot dess läge och funktion som en av de 
huvudsakliga knutpunkterna inom aktuellt programområde och 
som en, i förhållande till staden som helhet, ny, attraktiv mötes-
plats. Det är även viktigt att torget kollektivtrafikmässigt blir en 
tydlig knutpunkt i staden. 

Husen ska placeras i gatuliv, det vill säga utan förgårdsmarker. På 
så sätt skapas tydliga gaturum och tydliga gränser mellan offent-
liga, privata och halvprivata miljöer. Eventuella platser framför 
byggnader ska utgöra allmän platsmark och utformas som mindre 
torg.

Verksamhetslokaler ska integreras med bostadsbebyggelsen, 
bland annat för att ge programområdet stadsmässiga kvalitéer.  
Intill torgbildningen längs viken och längs gatunätets huvudstråk 
ska verksamhetslokaler inrymmas i bottenvåningarna. 

Exploateringstal: 1,0-1,2.
Våningsantal: 5-6.

Småstad
Denna stadstyp ska huvudsakligen bestå av bostadskvarter med 
framförallt flerbostadshus och inslag av verksamheter. Liksom 
den nya stadsdelskärnan vid Eldsundsviken ska inspiration till 
gestaltningen hämtas från Strängnäs huvudsakliga stadskärna vars 
egenskaper kan tyckas sammanfalla väl med den traditionella 
småstadens karaktärsdrag. Nedan följer några övergripande 
gestaltningsriktlinjer: 

•	 Med en rutnätsstruktur som utgångspunkt kan ett lättorien-
terat och flexibelt stadsmönster skapas med kompletterande, 
sneda, genomskärande gator. 

•	 Gaturummen görs distinkta genom att skapa ett tydligt 
förhållande mellan byggnader och gata. Husen ska placeras i 

Inspirationsbild: småstadskaraktär, 
integrerade verksamheter

gatuliv men viss förgårdsmark kan tillåtas, dock med tydligt 
avläsbara gränser mot allmän platsmark. På detta sätt skapas 
tydliga gränser mellan offentliga, privata och halvprivata 
miljöer. 

•	 Ett nät av offentliga platser, med fördel i korsningar där de 
kan ”öppna upp” de strikta gaturummen, skapar möjligheter 
till spontana möten. För stadsmässigheten är det viktigt med 
verksamheter och service vid dessa punkter. 

•	 Kvartersstorlekar i Strängnäs huvudsakliga stadskärna ska 
användas som måttstock för det nya områdets uppbyggnad. 

•	 Kvarteren ska rymma flerbostadshus vilka tillsammans ska 
bilda tydligt avgränsade kvarter. Eventuella utrymmen 
mellan byggnader kan mot gatorna avskärmas med häckar 
eller murar. 

•	 Gårdsrummen ska utformas som avskilda, gröna oaser och 
tydligt avvika från de offentliga rummens karaktär.

•	 Byggnaderna ska präglas av individualitet och variation.

•	 Den gamla stadens tradition med bebyggelse i nära anslut-
ning till Mälaren ska följas, som utgångspunkt gäller att 
bebyggelsen inte får förstöra allmänhetens möjligheter att 
nyttja strandområdena. Vid detaljplanering ska vackra 
utblickar över Mälaren säkras.

•	 Verksamhetslokaler ska, liksom i stadsdelskärnan, integreras 
med bostadsbebyggelsen.  Längs de huvudsakliga stråken i 
gatunätet ska verksamhetslokaler inrymmas i bottenvåning-
arna, de ”öppna” fasadpartierna anses kunna främja en mer 
levande stadsdel. Förekomsten av lokaler är dock lägre i 
jämförelse med stadsdelskärnan. 
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Kasernområdet Inspirationsbild: samspel mellan 
gammal och ny bebyggelse

Inspirationsbild: trädgårdsstadskaraktär

Inspirationsbild: trädgårdsstadskaraktär

Inspirationsbild: trädgårdsstadskaraktär

Inom denna stadstyp är det även av särskilt stor vikt att hänsyn 
tas till de historiska avtryck som den militära verksamheten 
lämnat efter sig. P10s Kasernområde, tillsammans med bland 
annat de gamla personalbostäderna, som uppfördes i början av 
1900-talet kommer att tillföra den nya stadsmiljön spänning och 
variation. Området präglas av enkel, monumental arkitektur och 
symmetriskt grupperade byggnader. Dessa huvudkaraktärer 
upplevs tydligast från kaserngården men även via de siktlinjer 
som leder blicken in på gården från kringliggande områden. 
Regementet ligger högt upp i den sluttning som löper ned mot 
Mälaren, i dagsläget upplevs området något skilt från staden men 
binds ihop med denna genom stilmässigt likartad bebyggelse i 
bostadsområdet Storgärdet.

I slutet av 2004 beslutade riksdagen att själva verksamheten vid 
regementet skulle upphöra, detta har inneburit stora förändringar 
för Strängnäs. I den fördjupade översiktsplanen över Strängnäs 
stad - Härad (ej vunnit laga kraftvunnen) framförs att det inom 
P10 finns betydande markområden och ett stort antal byggnader 
som lämpar sig för ny användning, framförallt i form av boende 
och verksamheter. Kommunen har tidigare beslutat att förlägga 
huvuddelen av gymnasiets verksamhet till kasernområdet, 
verksamheten är i full gång sedan 2007. Inom ramen för utveck-
lingsarbetet har även andra utbildningsfunktioner knutits till 
kasernområdet med målet att skapa ett utbildningscampus med 
bred inriktning. 

Som underlag inför fortsatt planarbete inom och i närheten av 
P10 ska Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden, P10, 
Strängnäs (2010-02-15)användas. Den kulturhistoriska analysen, 
värderingarna och riktlinjerna i detta dokument har arbetats fram 
med utgångspunkt från Antikvarisk förundersökning - underlag 
för MKB kulturvärden (2009-05-15) som Nyréns Antikvariska 
arbetat fram.

Exploateringstal: 0,8.
Våningsantal: 2-4.  

Trädgårdsstad
Begreppet ”trädgårdsstad” myntades på 1880-talet av Ebenezer 
Howard. Kortfattat kan denna stadsbyggnadstyp beskrivas utgöra 
en kombination av stadens och landsbygdens bästa kvalitéer. 
Inom utpekade områden i aktuellt planprogram ska denna 
kombination huvudsakligen utmynna i bostadskvarter baserade 
på framförallt småskaliga enfamiljshus med egna trädgårdar, samt 
parhus, radhus och flerbostadshus i 2-3 våningar, även dessa med 
tillhörande trädgårdar. Sporadiska inslag av verksamheter ska 
tillåtas, dessa kan med fördel placeras i flerbostadshusens 
bottenvåningar . Förgårdsmarker är önskvärt med tydligt avläs-
bara gränser mot allmän platsmark. 

Hus och gator ska anpassas till terrängen. Som utgångspunkt kan 
ett rutnät av gator användas för att sedan mjukas upp runt 
mindre, organiskt formade och tydligt avgränsade kvarter. Husen 
ska grupperas i tydliga mönster och intill framtida knutpunkter, 
såsom mindre torg etcetera, kan något tätare bebyggelsestrukturer 
formas. 

Framtida avstyckningar ska undvikas med hänsyn till balansen 
mellan bebyggelse och natur.
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Inspirationsbild: hus i park

Inspirationsbild: hus i park, 
genomtänkta stigsystem

Inspirationsbilder: välintegrerade parkeringsytor

Inspirationsbild: hus i park

Allmän platsmark utformas som traditionella gator, torg och 
platser, oftast trädplanterade. 

Exploateringsgrad: 0,4-0,5. 
Våningsantal: 2-3.

Hus i park 
Med hus i park menas i detta sammanhang en bebyggelsestruktur 
med organiska kvartersformer och hänsynsfullt lokaliserade hus i 
förhållande till terräng/marknivåer och vegetation. En viktig 
utgångspunkt är att befintlig natur ska sparas i så stor utsträck-
ning som möjligt, berghällar och grönska ska finnas alldeles intill 
husen. Parkeringsplatser, i mindre enheter, får samordnas på 
strategiskt utvalda platser där terrängen tillåter. 

Bostadsbebyggelsen ska i huvudsak utgöras av punkthus, men 
även inslag av radhus och/eller parhus kan vara lämpligt inom 
vissa delområden. Verksamheter som kan integreras med 
bostadsbebyggelsen ska tillåtas . 

Befintliga stigar bör fungera som utgångspunkt vid planering av 
de gator som kommer att behövas.  Liksom bebyggelsen ska även 
gatusträckningarna anpassas efter naturens förutsättningar. 

Exploateringsgrad: 0,4-0,6. 
Våningsantal: 2 (radhus) och 5-10 (punkthus).

Villastad 
Norr om riksväg 55 har områden pekats ut för utveckling av fria 
kvartersstrukturer med villatomter och inslag av radhus och 
gruppbebyggda småhusområden. Med fria kvartersstrukturer 
menas här att bebyggelsen troligtvis kommer att växa fram 
gradvis, till följd av markens indelning i olika ägor och fastigheter, 
vilket genererar en variation vad gäller ålder och arkitektonisk 
stil. Utbyggnaden av radhus och gruppbebyggda småhusområden 
kommer dock att kräva mer sammanhållna projekt vilket istället 
kan generera mer homogena delområden. Tanken är att dessa 
bebyggelsetyper ska komplettera varandra och bidra till ett 
dynamiskt helhetsintryck. 

För att skapa ytterligare variation kan de fria kvartersstrukturer-
na, med oregelbundna gatumönster och hus som ej placerats i 
raka linjer utmed gatorna, kontrasteras av delområden med mer 
regelbundna gatustrukturer och hus placerade nära gatorna för att 
rama in gaturummen och skapa en tydligare känsla av småstad. 
Att placera byggnader i fastighetsgräns ger även de enskilda, 
mindre tomterna användbara, mer skyddade och privata, ”insi-
dor”. 

I villa- och radhusområden är den byggda ytan låg i förhållande 
till bebyggd mark. Befolkningstätheten blir därmed relativt låg 
vilket gör att transportbehoven inom de enskilda delområdena 
inte blir särskilt stora. Däremot får anslutande gatunät från/till ett 
villaområde hög andel biltrafik. För att motverka bilberoende blir 
det viktigt att planera för attraktiva, sammanlänkande gång- och 
cykelvägar då det till en början kan vara svårt att få till ett bra 
underlag för kollektivtrafik. 

Gatumiljöer i villa- och radhusområden karaktäriseras ofta av en 
låg grad av offentlighet med ett fåtal förbipasserande, detta på 
grund av de låga trafikflödena med de tillfälliga topparna vid 
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Inspirationsbild: villastad

Inspirationsbild: villastad. Längs ena sidan av 
gatan har husen placerats nära tomtgräns, 
längs andra sidan längre in på tomterna, detta 
för att kunna utnyttja solljuset maximalt

Inspirationsbild: villastad. Villor och radhus 
samordnade

morgon och kväll. För att bidra till mer livliga kvarter bör 
säckgator, som för dem som inte bor på aktuell gata upplevs som 
återvändsgränder, undvikas då dessa minimerar människors 
möjligheter att mötas oplanerat. 

Exploateringsgrad: 0,2-0,3. 
Våningsantal: maximalt 2.

Verksamhetsområden 
Syftet med utpekandet av mer renodlade verksamhetsområden är 
att plats även behöver beredas för sådana verksamheter som på 
grund av störningsrisker och utrymmeskrav inte kan integreras 
med bostadsbebyggelse. Närmast riksvägen bör till exempel 
trafik- och bulleralstrande verksamheter lokaliseras.

För att verksamhetsområdena inte ska utgöra eller upplevas som 
barriärer krävs genom dessa gena gång- och cykelstråk som ska 
länka samman olika bostadskvarter med grönområden. Då 
verksamhetsområden ofta kan upplevas otrygga under kvällar och 
nätter krävs dessutom en genomtänkt belysning som möjliggör 
överblickbarhet och ett gatunät som erbjuder alternativa färdvä-
gar, bland annat genom att minimera antalet säckgator.  

Då verksamhetsområdena kommer att vara det första en besökare 
möts av från riksväg 55 är det viktigt att även dessa områden ges 
en tilltalande gestaltning med variation och inslag av grönska. 
Huvudstråken genom områdena kan med fördel förtydligas med 
hjälp av alléer och bör kantas av gång- och cykelstråk.

Exploateringsgrad: anpassas till omgivning och utrymmesbehov. 
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Huvudstråk att utveckla

Mindre stråk att utveckla

Grönstruktur 
Tanken är som tidigare nämnts att aktuellt programområde ska 
utvecklas till en multifunktionell stadsdel, en så kallad blandstad. 
Olika verksamheter, handel och bostäder ska ligga i nära anslut-
ning till varandra. Samtidigt ska rekreationsområden integreras 
med bebyggelsen, de ska vara omväxlande i karaktär och gestalt-
ning. Detta för att stadsdelen ska kunna erbjuda ett stort utbud av 
olika rekreativa möjligheter inom korta avstånd från bostad och 
arbetsplats. Viktigt är att rekreationsområdena binds samman i ett 
så kallat grönt stråksystem som då även kommer att förbinda de 
olika delområdena. 

Stråk
Enligt Grönplanen för Strängnäs stad – Härad ska grönstrukturen 
förbättras och ett nätverk av rekreationsområden skapas genom 
att säkerställa olika typer av sammanlänkande,  förbindelser/
stråk. Tanken är att detta nätverk ska kunna upplevas och 
utnyttjas som ett enda stort och promenadvänligt rekreations-
landskap.

Gröna stråk kan vara breda och trafiksäkra vägar reserverade för 
fotgängare och cyklister genom tätt bebyggda, urbana miljöer, 
gång- och cykelvägar längs stadsdelsförbindande huvudgator 
inramade av gatuträd eller grusbelagda vägar genom park- eller 
skogsområden. 

Huvudstråken inom programområdet ska utformas enligt 
Grönplanen och utgöra förbindelser till stadskärnan i öst, till 
naturlandskapet i väst samt till naturreservatet Tingstuhöjden i 
syd. Huvudstråken bör kompletteras med ett nätverk av mindre 
stråk som på ett säkert sätt leder fotgängare och cyklister genom 
stadsdelen. Grönstråkens framtida funktion som sammanlän-
kande element i ett större geografiskt sammanhang måste beaktas 
vid utarbetande av enskilda detaljplaner och stråken bör i så stor 
utsträckning som möjligt samordnas med befintliga stig- och 
grusvägssystem. 
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kaj mot det grönaInspirationsbild: kaj mot det gröna, källa: Arken SE Arkitekter

Delområden

Gatuplantering
Gatuplanteringar blir bidrag till kommunens vision om det 
kompletta samhället där planering ska ske på ett hållbart sätt. För 
att kunna nå Grönplanens målsättningar, bland annat om att 
förtydliga tätortens strukturer, krävs planteringsrekommendatio-
ner som kan bidra till att stadsdelen får en egen identitet samtidig 
som den ”vävs samman” med övriga Strängnäs . De enskilda 
kvarteren kan med fördel utformas med karaktärsskapande 
gatuvegetation som kontrasterar mot gestaltningen i omgivande 
delområden, detta för att öka känslan av tillhörighet bland de 
boende. 

Följande planteringsprinciper vad gäller gatuträd föreslås:

Längs huvudgatorna med genomfartstrafik föreslås att ek (Quer-
cus robur) planteras. Eken som gatuträd tydliggör kommunens 
samhörighet med det sörmländska landskapet. Ett alternativ till 
ek är hästkastanj (Aesculus hippocastanum) som har blivit ett allt 
mer populär gatuträd i kommunen. 

För lokalgatorna föreslås svensk oxel (Sorbus intermedia), 
blodplommon (Prunus cerasifera `Nigra`), asklönn (Acer 
negundo) och rundhagtorn (Crataegus laevigata). Trädvalet bör 
ske utifrån de lokala behoven och de fysiska förutsättningarna, 

det vill säga den aktuella gatans bredd och inramning etcetera.  

Varje enskilt bostadskvarter bör förslagsvis gestaltas med ett eget 
sorts fruktträd längs lokal- och gårdsgatorna – plommon-, 
äpple- och körsbärskvarter skulle till exempel kunna formas. 
Tanken är att träden ska fungera som identitetsskapande element 
så att de boende lättare ska kunna identifiera sitt eget kvarter och 
känna tillhörighet. 

Storleken på bostadsnära rekreationsområden bör anpassas till 
delområdenas storlek, användning och struktur. I gestaltningen av 
dessa områden bör utgångspunkten vara att använda befintliga 
naturtillgångar. På så sätt kan värdefulla gröna miljöer bevaras 
och den biologiska mångfalden gynnas.

Delområden
Rekreationsområdena i de olika delområdena bör planeras enligt 
nedan.

•	 Delområde 1, Kasernområdet, Lötgärdet,                            
Södra Eldsundsviken och Kasernskogen:
Mellan Tingstuhöjdens naturreservat och programområdet 
ska ett grönområde, som till största delen består av tallskog, 
lämnas kvar. På detta sätt blir naturreservatets rekreations-
område större. 

Vid Eldsundsviken är tanken att en ny småbåtshamn ska 
etableras. Strandpromenaden runt viken och längs hela 
strandlinjen bör gestaltas som ett band av mötesplatser inom 
stadsdelen. Här är det önskevärt att caféer, restauranger, 
handel och kulturverksamheter etableras. 

Från delområdet är det inte långt till olika större rekreations-
områden men det finns ändå behov av mindre ”gröningar” i 
nära anslutning till bostäderna. Deras utformning och 
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precisa lägen bestäms i detaljplaneskedet. Gröningar ska, på 
samma sätt som de andra större grönområdena och de fria 
urbana ytorna, kopplas ihop genom ett stråksystem. Grön-
området vid uppfarten till riksväg 55 (se markanvändnings-
karta) fungerar både som rekreationsområde och som 
avgränsning mellan verksamhetsområdet och bostadsområ-
det. Inom programområdet kommer det därmed aldrig att 
vara långt till ett grönområde eller till det gröna stråksystem 
som i sig kan beskrivas som ett stort rekreationsområde att 
röra sig inom.

•	 Delområde 2, Kasgarn och Broåsen:
Ädellövskogarna i delområdet ska bevaras för att både 
rekreation och biologisk mångfald ska kunna främjas. Till 
skogarna kommer man kunna ta sig via ett av de breda gröna 
stråk som sträcker sig parallellt med 55:an mellan verksam-
hets- och bostadsområden från Hålbyvägen till Kasgarn. Den 
gröna remsan ska, på samma sätt som remsan längs Hålbyvä-
gen, fungera som störningsskydd och stoftfilter. Här går det 
eventuellt även att lokalisera en öppen dagvattenhantering. 

Längre in vid Eldsundsviken i söder finns två mindre 
ädellövskogslundar som med sina höga värden kan bli två av 
flera gröningar som detta relativt täta bostadsområde 
behöver. 

•	 Delområde 3, Skjutbaneängen, Torpet Nord och                
Storgårdsskogen:
Delområdet vid gamla skjutbanan är i huvudsak tänkt att 
utformas med trädgårdsstadskaraktär, de boende kommer att 
ha tillgång till grönområden på privat mark. Men även här 
kommer det finnas behov av offentliga platser att vistas och 
umgås inom på ett säkert och tryggt sätt. 

Gatuvegetation och gröningar skapar identifikationspunkter 
och mötesplatser för befolkningen och kan med fördel 
utformas som långtorg i gatumiljön. Längs riksväg 55 bör 
vegetationen bevaras och bullerskydd byggas för att skydda 
kvarteren från stoft och trafikbuller. 

Det område som berörs av gällande strandskydd föreslås bli 
ett stort och variationsrikt rekreationsområde med höga 
rekreativa, estetiska och ekologiska värden. Här ska finnas 
möjligheter till picknick, bad, bollspel och promenader 
etcetera. Området ska även fortsättningsvis karaktäriseras av 
strandnära lövskogar, ängar och öppna gräsytor, värdefulla 
sumpskogar och framförallt många fina utsiktspunkter mot 
Tosterön. Delområdet kan beskrivas som programområdets 
aktiva rekreationscentrum, tydligt sammankopplat med 
stadens gröna stråksystem.

För att en utveckling av området ska kunna ske på ett sådant 
sätt som beskrivs i programmet krävs att det motionsspår 
som finns inom detta delområde till stora delar dras om. De 
boendes och skolelevernas närheten till friluftsområdet 
kommer att säkerställas på detaljplanenivå i enlighet med 
intentionerna i kommunens Grönplan.

•	 Delområde 4, Eldsunds by:
En grannskapspark blir delområdets centrum - en mötesplats 
med hög användbarhet för alla åldersgrupper. Här krävs en 
lite mer trädgårdsinriktad och småskalig parkplanering än i 
programområdets stora rekreationsområden. 

För delområdet söder om den gamla skjutbanan är tillgäng-
ligheten till rekreationsområdena avgörande. Stråksystemet 
bör iaktta både tillgängligheten till det öppna landskapet i 
väst och ansluta systemet till de andra delområdena och hela 
Strängnäs. 
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Ekologiskt värdefulla områden
Skogarna i området Kasgarängen (Kasgarn och Skansbacken) ska 
skyddas och ingå som rekreationsområden i stadsdelens grönstruktur. 

Sumpskogen vid strandlinjen norr om skjutbaneområdet ska 
gallras ur och vissa skogspartier ska tas bort för att skapa utblickar 
över Mälaren. Det är viktigt att tillräcklig mycket sumpskog 
sparas och att avstånden mellan skogpartierna hålls så korta som 
möjligt, detta för att kunna bevara den biologiska mångfalden och 
samtidigt säkerställa genetiskt utbyte med de stora sumpskogsom-
rådena norr om stadsdelen. Själva sumpskogen kan förslagsvis 
göras tillgänglig genom bryggor och spångar genom skogsområ-
det. Den negativa påverkan, som borttagning av vissa delar av den 
ekologiskt värdefulla sumpskogen innebär, ska utjämnas genom 
att det stora sumpskogsområdet norr om stadsdelen avsätts som 
skyddsområde. Genom att använda balanseringsmetoden skapas 
förutsättningar för att i detta fall bedöma miljöpåverkan som 
liten.  Om ekosystemfunktionerna ska kunna uppehållas inom 
sumpalskogen bör en yta på minst 0,5 hektar sparas.

Intill Mälaren i den nordöstra delen av programområdet finns två 
skogsområden (sammanlagt cirka 2,5 ha) med ädellövträd. Dessa 
värdefulla områden bör bevaras och kan ingå i ett större rekreations-
område. För att höja användbarheten bör promenadstråk anläggas 
och mellan de två skogsområdena kan små ängar inbjuda till rast. 

Inom programområdet finns flera små ekologiskt värdefulla 
områden bevuxna med ädellövträd. Områdena kan med fördel 
ingå som ”gröningar” i det så kallade ”gröna” stråksystemet.

Vikingaberget som ligger mellan den gamla idrottsplatsen och 
Kasernområdet är bevuxen av stora ekar och tallar. Den planerade 
bostadsbebyggelsen bör anpassas till terrängen och placeras på ett 
sådant sätt att flertalet värdefulla träd kan sparas. Utgallring och 
byggnation bör ske mycket omsorgsfullt så att de ekologiska och 

estetiska värdena, samt bergets karaktär inte förstörs.

Programområdets södra grönområde intill naturreservatet 
Tingstuhöjden fungerar både som utvidgning av rekreationsom-
rådet och som buffert mellan tätorten och naturreservatet.

Gator och stråk
Även om bifogad maranvändningskarta endast översiktligt, med 
gränser som inte ska ses som absoluta, visar hur olika delområden 
är tänkta att förhålla sig till varandra, så är indelningen av 
infrastrukturen i huvudgator, gröna stråk, viktiga lokalgator, 
reservat för framtida gator och torgbildningar/gårdsgator, 
väsentlig för att rätt förutsättningar för en hållbar stadsdel ska 
kunna skapas. Huvudgatornas sträckningar och målpunkter är 
framförallt viktiga att ta ställning till då dessa ska skapa förutsätt-
ningar för ett rationellt kollektivtrafiksystem. Hur de gröna 
stråken och grönytorna planeras är i sin tur viktigt för att kunna 
påverka invånarnas trafikbeteenden med målet att öka den andel 
som förflyttar sig med cykel eller till fots. Säkra och attraktiva 
gång- och cykelvägar är av grundläggande betydelse, dessa bör 
framförallt sammanlänka platser där människor naturligt vistas. 
Trygghetskänslan ökar om platserna och stråken är överblickbara 
och om de kantas av bostäder, verksamheter och gator med andra 
trafikslag, samt om de och framförallt omgivningen har en 
genomtänkt belysning. 

Inom aktuellt programområde och det fortsatta planarbetet gäller 
att befintliga gator och stråk ska utnyttjas i så stor utsträckning 
som möjligt. Regementsgatan kommer att utgöra det huvudsak-
liga stråk som länkar samman den nya stadsdelen med övriga 
Strängnäs. En upprustning av gatan, genom komplettering med 
cykelbana, blir nödvändig. I övrigt kommer det finnas bra 
pendlingssamband för de boende i stadsdelen, antingen via E20 
till Eskilstuna och Södertälje, eller över Strängnäsbron via 
Enköping till Stockholm-Uppsala-Arlanda. 
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Primärt trafiknät, allmän plats
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Inspirationsbild: kollektivtrafik

Inspirationsbild: kollektivtrafik

Riksväg 55 som leder genom programområdet kommer att 
påverka utformningen av de delar som direkt gränsar mot 
gatuområdet. En så god bebyggelsemiljö som möjligt med hänsyn 
till buller och säkerhet måste skapas. På markanvändningskartan 
föreslås att verksamhetsområden och grönområden placeras 
närmast vägen, dessa kan fungera som skyddszoner innan 
bostadsbebyggelsen tar vid. Intill bostadsbebyggelsen och 
störningskänsliga verksamheter får framtagna riktvärden för 
trafikbuller inte överskridas. Eventuella avsteg bör dock kunna 
motiveras med hjälp av andra tungt vägande, allmänna intressen. 
Ett sådant intresse kan vara viljan att i samband med planskilda 
korsningar skapa väl utformade, kontinuerliga stadsbyggnadsmil-
jöer. I FÖP Strängnäs stad - Härad konstateras att en utveckling 
av Norra staden innebär att infarten från riksväg 55, via kasern-
området och Regementsgatan, får större betydelse. Då behovet av 
framkomlighet inom och runt kasernområdet ökar måste nya, 
kompletterande trafikföringsalternativ utredas. Under det 
fortsatta arbetet med detaljplaner är det viktigt att en riskanalys 
uprättas för en zon runt riksväg 55. Utredningsområdet bör enligt 
länsstyrelsen sträcka sig 150 meter på var sida om vägens tänkta 
mittlinje.

Inför kommande detaljplanering är det viktigt att kollektivtrafik-
frågan utreds i ett tidigt skede. När det gäller att hitta nya kollek-
tivtrafiklösningar så får möjligheterna till gena och miljövänliga 
transporter via Mälaren, mellan stadsdelarna inom staden kring 
fjärden, inte glömmas bort. Strängnäs stad har idag på många håll 
dock ett för litet befolkningsunderlag för att med dagens teknik 
kunna skapa fungerande kollektivtrafiklösningar som kan 
konkurrera med privata fordon. Genom utbyggnaden av aktuellt 
programområde, och den fortsatta utvecklingen av Norra staden, 
tillförs Strängnäs ett utökat underlag på en koncentrerad yta. 
Detta ökar möjligheterna att identifiera nya knutpunkter för ett 
större antal människor, och de nya system/stråk som utvecklas 
kan förbättra kollektivtrafikförsörjningen i områden med sämre 
underlag mellan större noder.

För att öka valfriheten vad gäller framtida, alternativa kollektiv-
trafiklösningar krävs att gator i huvudnätet inte görs för smala och 
att reservat för framtida kopplingar till staden i övrigt skapas. 
Gaturummen ska förövrigt utformas med ett rikt antal offentliga 
platser, dels för att skapa sociala knutpunkter och estetiskt 
varierade gaturum, och dels för att möjliggöra utrymmen för 
trafikslagsbyten, tillexempel mellan cykel och buss. 

Vägreservatet för en eventuell framtida förbindelse längs kanten 
på Tingstuhöjdens naturreservat syftar till att säkerställa att 
strukturen i kommande detaljplaner för angränsande bebyggelse-
områden inte kommer att omöjliggöra en anslutning mot syd. Det 
kan i framtiden bli aktuellt att titta på möjliga avlastande stråk för 
den kollektivtrafik som ska förbinda viktiga målpunkter i staden 
med den nya stadsdelen. Det utpekade vägreservatet kan vara en 
av flera alternativ för att tillgodose behoven. Vägreservatet ska ses 
som ett framtida utredningsområde och bör prövas tillsammans 
med andra alternativ om behovet av ytterligare kopplingar mot 
staden behövs.

Gatumiljöernas utformning inom aktuellt programområde bör 
kräva hög uppmärksamhetsnivå och uppmuntra ett samspel 
mellan olika sorters trafikanter. Gång- och cykelvägar ska därmed 
i så stor utsträckning som möjligt integreras med annan trafik. 
Vidare ska gatumiljöerna utformas på ett sådant sätt som gör det 
naturligt att hålla önskade hastigheter. En trafiksäker miljö 
åstadkoms i första hand inte genom skyltar, trafikljus och hastig-
hetsdämpande gupp.

Offentliga platser
På följande sidor illustreras hur några av den nya stadsdelens 
offentliga platser och stråk kan utformas. Illustrationerna visar 
vilka befintliga kvalitéer som bör lyftas fram eller vilka önskvärda 
kvalitéer som kan skapas. 
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Regementsplan
Principskiss
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Kaserntorget
(med användningsgräns 
mot allmän platsmark)

Principskiss

Beskrivning

Istället för en enda stor parkeringsyta har den gamla 
kaserngården brutits ned till mindre enheter (med hjälp 
av skiftningar i markbeläggning) som kan rymma olika 
funktioner. Dessa kan bidra till ett mer trivsamt torg där 
boende och arbetande i området kan mötas. Gårdsgatan 
förväntas bidra till mer liv och rörelse, bland annat på 
grund av att kollektivtrafikens framkomlighet förbättras 
genom området. 
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Eldsundsparken (vattenpark) och Eldsundsvikens torg

Inspirationsbild: vy in mot Eldsundsviken och torget, 

källa: M5 arkitektur

Inspirationsbild: sittvänliga trappor ned mot vattnet
Principskiss
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Vattenområden
Den nya stadsdelen kommer, liksom Strängnäs gamla stadskärna, 
att präglas av närheten till vatten. I stadsmiljön kommer inte bara 
de stora vattenrummen och utblickarna över Mälaren ha bety-
delse för områdets karaktär, även mer intima miljöer med inslag 
av vatten kan tillföra mycket. 

Från Eldsundsviken via Eldsundsån till Sörfjärden har det funnits 
planer på att återställa den gamla vattenvägen, men med hänsyn 
till bland annat föroreningssituationen inom området är det i 
dagsläget inte aktuellt att påbörja ett sådant arbete. Markområdet 
runt låglinjen redovisas dock som ett utredningsområde i FÖP 
Strängnäs stad - Härad, syftet är att säkerställas möjligheten för 
framtiden. 

Genom den nya stadsdelskärnan kan den första etappen av den 
eventuella vattenvägen gestaltas som en vattenpark för hantering 
av områdets dagvatten. Där vattenparken möter Eldsundsviken 
ska ett torg och ett kajstråk med mötesplatser skapas. 

Marina anläggningar ska utvecklas i strategiska lägen kring 
Strängnäsfjärden, dels för att tillgodose den växande Mälarstadens 

en ny stor stadsdel vid vattnetInspirationsbild: hamn, källa: Arken SE Arkitekter

behov av båtplatser och dels för att kunna samordna miljöinsatser 
för det rörliga båtlivet. En i sammanhanget aktuell och ofta 
återkommande fråga handlar om så kallade byggrätter på vattnet 
– flytande boende – som kan bli aktuellt i framtiden. På markan-
vändningskartan föreslås inte några större områden för sådant 
boende, istället redovisas två platser inom gamla, norra övnings-
fältet och vid Kasgarn där flytande boende i mindre skala och 
som utvecklingsprojekt skulle kunna bli aktuellt.

Vid fortsatt planering av programområdets vattenområden, 
framförallt Eldsundsviken, finns följande underlagsmaterial: 

•	 Lundkvist E. Sandsten H. & Sandström A. 2008. Vegetation 
och bottenfauna i Mälaren och Eldsundsån vid Eldsund, 
Strängnäs 2007. Calluna AB, Linköping.

•	 Becker C. 2008. Sedimentundersökning - P10 Strängnäs, 
Undersökning av föroreningssituationen i sedimenten i och 
utanför Eldsundsviken vid gamla P10 i Strängnäs. Sweco 
Management, Stockholm.

•	 Håstad I. 2010. Hantering av muddermassor inom gamla 
P10-området, Utredning rörande muddring av Eldsundsviken 
samt omhändertagande av muddermassor. Sweco Environ-
ment AB, Stockholm.

•	 Hansson J. 2010. Eldsundet, muddring och planering av en 
småbåtshamn, Särskild arkeologisk utredning, Södermanlands 
län, Strängnäs kommun. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

•	 Länsstyrelsen i Södermanlands läns meddelande om resultat 
av arkeologisk utredning inom område för planprogram P10, 
fastigheten Eldsund 6:1 m fl, Strängnäs socken och kommun 
(2008-10-10).
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Inspirationsbild: vattenpark, 
källa: Arken SE Arkitekter

Inspirationsbild: gräsarmering - 
ett exempel för LOD 

Inspirationsbild: dagvattenhantering

Vattendom-Strandskydd
Som tidigare nämnts i detta program krävs ett vattendomsförfa-
rande innan de anläggningar och marinor som behövs i den nya 
stadsdelen kan detaljplaneras. Inför arbetet med vattendom krävs 
inventeringar och en särskild MKB inom strandskyddszonen för 
de områden som berörs, både hundra meter upp på land och 
hundra meter ut i vattnet. Strand-MKBn med ställningstaganden 
kommer även att ligga till grund för upphävandet av stradskyddet 
i kommande detaljplaner. Genom att belysa hela strandskyddsfrå-
gan i vattendomsförfarandet kan frågan belysas i ett helhetsper-
spektiv för större delen av stadsdelens strandlinje, istället för 
begränsat inom enskilda detaljplaner. På så sätt kan en avvägning 
mellan bevarandeintresset och exploateringsintresset underlättas. 
Vattendomsförfarandet med olika inventeringar och utredningar 
har inletts och ett församråd har hållits med representanter från 
länsstyrelsen, Vasallen, Strängnäs miljökontor och Sweco (2009-
04-23). Tillståndsprocessen omfattar huvudsakligen följande 
delar; beslut om betydande miljöpåverkan, framtagande av en 
tillståndsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
inlämnade av ansökan till miljödomstolen, remittering av 
ansökan, eventuella kompletteringar, huvudförhandling, miljö-
dom. Tillståndsprocessen pågår parallellt med detta programs 
planprocess.

Teknisk försörjning 

Dagvattenhantering
Strängnäs kommuns dagvattenpolicy är inriktad mot en långsik-
tig hållbarhetsprincip som hanterar dagvattnet ur miljö- och 
föroreningssynpunkt. Grundprincipen med långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering är att åtgärderna ska behandla ekologiska, 
tekniska, ekonomiska och sociala aspekter i ett sammanhang. För 
aktuellt programområde innebär det att allt dagvatten ska 
omhändertas lokalt och fördröjas på respektive fastighet samt att 
det ska renas innan det når slutrecipienten Mälaren. 

En målsättning med dagvattenhanteringen är att den om möjligt 
ska bidra till områdens estetiska värden genom att vatten leds i 
dagen och att delar av dagvattenhanteringen sker i öppna system. 
Inom programområdet finns två områden avsatta för det sista 
steget i processen, det vill säga reningen (se markanvändnings-
karta). Skälet till att två områden behövs är områdets topografi 
som delar in programområdet i två huvudsakliga avrinningsom-
råden. För den södra och sydvästra delen av området, i huvudsak 
söder om och i anslutning till Eldsundsån, avsätts ett område för 
dagvattenhantering med sträckning från den låglänta delen strax 
öster om riksväg 55 och fram till Eldssundsviken.  I detta område 
är avsikten att dagvattendammarna utformas som inslag i det 
planerade verksamhetsområdet och att vattnet sedan leds vidare 
genom den planerade parken. I parken bidrar vattnet till parkens 
gestaltning och det är där den sista reningen och syresättningen 
av vattnet sker innan det leds vidare till Eldssundsviken. För den 
norra delen av programområdet, och området strax söder om 
riksväg 55, är tanken att dagvattnet ska samlas inom strand-
skyddsområdet öster om skjutbaneängen för att sedan efter rening 
nå sumpskogen som slutrecipient. 

Dagvattenfrågorna ska, enligt dagvattenpolicyn, komma in tidigt i 
den fysiska planeringen. Vid detaljplaneläggning ska utrymmen 
för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) på kvartersmark 
respektive allmän plats avsättas. Under detaljplaneskede ska 
följande principer gälla:
•	 Dagvattnet ska i så stor utsträckning som möjligt tas om 

hand lokalt, detta för att minska kvantiteten till ledningsnä-
ten och för att bevara slutrecipientens (Mälarens) kvalitet. 

•	 Dagvatten kan också tas hand om genom att ge möjlighet till 
infiltration i gemensamhetsanläggningar som kan byggas 
inom detaljplan. 

•	 Dagvatten som innehåller höga halter av föroreningar ska 
renas innan vattnet leds vidare till recipienten.
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Genomförande
Etapper

Programmet anger förutsättningar för inriktningen av utbyggna-
den av den första etappen av Norra Staden, en stadsdel som ska ge 
plats för Strängnäs stads utveckling och expansion under minst 50 
år. Stadsdelen ansluter direkt mot den gamla stadsdelen Storgär-
det och innebär en naturligt och infrastrukturmässigt integrerad 
utbyggnad av staden. Bebyggandet av stadsdelen är även ett led i 
att skapa ”staden kring fjärden” som valts som en långsiktigt 
hållbar utbyggnadsmodell i fördjupningen av översiktsplanen för 
Strängnäs stad — Härad.

Programområdet kommer successivt att detaljplaneras och 
bebyggas. Den utbyggnadsordning som eftersträvas anges i FÖP- 
Strängnäs stad — Härad och innebär att staden ska byggas inifrån 
och ut så att bland annat investeringar i infrastruktur nyttjas längs 
hela sträckan. Samtidigt möjliggör ett sådant förhållningssätt för 
förbättrade kollektivtrafiklösningar och ökad tillgänglighet för 
gående och cyklister.

För att så snabbt som möjligt skapa attraktiva och fungerande 
boende- och stadsmiljöer påbörjas, parallellt med omdaningen av 
det gamla kasernområdet, byggandet av de nytillkommande 
områdena vid stadsdelscentrumet invid Eldsundsviken. Utbygg-
naden förutsätter att vattendomen (se sidan 17) fastställts. 
Därefter kan, beroende på hur stor efterfrågan på bostäder är, 
byggnationen fortsätta längre ut på både Kasgarn och norr om Rv 
55 längs de stora huvudstråken för att sedan fylla ut områden i 
mer perifera lägen. Även om strävan är att bygga staden inifrån 
och ut, kan det dock bli aktuellt att detaljplanera områden som 
initialt inte kommer att ansluta till staden. Den möjligheten är 

nödvändig för att kunna erbjuda ett mer varierat utbud av 
boendeformer och områdestyper.

Verksamhetsområdena förutsätts planläggas och exploateras i takt 
med efterfrågan. Vad gäller renodlade handelsområden gäller den 
handelspolicy som tidigare antagits av fullmäktige och de 
förutsättningar som anges under handel i programmet och i 
FÖP-Strängnäs stad — Härad.

Planeringen måste ske så att en del  tyngre infrastrukturinveste-
ringar kan fördelas mellan olika detaljplaneetapper.

Med anledning av ägarförhållandena inom programområdet 
kommer ett ramavtal mellan Vasallen och Strängnäs kommun att 
upprättas för att klargöra ansvarsfördelningen och finansieringen 
inför genomförandet. Ramavtalet ska antas av parterna senast i 
samband med fullmäktiges beslut om detaljplaneprogrammet.
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Miljöbedömning
Till programmet hör en MKB som är upprättad enligt en avgräns-
ning som samråddes med länsstyrelsen under 2007. Vidare har 
MKBn avgränsats, i enlighet med 6 kap. 13 § miljöbalken, till en 
med hänsyn till plannivå, bedömningsmetoder och aktuell 
kunskap bedömd rimlig nivå.

Avsikten med att redan i programskedet göra en miljöbedömning 
och upprätta en MKB var att så långt möjligt hantera miljö-
bedömningen i ett tidigt skede så att helhetssynen inte skulle gå 
förlorad. En övergripande MKB rörande trafik, markföroreningar 
från den gamla verksamheten, Naturvärden etc kan bäst bedömas 
ur ett stadsdelsperspektiv och  kommer att förenkla den kom-
mande processen med de olika detaljplanerna. 

För respektive detaljplan kan det, beroende på den planerade 
verksamhetens art, bli aktuellt med fördjupade MKBer i detaljpla-
neskedet. MKBn samråds parallellt med planprogrammet och 
ingår som en bilaga till programhandlingen. Ett särskilt beslut 
angående godkännande av MKBn som underlag för den fortsatta 
planeringen kommer därför att tas i samband med att program-
met godkänns. När detaljplanerna sedan upprättas ska den 
översiktliga MKBn ingå i den miljöbedömning som upprättas för 
varje enskild detaljplan tillsammans med eventuella fördjupningar 
av särskilt platsspecifika frågor. När sedan respektive detaljplan 
antas ska även den samlade miljöbedömningen antas och en 
särskild sammanställning enligt Miljöbalken 6 kap. 16 § 
upprättas. 

MKBn samråds parallellt med planprogrammet och ingår som en 
bilaga till programhandlingen. 
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Sammanfattning 
Syftet med att ta fram en MKB redan i detta programskede har varit att bedöma de över-
gripande konsekvenserna för miljön vid ett ianspråktagande av de tidigare militära 
övningsområdena och anläggningarna. De konsekvenser som uppkommer genom ändrad 
markanvändning och en utbyggnad av staden är av sådana slag att de behöver bedömas för 
området i sin helhet, detta så att inte helhetssynen går förlorad. 
Programområdet kommer att detaljplaneras i flera etapper under mycket lång tid. Avsikten är 
att denna MKB ska kunna ersätta behovet av kommande miljöbedömningar för de enskilda 
bostadsdetaljplanerna, detta så länge förhållandena som denna MKB grundar sig på är 
oförändrade. För verksamhetsområdena inom programområdet kan det dock bli nödvändigt 
med kompletteringar av MKBn beroende på verksamhetens art och omfattning. 
Programområdet omfattar i huvudsak redan ianspråktagen mark för olika ändamål. I södra 
delen finns de gamla kulturhistoriskt värdefulla kasernbyggnaderna, mitt i programområdet 
finns områden med verkstads- och förrådsbyggnader och i områdets norra del ligger det 
gamla övningsområdet med rester av gamla skjutbanor och övningsterräng. Programområdet 
omfattar även en lång strandremsa längs Mälaren där bland annat rester av gamla kaj-
anläggningar, en badplats och mindre övningsanläggningar finns insprängda mellan partier av 
naturmark av olika slag. 

I och med den tidigare långvariga militära verksamheten med ianspråktagande av mark för 
olika anläggningar finns det inte några högre ursprungliga naturvärden inom programområdet. 
Den naturinventering som gjorts i samband med denna MKB pekar dock likväl på vissa natur-
värden som bör integreras och bevaras inom den nya stadsdelen. Det finns även goda förut-
sättningar att i samband med exploateringarna höja värdena på den naturmark som föreslås 
sparas i programmet. 

Baserat på erhållen information bedöms att föroreningssituationen ej är utredd i tillräcklig 
omfattning för att P10-området ska exploateras direkt. I det fortsatta planarbetet finns behov 
av fortsatta undersökningar och utredningar. Under åtgärder redovisas i MKBn vad som 
måste ske innan detaljplan kan antas. 

Pågående och kommande ombyggnationer, kompletteringar och detaljplaner ska inom kasern-
området och dess närhet följa de riktlinjer som beskrivs i denna MKB och i den särskilda 
MKBn för kulturmiljön inom kasernområdet. Väster/norr om riksväg 55 är kunskapen dålig 
beträffande fornlämningar varför en arkeologisk utredning ska genomföras. 

Konsekvensbeskrivningen pekar på att inom miljöaspekterna ovan - naturmiljö, föroreningar 
och kulturmiljövård - bedöms enskilda åtgärder kunna innebära betydande miljöpåverkan om 
inte rätt åtgärder för att undvika, minimera och begränsa miljöpåverkan genomförs. MKBn 
behandlar också konsekvenser och åtgärdsförslag för övriga miljöaspekter som ska beaktas i 
den kommande planeringen. 
MKBn har avgränsats, i enlighet med 6 kap. 13 § miljöbalken, till en med hänsyn till plan-
nivå, bedömningsmetoder och aktuell kunskap bedömd rimlig nivå. 
Avslutningsvis innehåller MKBn ett kapitel med anvisning om uppföljning och övervakning 
av åtgärder som ska säkerställa att ovanstående beaktas. 
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1. Inledning 
Bakgrund 
Verksamheten vid Sörmlands regemente, P10, upphörde under sommaren 2005. Att det mer 
än 80-åriga regementet lagts ner innebär stora förändringar för Strängnäs. Här finns, i 
anslutning till den centrala staden, betydande markområden och ett stort antal byggnader som 
lämpar sig för ny användning och möjliggör en ny utbyggnadsriktning för Strängnäs stad. 

P10-området har ett attraktivt läge och omfattar det gamla Kasernområdet, Milostaben, 
Kasgarn, Lötgärdet samt delar av norra övningsfältet. Intresset för det och utvecklings-
möjligheterna är stora. Det gamla regementsområdet med norra övningsfältet består inte bara 
av ett antal utspridda byggnader utan utgör stommen i en blivande ny stadsdel. Området delas 
in i framtida markreserver och en del som kan sägas utgöra en första etapp i stadsdelens, 
Norra Stadens, utveckling. Samhällsbyggnadsuppgiften består i att infoga denna nya stadsdel 
i den befintliga staden och göra det gamla militärområdet så attraktivt att det snabbt får nytt 
liv och en ny roll i Strängnäs stads utveckling. För att uppnå detta pågår en mängd olika 
aktiviteter, varav den fysiska planeringen av området är en. 
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 § ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
sammanställas för en plan om den kan antas ge upphov till en betydande miljöpåverkan. 
Miljöbalkens 6 kap. 6-8 samt 11-18 §§ beskriver vad som ska ingå i denna MKB. 
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar anger att en översiktsplan alltid ska antas ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. Eftersom aktuell plan över P10-området är en 
fördjupning av översiktsplanen ska alltså en MKB sammanställas. 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning 
Syftet med en MKB är att den enligt miljöbalken ska identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, 
djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning med 
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och dels på annan hushållning med material, 
råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och på miljön. 

En MKB ska dessutom vara en del av planeringsprocessen och nyttjas för olika val under 
arbetets gång. Den ska styra projekteringen mot åtgärder med syfte att mildra negativa 
konsekvenser eller förstärka positiva. 
För aktuell plan tar Strängnäs kommun fram en ”Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning” i 
programskedet för att tidigt identifiera vilka miljökonsekvenser som kan uppstå samt vilka 
miljöaspekter som bör belysas mer ingående i detaljplaneskedet. Inom ramen för den 
översiktliga MKB:n identifieras behov av eventuellt fördjupade utredningar och åtgärder som 
bör behandlas i detaljplaneskedet.  

Avsikten är att denna MKB samt den uppföljning som föreslagits ska medföra att ingen 
ytterligare miljöbedömning behöver göras inför detaljplaneringen av de utpekade bostads-
områdena så länge förutsättningarna är oförändrade och planeringen följer programmet. För 
verksamhetsområdena kan det, beroende på den planerade verksamhetens art, bli aktuellt med 
fördjupade miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplaneskedet. 
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Avgränsning 
Miljöbedömningen av P10-området behandlar nedanstående intresseområden. Förslag till 
avgränsning (WSP 2007-06-14) har kompletterats med länsstyrelsens synpunkter enligt e-post 
2007-07-03 (Dnr 402-9448-2007). Biologisk mångfald, Föroreningssituationen samt 
Kulturmiljövård har bedömts vara de mest väsentliga, då de kan antas ge en betydande 
påverkan eller ha en osäker miljöpåverkan. 

Biologisk mångfald 
 Rödlistade arter (Länsstyrelsen), nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen) och värdetrakter 

(Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen). 
 Strandskydd. 
 Förutsättningar (strukturer, åldersfördelning, hydrologi m m) inom större delområden 

inom området, för biologisk mångfald. 
 Mindre delar/strukturer inom området (t ex stora gamla ekar, åkerholmar m m) vilka 

ger förutsättningar för biologisk mångfald. 
 Tingstuhöjdens naturreservat: inverkan på förutsättningarna för rörligt friluftsliv och 

rekreation samt inverkan utifrån föreslagna sträckningsalternativ för nya länkar för 
genomfartstrafik. 

 
Befolkning 

 Boendemiljön för hushåll längs Regementsgatan. 
 Boendemiljön för hushåll inom byn Eldsund 

 
Föroreningssituationen 

 Områden där Bjerking AB (2005-10-24) utfört undersökningar/utredningar som 
belyser markföroreningssituationen relaterat till möjlig markanvändning. 

 Områden där identifierade efterbehandlingsåtgärder utförts av Försvarsmakten eller 
Vasallen AB under 2009. 

 
Mark 

 Områden olämpliga för bebyggelse med avseende på risker för ras, skred, radon etc. 
 Områden lämpliga för omhändertagande av dagvatten avseende biologisk mångfald 

och föroreningssituation. 
 
Vatten 

 Områden med bottensediment som inte bör röras med tanke på risk för spridning av 
föroreningar. 

 Områden med översvämningsrisk. 
 Skyddsområden för vattentäkt. 

 
Vägtrafikbuller 

 Bullerspridning från väg 55. 
 Bullerspridning från Regementsgatan. 

 
Riksväg 55 – primär transportväg för farligt gods 

 Risk för bebyggelselokalisering. 
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Luft 
- 
 
Klimatfaktorer 

 Exponering av vindar från framför allt Mälaren. 
 
Materiella tillgångar 

 Byn Eldsund. 
 Bibehållna byggnader typ verkstäder. 

 
Landskap 

 Betraktarperspektivet, särskilt från Mälaren. 
 Trafikantperspektivet från väg 55.  

 
Bebyggelse 

 Kvaliteter hos bibehållen bebyggelse. 
 
Kulturmiljövård 

 Riksintresse för kulturminnesvården 
 Fasta fornlämningar inklusive fornlämningsområde (påverkansområde). 

Rekreation och friluftsliv 
 Slitage 

 
Under det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har en del rubriker ändrats och 
en del punkter hanteras under annat intresseområde. 
6 kap. 13 § första stycket miljöbalken behandlar de förhållanden att en MKB ska innehålla 
de uppgifter som är rimliga med hänsyn till 

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

2. planens … innehåll och detaljeringsgrad, 
3. allmänhetens intresse, och 

4. att vissa frågor kan bedömas bättre i … andra planer … eller i tillståndsprövningen… . 
Den här framtagna miljökonsekvensbeskrivningen grundas på sedan tidigare känt källmaterial 
samt har för några miljöaspekter kompletterats med nytt källmaterial. Sammantaget bedöms 
den presenterade MKBn ha det innehåll och den utformning som är rimlig. 

Tidigare ställningstaganden och beslut 
Då beslutet om P10:s nedläggning togs först i försvarsbeslutet 2004 nämns området av 
naturliga skäl inte annat än som verksamhetsområde för försvaret i översiktsplanen från 2002 
och i fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad från 2001. 

I och med nedläggningsbeslutet bestämde kommunen att en ny fördjupning (FÖP) av över-
siktsplanen för Strängnäs stad – Härad skulle tas fram. I FÖP:en som antogs hösten 2009 (ej 
laga kraftvunnen) pekas området ut som kärnan i en ny komplett stadsdel med både verk-
samheter och bostäder.  Karaktärsskapande för området beskrivs de gamla kasernbyggnaderna 
bli, samt den nya bebyggelsens orientering runt Eldsundsviken, det för Strängnäs 
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karakteristiska strandstråket och möjligheten till en framtida vattenvägsförbindelse mellan 
Eldsundsviken och Sörfjärden. 
Fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad beskriver planerings-
inriktningen för stadsdelen i dess olika delar och kopplar området till den gamla staden. 
Stadsdelen ska vara en naturlig fortsättning på den gamla staden och uppvisa en variation av 
verksamheter och bostadsområden. I FÖP:en redovisas även hur en utveckling av de områden 
som ligger utanför det aktuella programområdet skulle kunna ske på sikt.  

Sammanfattning av detaljplaneprogrammets innehåll och syfte 
I och med P10-regementets nedläggning och kommunens markförvärv av större delen av 
norra övningsfältet har förutsättningar för en helt ny stadsdel skapats. Strängnäs kommun har 
en i sammanhanget unik möjlighet att planera för en helt ny stadsdel utifrån ett hållbarhets-
perspektiv som möjliggör för Strängnäs stads utveckling under minst 50 år. 

I FÖP Strängnäs stad - Härad beskrivs den helhetssyn som ur ett hållbarhetsperspektiv ska 
gälla för Strängnäs stads utveckling. Helhetssynen innebär att Strängnäs ska utvecklas som 
”staden runt fjärden” - befintlig infrastruktur ska kunna nyttjas vid utbyggnad av nya områden 
och olika stadsdelar ska tydligt kopplas samman i strukturer utan allt för långa avstånd. 
Bebyggelsen ska ordnas med ”staden” som förebild och ska, i de tillkommande områdena, 
inte ge intrycket av utglesad förortsstruktur.  

Norra staden är enligt FÖP Strängnäs stad - Härad ett nytt framtida utvecklingsområde. 
Aktuellt programområde omfattar den första etappen av Norra staden - från Kasernområdet i 
söder till Storängskullarna i norr och från Lötgärdet i väster till Kasgarns östra udde. Stads-
delen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och bidra till att övriga delar av staden kan 
dra nytta av ny miljöteknik och nya kommunikationer som en ökning av befolkningen här 
kommer att kräva. Programområdet bör inom alla delar få karaktären av en blandstad. Mindre 
kontor, verkstäder, servicefunktioner och lokaler för andra typer av verksamheter, så väl 
offentliga som privata, ska kunna integreras med bostadsbebyggelsen och skapa liv och 
rörelse inom kvarteren även dagtid. Verksamheter som direkt eller indirekt är störande för sin 
omgivning får lokaliseras inom mer renodlade verksamhetsområden. 

Programområdet ligger nordväst om Strängnäs stads centrum och genomkorsas av riksväg 55 
som med bro går över Mälaren till Tosterön och vidare till Enköping. Söderut ansluter det till 
Tingstuhöjdens naturreservat. Programområdet har ett strategisk bra läge både för verksam-
heter och för bostadsbebyggelse. Det mälarnära läget och stadsdelens närhet till Strängnäs 
centrum med sin attraktiva stadskärna och den kulturhistoriskt värdefulla miljön kompletterar 
stadsdelen med kvalitéer och ger goda förutsättningar för Strängnäs att växa ut på det gamla 
militärområdet. 
Programförslaget har arbetats fram under 2008-2010 av Plan- och Byggenheten på Samhälls-
byggnadskontoret, Strängnäs kommun. Programmet ska klarlägga förutsättningarna för 
kommande bebyggelse och ge riktlinjer för den kommande detaljplaneringen. Samråd har 
skett under sommaren 2010. Efter sammanställning av samrådets synpunkter och eventuella 
revideringar har programmet sedan godkänts av Plan- och Byggnämnden under hösten 2010. 
Programmet ska sedan förankras i kommunfullmäktige tillsammans med ramavtalet mellan 
Vasallen och Strängnäs kommun. Därefter kan detaljplaner för området successivt arbetas 
fram. 

Föreslagen mark- och vattenanvändning framgår av karta i Bilaga 1: Mark- och vatten-
användning. 
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2. Nollalternativet 
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling av området om planerad exploatering enligt 
FÖP Strängnäs stad - Härad inte kommer till utförande, det vill säga låter allt förbli som det 
är.  
Verksamheten vid P10 upphörde under sommaren 2005. För närvarande förvaltas kasern-
området och Kasgarn öster om riksväg 55 av Vasallen och övningsområdet med bland annat 
skjutbanor väster om riksvägen av Fortifikationsverket. Viss militär verksamhet förekommer 
fortfarande medan andra verksamheter i en del fall förändras som det synes mer eller mindre 
okontrollerat genom om- och nybyggnader av förråd och verkstäder, rivning av byggnader 
etc. Byggnader, särskilt de mer avsides belägna, riskerar att bli ”tillhåll” och därmed komma 
att förfalla fortare än annars. Från och med år 2008 är dock bygglovspliktig verksamhet 
kontrollerbar och kan villkoras. 

Under flera decennier har militärrelaterad verksamhet, svensk och utländsk, pågått inom 
aktuell del av P10-området. Undersökningar och efterbehandlingsåtgärder har baserat på 
tidigare markanvändning delvis utförts inom vissa delar av aktuellt område. Information om 
spridning och belastning till närliggande markområden, vattendrag och Mälaren saknas. Även 
vid Nollalternativet behövs fortsatta undersökningar och eventuellt åtgärder för att identifiera 
och säkerställa att nuvarande föroreningssituation ej föranleder risk för människors hälsa eller 
miljön, inom området och i dess omgivning. 
Igenväxning av övningsområdets öppna ytor är en naturlig process om ingen annan verksam-
het försiggår. Kraftigväxande gräs och ogräs kommer genom avsaknad av hävd att följas av 
busk- och lövsly och på längre sikt av barrträd där markerna för dessa är lämpliga. Skogen 
kommer att tätna om den inte sköts på något sätt, och blir därmed svårframkomlig samt ger ett 
sämre ekonomiskt utbyte. Någon ”övnings- och miljöanpassad skötselplan” som har tagits 
fram för en del andra regementsområden har aldrig färdigställts för P10, men erforderliga 
punktvisa insatser som exempelvis avverkning av gran beroende på angrepp av granbarkborre 
utförs. 
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3. Nuvarande miljöförhållanden 
Naturmiljö 
Följande text bygger på ”Naturinventering och naturvärdesbedömning” (WSP Environ-
mental, 2010-09-24). Delområden som refereras till i MKB:n framgår av karta enligt bilaga 
2. Rödlistade och fridlysta arter, naturvärdesklasser, solitära ekar samt naturreservat 
framgår av karta enligt bilaga 3. 

Aktuellt planområde är cirka 300 ha stort och de skogklädda områdena är i huvudsak belägna 
i västliga och sydliga delar, samt längs Mälarens strand. I anslutning till de centralt belägna 
skjutbanorna finns öppen mark med åkerholmar. Inom området förekommer följande natur-
typer; strandnära lövskog, öppen mark, åkerholmar, sumpskog, löv-, barr- och blandskog. 
Området ingår i Södermanlands läns värdetrakt för Mälarens öar och strandskogar. 
Värdetrakter har tagits fram för att ge värdefulla skogsmiljöer ett formellt skydd, i enlighet 
med av regeringen fastslaget miljömål för levande skogar. Av skogstyper som Sverige har ett 
internationellt ansvar för är det framförallt skogstypen Triviallövskog med ädellövsinslag, 
som förekommer inom P10-området (delområde C och D enligt nedan). Naturbetesmarker i 
anslutning till skogstypen förstärker naturvärdena.  

 
Utdrag ur Skogsstyrelsens databas för ”Skogens pärlor” visar sumpalskogar inom P10-området (röd oval), samt i 
närheten av P10-området (runt omkring Gullringen) (Skogsstyrelsen, juli 2010). Längst söderut,syns Tingstu-
höjdens naturreservat (grön markering). Från Naturinventering och naturvärdesbedömning. 

Sumpalskog 
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I planområdet ingår en del av Tingstuhöjdens naturreservat, däremot finns det inte några 
Natura 2000-områden eller nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen har registrerat fyra objekt som har 
naturvärden, utan att nå upp till samma kvalitet som en nyckelbiotop. Områdena ingår i 
Skogsstyrelsens kategori av områden med miljövärden för skogen, och är sumpalskogar (se 
röd oval i figuren ovan). Denna typ av skog finns också runt omkring Gullringen, sydväst om 
aktuellt område. 
Inom planområdet har ett antal rödlistade arter påträffats i rödlistningskategorierna; starkt 
hotad (EN), sårbar (VU), samt nära hotad (NT). De rödlistade arterna är; korskovall (NT), 
myrstarr (EN), luddvicker (VU), riddarsporre (NT), ryl (EN) och ortolansparv (VU), göktyta 
(NT), sånglärka (NT), bredbrämad bastardsvärmare (NT), gullvivefjäril (VU), samt ask och 
alm som har tagits med i 2010 års rödlista i kategorin sårbar (VU) (ArtDatabanken 2010). 

Två fridlysta arter observerades i område Å2 vid platsbesöket 2010-07-06: orkidéerna nattviol 
och Jungfru Marie nycklar. Under samrådstiden har också framkommit att idegran, som är en 
annan fridlyst art, finns på ett par platser i område V, samt att vattensalamandrar finns i en 
våtmark i område U. Det är oklart om det rör sig om större eller mindre vattensalamander 
eller båda arterna. Båda arterna är fridlysta, men den större vattensalamandern är ovanligare 
och var rödlistad fram till 2010, då den klassades som livskraftig. 

 

 
 
Exempel på vegetation i område C 

Delområde C och D är strandnära lövskogsområden med ädellövinslag. Gemensamt för C och 
D är yngre lövskog som al, asp, hägg och vide med inslag av ädellövträd som lind och alm på 
en frisk mark av högörtstyp. Strandnära delar av områdena är påverkade av vattestånds-
förändringar och en del socklade alar finns inom delområde C. Delområde D är något högre 
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beläget och block större än 2 meter förekommer i de centrala delarna. Här finns enstaka äldre 
träd som lind och ek. Båda delområdena har potential att utveckla högre naturvärden än 
naturvärdesklass 3 (se nedan). 

Delområde P, T, T2, U och V visar på tydlig kulturpåverkan, speciellt i de västliga och norra 
delarna, där ek och hassel förekommer med ett örtrikt fältskikt på gammal betesmark. I de 
centralare delarna av delområde V dominerar barrträd, främst tall men även gran samt inslag 
av löv. I detta område finns också inslag av blockighet, där observationer har gjorts av det 
fridlysta trädslaget idegran, enligt remissyttranden. I område U finns ett våtmarksparti där 
vattensalamandrar har observerats våren 2010. 

Delområde K och T3 omfattar de av Skogsstyrelsen registrerade sumpalskogarna. Områdenas 
trädskikt domineras helt av al och fältskiktet är örtrikt. En del död ved förekommer och på 
sina håll öppna vattenspeglar. Träden är första generationens träd efter betning eller slåtter, 
dock förekommer ett fåtal socklade träd. Område K är dikat. Delområde R domineras också 
av al men med inslag av andra lövträd. Området är något torrare än K och har också det ett 
örtrikt fältskikt. Delområde K, R och T3 skulle ha hamnat i en högre klass om de inte varit 
dikade, haft fler äldre (grövre) träd, mer död ved och mer iögonfallande förekomst av mossor 
och lavar. De har dock potential att utveckla högre naturvärden. 

Delområde Å domineras av barrträd med risfältskikt på en frisk näringsrik mark. I områdets 
höglänta delar förekommer hällemark med tall och lavar. I anslutning till den öppna marken 
åt nordväst finns ett större inslag av lövträd såsom asp och björk. 
Delområde Å2 utgörs till stor del av en kraftledningsgata i hällmarkstallskog. I de norra 
delarna är skogen mer varierad med ett örtrikt fältskikt. I telefonledningsgatan som ligger 
parallellt med kraftledningsgatan, finns ett avsnitt med fuktig mark där orkidéerna nattviol 
och jungfru Marie nycklar, som är fridlysta i hela landet, växer. 
Delområde La+Lb är artrika åkerholmar som utgör livsmiljö för flera av odlingslandskapets 
växt och djurarter. Här återfinns ek, lind, hassel, slån, fågelbär, hägg, nypon m m samt ett rikt 
fältskikt. På båda åkerholmarna växer enstaka äldre lövträd, vilka utgör viktiga substrat för 
mossor, lavar svampar och insekter. 
Större ekar inom redovisade delområden har markerats på kartan enligt bilaga 3. Varje ek är i 
sig viktig för den biologiska mångfalden, för exempelvis insekter och fåglar, samtidigt som 
den kan bli ett värdefullt blickfång som ger karaktär åt en helt nybyggd miljö. 

Naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk mångfald. Hela 
utredningsområdet bedöms och delområden systematiseras och kvantifieras var för sig vilket 
resulterar i en poängsumma som är ett mått på biologisk mångfald. 
 

Inget delområde klassificeras högre än Klass 3, Vissa förutsättningar för biologisk mångfald, 
enligt en skala 1-4 där 1 är mest värdefull. Av områden i Klass 3 har delområde C och D 
högst naturvärde och närmar sig Klass 2, Påtagligt med förutsättningar för biologisk 
mångfald. Tätt därefter följer delområde K, T3 (sumpalskogarna) och R samt T, U, V, P 
(Storgårdsskogen, Norrvreten med flera). Delområde La och Lb är åkerholmar på 
Skjutbanegärdet och har inte poängsatts enligt metodik för naturvärdesbedömning, men 
bedömts med avseende på naturvärden till Klass 3. Övriga delområden har låga naturvärden 
och betraktas som vardagslandskap, Klass 4.  
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Tingstuhöjdens naturreservat, bildat 1986-03-12, ligger delvis inom programområdet i söder, 
se bilaga 3. Reservatet består huvudsakligen av ett bergigt skogsområde med morän och lera i 
stråk mellan bergen. Genom närheten till Strängnäs utnyttjas Tingstuhöjden i stor utsträckning 
som exkursionsområde av skolor och föreningar samt som motions- och utflyktsmål av 
allmänheten; här finns både elljusspår och cykelvägar. Enligt reservatsföreskrifterna är det 
bland annat förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd anlägga väg. 
Strandskyddet syftar till att tillförsäkra allmänheten tillgång till strandområden för bad och 
friluftsliv, samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom 
den del av planområdet som idag inte är detaljplanelagt, gäller ett generellt strandskydd om 
100 meter från strandlinjen. 

Kulturmiljövård 
På karta enligt bilaga 4 redovisas bevarandeintressen för kulturmiljövården.  

Strängnäs ligger i ett område rikt på forn- och kulturminnen och inom planområdet och i nära 
anslutning finns ett flertal registrerade objekt av intresse för kulturminnesvården. 

Strängnäs, med motiveringen ”Lärdoms- och stiftstad med unikt sammansatt planmönster där 
utvecklingen kan följas från medeltid över 1600-talets reglering till utvidgning kring sekel-
skiftet 1900, då också funktionen av regementsstad tillkom”, är av riksintresse för kultur-
minnesvården (D 18). Regementsområdet från 1921 är ett av många uttryck för riksintresset. 
Kasernområdet var planerat efter de senaste idéerna på området och byggdes efter typritningar 
av arkitekt Magnus Dahlander. Alldeles utanför kasernområdet byggdes flerfamiljsvillor för 
underofficerarna och deras familjer; även det var en nyhet vid den tiden. 
 

 

Kasernområdet. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden, Kasernområdet 
P10 Strängnäs 



Detaljplaneprogram för Norra Staden, första etappen • Översiktlig MKB 
 

 
13  

 

Inom och i nära anslutning till programområdet finns ett flertal registrerade fornlämningar 
eller objekt av intresse för kulturmiljövården. I norra delen av området finns det lämningar 
efter ett gammalt torp, RAÄ Strängnäs 436, samt på en bergrygg en stensättning, RAÄ 363, 
tillhörande kategori gravar.  
Längre söderut, men fortfarande väster om riksväg 55, finns RAÄ 128:1-3 och 137:1 som är 
mer eller mindre välbevarade stensättningar tillhörande kategorin gravar. Inom ett större 
område, RAÄ 361 intill gamla Eldsunda by, har bosättningar funnits ända sedan järnåldern. 
Eldsundsån utgjorde fram till 1700-talets början del av en segelbar vattenväg mellan Sör-
fjärden och Mälaren, via sjön Gullringen. RAÄ 430 och 397 är fyndplatser av en bronsmedalj 
respektive mynt, medan RAÄ 369 är en plats där det tidigare har funnits ett torp.  
Inom den del av programområdet som ligger öster/söder om riksväg 55 har kunskapen om 
fornlämningar ökats genom en arkeologisk utredning (Länsstyrelsen meddelande 2008-10-
10). På en kulle norr om Eldsundsån ligger den sedan tidigare kända järnåldersgraven RAÄ 
440 och utredningen konstaterade att även den intilliggande RAÄ 138:1 är en grav.  
Inom riksintresseområdet hittade arkeologerna på ett stort stenblock en tidigare okänd 
hällristning, objekt 3/RAÄ 483, i form av en så kallad skålgrop, sannolikt från stenåldern. 
Dessutom hittades några kulturhistoriska lämningar som registrerats intill blocket, objekt 4 
och 5. 
Gravarna RAÄ 119:1-2 bedöms vara förstörda och även den eventuella graven på RAÄ 
120:1. Den osäkra stensättningen RAÄ 143:1 visade sig vara ett stridsvärn, en kulturhistorisk 
lämning vilken inte kräver någon arkeologisk insats. Inte heller kunde någon fornborg åter-
finnas, varken på Vikingaberget där namnet skulle kunna antyda en sådan eller på bergkrönet, 
där det enligt äldre uppgifter (RAÄ 420) ska ha funnits rester efter en fornborg. 

Ingen fornlämning kunde konstateras på den plats där man tidigare funnit ekpålar nedslagna i 
dyn, RAÄ 368, möjligen rester efter en ålderdomlig pålspärr. Detta gäller även fyndplatsen 
för det vikingatida kopparkärlet, RAÄ 388, vid Eldsundsåns södra strand. 
Ett stort antal militära anläggningar konstaterades ej oväntat inom utredningsområdet. På 
bilaga 4 är objekten 6-8 och 11-26 markerade som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Utanför området för den arkeologiska utredningen återfinns i stråket längs Eldsundsån RAÄ 
402, fyndplatser för en järnyxa, samt längre söderut en fyndplats för flinta, RAÄ 427. 
Allra längst i söder och i de flesta fall inom riksintresseområdet, finns det ett flertal 
välbevarade befästningsanläggningar, RAÄ 437, 432, 433, 438, 431 och 434. Alla dessa är 
troligen skyttevärn från början av 1900-talet. 

Rekreation och friluftsliv 
På karta enligt bilaga 4 redovisas bevarandeintressen för rekreation och friluftsliv.  
För vissa områden i landet finns särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 
kap. Med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom områdena är de i sin helhet 
av riksintresse. P10-området ligger inom Mälaren med öar och strandområden, ett område 
där turismen och friluftslivets behov särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsförslag och andra ingrepp i miljön. Natur- och kulturvärdena får inte påtagligt 
skadas. 

P10-området gränsar i norr och öster mot Mälaren, Strängnäsfjärden. Norrifrån ner till Eld-
sundsviken är Mälarstranden här oftast tätt lövskogsbevuxen och har ett mer eller mindre 
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tjockt bladvassbälte. Tillgängligheten till själva strandområdet från sjösidan är därmed oftast 
mycket dålig; även från landsidan är det i många fall, beroende på tät växtlighet, besvärligt att 
nå det vattennära strandområdet. Från Eldsundsviken och in mot Strängnäs vidtar den gamla 
stadens tradition med bebyggelse utmed Mälarens stränder, en bebyggelse som dock inte tar 
bort allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet. 

Inom en del av Kasgarängen används marken till och från på olika sätt, exempelvis finns 
odlingslotter och träningsbana för agility. Hit är det tillåtet för allmänheten att ta sig med 
motorfordon. Det finns en enklare badplats i norra delen av utredningsområdet till vilken det 
även är tillåtet för allmänheten att ta sig med motorfordon. I övrigt är det inte tillåtet för 
allmänheten, frånsett till Eldsund, att ta sig fram inom området väster om riksväg 55 med 
motorfordon. Som gående eller cyklist har man dock möjligheter att ta sig fram var som helst 
inom planområdets natur- eller kulturpräglade delar. 
Motionsspår finns i södra delen av planområdet, P10-spåret, samt inom Storgårdsskogen i 
planområdets västra delen. 
I anslutning till Eldsundsviken finns det bryggor för fritidsbåtar, båtupptagningsplats samt 
vinteruppläggningsplatser. 

Boende 
I byn Eldsund finns det tre permanentbostäder. Bymiljön är tilltalande och de boendes 
utblicksmöjligheter mot omgivande landskap är mestadels positiva. Trafikbullerstörningarna 
från fordonstrafiken på Vansövägen och riksvägens avfartsramp är, beroende på byns 
höjdläge, små. 
Inom östra delen av planområdet finns det inga permanentbostäder. Däremot finns det längs 
den till 30 eller 50 km/tim hastighetsbegränsade Regementsgatan in mot centrum, fram till 
Eskilstunavägen, närmare 40 bostadshus som ligger i mer eller mindre direkt anslutning till 
gatan. Huruvida alla dessa är permanentbostäder är inte känt. Här uppgår trafiken (år 2006) 
till cirka 2000 fordon per årsmedeldygn. Uppskattningsvis ligger cirka 30 av dessa bostadshus 
helt eller delvis inom område där ekvivalent bullernivå överskrider 55 dBA (riktvärde för god 
boendemiljö beträffande buller utomhus). Uppskattningen bygger på en förenklad beräkning 
där vägen antas vara plan och rak samt att vägen och omgivande mark ligger i samma nivå. 
Beräkningen är genomförd för hastigheten 50 km/tim, 2 000 fordon per årsmedeldygn varav 
tung trafik utgör 5 %. Gränsen för 55 dBA ligger med dessa förenklingar på cirka 15-20 
meters avstånd från vägmitt. 

Några beräkningar på luftföroreningar har inte gjorts, men erfarenhetsmässigt överskrids inga 
miljökvalitetsnormer i denna typ av miljö och med denna relativt låga fordonsmängd. 

Föroreningssituationen inom det tidigare verksamhetsområdet P10 
Följande text bygger på ”PM. Föroreningssituationen inom f.d.P10, Södermanlands 
regemente” (WSP Environmental 2010-09-24). I denna MKB tas föroreningssituationen upp 
översiktlig. Vid bedömning av föroreningssituationen som helhet samt krav på fortsatta 
undersökningar, utredningar och åtgärder avseende föroreningssituationen, ska ovanstående 
PM vara det vägledande dokumentet. 
Det tidigare verksamhetsområdet P10, med allt från riksintressanta kasernbyggnader via gräs- 
och asfaltytor till åkerholmar och uppvuxen skog, är föremål för förändring. Skogsområden 
och gräsfält används i liten omfattning, eller inte alls, för en del kvarvarande olika militära 
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aktiviteter. Ett flertal byggnader för övningsändamål, förråd, verkstäder etc. är i mer eller 
mindre förfall och sly och ogräs börjar ta omkringliggande hårdgjorda ytor i anspråk. 
Till skillnad från synliga förändringar enligt ovan kan det dessutom finnas föroreningar i 
mark, och kanske också vatten, sediment etc. som ännu inte framträtt. Risker finns också att 
en del av dessa föroreningar inte heller kommer att framträda förrän marken börjar bearbetas 
genom schaktarbeten, sprängning etc.  
Den omkring 80-åriga militärverksamheten som pågått inom P10-området har kvarlämnat 
påverkan i mark, vatten och sediment. I kapitel 4 Miljöproblem redovisas en sammanfattning 
av identifierad föroreningsproblematik inom området.  

Av förklarliga skäl kan det dock inte uteslutas att det finns föroreningar i punkter/områden 
som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 
Senare tillkommen verksamhet kan också komma att ge upphov till föroreningar i mark, 
vatten och sediment.  
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4. Befintliga miljöproblem 
Inom P10-området finns flera identifierade objekt med föroreningspotential. De huvudsakliga 
föroreningarna inom området bedöms vara petroleumrelaterade föreningar och metaller. För-
höjda halter har uppmätts i jord, grundvatten och sediment. 

Baserat på utförda undersökningar och efterbehandlingsåtgärder kan f.d P10-området indelas i 
sju stycken delområden; sex stycken riskområden och övriga delar; se ritning enligt bilaga 5. 

 Moränen - område med distributionsanläggningar och verkstadsverksamhet. 
 Område norr om Kasernområde - området användes historiskt till de verksamheter som 

på senare år legat inom delområde Moränen. 
 Skjutbaneverksamhet (skjutbanor, behandling och lagring av kulfångssand) 
 Lagnö - Militära övningsområde 

 Värnpliktsparkering med begravda bilvrak 
 Tillfälliga tankningsplatser 

 Övriga områden 
Indelningen i de sex riskområdena baseras på tidigare verksamheter och dess risk för föro-
rening. Inom övriga delar av P10-området, som inte identifierats som riskområde, kan det 
finnas objekt som identifierats i tidigare inventering, men deras geografiska läge är ej känt. 
Bristande inventering gör också att även om områdena idag inte bedöms utgöra ett riskområde 
för föroreningar kan bedömningen komma att ändras. Kompletterande inventering krävs. 

Under flera decennier har militärrelaterad verksamhet, svensk och utländsk, pågått inom P10-
området. Utförd militärverksamhet är sekretessbelagd. Det kan inte uteslutas att mer ovanliga 
föroreningstyper kan finnas kvarlämnade i mark och/eller grundvatten. Detta medför att 
utförande av översiktliga screeningar rekommenderas inom vissa valda delar; ett exempel på 
sådant område kan vara områden där ABC -utbildning (atom-, biologisk- och kemisk krigs-
föring) pågått.  

Osäkerheterna kring föroreningssituationen är inom identifierade riskområden och övriga 
delar av P10-området stora till mycket stora. Det krävs kompletterande undersökningar och 
utredningar innan det kan upprättas villkor på åtgärder som kan leda till att marken blir 
lämplig att bebygga. 
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5. Miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn 
Nationella miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål, vilka ska leda vägen för vår strävan 
att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. 

Ett flertal miljökvalitetsmål är tillämpbara vid tätortsutveckling, men framför allt är det mer 
generella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö viktigt: 

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 tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och energi och andra 
naturresurser främjas. 
Andra i detta projekt relevanta miljökvalitetsmål är: 

Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas.  

Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika miljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  

Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas 

Miljöpolicy för Strängnäs kommun 
Av kommunens miljöpolicy, antagen 2003-02-24, framgår att kommunen ska låta den 
ekologiska, ekonomiska, demokratiska, sociala och kulturella utvecklingen gå hand i hand i 
en strävan att uppnå ett hållbart samhälle. För att uppnå en bra livsmiljö ska all kommunal 
verksamhet genomsyras av bland annat: 

 Strängnäs kommun tar sitt ansvar för att uppfylla de miljömål och regler som ställs på 
regional, nationell och internationell nivå. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999, för 
att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och 
jordbruk. En bedömning mot miljökvalitetsnormerna ska göras av alla myndigheter i samband 
med planering, tillståndsprövning m.m. 
I 5 kap miljöbalken, samt tillhörande förordningar, redovisas de föroreningshalter och 
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse, och 
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som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter, enligt idag 
kända vetenskapliga underlag. 
Miljökvalitetsnormer finns för lägsta godtagbara luftkvalitet (idag för kvävedioxid, kväve-
oxid, kolmonoxid, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, ozon och från och med år 2013 för 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren).   

EU:s ramdirektiv för vatten har implementerats i den svenska lagstiftningen genom 
förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitet på vattenmiljön. Vattenmyndigheten har 
beslutat om miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet i alla så kallade vattenförekomster i 
distriktet. De övergripande kvalitetskraven för vattenförekomsterna är att de ska uppnå god 
status till år 2015, samt att de inte får försämras. 
Strängnäsfjärden tillhör ytvattenförekomsten Mälaren-Blacken i Norrströms avrinnings-
område. Den ekologiska statusen i Blacken har klassats som måttlig på grund av över-
gödningsproblematik. Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av för höga 
kvicksilverhalter i fisk. Om kvicksilverföreningar undantas från bedömningen är den kemiska 
statusen god. 

Miljökvalitetsnormerna för Mälaren-Blacken har satts till: 

 God ekologisk status med tidsfrist till år 2021.  

 God kemisk vattenstatus 2015 (exklusive kvicksilver). 

En bedömning mot miljökvalitetsnormerna ska göras av alla myndigheter i samband med 
planering, tillståndsprövning m.m. 
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6. Konsekvensbeskrivning 
Överensstämmelse med mål och riktlinjer enligt FÖP Strängnäs stad - 
Härad 
Föreslagen markanvändning uppfyller kommunens övergripande mål och riktlinjer med den 
gamla stadens tradition i anslutning till Eldsundsviken; kajer, verksamheter och bostäder. 
Kasgarns östra sida och området väster om riksväg 55 planeras även det med staden som 
utgångspunkt; bostadsbebyggelse av varierande art och täthet, samt med invävda verksam-
heter och parkinslag. 

Genom att anamma balanseringsprincipen för intrång i de naturvärden som finns på platsen, 
kan man med åtgärder inom och i anslutning till de berörda områdena delvis kompensera de 
naturmiljöeffekter som en utvidgning av staden innebär. 
Ett varierat utbud av bostäder, verksamhetsområden och service minskar transportbehovet och 
därmed också trafikbullret. Placering av mindre bullerkänsliga verksamheter i anslutning till 
riksväg 55 är även detta positivt från samhällsbyggnadssynpunkt. 

Uppfyllelse av tillämpliga miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö 
Det är en förutsättning för exploatering av hela P10-området att sanering av föroreningar sker 
så att den bebyggda miljön utgör en ”… god och hälsosam livsmiljö …” och att byggnader 
och anläggningar ”… lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt…”.  
Markanvändningskartans ”Bostäder i skog, Grönområde” samt ”Strandpromenad - 
gång/cykel, grönområde” öppnar möjligheter för att naturvärden kan bli ett positivt och 
miljöskapande inslag i landskaps- och stadsbilden. 

Fortsatt ökad trafik innebär att bullerpåverkan också ökar. Medvetenheten om buller-
problematiken finns dock idag inom samhällsbyggandet, och vid nybyggnation 
uppmärksammas detta fullt ut. Ett varierat utbud av bostäder, verksamhetsområden och 
service minskar transportbehovet och på så sätt minimeras också trafikbullret. 

Föreslagen markanvändning följer rekommendationerna för Mälarens förväntade 100-årsflöde 
och högsta dimensionerande flöde, varför en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas. 
Återanvändande av befintlig bebyggelse och andra materiella tillgångar främjar en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
De kulturhistoriskt bevarandevärda byggnaderna inom kasernområdet har på mark-
användningskartan en bibehållen hög status.  
Detaljplaneprogrammet är inriktat på att kunna uppfylla miljökvalitetsmålets första delmål: 
senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier 
för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och 
utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord 
yta i dessa miljöer fortsatt begränsas. 
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Frisk luft 
Trafikmängderna är måttliga och tung industriell verksamhet föreslås inte, varför människa 
eller miljö inte kommer att skadas av förorenad luft. Några miljökvalitetsnormer kommer inte 
att överskridas. 

Giftfri miljö 
Det är en förutsättning för exploatering av hela P10-området att sanering av föroreningar sker 
så att den bebyggda miljön kommer att utgöra en ”… god och hälsosam livsmiljö …” och att 
byggnader och anläggningar ”… lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt…”.  
Genom detaljplaneläggning säkerställs att bebyggd miljö kommer att utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö.  

Levande sjöar och vattendrag 
Byggnation enligt detaljplaneprogrammet kommer inte att bidra till negativ påverkan på 
Eldsundsån eller Mälaren då hela området ansluts till stadens VA-nät och hantering av 
dagvatten huvudsakligen sker genom sedimentationsdammar och infiltrationsytor innan något 
dagvatten når recipient. Exploateringen föregås av erforderlig sanering av föroreningar i mark 
och vatten vilket också gynnar en framtida god vattenstatus. 

Grundvatten av god kvalitet  
Kunskaper saknas om det finns grundvattenresurser inom området. Exploateringen föregås av 
erforderlig sanering av föroreningar i mark och vatten, vilket också gynnar eventuella grund-
vattenresurser. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Exploateringen görs med hänsyn till de naturvärden som finns i området, så att skyddsvärda 
arter och naturmiljöer kan sparas i största möjliga omfattning. 
  
 

 
 
Jungfru Marie nycklar och nattviol inom område Å2 
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Uppfyllelse av miljökvalitetsnormer 
Exploateringsförslaget kan inte antas medverka till att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
miljöbalken överträds. 

Naturmiljö 
De rödlistade arter som har påträffats inom planområdet ingår i rödlistningskategorierna; 
starkt hotad (EN), sårbar (VU), samt nära hotad (NT). Kärlväxter och värdefulla träd finns 
möjlighet att spara vid exploatering i området, och eventuellt de insektsarter som är knutna till 
dem, om tillräckligt stora habitat sparas. De rödlistade fågelarterna kommer sannolikt att 
påverkas negativt vid framtida exploatering och försvinner troligen på sikt från området. 
De fridlysta arter som har observerats inom områdena U, V och Å2, (vattensalamandrar, 
idegran, orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar) bör också kunna sparas vid 
detaljplanering av områdena. För att ta bort en fridlyst art krävs dispens från länsstyrelsen. 

Sammantaget finns, enligt genomförd naturvärdesbedömning, inget delområde inom området 
med naturvärden över klass 3. Dock finns goda förutsättningar att utveckla högre naturvärden 
i vissa områden. Sådana områden är de strandnära lövskogarna C och D, vilka prioriteras i 
regeringens miljömål för levande skogar och är speciell för Mälarens stränder, samt K+R och 
T3, men också åkerholmarna (La+Lb). Planförslaget medger ett bevarande av delområde D 
vilket är värdefullt dels då området är stort och dels då det utgör en speciellt från Mälaren och 
riksväg 55 välexponerad enhet. Den direkt strandnära lövskogen blir dock inte längre strand-
nära, utan skiljs från Mälaren med en strandpromenad. Detta bedöms inte påverka bevarande 
och fortsatta utveckling för huvuddelen av biotopen. Delområde C ligger inom ”Bostäder på 
öppen mark”, ett område som också måste skyddas mot eventuellt framtida högre vattenstånd 
genom förhöjd mark, vallar eller liknande (se ”Klimatfaktorer” nedan), samt inom 
”Utredningsområde - Marint boende”, varför biotopen sannolikt kommer att försvinna. 

Sumpalskogarna K+R och T3 är som skogstyp speciellt värdefull, men utgör i området första 
generationens träd och har därför inte så stora naturvärden. För att bevara och utveckla 
sumpskogarnas naturvärden är det avgörande att vattnets flöden och beskuggningen av 
marken kan bibehållas. Därför bör man undvika att dika ut och avverka eller ta bort död ved 
ur området om naturvärdena ska bevaras och utvecklas. Planprogrammet medger detta för T3, 
men inom delområde K kommer delar av strandområdet att öppnas upp för utblickar mot 
Mälaren. De torrare partierna där det idag växer ädellövträd kommer att utvecklas till 
ädellövskog under förutsättning att gran, som kommer att söka sig till denna näringsrika och 
något torrare växtplats, hålls borta. Ädellövskog har väl så stora naturvärden som alsumpskog 
och är dessutom mer tillgänglig. Delområdet R har goda möjligheter att få ökade naturvärden 
då det bara påverkas av en strandpromenad och samtidigt är mer sammanhållet. Ju större 
områden som sparas, desto större är förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Åkerholmarna La+Lb utgör mindre enheter med naturvärden, som är lätta att spara vid en 
exploatering, samtidigt som de tillför landskapsbilden värdefulla element. Åkerholme Lb 
ligger inom område föreslaget för ”Bostäder på öppen mark”. Det krävs endast mindre 
naturvårdsinsatser för att bevara befintliga naturvärden och eventuellt utveckla högre. 
Åkerholmarna i tidigare gräsfält kan på så sätt bli värdefulla trädgrupper i bostädernas när- 
eller parkmiljö. 

Det tiotalet solitära ekar som redovisas har alla förutsättningar, oavsett om de finns inom 
”Bostäder på öppen mark” eller inom ”Bostäder på tidigare skogsmark”, att klara en 
exploatering och kunna bli värdefulla inslag i boendemiljön. 
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Övriga skogbevuxna delområden är av mindre värde eller så kallad ”vardagsnatur”. Detta 
innebär inte att eventuella kvaliteter inte ska uppmärksammas i ett planeringssammanhang, 
utan dessa ska bedömas från fall till fall. 

Området har tidigare inte varit detaljplanelagt vilket innebär att området formellt är strand-
skyddat. I praktiken är dock stora delar av strandremsan ianspråktagen av bebyggelse och 
anläggningar från den tidigare militära verksamheten. I nya FÖP Strängnäs stad - Härad anges 
att ett sammanhängande allmänt strandstråk med gång- och cykelväg ska finnas från det 
befintliga stråket vid Sidöparken längs hela områdets strandlinje mot Mälaren. Även inom de 
obebyggda partierna på Kasgarns östra sida, samt inom den södra delen av norra övningsfältet 
på norra sidan av riksväg 55 inom denna del av stadsdelen, bör stadens tradition med 
bebyggelse längs vattnet följas. Avståndet till Mälaren kan dock öka vartefter bebyggelsen 
övergår till villabebyggelsens karaktär. Något strandskydd i egentlig mening bör inte heller 
här vara aktuellt, men det ökade avståndet mellan bebyggelsen och vattnet ger möjligheter för 
att skapa ett mer parkliknande strandstråk med plats för olika aktiviteter och miljöer. 

Exploateringsförslaget bedöms sammantaget innebära betydande miljöpåverkan på natur-
miljön eftersom ett så stort tidigare oexploaterat naturområde tas i anspråk för bebyggelse och 
infrastruktur. 

 

 
 
Exempel på vegetation inom område Å 

Förslag på åtgärder 
Strandpromenaden mellan delområde D och Mälaren ordnas så att Mälarens ändringar i 
vattenstånd i största möjliga omfattning återspeglas inom den strandnära lövskogen. Detta kan 
exempelvis ske genom kulvertar och/eller bryggliknande promenadstråk. För att gynna bästa 
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möjliga utveckling av naturvärden bör man undvika att röja, avverka eller dika samt låta död 
ved ligga kvar i så stor utsträckning som möjligt 
Inom delområde C finns ett flertal intressanta större block och träd, vilka eventuellt kan 
inordnas i ett bebyggelsesammanhang och därvid komma att utgöra en kvalitet i boende-
miljön. Inför kommande diskussioner om förhöjd mark, vallar etc. (se ”Klimatfaktorer” 
nedan) bör värdefulla landskapselement som block och träd vara inmätta och möjligheterna 
att bevara dessa beaktas. 

För att låta de torrare partierna av delområde K utvecklas till ädellövskog, är det viktigt att 
gran inte får möjlighet att etableras. Om man avverkar sumpalskog för att öppna upp utblickar 
mot Mälaren, men vill spara delar av beståndet, bör man spara ytor på minst 0,5 ha för att 
ekosystemfunktionerna ska kunna uppehållas.  

För att bevara och utveckla naturvärden för sumpalskogarna R och T3 är det avgörande att 
vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. Man bör undvika att dika ut, 
avverka och ta bort död ved ur området om naturvärdena ska bevaras och utvecklas. 
Åkerholmar och solitära ekar mäts in så att man med säkerhet vet var de finns både i sida och 
i höjd inför det fortsatta detaljplanearbetet. 
En åtgärds- och skötselplan för bevarade naturområden/bevarad vegetation tas fram i 
samband med detaljplanearbetet. 
Balanseringsprincipen ska användas för att minimera en negativ effekt på miljön eller 
landskapsbilden vid planeringen och redovisas i planbeskrivningen under konsekvenser av 
planens genomförande. Balanseringsprincipen består av fyra steg:  

1. Undvika; negativ påverkan undviks 
2. Minimera; negativ påverkan kan inte undvikas, men minimeras 

3. Utjämna; negativ påverkan som inte kan undvikas eller minimeras, utjämnas i sitt 
funktionella sammanhang 

4. Ersätta; negativ påverkan som inte kunnat undvikas, minimeras eller utjämnas i sitt 
funktionella sammanhang får ersättas på annat sätt. 

Steg 3 och 4 innebär kompensationsåtgärder. 
Generellt har vid planprogrammets framtagande fysiska förändringar som påverkar miljön 
negativt undvikits i största möjliga omfattning. Översiktlig kunskap om naturmiljön har 
införskaffats, dock har inte mer detaljerade inventeringar om exempelvis bottenflora och 
bottenfauna, fågel- och insektsliv genomförts; detta görs i kommande skeden. Plan-
programmet föreslår ett flertal områden för dagvattenhantering, vilka samtidigt innebär 
kompensationsåtgärder för förändrade/borttagna våtmarker och biotoper. 
Inför den särskilda MKB som tas fram för respektive vattendomsansökan ska kunskapsunder-
laget öka genom inventering av växt- och djurliv på land och i vatten inom strandområdet, 
föroreningar i bottensediment etc. Detta innebär i sin tur en möjlighet till avvägning mellan 
bevarandeintresse och exploateringsintresse. 

Befolkning 
Boende i de tre permanentbostäderna i byn Eldsund kommer att störas av den ökade trafiken 
(se vidare Vägtrafikbuller nedan) både på Vansövägen och på riksväg 55. Trafiken medför 
också att luften sannolikt blir mer förorenad. 
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Även boende längs Regementsgatan kommer att störas av den ökade trafiken (se vidare Väg-
trafikbuller nedan) samtidigt som luften blir mer förorenad. Huruvida gaturummet kommer att 
förändras är avhängigt behovet, och i så fall också typ av bullerdämpande anordningar. Det är 
fullt möjligt att Regementsgatan i framtiden får nyttjas bara av kollektivtrafik, eventuellt 
spårbunden sådan. 

Förslag på åtgärder 
Under det fortsatta arbetet med detaljplaner utreds behovet av kompletterande buller-
dämpande anordningar för boende i Eldsund. 
För Regementsgatan bör en särskild utredning göras där behovet av eventuellt kompletterande 
bullerdämpande anordningar ställs mot de kvaliteter som gaturummet har idag; gaturummet 
kan lätt bli ett mindre tilltalande stadsbildselement om det här och där begränsas av buller-
dämpande plank. 

Föroreningssituationen 
Baserat på erhållen information bedöms att föroreningssituationen ej är utredd i tillräcklig 
omfattning för att P10-området ska exploateras direkt. I det fortsatta planarbetet finns behov 
av fortsatta undersökningar och utredningar. Under åtgärder nedan visas vad som måste ske 
innan detaljplan antas. 

Innan detaljplaneläggning ska det säkerställas att området ej föranleder risk för människors 
hälsa eller miljön inom området och dess omgivning, samt att området är lämplig att användas 
till planerad markanvändning avseende hälsa och miljön. Konsekvenser av planerat program 
blir således riskreduktion avseende föroreningar. 

Den redan idag kända föroreningssituationen bedöms innebära betydande miljöpåverkan, och 
med största sannolikhet kommer denna miljöpåverkan inte att ha minskat efter erforderliga 
fortsatta undersökningar och utredningar. 

Förslag på åtgärder 
Säkerställ att planerad exploatering kommer att kunna bära efterbehandlingskostnaderna och 
att planerad markanvändning är möjlig. 
Tag fram ett beslutsunderlag som tillräckligt tydligt redovisar behov av riskreduktion för 
hälsa och miljön samt vem som bär efterbehandlingsansvaret innan området bebyggs.  
Utför kompletterande undersökningar och utredningar som syftar till att bedöma om mark-
föroreningar utgör ett problem och i möjligaste mån karaktärisera och preliminärt avgränsa 
föroreningarna. Ämnen som generellt bör ingå i fortsatta undersökningar är alifatiska och 
aromatiska kolväten, PAH, BTEX, metaller, klorerade lösningsmedel (har uppmätts i 
grundvatten vid objekt 9b – smörjbryggor med ansluten oljeavskiljare) samt screeningar 
avseende organiska ämnen.  
Utred exponeringsrisken för människa samt dess spridning och belastning på omgivande 
miljö.  

Vid en exploatering tenderar fokus att hamna på hälsoperspektivet, det är dock viktigt att inte 
glömma bort påverkan på omgivande miljö. Utred riskområdens potentiella belastning på och 
föroreningssituationen i Eldsundsån, Gullringen och Mälaren (speciellt Eldsundsviken). 
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Resultaten ska används som underlag för att utvärdera behov av riskreduktion, bedömning av 
åtgärdsmöjligheter och åtgärdsmål. Därmed erhålls även en uppfattning om kostnader och 
tidsåtgång.  

Fördjupade undersökningar och åtgärder kan sedan, om spridning och exponeringsrisker ej 
bedöms akuta, genomföras i takt med utbyggnad under exploateringsskedet. Påträffas föro-
reningar i fri fas ska dessa dock åtgärdas omgående.  
Ovan nämnda kompletterande undersökningar och utredningar varierar i omfattning för 
identifierade sex riskområden och övriga områden inom P10. Samtliga ska dock utföras enligt 
aktuella rekommendationer från Naturvårdsverket. Innan rekommenderad kompletterande 
inventering är utförd kan det ej avgöras i vilken omfattning undersökningar krävs inom 
respektive område. I en del områden bedöms undersökningar i flera steg behövas för att få ett 
tillräckligt bra grepp om behov av åtgärder. 
Under hela processen bör kommunikation ske med den lokala tillsynsmyndigheten. Förslags-
vis sker kontakt efter upprättande av provtagningsplan, efter förenklad/fördjupad risk-
bedömning och efter utförd åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Gällande övriga områden bedöms stora risker finnas kopplade till beskrivna objekt vars 
geografiska läge (soptippar, ABC-skjutbanor) och dess eventuella föroreningsrisk ej är känd. 
Information om utbredning både fysiskt och föroreningsmässigt för dessa objekt måste 
identifieras. När samtliga områden inventerats komplett avseende känslig markanvändning 
bör en strategi för övriga områden upprättas. Denna strategi bör för samtliga nyidentifierade 
objekt med risk för förorening ske enligt samma procedur som föreslagits ovan för nu 
identifierade riskområden.  
Då det på grund av den mångåriga verksamheten ej kan uteslutas föroreningsrisk inom något 
område är det WSPs rekommendation att försiktighet iakttas vid exploatering inom hela P10-
området. Påträffas fyllnadsjord, det vill säga ej naturliga jordar, bör dessa ses som förorenade 
till dess att laboratorieanalyser visat motsatsen. Analyser bör i dessa fall generellt inriktas mot 
metaller och petroleumrelaterade ämnen om inga observationer i fält eller dylikt föranleder 
fler analysparametrar. 

Mark 
Enligt kommunens översiktliga bild av radonområden är planområdet antingen lågriskområde 
eller normalriskområde. Detta innebär generellt att åtgärder för att komma tillrätta med 
radonrisken kräver små insatser. 

Planområdets centrala och huvudsakligen skogbevuxna höjdparti väster om riksväg 55 vilar 
på morän med inslag av urberg samt omges i princip av lera västerut, mot Mälaren och 
Eldsundsviken. Kasernområdet vilar i huvudsak även det på morän med inslag av urberg; 
söder om kasernområdet består marken mest av urberg. Risk för ras och skred bedöms kunna 
föreligga i anslutning till Eldsundsån och Eldsundsviken, vilket i så fall kräver mer 
omfattande grundläggningsåtgärder för den bebyggelse som kan komma inom dessa områden. 

Förslag på åtgärder 
Planområdet undersöks mer i detalj beträffande radonrisk. Detta gäller särskilt byggnader och 
anläggningar som man avser att använda även i framtiden. 

Geotekniska undersökningar behöver sannolikt göras i anslutning till Eldsundsån och Eld-
sundsviken för att kunna bedöma risken för ras och skred. 
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Vatten 
Mälaren utgör dricksvattentäkt för cirka 1,5 miljoner människor idag fördelat på åtta större 
uttag för kommunal vattenförsörjning och ett 20-tal mindre anläggningar. Uttaget för dricks-
vattenförsörjning uppgår totalt till cirka 8 m³/s. Mälarens värde som vattentäkt, för den 
biologiska mångfalden, för fiske och för friluftsliv är beroende av att vattenkvaliteten är god.  
Strängnäsfjärden upphörde att vara ytvattentäkt under hösten 2009 och övergick sedan till att 
bli reservvattentäkt. Några grundvattentäkter har inte identifierats inom planområdet. 
Vatten fungerar ofta som transportmedel för föroreningar samt orsakar utsköljning av 
gödningsämnen och dylikt. Det är därför viktigt att dagvatten, det vill säga ytligt avrinnande 
regn- och smältvatten från grönytor, exempelvis naturmark och gräsytor, samt hårdgjorda 
ytor, exempelvis tak-, parkerings- och gatuytor, är så rent som möjligt innan det når grund-
vatten och/eller vattendrag.  

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) betyder att vattnet på något sätt ska renas innan 
det släpps ut i närmaste recipient. I detta fall är närmaste recipient Mälaren, alternativt 
Eldsundsån som i sin tur mynnar i Mälaren. LOD bygger på markens egen förmåga att samla 
upp, fördröja och rena vatten. Det bästa är när vattnet tas om hand och renas på många olika 
ställen istället för att samla allt vatten till en plats. Tanken bygger på att skapa ett trögt system 
där vattnet rinner fram sakta och infiltreras och renas i marken på väg mot vattendraget. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten fungerar generellt bäst på genomsläppliga jordar, typ 
sand- och moränjordar, där vattnet kan infiltreras och renas för att så småningom gå ner i 
grundvattnet. Sandjordar saknas inom planområdet, medan moränjordar generellt är liktydigt 
med de skogbevuxna partierna väster om riksväg 55. Tät glacial lera och postglacial finlera 
omger detta moränområde och här är möjligheterna mindre goda att infiltrera dagvatten.  
Planprogrammet anger i anslutning till Eldsundsån ett område, del av ett kärr, lämpligt för 
dagvattenhantering tillsammans med ett större område längs Mälaren. 
Verksamheter i vatten, det vill säga grävning, muddring, pålning etc. kommer enligt mark-
användningskartan att ske i relativt stor omfattning för att kunna anlägga exempelvis kajer, 
strandpromenader, båtplatser och eventuellt marint boende. 

Sedimentprovtagning har delvis utförts i Eldsundsviken. Analysresultaten påvisar påverkan 
från tidigare verksamheter. 

Förslag på åtgärder 
Planområdet undersöks mer i detalj för att finna genomsläppliga jordar, typ moränjordar, som 
är lämpliga för infiltration av dagvatten, samt vilka våtmarker som är lämpliga att ta emot 
dagvatten. 

På mindre genomsläppliga jordar är det eftersträvansvärt att skapa gräsbeklädda ytor och 
många diken för att vattnet ska ha en relativt lång väg över gräsbeklädnad innan det når en 
våtmark eller ett vattendrag. 

Områdena för dagvattenhantering studeras om de kan utformas med flera typer av dammar än 
bara sedimentationsdammar, samt hur vattnet via exempelvis olika typer av bäckar eller 
kanaler kan föras ut till Mälaren. Avsikten med detta är att inte bara skapa en fungerande 
reningsanläggning, utan att också kanske kunna skapa ett vattenlandskap som är värdefullt för 
växt- och djurliv samtidigt som det har visuella och rekreativa värden. 
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Innan anläggningar för dagvattenhantering, småbåtshamn, marina etc. anläggs bör det säker-
ställas att dessa verksamheter ej hindrar eller motverkar eventuell efterbehandling av 
förorenade områden.  

Dagvattenhanteringen planeras ske i avskilda kulvertar/kanaler genom det identifierade 
riskområdet Parkering för värnpliktiga med eventuellt begravda bilvrak. Detta innebär bland 
annat att föroreningssituationen inom det riskområdet måste vara utredd och eventuella 
åtgärder genomförda på sådant vis att det säkerställs att objektet ej medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön i området eller omgivningen. Spridning av 
föroreningar måste undersökas och eventuellt åtgärdas oavsett vilken markanvändning som 
sker på riskområdet eftersom det är omgivande miljö som är skyddsobjektet vid den aspekten.   
Följder av verksamheter i vatten måste klargöras genom kompletterande undersökningar och 
utredningar vilka rekommenderas bli utförda omgående, innan detaljplaneläggning. Särskilt 
viktigt är det att utreda belastning till, och föroreningssituationen i, Eldsundsån och Eldsunds-
viken. Det är också viktigt, med tanke på strandpromenad och eventuellt marint boende, att få 
föroreningssituationen klarlagd inom planprogrammets hela strandområde. 

Vattenverksamhet hanteras i ett exploateringsskede i sin enklaste form som en Anmälan om 
vattenverksamhet, men i de flesta fall krävs sannolikt Tillstånd till vattenverksamhet (miljö-
dom). Ett vattendomsförfarande med olika inventeringar och utredningar har inletts och ett 
församråd har hållits med representanter från länsstyrelsen, Vasallen, Strängnäs miljökontor 
och Sweco (2009-04-23). Tillståndsprocessen pågår parallellt med detta programs plan-
process. 

Vägtrafikbuller 
Trafiken på Vansövägen väster om riksväg 55 beräknas öka från cirka 2 000 fordon per 
årsmedeldygn till cirka 5 800 fordon. Detta innebär att bullerstörningarna för boende i 
Eldsund kommer att öka och trots att de tre bostäderna ligger högt ovanför vägen kan 
kompletterande bullerdämpande anordningar komma att behövas för att inte överskrida 
riktvärden för god boendemiljö. 
Trafiken på riksväg 55 är idag cirka 5 500 fordon per årsmedeldygn. När föreslagen 
bebyggelse med boende och verksamheter genomförts har trafikmängden beräknats uppgå till 
cirka 16 000 fordon söder om Vansö trafikplats och cirka 7 600 fordon norr om trafikplatsen. 
Där riksvägen kommer in i planområdet söderifrån vid trafikplatsen går den in i en skärning, 
vilket minskar trafikbullerspridningen. I ungefär 700 meter norrut ligger vägen i skärning för 
att därefter direkt övergå i en cirka 350 meter lång bank tills bron över Strängnäsfjärden tar 
vid. Detta innebär i princip också att bullret kommer att spridas som mest längs det vägavsnitt 
som ligger på bank. Bullerberäkningar visar att med ett två meter högt bullerdämpande plank 
längs riksväg 55 kommer de föreslagna bostadsområdena nordväst om vägen sannolikt att 
klara riktvärden för god boendemiljö.  

Under förutsättning att resandemönster och fordonstyper även i framtiden blir ungefär som 
idag kommer Regementsgatan att få en ökad trafikmängd, från cirka 2 000 till cirka 8 900 
fordon öster om P10 fram till Skogsvägen. Uppskattningsvis faller alla de bostadshus 
(närmare 40 stycken) som idag ligger mer eller mindre i direkt anslutning till gatan också helt 
eller delvis inom område där ekvivalent bullernivå överskrider 55 dBA (riktvärde för god 
boendemiljö beträffande buller utomhus). Uppskattningen bygger på en förenklad beräkning 
där vägen antas vara rak samt att vägen och omgivande mark ligger i samma nivå, det vill 
säga marken är plan. Beräkningen är genomförd för hastigheten 50 km/tim och med 5 % tung 
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trafik. Gränsen för 55 dBA ligger med dessa förenklingar på cirka 31-35 meters avstånd från 
vägmitt. 
För jämförelsens skull kan nämnas att för ett bostadshus som ligger cirka 15 meter från väg-
mitt innebär trafikökningen från 2 000 fordon till 9 500 fordon per årsmedeldygn en ökad 
ljudnivå från 56 dBA till 63 dBA.  

För övrigt bedöms inte befintligt eller nytt huvudgatunät för genomfartstrafik med en års-
medeldygnstrafik om högst 3 800 fordon innebära behov av omfattande bullerdämpande 
åtgärder. Alternativ ny länk för huvudgatunät med genomfartstrafik via Kasernskogen mot 
Eskilstunavägen/Skogsvägen med en årsmedeldygnstrafik om 600 fordon bedöms inte ge 
upphov till bullerdämpande åtgärder. 

Förslag på åtgärder 
Under det fortsatta arbetet med detaljplaner utreds behovet av bullerdämpande anordningar i 
allmänhet och längs riksväg 55 i synnerhet. I det sammanhanget är det särskilt viktigt att 
önskemål/krav om eventuell bullerdämpning ställs mot de kvaliteter som finns i att exponera 
större eller mindre delar av planområdet för trafikanter i båda färdriktningarna på riksvägen, 
men särskilt för sydfarande trafikanter. Det är också särskilt viktigt att önskemål/krav om 
eventuell bullerdämpning ställs mot de kvaliteter som planområdets exponerade läge har i 
allmänhet och som dess kulturvärden har i synnerhet; bullerdämpande åtgärder kan exempel-
vis förutom bullerdämpande plank även vara hastighetssänkning, isolering av fasader, 
skärmar kring uteplatser och byte till fönster med hög ljudreduktion 
För Regementsgatan ska en särskild utredning göras där behovet av eventuellt kompletterande 
bullerdämpande anordningar ställs mot de kvaliteter som gaturummet har idag; gaturummet 
kan lätt bli ett mindre tilltalande stadsbildselement om det här och där begränsas av buller-
dämpande plank. 

Riksväg 55 – primär transportväg för farligt gods 
Riksväg 55 genom P10-området är av Länsstyrelsen, i samråd med Trafikverket och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utpekad som primär transportväg för 
farligt gods. Detta innebär att sådana transporter i första hand ska ske på denna väg. 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana egenskaper att 
de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en 
transport. Farligt gods kan delas in i nio klasser samt några undergrupperingar. Den vanligaste 
typen av farligt gods är klass 3, brandfarliga vätskor. Till klass 3 hör exempelvis bensin, 
diesel och metanol. En vätska benämns brandfarlig då den avger ångor som kan antändas och 
det är inte vätskan utan ångorna som brinner. Skyddsavståndet för brandfarliga vätskor kan 
initialt sättas till 50 meter. 
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av MSB genomfört en kartläggning av farligt 
godstransporter i Sverige under september månad 2006. Kartläggningen omfattar transporter i 
Sverige på väg, järnväg, till sjöss och i luften. Resultatet visar endast tendenser av hur 
transporterna sker och ska inte betraktas som den absoluta sanningen. Resultatet påverkas av 
ett antal antaganden och osäkerheter; bland annat har alla företag som transporterar farligt 
gods inte deltagit i undersökningen. Dessutom kan säsongsvariationer påverka resultatet.  

Enligt denna studie transporterades 100 - 33 000 ton farligt gods utmed riksväg 55, vilket 
exempelvis kan jämföras med 165 000 - 200 000 ton på E18 mellan Västerås och Hallsta-
hammar. 
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Länsstyrelsen i Södermanlands län rekommenderar att en riskanalys ska upprättas för 
bebyggelselokalisering närmare än 150 meter från väg som rekommenderas för farligt gods.  

 
 
 
 

 
 
Svarta linjer markerar inom vilken avstånd (150 meter på ömse sidor om väg 55) riskanalys 
rekommenderas. 
 
Förslag på åtgärder 
Under det fortsatta arbetet med detaljplaner upprättas en riskanalys inom ett område av 150 
meters avstånd på ömse sidor om riksväg 55 där den reella risknivån fastställs och 
kompletterande skyddsåtgärder redovisas och värderas. 

Det generella bebyggelsefria avståndet för ej detaljplanerat område utmed riksväg 55 är 
utökat till 30 meter. Andra faktorer såsom risk vid transporter med farlig gods och höga 
bullernivåer kan dock innebära ett längre avstånd än så är önskvärt för att åstadkomma en god 
bebyggd miljö. 

Riksväg 55 
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Luft 
Planprogrammet medför ökad trafik men inte i sådan omfattning att luftkvaliteten kan komma 
att försämras på något avgörande sätt. Inte heller medger planprogrammet någon tung 
industriverksamhet som skulle kunna försämra luftkvaliteten. De topografiska förhållandena 
är också sådana att ”genomluftning” alltid kommer att ske; sammantaget innebär detta små 
konsekvenser för luftmiljön. Några miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas, dock 
har inga beräkningar gjorts. 

Förslag på åtgärder 
- 

Klimatfaktorer 
I Mälardalen är den förhärskande vindriktningen över året sydvästlig (cirka ¼ under den tid 
som det blåser), men även sydliga vindar är vanligt förekommande. Planområdet är från 
denna synpunkt välbeläget då stora delar av det skyddas genom terrängformer och vegetation, 
samtidigt som en hel del bebyggelse föreslås ligga i skog. 

Den näst vanligaste vindriktningen (cirka 15 % under den tid som det blåser) är nordlig. 
Strängnäsfjärden norr om planområdet är så bred att vindarna relativt ostört kan komma in 
över området. Om strandskogen tas bort i alltför stor omfattning blir särskilt den bebyggelse 
som föreslås på öppen mark exponerad för dessa vindar. 

Mälaren utgör en temperaturutjämnande faktor vilket gör att planområdets sjönära läge med-
för att vintertemperaturen blir något högre än längre in i landet. Sannolikheten är dock stor att 
fuktig och ”rå” luft bidrar till ett mindre gynnsamt klimat på de låga, öppna och flacka ytorna 
inom Kasgarängen, Skjutbanegärdet och dalstråket längs Eldsundsån, både vinter- och 
sommartid. 
Det finns idag alla skäl att skapa beredskap för vattenståndsförändringar som kan orsakas av 
ett varmare klimat. Översvämningskartor för Mälaren har därför av Klimat- och sårbarhets-
kommittén producerats för två nivåer. Dessa nivåer motsvarar ett vattenstånd med 100 års 
återkomsttid respektive beräknat högsta vattenstånd; se figur följande sida. För Mälaren gäller 
enligt Klimat- och sårbarhetskommitténs betänkande restriktioner för byggande under + 2,66-
meters kurvan till dess att urtappningsmöjlighet finns vid Stockholm, kanske om cirka 10 år. 
Enligt Länsstyrelsens rekommendationer bör det i områden som hotas av 100-årsflöde inte 
tillkomma någon bebyggelse alls, med undantag för enklare byggnader som garage och uthus. 
I områden som hotas av högsta dimensionerande flöde kan samhällsfunktioner av mindre vikt 
lokaliseras. Exempel på detta är byggnader av mer robust konstruktion, vägar med förbifarts-
möjligheter, enstaka villor samt mindre industrier med obetydlig eller liten miljöpåverkan. 
Endast i områden som inte hotas av 100-årsflöden eller högsta dimensionerande flöde bör 
riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt lokaliseras. Detta kan vara offentliga 
byggnader, industrier med stor miljöpåverkan eller andra industriområden samt sammanhållen 
bostadsbebyggelse. 

Som framgår av figuren kan föreslaget bostadsområde enligt markanvändningskartan på delar 
av Kasgarängen komma att hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerande vattenflöde. 
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Översvämningsrisker 
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Förslag på åtgärder 
För att inte exponera bebyggelsen som föreslås på öppen mark på Skjutbanegärdet för framför 
allt nordliga vindar sparas strandskogen i största möjliga omfattning. 

För att inte exponera bebyggelsen som föreslås på öppen mark på Kasgarängen för framför 
allt östliga vindar sparas strandskogen i största möjliga omfattning. 

För att byggnader inte ska komma till skada vid höga vattenstånd i Mälaren bör det i 
kommande detaljplaner bland annat föreskrivas att inga källare får byggas under + 2,66 meter, 
att konstruktioner ska tåla enstaka översvämningar, att färdigt golv ska ligga över + 2,66  
meter, att markuppfyllnad ska göras, att det under alla förhållanden ska finnas möjlighet för 
exempelvis räddningstjänsten att komma fram till byggnader etc. Nivån + 2,66 meter bör 
också gälla för att anslutning med självfall till allmänna spill- och dagvattenledningar ska 
tillåtas; för nivåer lägre än denna krävs pumpning från byggnaderna. 
För föreslagen bebyggelse på Kasgarängen kan exempelvis marken höjas och formas som en 
”vall” mot Mälaren. 

Landskaps- och stadsbild 
Stora delar av planområdet är mer eller mindre synligt för trafikanter på bron över Strängnäs-
fjärden, speciellt för de trafikanter som är på väg söderut. Mot väster tydliggörs idag 
strandskog följd av öppna ytor, med inslag av högre vegetation, samt skog – här kommer i 
framtiden bostadsbebyggelse med inslag av bibehållen vegetation att exponeras bakom en 
mer eller mindre bred strandskog. Mot sydöst tydliggörs idag bakom skog och strandskog, 
tillsammans med smärre öppna ytor, framför allt kasernområdet och den bortomliggande 
staden - här kommer i framtiden framför allt det vägnära verksamhetsområdets bebyggelse att 
exponeras. 
Trafikanter från söder har idag en tilltalande vy upp mot Eldsundsområdet i väster förutom 
utblicksmöjligheter mot det mer karaktärslösa tidigare skjut- och hinderbaneområdet i öster. I 
höjd med Vansövägen övergår banken till skärning och det är inte förrän vägen återgår till 
bank, i höjd med verksamhetsområdet, som utblicksmöjligheter återkommer. 
I hur pass stor omfattning trafikanter kommer att kunna se ut över det framtida P10-området 
avgörs delvis av var bullerdämpande skärmar placeras, och hur dessa skärmar utformas. I det 
sammanhanget är det särskilt viktigt att önskemål om eventuell bullerdämpning ställs mot de 
kvaliteter som finns i att exponera området för trafikanter i båda riktningarna, men särskilt för 
sydfarande trafikanter. 

Verksamhetsområden är idag mycket vanliga i anslutning till tätorternas infartsvägar. Det är 
också mycket vanligt att respektive verksamhet söker exponera sig genom iögonfallande 
arkitektur och skyltning - det blir viktigt att i detaljplaneskedet utforma bestämmelser som 
ställer krav på gestaltningen. Längs riksväg 55 i anslutning till Vansökorset och längre norrut, 
längs vägens östra sida, anger planprogrammet ett område med blandad eller alternativ 
användning; eventuellt kan det här bli handel, bilservice eller annan verksamhet av service-
karaktär. I det fall det är möjligt kommer sannolikt en hel del befintlig bebyggelse att bevaras. 
Möjligheter finns att utforma området så att det ger ett positivt intryck för trafikanter som via 
riksväg 55 passerar, eller kommer till, Strängnäs. 

Från Strängnäsfjärden väster om bron förändras landskapsbilden i måttlig omfattning. I 
huvudsak lågt hållen bebyggelse kommer att synas här och där ovanför strandskogens träd-
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toppar. Förändringen kommer att bli större öster om bron där strandpromenaden tillsammans 
med eventuellt marint boende ligger i strandkanten samtidigt som bebyggelse ansluter direkt 
bakom stranden. Denna förändring är en följd av en medveten strategi där de centrala delarna 
runt Eldsundsviken utvecklas till ett stadsdelscentrum med marina inslag och på så sätt blir ett 
komplement till den gamla stadskärnan. Komplementet avser dels handelsområden för sådana 
verksamheter som av olika skäl inte kan beredas plats inom den gamla stadskärnan, dels som 
servicecentrum för bostadsbebyggelsen inom området och de framtida bostadsområdena norr 
om riksväg 55. 
Ett eventuellt marint boende vilket gränsar mot bostäder, inom norra delen av planområdet, 
kan medföra ett mycket smalt område för strandpromenaden och därmed också små 
möjligheter till rumslig avgränsning mellan de olika boendeformerna samt för strand-
vegetation. 
Det finns många landskapselement inom planområdet - terrängformer, bergbranter, forn-
lämningar, solitära träd och liknande. Dessa kan i många fall vara av värde för stadsbilden 
som gestaltande element, ge en förankring bakåt i tiden och även få en funktion i utemiljön. 
Finns vetskapen om var dessa objekt är belägna finns också möjligheten att värdera dem i det 
fortsatta detaljplanearbetet. 

Förslag på åtgärder 
Under det fortsatta arbetet med detaljplaner utreds behovet av bullerdämpande anordningar 
längs riksväg 55, och behovet av bullerskydd ställs mot önskemål om tilltalande utblicks-
möjligheter för trafikanter. Genomsiktliga skärmar kan vara ett sätt att uppnå viss buller-
dämpande effekt samtidigt som utblickar i viss omfattning kan erhållas. 
Det är i bygglovgivningen som krav kan ställas på exempelvis arkitektur, färgsättning och 
skyltning av bland annat verksamhetsområden. Ett i samband med detaljplanen upprättat 
program för dessa krav kan vara ett sätt att hantera frågorna. 

Landskapselement som kan vara värdefulla, exempelvis mindre terrängformer, solitära träd 
och större stenblock, mäts in eller registreras på annat lämpligt sätt inför kommande detalj-
planearbete. 
Största möjliga bredd på strandområdet mellan bostäder och eventuellt marint boende bör 
eftersträvas. 

Bebyggelse och andra materiella tillgångar 
Kasernområdet med sina bevarandevärda och kulturhistoriskt intressanta byggnader utgör en 
mycket stor kvalitet inom planområdet. Dessa behandlas i en särskild MKB för kulturmiljö-
värden.  

De bostäder som finns i byn Eldsund kommer enligt markanvändningsplanen att bibehållas. 
Likaså inordnas dagens bro över/port under riksväg 55 och många vägavsnitt i planen. Detta 
är en god hantering av materiella tillgångar. 

Det finns inom området i övrigt en hel del byggnader i form av garage, verkstäder, förråd, 
övningshallar, tvättanläggningar etc. förutom några bostadshus. Skjutbanor, vatten- och av-
loppsledningar, vägar och broar/portar är andra exempel på anläggningar. Läget beträffande 
dessa anläggningar är mer oklart, då de från fall till fall är oanvända, uthyrda, nedgångna eller 
kanske inte möjliga att använda i något annat sammanhang än ett militärt. 
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Markanvändningsplanen reserverar ett antal områden, där generellt de mest moderna och väl-
bevarade byggnaderna ligger, som exempel på områden med blandad eller alternativ 
användning med inriktning mot bostäder eller verksamhetsområden. Detta innebär att de kan 
komma att användas i något annat sammanhang, sannolikt efter kanske mer eller mindre 
omfattande ombyggnader, och utgör därför också i så fall även de exempel på god hantering 
av materiella tillgångar.  

Förslag på åtgärder 
Alla befintliga byggnader, oavsett om de idag har en för ändamålet lämplig användning eller 
ej, alternativt inte används alls, inventeras och värderas etc. så att kunskapen finns hur de kan 
hanteras i ett detaljplaneskede när detta blir aktuellt. 

Kulturmiljövård 
De delar av kasern- och regementsområdet som ligger inom riksintresseområdet föreslås bli 
kompletterade med ”Bostäder på tidigare skogsmark”, ”Bostäder på öppen mark” eller utgör 
”Exempel på område med blandad eller alternativ användning”. 

I ”Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden Kasernområdet P10 Strängnäs” 
studeras fem exploaterings- eller bevarandealternativ, tillsammans med ett nollalternativ. Vid 
sammanvägning av alternativen är det ”Alternativ 3:1 Bevarande/måttlig exploatering” som 
bäst motsvarar kraven på anpassning till nya funktioner och användning samtidigt som det 
inte bedöms utgöra en påtaglig skada för riksintresset. Alternativet innebär tillbyggnader på 
vardera sidan om kanslihuset, ombyggnad av norra kasernerna till bostäder och en bevarad 
byggnad av husen på ekonomiområdet. Att bevara en av ekonomiområdets byggnader bedöms 
ge frihet vid planering av resterande omgivningar och samtidigt ge en referens åt regementets 
mindre statusfyllda aktiviteter. 
Lämningarna efter det gamla torpet, RAÄ 436, samt stensättningen, RAÄ 363, ligger inom 
”Bostäder på tidigare skogsmark” varför möjligheterna är goda att bevara dessa i den nya 
boendemiljön.  

Kvaliteterna inom Eldsund, RAÄ 361, inklusive RAÄ 369, 397 och 430, bedöms kunna bestå 
då ingen förändrad markanvändning föreslås. Det är viktigt att tillkommande bebyggelse i 
väster, ”Bostäder på öppen mark”, och norr, ”Bostäder på tidigare skogsmark”, inte blir för 
påträngande eller dominerande. 

Stensättningarna RAÄ 128:1-3 och 137:1 i västra delen av området ligger inom ”Bostäder på 
tidigare skogsmark” respektive ”Bostäder på öppen mark”. Möjligheterna är stora att de, om 
länsstyrelsen så skulle förorda, kan bli ett positivt inslag i bebyggelsemiljön.  
Gravarna öster om trafikplatsen, RAÄ 440 och 138:1, bedöms vara fysiskt skyddade genom 
sina lägen inom ”Grönområde”. 
Befästningsanläggningarna, de troliga skyttevärnen RAÄ 437, 432, 433, 438, 431 och 434 i 
södra kanten av planområdet, eller strax utanför, ligger inom ”Grönområde”. Inget talar därför 
mot att de inte kan bevaras.  
Skålgropen, objekt 3/RAÄ 483, ligger inom ett område markerat för ”Bostäder på tidigare 
skogsmark”. Under förutsättning att ny bebyggelse inte blir för påträngande kan forn-
lämningen bli ett positivt inslag i boendemiljön. 

Fyndplatserna för järnyxa, RAÄ 402, och flinta, RAÄ 427, ligger båda inom ”Exempel på 
områden med blandad eller alternativ användning”. 
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Exploateringsförslaget bedöms sammantaget innebära betydande miljöpåverkan för kultur-
miljövården eftersom ett så stort område, delvis av riksintresse och delvis med osäker 
kunskap om fornlämningsbeståndet framför allt väster/norr om riksväg 55, tas i anspråk för 
bebyggelse och infrastruktur. 

Förslag på åtgärder 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för kasernområdet ovan ska förändringar i den 
välbevarade miljön utanför före detta huvudingången, Storgärdet, alltid ses i ett sammanhang 
med regementsområdet, detsamma gäller den fortsatta utbyggnaden mot nordväst som ska ta 
hänsyn till att regementet är huvudpunkten som bebyggelsen utgår från. I framtiden kommer 
regementet att bli som en nod mellan Strängnäs gamla stad och den nya stadsdelen som 
kommer att växa fram på det före detta övningsfältet åt nordväst. Kasernbyggnaderna 
kommer då att bli mötesplatsen mellan det gamla och det nya där regementet symboliserar 
kontinuiteten mellan dem. Det blir då viktigt att visa att det konverterade området bär med sig 
det äldre byggnadsarvet i den nya användningen. 

En följd av den arkeologiska utredningen är att länsstyrelsen i sin bedömning framför att 
tillstånd måste prövas hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § enligt lag (1988:950) om kultur-
minnen med mera (KML), om exploatering planeras i närheten av gravarna RAÄ 138 och 440, 
samt hällristningen objekt 3/RAÄ 483. Målet är enligt länsstyrelsen att dessa ska kunna 
bevaras på ett lämpligt sätt, i samklang med den aktuella exploateringen. Vidare framförs 
behovet av marinarkeologiska insatser vid Eldsundsviken, RAÄ 368, spärranordning med 
ekstammar, inför muddring och planering av småbåtshamn. En särskild utredning av området 
genomfördes 2009, men sedimentationen och den snåriga terrängen intill strandlinjen gjorde 
att lämningar av äldre karaktär inte gick att hitta.  
Vad gäller de militära lämningarna, befästningsanläggningarna, och de sentida bebyggelse-
lämningarna vill länsstyrelsen, trots att de inte har något lagligt skydd enligt KML, ändå 
samråda med kommunen vid ett selektivt bevarande av dem. 

Länsstyrelsen beslutar om fornlämningarnas fornlämningsområde. För samtliga forn-
lämningar gäller att dessa i första hand bör bevaras tillsammans med ett fornlämningsområde, 
så kallat skyddsområde. Om den tillkommande bebyggelsen exempelvis blir för kompakt kan 
länsstyrelsen i vissa fall bedöma att det inte är meningsfullt att bevara en fornlämning. Läns-
styrelsen kan i så fall besluta om en för- eller slutundersökning av fornlämningen, varefter 
marken blir tillgänglig för exploatering. 

Väster/norr om riksväg 55 är kunskapen dålig beträffande fornlämningar. Länsstyrelsen 
bedömer (samrådsyttrande 2010-09-17) att det här kan finnas ytterligare fornlämningar som 
idag är okända, exempelvis boplatser från järnåldern. Därför begär länsstyrelsen att en 
arkeologisk utredning ska genomföras av den resterande delen av planprogramdelen för att ta 
reda på om okända fornlämningar kommer att beröras. 

Rekreation och friluftsliv 
Markanvändningskartan ändrar markanvändning, och därmed också möjliga natur- och 
kulturvärden, inom en del av området ”Mälaren med öar och strandområden”.  
Konsekvenserna för turismen och friluftslivets bedöms dock vara av ringa omfattning, då 
såväl land- som vattenburna upplevelser och aktiviteter av större värde saknas. 
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För sjöfarande förbättras tillgängligheten genom den kajplats som är placerad ungefär under 
bron över Strängnäsfjärden. Öster om riksvägen förbättras tillgängligheten då delar av 
strandområdet föreslås bli kajområden. 

Kasgarängens tillfälliga odlingslotter och agilitybana kommer att försvinna. Badplatsen är 
däremot redovisad i markanvändningskartan. 

Motionsspåret i Kasernskogen, P10-spåret, bedöms inte behöva påverkas av föreslagen 
exploatering; tillfarten från norr kan samordnas med så kallat ”Grönt stråk”. Motionsspåret i 
Storgårdsskogen kommer inte att kunna vara kvar i sin nuvarande sträckning. 
Nuvarande skogsområden försvinner, med undantag av två större strandnära grönområden, 
som möjliga rekreationsområden. Eventuellt kvarvarande mindre skogspartier kan i framtiden 
komma att fungera som närrekreationsområden.  

Den del av Tingstuhöjdens naturreservat som ligger inom planområdet föreslås som 
”Grönområde”. Reservatet består huvudsakligen av ett bergigt skogsområde med morän och 
lera i stråk mellan bergen. Genom närheten till Strängnäs utnyttjas Tingstuhöjden i stor 
utsträckning som exkursionsområde av skolor och föreningar samt som motions- och 
utflyktsmål av allmänheten; här finns både elljusspår och cykelvägar. Enligt reservats-
föreskrifterna är det bland annat förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd anlägga väg. 

Det är vanskligt att försöka bedöma användningen av Tingstuhöjdens naturreservat mot 
bakgrunden av ett utbyggt P10-område. Sannolikt kommer naturreservatet att fungera som 
närrekreationsområde för nya boende väster och söder (Kasernskogen) om kasernområdet. 
Håller sig de besökande huvudsakligen till ett tidigare elljusspår, vägar och stigar kommer 
reservatet inte att utsättas för något mer omfattande ökat slitage, och kan därmed också även i 
framtiden fungera som utflyktsmål för exempelvis skolor och föreningar. Om en ny länk för 
huvudgatunätet med genomfartstrafik dras i östra kanten av reservatet, torde detta genom 
företrädesvis intrång och buller komma att minska trivselvärdet samt oskyddade trafikanters 
trygghet, trivsel och framkomlighet. Resultatet i det senare fallet skulle kunna bli lägre 
nyttjandegrad, vilket i och för sig kanske är positivt avseende slitage men inte är i 
överensstämmelse med reservatstanken. 

Förslag på åtgärder 
Värdefulla områden för rekreation och friluftsliv, exempelvis Tingstuhöjdens naturreservat, 
kan förberedas för fler besökande genom förstärkning av fältskikt där förutsättningar finns, 
anläggande av fler stigar etc. 
Ytor som kan komma att bli intressanta för närrekreation, exempelvis bibehållna åkerholmar 
och fornlämningsområden, bör snarast förberedas på ökat slitage genom skogliga åtgärder 
som gallring etc. för att förstärka fältskiktet. 

Dagens motionsspår i Storgårdsskogen läggs i ett västligare läge. 
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7. Betydande miljöpåverkan 
 
Konsekvensbeskrivningen pekar på följande miljöaspekter inom vilka enskilda åtgärder 
bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan om inte rätt åtgärder för att undvika, 
minimera och begränsa miljöpåverkan genomförs: 
 

 Naturmiljö - Exploateringsförslaget bedöms sammantaget innebära betydande 
miljöpåverkan på naturmiljön eftersom ett så stort tidigare oexploaterat naturområde 
tas i anspråk för bebyggelse och infrastruktur. 

 
 Föroreningar - Den redan idag kända föroreningssituationen bedöms innebära 

betydande miljöpåverkan, och med största sannolikhet kommer denna miljöpåverkan 
inte att ha minskat efter erforderliga fortsatta undersökningar och utredningar 

 
 Kulturmiljö - Exploateringsförslaget bedöms sammantaget innebära betydande 

miljöpåverkan för kulturmiljövården eftersom ett så stort område, delvis av riks-
intresse och delvis med osäker kunskap om fornlämningsbeståndet framför allt 
väster/norr om riksväg 55, tas i anspråk för bebyggelse och infrastruktur. 
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8. Uppföljning och övervakning av åtgärder 
Enligt Miljöbalken 6:12 ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen medför. 

Naturmiljö  
Platser för rödlistade och fridlysta arter, eller andra hänsynskrävande arter, registreras samt 
åkerholmar och solitära ekar mäts in så att man med säkerhet vet var de finns inför det 
fortsatta detaljplanearbetet. 
En åtgärds- och skötselplan för bevarade naturområden/bevarad vegetation tas fram i samband 
med detaljplanearbetet. 
Balanseringsprincipen ska användas för att minimera en negativ effekt på miljön eller 
landskapsbilden vid planeringen och redovisas i planbeskrivningen under konsekvenser av 
planens genomförande. 

Inför den särskilda MKB som tas fram för respektive vattendomsansökan ska kunskapsunder-
laget öka genom inventering av växt- och djurliv på land och i vatten inom strandområdet, 
föroreningar i bottensediment etc. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten 
  

Föroreningar 
När föreslagna undersökningar och utredningar avseende föroreningar genomförts kan utifrån 
behov av riskreduktion utarbetas krav på åtgärder/kontroller som kan användas till att villkora 
bygglov i detaljplanen. 
Om bedömningen visar att spridning och exponeringsrisker ej är akuta och om ingen fri fas 
föreligger kan eventuella efterbehandlingsåtgärder utföras i takt med utbyggnad under 
exploateringsskedet. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten i samarbete med miljöenheten 
 

Mark 
Geotekniska undersökningar ska göras i anslutning till Eldsundsån och Eldsundsviken för att 
kunna bedöma risken för ras och skred i samband med detaljplaneläggning. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten 
 

Vatten 
För att intentionerna i FÖP Strängnäs stad - Härad, vad gäller utvecklingsstrategin ”staden 
runt fjärden”, ska bli verklighet krävs ett vattendomsförfarande för att de anläggningar och 
marinor som behövs i den nya stadsdelen ska kunna planeras i kommande detaljplaner.  
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Ett förfarande med olika inventeringar och utredningar har inletts och ett församråd har hållits 
med representanter från länsstyrelsen, Vasallen, Strängnäs miljökontor och Sweco (2009-04-
23). Tillståndsprocessen pågår parallellt med detta programs planprocess. 

Inför samtliga vattendomsförfaranden ska föroreningssituationen i P10 område beaktas. Detta 
innebär exempelvis vid ansökning inom områden nedströms kända riskområden. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten 
 

Riksväg 55 – primär transportväg för farligt gods 
Länsstyrelsen i Södermanlands län rekommenderar att en riskanalys ska upprättas för 
bebyggelselokalisering närmare än 150 meter från väg som rekommenderas för farligt gods. 
Under det fortsatta arbetet med detaljplaner upprättas en riskanalys inom ett område av 150 
meters avstånd på ömse sidor om riksväg 55 där den reella risknivån fastställs och 
kompletterande skyddsåtgärder redovisas och värderas. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten i samarbete med miljöenheten 
 

Vägtrafikbuller 
Under det fortsatta arbetet med detaljplaner ska behovet av bullerdämpande anordningar i 
allmänhet och längs riksväg 55 i synnerhet utredas. I det sammanhanget är det särskilt viktigt 
att önskemål/krav om eventuell bullerdämpning ställs mot de kvaliteter som finns i att 
exponera större eller mindre delar av planområdet för trafikanter i båda färdriktningarna på 
riksvägen, men särskilt för sydfarande trafikanter. Det är också särskilt viktigt att 
önskemål/krav om eventuell bullerdämpning ställs mot de kvaliteter som planområdets 
exponerade läge har i allmänhet och som dess kulturvärden har i synnerhet. 
För Regementsgatan ska en särskild utredning göras där behovet av eventuellt kompletterande 
bullerdämpande anordningar ställs mot de kvaliteter som gaturummet har idag; gaturummet 
kan lätt bli ett mindre tilltalande stadsbildselement om det här och där begränsas av buller-
dämpande plank.  

Ansvar 
Plan- och byggenheten 
 

Klimatfaktorer 
För att byggnader inte ska komma till skada vid höga vattenstånd i Mälaren bör det i 
kommande detaljplaner bland annat föreskrivas att inga källare får byggas under + 2,66 meter, 
att konstruktioner ska tåla enstaka översvämningar, att färdigt golv ska ligga över + 2,66 
meter, att markuppfyllnad ska göras, att det under alla förhållanden ska finnas möjlighet för 
exempelvis räddningstjänsten att komma fram till byggnader etc. Nivån + 2,66 meter bör 
också gälla för att anslutning med självfall till allmänna spill- och dagvattenledningar ska 
tillåtas; för nivåer lägre än denna krävs pumpning från byggnaderna. 
Plan- och byggnämnden har antagit ett gemensamt dokument för planering, bygglov- och 
bygganmälan med klargjorda riktlinjer angående hur översvämningsfrågorna ska beaktas. 
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Ansvar 
Plan- och byggenheten 
 

Landskaps- och stadsbild 
Det är i bygglovgivningen som krav kan ställas på exempelvis arkitektur, färgsättning och 
skyltning. Ett i samband med detaljplanen upprättat program för dessa krav kan vara ett sätt 
att hantera frågorna. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten 
 

Kulturmiljövård 
Pågående och kommande ombyggnationer, kompletteringar och detaljplaner ska inom 
kasernområdet och dess närhet följa de riktlinjer som beskrivs i denna MKB och i den 
särskilda MKBn för kulturmiljön inom kasernområdet. Detta för att läsbarheten och 
sambanden ska kunna bestå så att inte riksintresset påtagligt skadas efter omdaningen av 
kasernområdet till en viktig karaktärsskapande del i den moderna stadsdelen. 

Länsstyrelsen beslutar om fornlämningarnas fornlämningsområde. För samtliga forn-
lämningar gäller att dessa i första hand bör bevaras tillsammans med ett fornlämningsområde, 
så kallat skyddsområde. Om den tillkommande bebyggelsen exempelvis blir för kompakt kan 
länsstyrelsen i vissa fall bedöma att det inte är meningsfullt att bevara en fornlämning. Läns-
styrelsen kan i så fall besluta om en för- eller slutundersökning av fornlämningen, varefter 
marken blir tillgänglig för exploatering. 

Väster/norr om riksväg 55 är kunskapen dålig beträffande fornlämningar varför en 
arkeologisk utredning ska genomföras av den resterande delen av planprogramdelen för att ta 
reda på om okända fornlämningar kommer att beröras. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten 
 

Rekreation och friluftsliv 
Tingstuhöjdens naturreservat kan komma att utsättas för mer slitage, intrång och buller vilket 
försämrar värdet/attraktiviteten. Detta hålls under uppsikt och kan föberedas genom 
förstärkning av fältskikt där förutsättningar finns, anläggande av fler stigar etc. 

Ansvar 
Plan- och byggenheten 
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9. Hur bedömningen gjorts 
Bedömningen har inledningsvis skett med utgångspunkt från tillhandahållet underlagsmaterial 
som tagits fram av Strängnäs kommun, underlagsmaterial från kommunens hemsida samt 
GIS-material från Länsstyrelsen. 
Avgränsning har föreslagits efter inläsning av underlagsmaterial samt besök i fält. Senare har 
avgränsningen kompletterats efter Länsstyrelsens förslag om vad som ytterligare behöver 
redovisas. 

Kompletterande undersökning har utförts för att få fram naturvärden; detta redovisas i 
rapporten ”Naturinventering och naturvärdesbedömning”. I rapporten redovisas dels allmän 
naturinventering och bedömning av naturvärden och dels naturvärdesbedömning enligt metod 
utvecklad av Skogsbiologerna AB, 2004. 
Beträffande förorenad mark har inte ett komplett underlag rörande genomförda inventeringar, 
utredningar och undersökningar kunnat erhållas som underlagsmaterial för bedömningen. 
Överlämnat underlagsmaterial finns sammanställt i referenslistan tillhörande PM. Föro-
reningssituationen inom P10-området, daterad 2010-09-24. 
För att få en uppfattning om hur den framtida trafiken kan komma att påverka boende i 
Eldsundsområdet samt boende längs Regementsgatan har översiktliga beräkningar gjorts för 
bullersituationen. 

Sedan miljökonsekvensbeskrivningen påbörjades har Sörmlands museum utfört en arkeo-
logisk utredning av den del av programområdet som är belägen söder om riksväg 55. 
Länsstyrelsen har sedan (2008-10-10) inkommit till kommunen med bedömningar och 
upplysningar utifrån resultatet av utredningen som visar på förändrade förutsättningar och att 
vissa, tidigare påträffade, fornlämningar inte kunnat identifieras. 
Konsekvensbedömningen relaterar till nollalternativet/befintliga förhållanden men 
bedömningen tar också upp om markanvändningskartan uppfyller relevanta miljökvalitetsmål 
samt på vilket sätt övergripande mål och riktlinjer enligt FÖP Strängnäs stad - Härad uppfylls. 
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Sammanfattning 
Denna utredning har genomförts på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs 
kommun. Utredningen omfattar en prognos för framtida trafikflöden utmed både befintligt och 
planerat huvudgatunät runt P10-området. Utredningens slutsatser gäller för det förslag till 
bebyggelse och infrastruktur som varit utgångspunkt för arbetet. Som bas för beräkningarna 
har tidigare genomförd trafikflödesanalys för Strängnäs tätort använts.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Utredningen genomförs i samband med översiktsplanering av P10-området. Utredningen 
utförs för att klarlägga vad föreslagen utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden 
innebär med avseende på trafikarbete.  

1.2 Allmän uppdragsinformation 
Denna utredning har genomförts av Grontmij AB på uppdrag av Plan- och byggenheten, 
Samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs kommun. 

1.3 Syfte och metod 
Syftet med utredningen är att undersöka hur trafiken på huvudgatunätet runt P10-området 
påverkas av föreslagen utbyggnad av bostads- verksamhets- och handelsområden med 
föreslagna förändringar i huvudgatunätet.  
För utredningen har information och resultat från tidigare genomförda utredningar använts. 
Beräkning av trafikmängder har utförts enligt en metod med resvanor och befolkningsökning 
som bas. 

1.4 Avgränsning 
Utredningen omfattar beräkningar och uppskattningar av trafikmängder på föreslaget 
huvudgatunät runt P10-området. Beräkningen gäller en utbyggnad inom 10 år.  

2 Utredning 

2.1 Underlag för beräkningarna 
För beräkningarna har olika typer av information inhämtats. 

• Föreslagen utbyggnad med olika typer av målpunkter har tolkats utifrån 
samhällsbyggnadskontorets förslagsskisser. 

• Föreslaget huvudgatunät har tolkats utifrån samhällsbyggnadskontorets 
förslagsskisser. 

• Trafikmängderna som utgör bas i beräkningarna kommer från trafikflödesanalysen för 
Strängnäs tätort.  

2.2 Befolkning 
Enligt förslagsskissen ska en ny stadsdel här kallad "Norra staden" skapas på P10-området. 
Totalt bedöms invånarantalet bli ca 13-16 000 invånare när stadsdelen är fullt utbyggd. 
I området närmast Eldsundsviken, (söder om Väg 55),  förväntas folkmängden på sikt bli ca 
3-5000 invånare. Norr och väster om Väg 55 bedöms invånarantalet slutligen bli ca 7-11 000 
invånare.   
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2.3 Målpunkter 
Några av de viktigaste målpunkterna för Strängnäs invånare är: 

• Industriområdet utmed Mariefredsvägen 
• Butiker och arbetsplatser i centrum 
• Skolor och förskolor 
• Resecentrum 

 
Utbyggnad i föreslagen omfattning innebär att nya målpunkter skapas, exempel på nya 
målpunkter är: 

• Nya industri- och arbetsområden 
• Nytt handelscentrum 
• Nya skolor och förskolor 

 
Placeringen av nya målpunkter är mycket betydande för framtida trafikflöden. 
Handelscentrum placeras enligt skisserna i anslutning till väg 55. Det bedöms vara en 
mycket bra placering som skapar mindre trafikarbete genom den planerade stadsdelen än 
vad andra placeringar gör. Andra målpunkters placering och storlek är inte helt klar. 
Bedömningen vi gör är att ingen annan av målpunkterna blir av samma storlek som ett 
handelscentrum.  

3 Trafikflöden 

3.1 Beräkningar 
För att göra en bedömning av hur trafiken fördelas från ett nytt stadsdelscentrum i Kasgarn, 
och småhusbebyggelsen i Kasernskogen och på Övningsfältet använder vi oss av den 
modell som presenterades i trafikflödesanalysen för Strängnäs tätort.  
Tabellen nedan redovisar hur vi fördelat bilresorna per kategori och resmål. 
 
Tabell 1 Resvanebaserad fördelning 
 Arbetsresor: Inköpsresor: Fritidsresor: Totalt: 

 
Övnings- 

fältet 
Stadsdels-
centrum 

Externresor:       
Norr, Enköping 1 %  3 % 4 % 280 160 
Öster, S-holm +  
S-näs kransorter 

5,5 % 2,5 % 3 % 11 % 770 440 

Söder, Flen 1 %  3 % 4 % 280 160 
Väster, E-tuna 2,5 % 2,5 % 3 % 8 % 560 320 
       
Internresor:       
Centrala staden: 15 % 15 % 8 % 38 % 2660 1520 
Industriområden: 25 %   25 % 1750 1000 
Övriga lokala mål:  5 % 5 % 10 % 700 400 
       
Summa: 50 % 25 % 25 % 100 % 7000 4000 
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Förutom trafik från boende i området tillkommer även trafik som attraheras från andra 
stadsdelar. Huvuddelen av trafik med målpunkter i P10-området har räknats in redan i 
trafikflödesanalysen. Eftersom gatunätet och antalet nya bostäder ändrats sedan 
trafikflödesanalysen togs fram så tillkommer ganska mycket trafik i den här utredningen. 
Dessutom tillkommer trafik med målpunkt i stadsdelscentrum. Trafikflödena sammanställs i 
huvudriktningar i tabellen nedan. 
 
Tabell 2 Sammanställning trafikflöden från tillkommande bebyggelse 

 
 

Trafik från 
Övningsfältet 

Trafik från 
Stadsdelscentru

m 

Trafik utifrån 
med målpunkt i 

området: 

Trafik som 
tillkommer totalt: 

Riktning:     
Norr på Väg 55  280 160 250 690 
Söder på Väg 55 3640 2120 250 6010 
Öster mot centrum 3080 1520 400 5000 

 
Det totala beräknade trafikflödet består av det tillkommande flöde som beräknats ovan 
adderat med de trafikflöden som redovisas i trafikflödesanalysen. Flödena summeras i tabell 
3 nedan. 
 
Tabell 3 Trafikflöden på huvudgatunätet (ÅDT) 
 Länkbeskrivning Befintligt 

trafikflöde 
(2006) 

Tidigare  
beräknat 
trafikflöde 

Tillkommande 
beräknat 
trafikflöde 

Nytt  
beräknat 
trafikflöde 

Länk      
A  55an söder om Vansövägen 5200 9580 6010 15590 
B 55an norr om Vansövägen 5200 6865 690 7555 
C Vansövägen väster om 55an 2000 5750 - 5750 
D Södra vägen från övningsfältet - 2600 1750 4350 
E Norra vägen från övningsfältet - - 5250 5250 
F Regementsgatan öster om P10 2000 3925 5000 8925 

 
Hur trafiken som är gemensam med Regementsgatan fördelas förbi kasernområdet beror till 
stor del på hur huvudgatorna och till viss del lokalgatorna utformas där. 
Trafikflödena presenteras på karta i bilaga ”Huvudgatunät med beräknade trafikflöden”. 

3.2 Felkällor och variationer 
Beräkningarna i denna utredning bygger till stor del på statistik och antaganden. 
Exempel på osäkra variabler som påverkar resultatet mycket är:  

 
• Att den föreslagna utbyggnaden genomförs i sin helhet 
• Att föreslagna ombyggnader av gatunätet genomförs 
• Storlek och placering av nya målpunkter som arbetsplatser och handelscentrum 
• Vilken typ av verksamheter som etableras 
• Tillgång till kollektivtrafik 
• Tillgång till gång- och cykelvägar 
• Befolkningens resvanor 

 
Flera av dessa faktorer är beroende av varandra, sambanden är mycket komplexa. 
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4 Resultat och slutsatser 

Resultaten presenteras på karta i bilaga ”Huvudgatunät med beräknade trafikflöden”. 

4.1 Allmänt 
• Trafiken bedöms öka främst på 55an men även på Regementsgatan.  
• Koncentrationen av bostäder i ett stadsdelscentrum minskar behovet av transporter i 

allmänhet och kan bidra till mindre motorfordonstrafik om alternativa färdmedel finns. 
Förslaget skapar möjligheter för att skapa alternativa färdmedel och transportvägar. 

• De presenterade fallen visar inte på någon tydlig överbelastning av gatunätet. Länkar 
som riskerar att få problem är Regementsgatan nära centrum samt påfarterna till 
55an. 

4.2 Styrning av trafikflöden 
De trafikflöden som räknats fram förutsätter att förutom beskrivna förändringar i gatunätet så 
förändras inte övrigt gatunät i någon större utsträckning. Förändringar i befintligt gatunät kan 
i vissa fall innebära stora förändringar jämfört med vad som beräknats. Medvetna 
förändringar i gatunätet kan vara ett starkt hjälpmedel för att styra trafikflödena. 
Förutom förändringar i gatunätet kan trafikflöden påverkas genom fördelningen av handels-, 
service- och verksamhetsområden. Tillgång till alternativa färdmedel är också en faktor som 
påverkar trafikflöden.   

5 Bilagor 

”Huvudgatunät med beräknade trafikflöden”, (Skala 1:8000, A3). 
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1 Inledning 
P10- området är beläget norr om Strängnäs Stad, Strängnäs kommun (se Figur 1). 
Södermanlands regemente P10 har bedrivit verksamhet inom området från 1925 till 
nedläggningen 2005. Strängnäs kommun planerar exploatera P10-området etappvis: 
etapp 1 Norra staden och i framtiden etapp 2. I denna PM behandlas information om 
P10-området som helhet. Det aktuella planområdet (Etapp 1) omfattar det gamla 
Kasernområdet, Kasgarn och Lötgärdet. Riksväg 55 delar av Etapp 1i två delområ-
den. Eldsundsviken sträcker in sig i de centrala delarna av etappområdet söder om 
RV55. Planområdets utbredning redovisas i Figur 2. 

 
Figur 1: Översiktskarta. Utdrag från Eniro 2007. Copyright Lantmäteriverket. 

Markanvändningen inom f.d. P10 är i nuläget industri-, handels- och utbildnings-
verksamhet, dvs. mindre känslig markanvändning (MKM). Vid planerad detaljpla-
neändring kommer den huvudsakliga markanvändningen istället bli bostäder med 
inslag av handel och kontor, dvs. huvudsakligen känslig markanvändning (KM). 

I dagsläget finns tre intressenter avseende föroreningssituationen inom det aktuella 
P10-området; Försvarsmakten som tidigare var verksamhetsutövare, Vasallen som 
är exploatör av delar av området och Strängnäs kommun. WSP har ej tagit del av de 
avtal som råder mellan dessa aktörer. Hantering av ansvarsfrågan är ej till fullo känd 
av WSP. 

 

Eldsundsån 
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Figur 2 Utbredning av etapp 1 inom P10-område.(Källa: Strängnäs kommun) 

För mer detaljerad information hänvisas till PM: Föroreningssituation inom P10-
området – Underlag för miljöprogram, daterad 20070821. WSP uppdrag 10091994. 

1.1 Bakgrund  
År 2007 genomförde WSP Environmental på uppdrag av Strängnäs kommun en 
översiktlig granskning av tills då erhållet material rörande potentiell föroreningssi-
tuation inom f.d. P10. I referenslistan klargörs vilket underlag som fanns 2007. 

Nedan följer en sammanfattning av WSPs rekommendationer 20071:  

Verksamheter inom P10-området har gett upphov till föroreningar i mark och 
grundvatten. Försvarsmakten planerar att åtgärda påträffade föroreningar ned till 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Fyra upplag som använts för upplag av blyförorenade massor ingår inte i åtgärds-
programmet hösten 2007, pga. annan part bedöms ansvarig av Försvarsmakten. För-
utom vid Eldsundsviken och de fyra upplagen för blyförorenad sand kommer, enligt 
vad WSP erfar, P10-området vid årets slut sannolikt ha efterbehandlats ner till de 
generella riktvärdena för MKM avseende tungmetaller och vanliga petroleumpro-
dukter. 

                                                   
1 WSP rapport 2007-08-21, uppdragsnummer 10091994 
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Framtida användningen av P10-området som bostadsändamål med inslag av handel 
och småindustri motiverar kompletterande undersökning och utredning för att avgö-
ra eventuella behov av ytterligare saneringsbehov.  

WSP rekommenderade 2007 att följande genomfördes omgående innan detaljplane-
läggning påbörjades: 

 Verifiera att den utförda inventeringen täcker in hela P10-området från verk-
samhetsstart inom området fram till dagens datum (all verksamhet, ej enbart 
regementsverksamhet). 

 Utred om urvalsprocessen för motivering av miljöteknisk undersökning ba-
seras på pågående eller möjlig framtida markanvändning. Om urvalsproces-
sen baseras på pågående markanvändning finns risken att det finns fler del-
områden som bör undersökas vidare i en miljöteknisk markundersökning för 
bedömning av eventuellt efterbehandlingsbehov för områden med planerad 
känslig markanvändning. Utredningen inleds lämpligen genom granskning 
av Johan Helldén AB:s rapport 04/030. 

 Vid eventuell förekomst av tippad batterisyra, utredning om det inverkar på 
bedömning av övriga närliggande delområden. 

 Granskning och korrigering av utförda miljötekniska undersökningar och 
upprättade MIFO-blanketter med framtida markanvändning som grund istäl-
let för pågående. Förfarande kan medföra identifiering av fler delområden 
med behov av efterbehandling. 

 Uppföljning av de 13 delområden som kommer efterbehandlas under hösten 
2007. Kan dessa områden komma att användas till bostadsändamål utan vi-
dare efterbehandling? Utför lämpligen granskning av rapportering efter slut-
besiktning av de 13 st efterbehandlade delområdena samt genomför stick-
provsmässig utredning och provtagning för verifiering av resultat från utförd 
efterbehandlingsåtgärd. 

 Utred belastning till och föroreningssituationen i Eldsundsviken. Finns ett 
efterbehandlingsbehov vid en framtida markanvändning som KM?  

 Uppföljning av ärendet rörande kulfångsanden (delområde 36). Är upplagen 
av kulfångssanden (delområde 38-40) att anses som sammankopplade med 
delområde 36 rörande ansvaret för efterbehandling, vem bär efterbehand-
lingsansvaret (uppföljning av överklagan) och till vilken nivå bör efterbe-
handlingsåtgärd utföras? 

Sedan 2007 har planeringen inom P10 varit inriktad på hållbarhetsaspekter gällande 
stadstyper, infrastruktur och exploateringsgrad. Efter hösten 2009, då fördjupningen 
av översiktsplanen för Strängnäs stad- Härad antogs, har Strängnäs kommun utarbe-
tat ett nytt förslag på program och markanvändning för området. 

Sedan WSP:s granskning 2007 har ytterligare utredningar utförts i området. WSP 
har tagit del av skriftliga handlingar inlämnade till tillsynsmyndigheten Strängnäs 
kommun. Kompletterande dokument som granskats finns listade i referenslistan. Av 
listan framgår vilka handlingar som även fanns tillgängliga 2007.  
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1.2 Syfte 
WSP Environmental har på uppdrag av Strängnäs Kommun översiktligt granskat 
kompletterande material sedan 2007 rörande potentiell föroreningssituation inom 
P10-området i samband med upprättande av uppdaterat miljöprogram. 

Aktuellt uppdrag syftar till att utifrån granskning av tidigare och nu tillkommet, till-
handahållet material rörande potentiell föroreningssituationen inom P10-området i 
möjligaste mån:  

 beskriva föroreningssituationen i mark och grundvatten inom P10-området. 
 identifiera kunskapsluckor 
 ge rekommendationer på undersökningar och utredningar 

2 Generella förutsättningar 
Försvarsmakten meddelar i sina skriftliga handlingar att de tar ansvar för förore-
ningar ner till industrianvändning (MKM, mindre känslig markanvändning). Det är 
därefter exploatörers ansvar att säkerställa att respektive objekt blir lämpligt för re-
spektive planerat användningsområde. 

Johan Helldén AB utförde 2004 på uppdrag av Försvarsmakten inventering av f.d. 
P10-område som utmynnade i en rapport 04/003. WSP har ej fått ta del av den rap-
porten. Av senare utförda undersökningar kan utläsas att Johan Helldén identifiera-
de minst 48+4 objekt (T1-T4). Objekten samt information om vilka undersökningar 
som utförts inom respektive identifierat objekt redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2.  

I denna PM ingår identifierade riskområden för föroreningar inom hela P10-
området, således ej enbart etapp 1: Norra Staden. Påträffade riskområden ligger 
dock huvudsakligen i den etappen. Det militära övningsområdet vid Lagnö och tro-
ligen soptippen Bränngropen (se bilaga 1) är exempel på områden som ligger inom 
annan exploateringsetapp. Riskområdena är identifierade baserat på material som 
gjorts tillgängligt för WSP. Generellt föreligger en osäkerhet om hela området in-
venterats avseende historiska verksamheter och det kan därmed inte uteslutas att det 
kan tillkomma ytterligare riskområden och objekt utöver de som presenteras nedan.  

 

3 Allmänt om kompletteringar sedan 2007 
Utförda identifierade efterbehandlingsåtgärder sedan 2007: 

- Försvarsmakten har genomfört efterbehandlingsåtgärder ner till MKM på de 
13 objekt som utlovades 2007 (objekt 3, 4, 5, 7, 9, 12, 27, 37, 42, 43, 44, 47 
och 48). Sedan 2007 tillkom ytterligare ett objekt (nr 8, distributionsanlägg-
ning) på begäran av Vasallen AB som vid schakt inom objektet påträffade 
halter över MKM. Totalt har efterbehandlingsåtgärder, utförda av För-
svarsmakten, identifierats på 14 objekt. 

- Exploatören Vasallen AB har genomfört fortsatt efterbehandling ner till KM 
på vissa av de objekt Försvarsmakten efterbehandlade (objekt 3, 8, 27, 43 
och 44). 
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- Exploatören Vasallen AB har även genomfört efterbehandlingsåtgärder 
inom två uppställningsplatser för fordon (28a, 28b), en eldningsoljecistern 
förlagd under mark (objekt 35), värnpliktsparkeringen med begravda bilvrak 
(objekt 48) och vid område planerat till småbåtshamn (objekt hamnen). 

 

Utförda identifierade undersökningar sedan 2007: 

- Sjöhistoriska museet har genomfört en arkeologisk utredning inom del av 
Eldsundet inför muddring och planering av småbåtshamnen.  

- Vasallen AB har låtit utföra en sedimentundersökning i och utanför Eld-
sundsviken som en del inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (an-
lägga småbåtshamnen). 

- Vasallen AB har låtit utföra en utredning om hantering av muddermassor 
från Eldsundsviken (objekt hamnen) samt omhändertagande av muddermas-
sorna. Utredningen är del av utarbetning inför en miljökonsekvensbeskriv-
ning vid ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. 

 

Av WSPs rekommendation 2007 (se avsnitt 1.1 Bakgrund) har följande skett: 

 I samband med nu utförd granskning av kompletterande handlingar har delar 
av den uppföljning av delområden som kommer efterbehandlas hösten 2007 
genomförts av WSP. WSP har granskat de rapporter för utförda miljökon-
troller som inlämnats till Strängnäs kommun. Övriga delar av föreslagen 
uppföljning har ej utförts. 

 Uppföljning av ärendet rörande kulfångsanden (delområde 36) och upplagen 
av kulfångsanden (delområde 38-40) har delvis utförts. Strängnäs kommun, 
miljökontor, har vidarebefordrat resultat av överklagan till exploatören Va-
sallen AB. Försvarsmakten bär ansvaret för dessa objekt. 2  

 

Saknade handlingar 

 Strängnäs kommun och WSP har ej komplett underlag rörande inventering, 
utredning och undersökning inom P10-området, vilket medför att gransk-
ning av utförande och komplett övergripande beskrivning av föroreningssi-
tuationen inte är möjligt.  

 Kartläggning av pågående och historiska aktiviteter är grunden vid hantering 
av förorenade områden. Johan Helldén AB har på uppdrag av Försvarsmak-
ten genomfört en inventering, men denna har ej offentliggjorts. För att sä-
kerställa att hela P10-området är inventerat bör denna handling granskas un-
der detaljplaneprocessen. Det är även önskvärt att exploatörer får ta del av 
den inventeringen. 

                                                   
2 Muntlig information Karin Kuttainen, Strängnäs kommun miljökontor 20100901 
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Baserat på information i ovan nämnda kompletterande handlingar framgår att: 

 Undersökningar och efterbehandlingsåtgärder utförda av Försvarsmakten 
har samtliga utgått från dagens markanvändning som är mindre känslig, 
MKM. 

 Undersökningar med provtagning och efterbehandlingsåtgärder har delvis 
utförts av Försvarsmakten och/eller exploatör på vissa objekt inom området. 
I bilaga 1 och 2 visas vilka objekt som har provtagits och delvis åtgärdats 
samt av vilken part. Undersökningarna har utförts stickprovsmässigt inom 
ett urval av objekten. 

 Enligt utförd arkeologisk utredning påträffades inga lämningar som motsva-
rar fast fornlämning enligt 2 kap. §1 Lag (1988:950) om kulturminnen mm. I 
rapporten poängteras dock att undersökt område var extremt svårt att under-
söka bland annat pga. kraftig sedimentation. Påträffande av lämningar i 
samband med muddrings- och vassröjningsarbeten kan därför ej uteslutas.  

 Vid sedimentundersökningen inför småbåtshamnen uppmättes förhöjda hal-
ter av krom, koppar, nickel, kobolt, PAH-H och alifatiska kolväten. Sam-
mantaget bedömdes liten risk för att enskilda ämnen i sedimenten i nuläget 
utgör negativ effekt på ekosystemet. Eftersom muddring var planerat jäm-
fördes uppmätta halter förutom mot bakgrundshalter även mot KM och 
MKM. Uppmätta halter var samtliga under MKM. 

 Utredningen om hantering av muddermassor från Eldsundsviken (objekt 
hamnen) samt omhändertagande av muddermassorna som Vasallen låtit ut-
föra resulterade i en rapport med förslag på möjliga muddringstekniker, 
transporter, slutligt omhändertagande eller nyttjande inklusive översiktliga 
kostnadsberäkningar. 

Värt att notera är att WSP ej kunnat identifiera information om samtliga inventerade 
objekt. Information om objekt nr 15, 17, 18, 20, 21, 24, 45 och eventuella objekt nr 
över 49 saknas helt3, varför bedömning om dessa objekt ej varit möjlig. För vissa 
objekt har enbart objektnamn identifierats och för vissa är lägen helt eller delvis 
osäkra (objekt nr 10, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 41 och 46). Avsaknaden av 
information gör att det inte finns en komplett bild över föroreningssituationen. Som 
nämnts ovan bör Johan Helldéns inventering granskas.  

Eftersom området kommer att användas till huvudsakligen KM vore det önskvärt 
med en beskrivning av föroreningssituationen utifrån dessa premisser. Ett sådant 
material finns inte i nuläget och kan inte tas fram med nu befintligt underlag. Det 
finns istället lite information om objekt som Försvarsmakten bedömt kunnat ha hal-
ter över MKM. Stickprovsvis provtagning har därefter använts för identifiering av 
objekt med efterbehandlingsbehov. På 14 objekt utförde Försvarsmakten efterbe-
handlingsåtgärd med varierande resultat. Föroreningarna är ej avgränsade. Sprid-
ning, exponering och belastning pga. dessa föroreningar har ej utretts. Vid tre objekt 
som efterbehandlades finns det bekräftat kvarlämnade föroreningar över riktvärdet 
MKM (objekt 5, 7 och 48). 

                                                   
3 WSP antar att kronologisk ordning tillämpats vid numrering av objekten. 
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4 Föroreningssituationen inom P10-området idag 
Inom P10 området finns flera identifierade objekt med föroreningspotential. De hu-
vudsakliga föroreningarna inom området bedöms vara petroleumrelaterade före-
ningar och metaller. Förhöjda halter har uppmätts i jord, grundvatten och sediment. 

För beskrivning av föroreningssituationen delar WSP in P10-området i 6 st riskom-
råden. Resterande delar beskrivs under övriga områden: 

 Moränen – område med distributionsanläggningar och verkstadsverksamhet. 

 Område norr om Kasernområde – området användes historiskt till de verk-
samheter som på senare år legat inom delområde Moränen. 

 Skjutbaneverksamhet (skjutbanor, behandling och lagring av kulfångssand) 

 Lagnö - Militära övningsområde 

 Värnpliktsparkering med begravda bilvrak 

 Tillfälliga tankningsplatser 

 Övriga områden 

Indelningen i de 6 områdena baseras på tidigare verksamheter och dess risk för för-
orening. WSP frångår således tidigare praxis inom P10 och beskriver föroreningssi-
tuationen per riskområde istället för per objekt. Indelningen syftar till att ge en mer 
sammanhängande bild över föroreningssituationen.  

Inom övriga delar av P10-området, som inte identifierats som riskområde, kan det 
finnas objekt som identifierats i tidigare inventering, men deras geografiska läge är 
ej känt. Bristande inventering gör också att även om områdena idag inte bedöms 
utgöra ett riskområde för föroreningar kan bedömningen komma att ändras.  

Riskområdenas geografiska utbredning framgår av ritning M101 och M102. Nedan 
redovisas bedömd föroreningssituation per riskområde. 

4.1 Moränen 
Inom området Moränen finns 14 identifierade objekt (nr 3, 5, 6, 12, 13, 28 a, 28b, 
34, 35, 42, 43, 44, 47 och T3) med konstaterad eller misstänkt risk för förorening av 
främst petroleumprodukter, men även punktvis metaller. Vid ett av dessa 14 objekt 
har stickprovtagning ej utförts. Av de övriga 13 objekten har stickprovtagning vid 
11 objekt påvisat halter av metaller och/eller petroleumprodukter över riktvärdet för 
KM och ställvis MKM.  

Efterbehandlingsåtgärder har utförts av Försvarsmakten inom Moränen på objekten 
3, 5, 12, 42, 43, 44 och 47. Vasallen AB fortsatte utföra åtgärder vid objekten 3 och 
5 samt vid objekt 35. Vid objekt 5 finns dokumenterat kvarlämnade halter över rikt-
värdet för MKM. Avgränsning av förorening har ej utförts vid objekt 34. Kvarläm-
                                                   
4 Halter över MKM påträffades under grundvattenytan. Kontrollprovtagning enbart utförd 
ovan grundvattenytan. Starkt förorenat vatten i samband med schakt enligt Försvarsmaktens 
rapport. Risk för kvarlämnad förorening under byggnad tas upp i bägges miljörapporter. 
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nade resthalter över MKM finns dokumenterade invid/under byggnad samt delvis 
under grundvattenytan (objekt 3, 5 och 42). 

Installation av grundvattenrör, provtagning och analys av grundvatten har generellt 
ej utförts inom riskområdet. 

Utredning av spridning och belastning till närliggande vattendrag eller Mälaren har 
ej identifierats.  

I direkt anslutning till delområdet Moränen har även kulfångsand behandlats (objekt 
36), se delområde Skjutbaneverksamhet.  

4.2 Nordnordväst om kasernområdet 
Strax nordnordväst om kasernområdet finns ett område med fem identifierade objekt 
(nr 1, 2, 8, 32 och T2) med risk för förorening av främst petroleumprodukter men 
även metaller. Vid ett av de fem objekten uppmättes vid stickprovtagningen 2005 
förhöjda halter över KM (objekt 8). I marken utanför byggnad 0615 har också halter 
av cancerogena PAH 6 och zink uppmätts över riktvärdet för KM, under MKM. 
Upptäckten gjordes i samband med iordningsställandet av yrkesprogrammets loka-
ler. Området utanför byggnad 061 är ej identifierad som ett objekt.  

Installation av grundvattenrör och grundvattenprovtagning inom riskområdet har ej 
utförts.  

Spridning och belastning till närliggande vattendrag och Mälaren har ej utförts. 

4.3 Skjutbaneverksamhet 
Vid skjutbanor, framförallt i kulfångssanden som finns i skjutbanevallar finns stor 
risk för förhöjda halter av främst metaller (bly). Skjutbanor har förekommit på flera 
platser inom P10 (bl.a. objekt 27 och 37) och kulfångssand har behandlats (objekt 
36)7 och lagrats (objekt 38, 39 och 40). I fem av sex provtagna objekt har metallhal-
ter över riktvärdet för MKM uppmätts (<KM objekt 39). Försvarsmakten har utfört 
efterbehandlingsåtgärd på objekt 37, ner till mindre känslig markanvändning 
(MKM).  

WSP har ej identifierat någon utförd efterbehandlingsåtgärd på objekt 36 där det 
enligt stickprovtagning 2005 finns halter över MKM. Objekt 36 är sannolikt förore-
nat pga historisk behandling av kulfångssand vid objektet. Resultat av överklagan 
inlämnad 2007 visar att det är Försvarsmaktens ansvar att efterbehandla objekt 36 
samt objekt som påverkats av lagring av kulfångssand (objekt 38, 39 och 40)8. Ef-
terbehandling har, enligt vad WSP erfar, ej utförts på något av objekten. 

Inga grundvattenundersökningar har identifierats. 
                                                   
5 Enligt vad WSP erfar ligger byggnad 061 vid entrén till Yrkesprogrammets lokaler, dvs. 
inom kasernområdet vid byggnader strax norr om kasernområdet. 
6 Har enbart identifierat skrivelse som nämner PAHc. Uppmätt halt totalt PAHc och enskilda 
PAH saknas. Detta medför att omräkning till aktuella PAH-indelningar och därmed jämfö-
relse med rådande riktvärden ej genomförts. 
7 Objekt 36 ligger inom delområde Moränen. 
8 Muntlig information Karin Kuttainen 2010-09-01 
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Spridning och belastning till närliggande vattendrag och Mälaren har ej utförts. 

4.4 Lagnö – militärt övningsområde 
Potentiellt förorenade aktiviteter har även förekommit inom det militära övningsom-
rådet vid Lagnö. Vid två av tre objekt (objekt 49 och 9) norr om vägen har halter 
över riktvärdet för KM och MKM uppmätts. I provtaget grundvatten detekteras för-
höjda halter av klorerade lösningsmedel (objekt 9b). Söder om vägen fanns upp-
ställningsplatser för fordon (objekt 28c) där halter över riktvärdet för KM har upp-
mätts. 

Förutom information om uppmätta halter av klorerade lösningsmedel i grundvatten 
har inga grundvattenundersökningar identifierats. Spridning och belastning till när-
liggande vattendrag och Mälaren har ej utförts. 

4.5 F.d. parkeringsplats för värnpliktiga (objekt 48) 
Den f.d. parkeringsplatsen är ca 6000 m2. Eldsundsån rinner genom området, delvis 
övertäckt med parkeringsyta. Bilvrak finns begravda under ytan, uppgifter säger att 
det finns minst 10 bilvrak begravda. Ca 2 m u my (meter under markytan) finns 
inom delar av området en rustbädd av stockar. Ovan bädden finns fyllningsjord med 
byggavfall. 

Inför utförande av efterbehandlingsåtgärd planerades systematisk kompletterande 
provtagning i rutsystem med grävmaskin. Geotekniska förhållanden inom objektet 
medförde tillsammans med vald provtagningsmetod (provgropsgrävning) att prov-
tagning kunde genomföras i 35 av totalt 86 rutor. Generellt provtagningsdjup var 2 
m u my, maximalt provtagningsdjup 3 m u my. Inströmmande av vatten och lösa 
jordlager medförde att provtagning ej utfördes i alla provgropar på alla djup. 

Försvarsmakten har efterbehandlat hotspots med halter över MKM, i ett fall över 
86ggr MKM (PAHcanc), som påträffades i 5 rutor (CB-48e, 48H, S4, T5 och U5). 
Vid Vasallen ABs fortsatta efterbehandlingsåtgärder grävdes ca 5 bilvrak upp. Rest-
föroreningar över riktvärdet för KM finns inom 23 rutor10. 

Detaljerad information om vad som kan ha dumpats vid området har ej identifierats. 
Ytterligare bilvrak och annat avfall kan ej uteslutas. Är fördelningen statistisk likar-
tad inom de 51 ej provtagna rutorna så skulle det innebära att halter över MKM 
finns. 

Påträffade förhöjda halter vid objekt 48 har generellt ej avgränsats i plan eller profil. 
Försvarsmakten lät analysera inträngande vatten i en ruta. Installation av grundvat-
tenrör, provtagning och analys av grundvatten har generellt ej identifierats. Inga öv-
riga grundvattenundersökningar har utförts. 

Utredning av spridning och belastning till Eldsundsån som rinner under aktuell par-
kering samt Eldsundsviken eller Mälaren har ej identifierats. 

                                                   
9 Försvarsmakten har utfört efterbehandlingsåtgärder på objektet ner till riktvärdet för MKM 
10 Skiss sammanställning 081029. Bilaga till Vasallens rapport Miljökontroll objekt 48 
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4.6 Tillfälliga tankningsplatser 
Tre tillfälliga tankningsplatser har identifierats inom P10-området. Vid stickprov-
tagningar 2005 uppmättes inga halter över KM vid någon av dessa tre platser. 

Information om hur de tillfälliga tankningarna genomfördes har ej identifierats, men 
det bedöms som troligt att Försvarsmakten antingen använt sig av tankbilar eller 
cisterner belägna ovan jord. Bägge metoder medför att exakt läge för tillfällig tank-
ning är osäkert. Det är inte känt om stickprovtagningar utförts där tankning skett. 
Det kan ej heller uteslutas att tankning har skett på fler platser inom P10- området. 

Inga grundvattenundersökningar har identifierats. 

4.7 Övriga delar av f.d. P10 området  
Det finns flera objekt identifierade som saknar exakt läge (se Bilaga 2). Det är inte 
känt om de ligger inom ovan beskrivna riskområden eller inom övriga delar av P10 
området med generellt bedömd låg risk för förorening. Identifierade objekt består 
huvudsakligen enbart av objektnamn och bedömd risk för förorening är av varierade 
art. Exempel på dessa objekt är P10s gamla soptipp, soptipp Bränngropen och gamla 
skjutbanor (andra än ovan nämnda). Det saknas även objektnummer11 och objekt-
namn, dvs. det bedöms som troligt att det finns objekt identifierade och inventerade 
i Johan Helldéns rapport 04/003 som Strängnäs kommun och WSP helt saknar in-
formation om.  

Eftersom det pga. den mångåriga verksamheten ej kan uteslutas föroreningsrisk 
inom något område är det WSPs rekommendation att försiktighet iakttas vid exploa-
tering inom hela P10 området. Påträffas fyllnadsjord, dvs. ej naturliga jordar, bör 
dessa ses som förorenade till dess att laboratorieanalyser visat motsatsen. Analyser 
bör i dessa fall generellt inriktas mot metaller och petroleumrelaterade ämnen om 
inga observationer i fält eller dylikt föranleder fler analysparametrar.  

4.8 Generellt 
Generellt vill WSP lyfta följande avseende undersökningar inom området och för-
oreningssituationen: 

 Inför Försvarsmaktens efterbehandlingsåtgärder lät de utföra stickprovtag-
ningar för att identifiera områden med halter över MKM. Den typen av 
provtagningsmetod ger en fingervisning om föroreningssituationen i just den 
punkten, men ej i områden som helhet. Utförd provtagning är ej tillräcklig 
för att kunna utesluta förhöjda halter i mark eller vatten. 

 Många områden är inte undersökta. 

 Det finns kvarlämnade halter över MKM i områden som har efterbehandlats 
av Försvarsmakten. 

 Det saknas information om många av objekten och det råder osäkerhet i om 
hela P10-området är inventerat avseende tidigare verksamheter.  

                                                   
11 Saknas objektsnamn i den annars kronologiska ordningsföljden för identifierade objekt. 
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 Generellt sett har installation av grundvattenrör, provtagning och analys av 
grundvatten ej utförts inom något av objekten. Installation av grundvattenrör 
nedströms potentiell föroreningskälla ger en förstärkt bild av föroreningssi-
tuationen.  

 Spridning och belastning till närliggande vattendrag eller Mälaren har heller 
ej utförts. Det behövs kompletterande undersökningar för att utreda och av-
gränsa föroreningssituationen, spridning och exponering samt områdets be-
lastning på Eldsundsån, Eldsundsviken och Mälaren alternativt Gullringen. 
Spridning och belastning är oberoende av typ av markanvändning. Störst 
risk för spridning och exponering bedöms vara objekt där organiska före-
ningar (bensin, diesel, eldningsolja, napalm12, syracisterner, fotogen, mm) 
lagrats och/eller hanterats.    

 Under flera decennier har militärrelaterad verksamhet, svensk och utländsk, 
pågått inom P10-området. Utförd militärverksamhet är sekretessbelagd. Det 
kan inte uteslutas att mer ovanliga föroreningstyper kan finnas kvarlämnade 
i mark och/eller grundvatten. Detta medför att WSP rekommenderar ut-
förande av översiktliga screeningar inom vissa valda delar, ett exempel på 
sådant område kan vara områden där ABC -utbildning13 (atom-, biologisk- 
och kemisk krigsföring) pågått. Bedömning av eventuella risker för explo-
sion och radioaktivitet har ej beaktats i denna PM. 

                                                   
12 Lättantändlig trögflytande vätska tillverkad av bensin och aluminiumtvål enligt Wikipedia 
13 Enligt muntlig uppgift har ABC-skjutbaneverksamhet pågått närmare Mälaren, nord-
nordost om objekt 37. Exakt läge har ej identifierats av WSP. 
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5 Slutsats och rekommendationer 
Baserat på erhållen information bedömer WSP att föroreningssituationen ej är ut-
redd i tillräcklig omfattning för att P10 området ska exploateras direkt. I det fortsatta 
planarbetet finns behov av fortsatta undersökningar och utredningar. 

Under detaljplaneprocessen bör undersökningar av riskområden för föroreningar 
genomföras i sådan omfattning att en godtagbar kostnadsuppskattning kan utföras. 
Det är viktigt att i detta skede säkerställa att planerad exploatering kommer att kun-
na bära efterbehandlingskostnaderna och att planerad markanvändning är möjlig. 
Denna medvetenhet i tidigt skede är viktig hos kommun såväl som exploatör efter-
som det möjliggör att bägge parter kan bedöma projektets genomförbarhet både tid- 
och kostnadsmässigt.  

För att ett område ska kunna anses lämpligt att bebygga krävs att eventuella förore-
ningar som utgör fara för människors hälsa åtgärdas. Vid beslut om detaljplaner för 
förorenade områden krävs generellt ett beslutsunderlag som tillräckligt tydligt redo-
visar behov av riskreduktion för hälsa och miljö samt vem som bär efterbehand-
lingsansvaret innan området bebyggs.  

Utifrån behov av riskreduktion kan krav på de åtgärder/kontroller som kan användas 
till att villkora bygglov i detaljplanen utarbetas. 

Om bedömningen visar att spridning och exponeringsrisker ej är akuta och om ingen 
fri fas föreligger kan eventuella efterbehandlingsåtgärder utföras i takt med utbygg-
nad under exploateringsskedet. 

Sedan den 1 januari 2008 har kapitel 5 i PBL ändrats så att kommuner numer fått 
möjlighet att villkora bygglov avseende markföroreningar i en detaljplan. Detaljpla-
nen ska nu kunna antas innan markföroreningar är avhjälpta så att en exploatör in-
nan utförande av efterbehandlingsåtgärder ska veta om området kommer att få be-
byggas efter det att området åtgärdas i godtagbar omfattning, dvs. om lämpligheten 
kan säkerställas. 

När en detaljplan antas innebär det att berörda fastighetsägare får rätt att använda 
och bebygga sin fastighet på sådant sätt som planen anger. Detta medför att en för-
utsättning för att kommunen ska villkora bygglov i en detaljplan är vetskap i sam-
band med planläggningen att dessa åtgärder leder till att marken blir lämplig att be-
bygga.14  

Råder stora osäkerhet kring föroreningssituationen när en kommun antar en detalj-
plan tas stora risker eftersom kommunen i och med detaljplanen garanterar att mar-
ken är lämplig för det ändamål som detaljplanen anger.15 

Naturvårdsverket och Boverket har ett översiktligt flödesschema som visar hur pro-
blematiken kring förorenade områden kan hanteras inom fysisk planering (se figur 
3). 

                                                   
14 proposition 2006/07:122 sida 43 via Boverket 2007:10 sid 3 
15 Boverket 2007:10 
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Figur 3: Förenklad bild av processen att detaljplanera potentiellt förorenade områden. I 
bilden visar var i processen etapp 1: Norra Staden befinner sig. Källa: bearbetning av 
www.naturvardsverket.se 2010-09-17

Aktuellt 
läge P10 



 
Uppdragsnr: 10091994 F.d. P10 Södermanlands regemente  

Daterad: 2010-09-24 

Reviderad:  

Föroreningssituationen - Beskrivning 
av dagens situation och behov av vida-
re arbete inför en exploatering   

Handläggare: Jenny Seppas Status: Slutversion  
 

 

 17 (22) 
 

L:
\3

65
x\

20
07

\1
00

91
99

4_
P

10
\C

-G
en

om
fö

ra
nd

e\
24

-S
lu

tv
er

si
on

er
\2

01
0\

P
M

 
Fö

ro
re

ni
ng

ss
itu

at
io

n 
20

10
09

24
.d

oc
 

M
al

l: 
R

ap
po

rt 
A

dv
an

ce
d 

20
10

.d
ot

 v
er

 1
.0

 

Vid vissa av objekten har provtagningar/åtgärder delvis genomförts. WSP rekom-
menderar kompletterande undersökningar och utredningar som syftar till att bedöma 
om markföroreningar utgör ett problem och i möjligaste mån karaktärisera och pre-
liminärt avgränsa föroreningarna. Undersökningar bör utföras för att utreda expone-
ringsrisken för människa samt dess spridning och belastning på omgivande miljö.  

Vid en exploatering tenderar fokus att hamna på hälsoperspektivet, det är dock vik-
tigt att inte glömma bort påverkan på omgivande miljö. Om höga halter av förore-
ningar detekteras bör dess potentiella belastning på Eldsundsån, Gullringen och Mä-
laren utredas.  

Resultaten används som underlag för att utvärdera behov av riskreduktion, bedöm-
ning av åtgärdsmöjligheter och åtgärdsmål. Därmed erhålls även en uppfattning och 
kostnader och tidsåtgång.  

Fördjupade undersökningar och åtgärder kan sedan, om spridning och exponerings-
risker ej bedöms akuta, genomföras i takt med utbyggnad under exploateringsske-
det. Påträffas föroreningar i fri fas ska dessa dock åtgärdas omgående.  

Undersökningsresultaten kan även användas som underlag vid planering av utbygg-
nationen, dvs. utbyggnadsordningen inom etappen. Därmed kan man undvika onö-
diga kostnader för skyddsåtgärder om det bedöms finnas en risk för förorenings-
spridning till ej förorenade områden.  

Genom god kunskap om föroreningssituationen i jord och vatten kan de olika ske-
dena i utbyggnationen av området planeras på sådant vis att: 

 risk för onödiga kostnader pga skyddsåtgärder som syftar till att undvika 
föroreningsspridning till ej förorenade områden minskar. 

 risk för fördröjningar i tidplanen i senare skeden minskar.  

WSP rekommenderar att kompletterande undersökningar och utredningar sker per 
riskområde och ej per objekt samt övriga WSPs rekommendationer från 2007 (se 
kapitel 1 bakgrund). Objekten inom respektive riskområde uppvisar liknande för-
orening. Rekommenderat tillvägagångssätt ger samordningsvinster både ekonomiskt 
och miljömässigt.  Ämnen som generellt bör ingå i fortsatta undersökningar är alifa-
tiska och aromatiska kolväten, PAH, BTEX, metaller, klorerade lösningsmedel16 
samt screeningar avseende organiska ämnen.  

Undersökningen ska följa aktuella rekommendationer och vägledningar från Natur-
vårdsverket.   

I planprogrammet framgår vilken typ av markanvändning som planeras vid respek-
tive riskområde. Det framgår även planer på att anlägga park och dagvattenhanering 
längs med Eldsundsån samt reservering om att i framtiden möjliggöra ett kanalstråk 
inom det området. Området sträcker sig över aktuellt objekt 48, dvs. genom bekräf-
tat förorenad parkering med eventuellt kvarvarande begravda bilvrak. Dagvatten-
hanteringen planeras ske i avskilda kulvertar/kanaler.  

Angående reserveringen som möjliggör framtida anläggning av kanalstråk istället 
för nuvarande Eldsundsån bedömer WSP att anläggning av kanalstråk medför på-
                                                   
16 Har uppmätts i grundvatten vid objekt 9b (smörjbryggor med ansluten oljeavskiljare) 
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verkan på området och dess omgivning. Utan kompletterande utredningar och un-
dersökningar kan lämpligheten för anläggning av kanalstråk ej bedömas. Kanalstrå-
kets effekter i miljön i området och dess omgivning är ej klargjorda. Att detaljplane-
lägga baserat på nu tillgängliga handlingar bedöms vara behäftad med stora osäker-
heter. 

Innan anläggning av dagvattenhantering samt eventuell småbåtshamn, marina mm 
bör det säkerställas att dessa verksamheter ej förebygger, hindrar eller motverkar 
eventuell efterbehandling av förorenade områden. Detta innebär bland annat att för-
oreningssituationen inom objekt 48 måste vara utredd och eventuella åtgärder 
genomförda på sådant vis att det säkerställs att objektet ej medför skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön i området eller omgivningen. Spridning av 
föroreningar måste undersökas och eventuellt åtgärdas oavsett vilken markanvänd-
ning som sker på objekt 48 eftersom det är omgivande miljö som är skyddsobjektet 
vid den aspekten.   

5.1 Rekommendationer avseende fortsatta undersökningar 
I det fortsatta planarbetet behövs kompletterande undersökningar och utredningar 
inom samtliga delområden i varierande omfattning. Undersökningarna och utred-
ningarna ska utföras enligt aktuella rekommendationer från Naturvårdsverket eller 
liknande instans.  

Innan detaljplanen antas bedömer WSP att följande behöver genomföras i samtliga 
6 riskområden för att kunna definiera omfattningen av avhjälpandeåtgärd (behov av 
riskreduktion) och dess kostnader samt tidsåtgång: 

 Kompletterande inventering baserat på planerad markanvändning - Enligt 
vad WSP erfar saknas information om identifierade objekt (se nästsista 
stycket kapitel 3 och kapitel 4). Det kan ej uteslutas att eftersökt information 
finns i Johan Helldéns inventering, men den antas vara baserad på markan-
vändning motsvarade MKM och därmed blir bedömningen en annan med 
KM som markanvändning. 

 Genomförande av provtagning. Endast stickprovtagningar har utförts och 
stora områden är inte undersökta alls. WSP rekommenderar 

o Störd provtagning utomhus i mark med förslagsvis borrbandvagn 
eller provgropsgrävning.  

o Installation av grundvattenrör i borrade provtagningspunkter samt 
grundvattenprovtagning. 

o Behov av kompletterande undersökningar/provtagningar i flera steg 
kan ej uteslutas. 

 Fält- och laboratorieanalyser av utvalda jord-, sediment och grundvattenpro-
ver. 

 Riskbedömning avseende miljö och hälsa. 

o Förenklad/fördjupad riskbedömning med platsspecifika riktvärden 
avseende spridning och exponering. 

o Behov av fördjupad riskbedömning kan ej uteslutas i nuläget. 
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 Bedömning av behov av riskreduktion samt möjliga och rimliga åtgärder.  

Omfattning av ovan nämnda moment per riskområde varierar. Innan rekommende-
rad kompletterande inventering är utförd kan det ej avgöras i vilken omfattning un-
dersökningar krävs inom respektive område. WSP bedömer att det i en del områden 
behövs undersökningar i flera steg för att få ett tillräckligt bra grepp om behov av 
åtgärder. Inom vissa områden kan även följande utredningar bli aktuella: 

 Hydrogeologisk utredning. Bla för utvärdering av spridning och belastningar 

 Sedimentprovtagning 

 Åtgärdsutredning och riskvärdering  (Utvärdering av åtgärder, vilket alterna-
tiv är ekonomisk, samhällsmässig och miljömässigt motiverat) 

Under hela processen bör kommunikation ske med den lokala tillsynsmyndigheten. 
Förslagsvis sker kontakt efter upprättande av provtagningsplan, efter förenk-
lad/fördjupad riskbedömning och efter utförd åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Tidsåtgången för genomförande av ovanstående punkter bör uppskattningsvis ham-
na på 6-12 månader beroende på vilken föroreningssituation som påträffas under 
genomförandet. 

Gällande övriga områden bedömer WSP att det finns stora risker sammankopplade 
till identifierade objekt vars geografiska läge inte är kända (soptippar, ABC-
skjutbanor) och dess eventuella föroreningsrisk är okänd. Information om utbred-
ning både fysiskt och föroreningsmässigt för dessa objekt måste identifieras. När 
samtliga områden inventerats komplett avseende känslig markanvändning bör en 
strategi för övriga områden upprättas. Denna strategi bör för samtliga nyidentifiera-
de objekt med risk för förorening ske enligt samma procedur som föreslaget ovan 
för nu identifierade riskområden. 

 

Västerås 2010-09-24 

 

WSP Environmental 

Avd. Mark och Vatten, Stockholm - Mälardalen 

  
Jenny Seppas    Jenny Forsberg 
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6 Referenser 
Nedan listas vilka handlingar som fanns tillgängliga vid nu utförd granskning och 
vid granskningen 2007. 

Referenser vid granskningen 2007 
Försvarsmakten, Högkvarteret Miljöavdelningen; Miljöfarliga lämningar (blanket-
ter). Kasgarn, beläget inom aktuellt undersökningsområde.  

Försvarsmakten, 1999-12-22, rev 2000-03-01, PM: Strängnäs P10 162 Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning soptipp, bränngrop, KM Miljöteknik uppdrags-
nummer 777 355 

Försvarsmakten och GRO Miljö, 2005-10-24, PM: Miljöteknisk markundersökning 
P10 Strängnäs, Bjerking AB uppdragsnummer 29219 

Försvarsmakten, 2007-05-24: Förfrågningsunderlag (FFU FM-011 07) Efterbehand-
lingsåtgärder av förorenade objekt vid f.d. P10-området i Strängnäs, administrativa 
föreskrifter. Försvarsmakten logistik, Upphandlingsenheten, Handling 09.1 målnr: 
FM-011 07  

Försvarsmakten, 2007-05-03, PM: Åtgärdsförslag efterbehandling Förorenad mark, 
P10, Strängnäs Grontmij uppdrag 612 49 00. 

Strängnäs kommun, 20070130, PM: Geoteknik, Vasallen flytt till P10. Atkins Sveri-
ge AB, dok.nr 2/7427-02. 

Minnesanteckningar från möte nr 3, 20070214, Eldsunda Park, P10 Vasallen AB, 
Miljöfarliga lämningar. 

WSP har ej haft tillgång till FB 04 P10 Strängnäs garnison, Åtgärdsprogram och 
EBH-program rapport 04/030 upprättat av Johan Helldén 04/003. 

 

Kompletterande referenser 

Försvarsmakten Ledningsregementet Miljöprövningsenheten, 2009: Slutredovisning 
av avhjälpande åtgärder i Strängnäs fd P10 Södermanlands regemente inklusive 14 
bilagor. LedR 24 610:30 162  daterad 2009-02-20. Anlitad miljökontrollant var 
Grontmij. En rapport per objekt: 

Bilaga 1: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 3 

Bilaga 2: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 4 

Bilaga 3: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 5 

Bilaga 4: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 7 

Bilaga 5: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 8 

Bilaga 6: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 9 

Bilaga 7: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 12 

Bilaga 8: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 27 
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Bilaga 9: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 37 

Bilaga 10: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 42 

Bilaga 11: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 43 

Bilaga 12: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 44 

Bilaga 13: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 47 

Bilaga 14: Rapport från utförd Miljökontroll Objekt 48 

Grontmij AB, 2008: Campus Strängnäs Etapp 2, Utredning förorenad mark Entre 
Yrkesprogrammet Eldsundet 6:1, daterad 2008-04-02 (Gäller hantering av förorena-
de massor vid byggnad 061) 

Johan Helldén AB, 2007-03-28; Sammanställning av genomförda MTU och MIFO 
på P10 i Strängnäs 

Johan Helldén AB; Utdrag ur ”Sammanställning av miljöfarliga lämningar vid P10 
Strängnäs gjord inventering 2005-03-01 – 02” – Här finns de miljöfarliga lämning-
ar med som ligger inom P10 Vasallen AB:s område 

Miljöbalken, 1999: Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd om efterbehandling av förorenade områden. 

Naturvårdsverket, NV, 1995: Branschkartläggningen – En översiktlig kartläggning 
av efterbehandlingsbehovet i Sverige. Rapport 4393. 

Naturvårdsverket, NV, 2009: Riktvärden för förorenad mark . modellbeskrivning 
och vägledning. Rapport 5976 

Naturvårdsverket, NV, 2009: Riskbedömning av förorenade områden – En 
vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. Rapport 5977 

Naturvårdsverket, NV, 2009: Att välja efterbehandlingsåtgärd – en vägledning från 
övergripande till mätbara åtgärdsmål. Rapport 5978 

Naturvårdsverket, NV, 1999: Metodik för inventering av förorenade områden. Be-
dömningsgrunder för miljökvalitet. Rapport 4918. 

Sjöhistoriska museet, Jim Hansson, Arkelogisk rapport nr 2010:4, Eldsundet – 
muddring och planering av småbåtshamn, särskild arkeologisk utredning, Söder-
manlands län, Strängnäs kommun 

Strängnäs kommun, Miljöenheten, 2009: Meddelande: Angående sanering av för-
orenade områden, P10 Vasallen AB, Eldsund 6:1. Dnr e 1056/07-474 daterad 2009-
12-01 

Strängnäs kommun, Miljöenheten, 2008: Delegationsbeslut: Hantering av förore-
ning vid byggnad 061, Eldsund 6:1. Dnr e 1056/07-474 daterad 2008-04-03 

Strängnäs kommun 2007, PM: Föroreningssituation inom P10-området – Underlag 
för miljöprogram, daterad 20070821. WSP uppdrag 10091994 

Sweco 2009-04-23, Protokoll: Samråd kring planerade vattenarbeten i Eldsundsvi-
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balken, i och vid Eldsundsviken, Strängnäs kommun. Daterad 2009-03-12 Sweco 
Viak projekt 6287933000 

 



Bilaga 1: Sammanställning av objekt med identiferad provtagning före 2007 (stickprovtagning 2005
av Bjerkings). Jämförelser av uppmätta halter mot då gällande riktvärden

sid1 av 3

Metaller Organiska ämnen

Objekt Tidigare verksamhet
Prov-
punkter As Pb Cd Cu Cr Ni Zn

Alifater 
>C16-C35

Alifater 
>C5-C16

Aromater 
>C10-C35

Aromater 
>C8-C10 Bensen

PAH 
canc PAHövr TEX Xylener Halter över KM Halter över MKM Anmärkning (halter över MKM)

1 Distributionsanläggning 1A x x x x x x x x x
1B x x x x x x x x x
1C x x x x x x x x x
1D x x x x x x x x x
1D x x x x x x x x x

2 2A x x x x x x x x x
2B x x x x x x x x x
2C x x x x x x x x x

3 3A x x x x x x x x x x x x x x x x

3B x x x x x x x x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, 
aromater >C10-C35

alifater >C5-C16, 
aromater >C8-C10

610 mg alifater >C5-C16/kg , 200 
mg aromater >C8-C10/kg 

3C x x x x x x x x x x x x x x x x
3D x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc
3E x x x x x x x x x x x x x x x x
3F x x x x x x x x x x x x x x x x
3G x x x x x x x x x x x x x x x x alifater >C5-C16

4 4A x x x x x x x x x
4B x x x x x x x x x
4C x x x x x x x x x
4D x x x x x x x x x

4E x x x x x x x x x

alifater >C16-C35, 
alifater >C5-C16, 
aromater >C10-C35, 
TEX aromater >C8-C10 390 mg aromater >C8-C10/kg 

4F x x x x x x x x x

4G x x x x x x x x x

alifater >C16-C35, 
bensen, PAHcanc, 
TEX

alifater >C5-C16, 
aromater >C10-C35, 
aromater >C8-C10

2000 mg alifater >C5-C16 /kg , 
270 mg aromater >C10-C35/kg , 
300 mg aromater >C8-C10/kg 

4H x x x x x x x x x
5 5A x x x x x x x x x

5B x x x x x x x x x alifater >C16-C35 aromater >C8-C10 220 mg aromater >C8-C10/kg
5C x x x x x x x x x
5D x x x x x x x x x
5E x x x x x x x x x
5F x x x x x x x x x
5G x x x x x x x x x
5H x x x x x x x x x
5I x x x x x x x x x

7 7A x x x x x x x x x alifater >C5-C16 alifater >C16-C35 2500 mg alifater >C16-C35/kg
7B x x x x x x x x x alifater >C16-C35 1300 mg alifater >C16-C35/kg

8 8A x x x x x x x x x PAHcanc

8B x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, 
PAHcanc

8C x x x x x x x x x alifater >C16-C35
9 9A x x x x x x x x x x x x x x x x Pb

9B x x x x x x x x x x x x x x x x
9C x x x x x x x x x x x x x x x x
9D x x x x x x x x x x x x x x x x
9E x x x x x x x x x x x x x x x x alifater >C16-C35
9F x x x x x x x x x x x x x x x x
9G x x x x x x x x x x x x x x x x
9H x x x x x x x x x x x x x x x x alifater >C16-C35

11 Tömd eldningsoljecistern ovan mark. 11A x x x x x x x x x
11B x x x x x x x x x

Distributionsanl. Sandfyllda cisterner.

Spillojetank. Grävdes upp juni 2005 
efter läckage.

Distributionsanl. Spilloljetank. Cistern 
borttagen.

9A: Spolplatta + markcistern. förhöjda 
blyhalter härstammar från Lagnövägen?

2 st smörjgropar samt distributionsanl. 
Cisterner borttagna. förorenat 
eldsundsviken?

Distributionsanl. Fem cisterner varav två 
används till förvaring av bindemedel 
dustex

Distributionsanl. Som varit i drift sedan 
1988. 4 cisterner under mark, några 
ovan, pumpar.

9B: smörjbryggor med ansluten 
oljeavskiljare. klorerade lösn medel i gv 
vid 9B.



Bilaga 1: Sammanställning av objekt med identiferad provtagning före 2007 (stickprovtagning 2005
av Bjerkings). Jämförelser av uppmätta halter mot då gällande riktvärden

sid2 av 3

Metaller Organiska ämnen

Objekt Tidigare verksamhet
Prov-
punkter As Pb Cd Cu Cr Ni Zn

Alifater 
>C16-C35

Alifater 
>C5-C16

Aromater 
>C10-C35

Aromater 
>C8-C10 Bensen

PAH 
canc PAHövr TEX Xylener Halter över KM Halter över MKM Anmärkning (halter över MKM)

12 12A x x x x x x x x x
12B x x x x x x x x x
12C x x x x x x x x x
12D x x x x x x x x x
12E x x x x x x x x x

13 Tömd betongcistern för eldningsolja. 13A x x x x x x x x x
13B x x x x x x x x x

14 Fatförråd för olja och fotogen. 14A x x x x x x x x x
14B x x x x x x x x x
14C x x x x x x x x x
14D x x x x x x x x x

27 Skjutbana för handeldvapen 27A x x x x x x x  Cu Pb 2400 mg Pb/kg
27B x x x x x x x Cu Pb 1000 mg Pb/kg

28 Uppställningsplatser för fordon 28A-A x x x x x x x x x x x x x x x x
28A-B x x x x x x x x x x x x x x x x
28A-C x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc
28C-A x x x x x x x x x x x x x x x x
28C-B x x x x x x x x x x x x x x x x Cd
28C-C x x x x x x x x x x x x x x x x Ni
28B-A x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc
28B-B x x x x x x x x x x x x x x x x alifater >C16-C35
28B-C x x x x x x x x x x x x x x x x
28B-D x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc

sedimentprov 28C-D 28C-D x x x x x x x x x x x x x x x x
29 29A x x x x x x x x x

29B x x x x x x x x x
29C x x x x x x x x x

30
Tandläkarmottagning. Prov i vattenlås 
byggnad 6 rum 126 By 6-126 x x x x x x x Cr, Ni Pb, Cd, Cu, Zn

680 mg Pb/kg, 25 mg Cd/kg, 
21000mg Cu/kg, 7500 mg/Zn/kg

32 32A x x x x x x x
32B x x x x x x x
32C x x x x x x x

34 Blästringsområde 34A x x x x x x x x x x x x x x x x
34B x x x x x x x x x x x x x x x x
34C x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc
34D x x x x x x x x x x x x x x x x

35 Eldningsoljecistern förlagd under mark. 35A x x x x x x x x x
35B x x x x x x x x x

36 36A x x x x x x x Ni Pb, Cu 3600 mg Pb/kg, 330 mg Cu/kg
36B x x x x x x x Pb, Zn 620 mg Pb/kg, 860 mg Zn/kg
36C x x x x x x x

37 Skjutvall. Bly smältes ur kulor. 37B x x x x x x x Pb 11000mg Pb/kg

37B x x x x x x x Cd, Ni, Zn Pb, Cu 30000 mg Pb/kg, 2800 mg Cu/kg
37A x x x x x x x Ni Pb, Cu 25000 mg Pb/kg, 940 mg Cu/kg

38 38A x x x x x x x Pb 1100 mg Pb/kg
38B x x x x x x x Pb 540mg Pb/kg

39 39A x x x x x x x
39B x x x x x x x

40 40A x x x x x x x Cu Pb 1600 mg Pb/kg
40B x x x x x x x Cu Pb 1200 mg Pb/kg

42 42A x x x x x x x x x x x x x x x x
42B x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc

alifater >C16-C35, 
alifater >C5-C16, 

3800 mg alifater >C16-C35/kg , 
2700 mg alifater >C5-C16/kg , 82 

42C x x x x x x x x x x x x x x x x

Förvaring av skjutvallssand i samband 
med blyrening

4 st smörjgropar (2 mellan byggnad 101 
och 103, 2 mellan 100 och 102 
(igenfyllda och asfalterade). I anslutning 
även oljeavskiljare.

Förvaring av skjutvallssand i samband 
med blyrening

Tillfällig tankningsplats vid militära 
övningar.

Batteriladdningsstation vid byggnad 62.

Rening av skjutvallssand, 
"blyreningsverk". Sedimentprover från 
dike.

Eldningsoljetank borttagen 1985. 
Oljeavskiljare vid byggnad 129. Läckage 
på 50-talet.

asfalt/bitumen planen vid 28B bör 
utredas vidare.

Förvaring av skjutvallssand i samband 
med blyrening



Bilaga 1: Sammanställning av objekt med identiferad provtagning före 2007 (stickprovtagning 2005
av Bjerkings). Jämförelser av uppmätta halter mot då gällande riktvärden

sid3 av 3

Metaller Organiska ämnen

Objekt Tidigare verksamhet
Prov-
punkter As Pb Cd Cu Cr Ni Zn

Alifater 
>C16-C35

Alifater 
>C5-C16

Aromater 
>C10-C35

Aromater 
>C8-C10 Bensen

PAH 
canc PAHövr TEX Xylener Halter över KM Halter över MKM Anmärkning (halter över MKM)

42D x x x x x x x x x x x x x x x x
42E x x x x x x x x x x x x x x x x
42F x x x x x x x x x x x x x x x x

42G x x x x x x x x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, 
alifater >C5-C16

42H x x x x x x x x x x x x x x x x
43 43A x x x x x x x x x x x x x x x x

43B x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc
43C x x x x x x x x x x x x x x x x Cd alifater >C16-C35 1400 mg alifater >C16-C35/kg 

44 44A x x x x x x x x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, Pb, 
Cd, Ni, Zn

44B x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc 11 mg PAHcanc/kg
44C x x x x x x x x x x x x x x x x
44D x x x x x x x x x x x x x x x x Cd

47 47A x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, 
alifater >C5-C16

47B x x x x x x x x x alifater >C5-C16 aromater >C8-C10 250 mg aromater >C8-C10/kg

48 48A x x x x x x x x x x x x x x x x Cd

48B x x x x x x x x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, 
PAHcanc

48C x x x x x x x x x x x x x x x x
48D x x x x x x x x x x x x x x x x
48E x x x x x x x x x x x x x x x x
48F x x x x x x x x x x x x x x x x
48G x x x x x x x x x x x x x x x x

48H x x x x x x x x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, Pb, 
Cd

aromater >C10-C35, 
PAHcanc, PAHövr, Zn

51 mg aromater >C10-C35/kg, 
69 mg PAHcanc/kg, 140 mg 
PAHövr/kg, 1200 mg Zn/kg

48I x x x x x x x x x x x x x x x x Ni
48J x x x x x x x x x x x x x x x x

T1 T1A x x x x x x x x x x x x x x x x
T1B x x x x x x x x x x x x x x x x Pb, Cd, Zn
T1C x x x x x x x x x x x x x x x x
T1D x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc
T1E x x x x x x x x x x x x x x x x PAHcanc

T2 T2A x x x x x x x x x
T2B x x x x x x x x x
T2C x x x x x x x x x
T2D x x x x x x x x x

T3 Syracistern för batterivätska T3A x x x x x x x
T3B x x x x x x x

T4 Sedimentprov i Eldsundsviken 48sed/T4 x x x x x x x x x x x x x x x x
alifater >C16-C35, Pb, 
Cd, Ni, PAHcanc

Oljeavskiljare vid byggnad 104. Troligt 
läckage från ledningsnät och 
nedstigningsbrunnar. Trolig spridning till 
Eldsundsviken.

Okontrolerad deponi som uppdagats. 
Div avfall. Metallskrot har fraktats bort. 
Problem att montera gv rör.

Två borttagna och igenfyllda 
smörjgropar och möjligtvis en 
spilloljecistern.

Stor värnpliktsparkering. Enl uppgift 10 
bilvrak begravda på platsen. Ska ha 
funnits en betongramp i Eldsundsån för 
rengöring av fordon (smörjbryggor). 
Prov 48sed = T4 från Eldsundsviken.

Rostskyddsbehandling av fordon. 
Metallramp monterad på betongplatta.

Plats för blästring och spolning. Även 
spilloljetank.



Uppdragsnr:   10091994 1 (3) 
 

 

 
WSP Environmental 
121 88 Stockholm-Globen 
Besök: Arenavägen 7 
Tel: 08-688 60 00 
Fax: 08-688 69 22 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 

 

Bilaga 1 Naturinventering checklista 
Strängnäs kommun, P10 området 
Inventeringsmoment 

Platsspecifika kommentarer 
(upptäckter, informationskällor, ansvar) 

1 Allmän information 

1.1 Gatuadress el. områdesnamn P10 området 

1.2 Kommun & fastighetsbeteck-

ning/ar 

Strängnäs kommun 

1.3 Totalyta Ca 300 ha 

1.4 Historik Området har använts som militärt övningsområde 

1.5 Markanvändning Centrala delarna av området har hållits öppna för skjutbanor, skogsområden till 

viss del skötta (produktionsskog), igenväxande betesmark (kulturpåverkan). 

Relativt ostörda, men relativt unga strandskogar. 

1.6 Tidigare undersökningar, inven-
teringar m.m.  med avseende på 

naturvärden och biota 

Ett fåtal inrapporterade rödlistade arter i området (2). Ett registrerat område 

med sumpskog annars inga nyckelbiotoper, Natura 2000 eller andra skydds-

värda områden (1,2,4,5,6,12) 

1.7 Kontaktperson  - 

1.8 Platsbesiktning   07-04-20,Conny Axelsson, WSP samhällsbyggnad, Karin Aquilonius, Jenny 

Seppas, WSP Environmental. 10-07-06 Anna Gustafsson, WSP Environmental 

1.9 Naturvärdesbedömning 07-05-22 – 07-05-23, Karin Aquilonius och 10-07-06 Anna Gustafsson  

2 Nuvarande markanvändning 

Allmän information  
(i) Platsbeskrivning Aktuellt område är ca 300 ha stort och omfattar dels skogsklädda områden i 

huvudsak i västliga och sydliga delar, samt längs strandkanten och dels 

områden med byggnader och ytor som i huvudsak tillhört regementets olika 

verksamheter. I anslutning till de centralt belägna skjutbanorna finns öppen 

mark med åkerholmar. Området ingår i den boreonemorala vegetationszonen, 

vilket innebär att det ligger på gränsen mellan de lövfällande skogarnas 

utbredning och barrskogsbältet. Inom området förekommer följande naturtyper; 

lövskog, öppen kulturmark, sumpskog, åkerholmar, barr- och blandskog.  

 
(ii) Naturreservat Ja, i söder ligger Tingstuhöjdens naturreservat (12)  

(iii) Nyckelbiotoper, Natura 

2000-områden 

Nej (5, 12) 
 

 (iv) Rödlistade arter Korskovall- Melampyrum cristatum (NT), Myrstarr-Carex heleonastes (EN), 

Luddvicker-Vicia villosa (VU), Riddarsporre-Consolida regalis (NT), Ryl-

Chimaphyta umbellata (EN), Ortolansparv-Emberiza hortulana (VU) 

Göktyta- Jynx torquilla (NT), Sånglärka- Alauda arvensis (NT), Gullvivefjäril 

-Hamearis lucina (VU), Bredbrämad bastardsvärmare – Zygaena lonicerae 

(NT), Ask-Fraxinus excelsior (EN), Alm-Ulmus glabra (VU) (2, 6, 4). 

 

2.1 

 

 (v) Kultur/forn-minnen Ja (3, 6)  



Uppdragsnr:   10091994 

Strängnäs kommun, P10 området 
Inventeringsmoment 

Platsspecifika kommentarer 
(upptäckter, informationskällor, ansvar) 

Specifika områdeskaraktärer   

(i) Naturliga eller kulturska-

pade biotoper med lång 

kontinuitet, såsom t.ex. 

naturskogar, högmossar 

och naturbetesmarker 

I de västra delarna finns gamla betesmarker, men de verkar dock ej betas 

nu. (7, 8) I norr finns öppen gräsmark som betas av nötkreatur. Marken har 

tidigare hållits öppen genom den militära verksamheten. 

 

(ii) Områden med hög 

ekologisk funktion t.ex. 

viktiga rastplatser, re-

produktionslokaler, upp-

växtmiljöer, spridnings-

korridorer 

Strandnära lövskogar, en del äldre Ekar, (7, 8) 

 

(iii) Biotoper med stor artri-

kedom och rödlistade 

arter 

Gammal kulturmark främst västerut, men även de inre delarna av de södra 

strandskogarna, sumpskog, gamla ekar, åkerholmar (7,8) 

 

2.2 

(iv) Miljöer och/eller arter 

som är ovanliga i land-

skapet i övrigt 

En del blockighet i vissa områden (7, 8) Ev sumpalskogar dock återfinns 

de norröver längs stranden utanför området och västerut inåt landet (7, 8)  

 (v) Mångformiga miljöer 

eller miljöer som bidrar 

till att skapa månformig-

het i ett i övrigt ensidigt 

landskap 

Nej (7,8) 

 

 (vi) Områden med särpräg-

lade, särskilt tydliga eller 

vetenskapligt intressanta 

geologiska formationer 

Nej (7,8) 

 

Sjöar   
(i)  Området är beläget längs med mälarens södra strand (7, 8)  
(ii)    
(iii)    
(iv)    

2.4 

(v)    

Vattendrag   
(i)  Eldsundsån (7,8)  

2.5 

(ii)    

Våtmarker   
(i)  Strandnära sumpskogar (7,8)  

(ii)    

2.6 

 
 

(iii)    

3 Markanvändning 

3.1 Produktionsskog Mindre områden (7,8)  

3.2 Åkermark Nej (7,8)  

3.3 Betesmark Verkar inte numera, men tidigare (7,8)  

3.4 Strövområde el liknande Joggingspår i de västra skogområdet (7,8)  

3.5    



Uppdragsnr:   10091994 

Strängnäs kommun, P10 området 
Inventeringsmoment 

Platsspecifika kommentarer 
(upptäckter, informationskällor, ansvar) 

4 Markanvändning i omgivningen 

4.1 Omgivningsbekrivning  Området ligger väster om Strängnas stad, längs Mälarens strand i Söder-

manlands län (10) 

 

4.2 Avstånd till närmaste bostadsom-

råde 

En del bostadshus inom området (7, 10) 
 

4.3 Skyddsvärde (parker, naturreser-

vat, “Natura 2000”-områden, 

skyddsområden, osv.) 

Tingstuhöjdens naturreservat (12) 

 

4.4    

5 Naturförutsättningar 

5.1 Topografi  Området är relativt flackt med höjder på ca 20 m.ö.h. i väst och ca 40 

m.ö.h. i söder. 

 

5.2 Geologi  Den dominerande jordarten inom området är morän, med glacial lera i 

områdena längs med strandkanten. På högre belägna platser centralt i 

området kommer urberg fläckvis i dagen (11). 

 

5.3 Hydrogeologi  Tillhör Mälarens avrinningsområde.  

5.4 Hydrologi Eldsundsån som rinner ut i Mälaren i Eldsundsviken. Våtmarker i 

anslutning till Stranden samt längs med Eldsundsån 

 

6. Referenser 

  

 

1. Linda-Marie Eriksson 0152-291 00, Strängnäs kommun 

2. Karl Ingvarsson, 0155-2241 41, Länsstyrelsen i Södermanlands 

län 

3. Riksantikvarieämbetet, via Lst Södermanlands län Gis-ansvarig 

Britt-Marie Fällgren 

4. Artportalen http://artportalen.se/ 

5. Skogsvårdstyrelsen: http://www.svo.se 

6. GIS ansvarig Södermanlands län, Britt-Marie Fällgren 

7. Platsbesök, Karin Aquilonius, WSP Environmental, 2007-04-20. 

Platsbesök Anna Gustafsson, WSP Environmental 2010-07-06. 

8. Naturvärdesbedömning Aquilonius, WSP Environmental, 2007. 

Anna Gustafsson, WSP Environmental, 2010. 

9. Länsstyrelsernas GIS-kartor, Naturvårdsverkets Natura 2000-

områden, 2010-06-05 (www.gis.lst.se) 

10. Gula sidorna, 2007-04-02 (www.eniro.se) 

11. SGU Karttjänster. (www.sgu.se) Jordartskartan, 

Bergartskartan, Grundvattenkartan. 2007-04-04 

12. Naturvårdsverket (www. Naturvardsverket.se) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2: Sammanställning av identifierade objekt 2010 1) Verifiering av lägen ej utfört av WSP. Källa se referenslista i  PM.
2) Jämförelse med då gällande riktvärden

3) Bedömningar görs på objekt med utförda efterbehandlingsåtgärder.

Rikets nät1 Stickprovtagning 2005 Föroreningssituation2 WSPs bedömning
Objekt Tidigare verksamhet x-koordinat y-koordinat z-koordinat Bjerking Metaller Organiska Försvarsmakten Exploatör restföroreningar3

1 Distributionsanläggning 6585695 1568035 9,1 X - <KM -
2 Distributionsanl. Sandfyllda cisterner. 6585715 1568024 8,6 X - <KM -
3 2 st smörjgropar samt distributionsanl.fatförråd. Cisterner borttagna. förorenat eldsundsviken? 6585972 1567978 2,5 X <KM >MKM X X (Vasallen) >KM, troligen >MKM
4 Distributionsanl. Fem cisterner varav två används till förvaring av bindemedel dustex 6585690 1565660 6,3 X - >MKM X >KM, troligen >MKM

5 Distributionsanl. Nu nedlagd. Var i drift sedan 1988. 4 cisterner under mark, några ovan, pumpar. 1567677 6586189 5,8 X - >MKM X >MKM
6 Nedlagd distributionsanläggning vid By130 på kasgarn 3m3 eldningstank kvar, fr 1971? 6585970 1567790 - -
7 uppgrävd spillojetank. Grävdes upp juni 2005 efter läckage. 6585357 1568061 X - >MKM X >MKM
8 Distributionsanl.nedlagd. Spilloljetank. Cistern borttagen. 6585680 1567994 12 X - >KM<MKM X X (Vasallen) >KM

9
9A: Spolplatta + markcistern. förhöjda blyhalter härstammar från Lagnövägen?
9B: smörjbryggor med ansluten oljeavskiljare. klorerade lösn medel i gv vid 9B. 6585693 1565717 6,3 X >KM<MKM >KM<MKM X >KM, troligen >MKM

10
Cisterner för EO från 1965-75. Belägna i kasernbyggnader mm. har bla omfattat 8st á 15m3, 1 á 20 m3 
och 2 á 3m3 ovanjordscisterner i kassun samt 1 á 15m3 markcistern. - -

11 Tömd eldningsoljecistern ovan mark. 6585773 1565699 8 X - <KM -
12 Eldningsoljetank borttagen 1985. Oljeavskiljare vid byggnad 129. Läckage på 50-talet. 6586031 1567854 6,6 X - <KM X <KM, verifiering krävs
13 Tömd betongcistern för eldningsolja. 6585947 1567861 X - <KM -
14 Fatförråd för olja och fotogen. 6585463 1566057 X - <KM -
16

koksupplag.
Har funnits vid södra sidan av Eldsundsviken (upplag för kanoter och båtar idag). Varit ett oljespill där som 
åtgärdats. Är undersökt och behöver inga ytterligare åtgärder enligt JohanHelldén AB 03005, 20070328 - -

19
P10´s gamla soptipp. Ligger idag under Rv 55 vid brofästet. Enligt Johan Hjelldén AB 03005, 20070328 - -

22 Övning med napalm. Undersökning gjord enl Johan Helldén AB 03005, 20070328 - -
23 Nedlagt skjutfält:

Lagnö, handgranatbana, filmskjutningsbana, eldexercisbana. 1941-1947.
Målområde 47 mm grk. Kasgaren 1921-1960. Inga spår finns kvar enligt Johan Helldén AB 03005, 
20070328. - -

25 Skjutbanor inom Lötgärdet. Miljökulfång finns idag. K-nr finns. - -
26 Kasgaren - -
27 Skjutbana för handeldvapen, nedlagd 6585454 1567800 X >MKM - X X (Vasallen) >KM, troligen >MKM
28 a Uppställningsplatser för fordon 6586167 1567952 2,6 X <KM >KM<MKM - X (Vasallen) >KM
28 b asfalt/bitumen planen vid 28B bör utredas vidare. 6585902 1567548 9,8 X <KM >KM<MKM - X (Vasallen) >KM
28 c sedimentprov 28C-D 6585530 1565645 4,1 X -
29 a Tillfällig tankningsplats vid militära övningar. 6586296 1567385 10,4 X - <KM -
29 b Tillfällig tankningsplats vid militära övningar. 6590311 1564514 5,4 X - <KM -
29 c Tillfällig tankningsplats vid militära övningar. 6588904 1565307 13,8 X - <KM -
30 Tandläkarmottagning. Prov i vattenlås byggnad 6 rum 126 X >MKM - -
31 Fotolab i byggnad 7. - avloppsledningar renoverade -
32 Batteriladdningsstation vid byggnad 62. 6585772 1568095 X <KM - -
33 Värn

Vid Brofästet (Rv55), Torpet Nord och Norrvreten. - -
34 Blästringsområde 6586077 1567860 6,2 X <KM >KM<MKM -
35 Eldningsoljecistern förlagd under mark. 6585889 1567657 7 X - <KM X tillkom senare X (Vasallen) >KM
36 Rening av skjutvallssand, "blyreningsverk". Sedimentprover från dike. 6586322 1567869 1,6 X >MKM - -
37 Skjutvall idag. Bly utvanns/smältes förr ur ammunition 6586739 1567180 8,7 X >MKM X >KM, troligen >MKM
38 Förvaring av skjutvallssand i samband med blyrening 6585562 1567690 6,2 X >MKM - -
39 Förvaring av skjutvallssand i samband med blyrening 6585531 1567530 3,1 X <KM - -
40 Förvaring av skjutvallssand i samband med blyrening 6585536 1567454 2,2 X >MKM - -
41 Spolhallens tipp. Belägen inom V motorområdet. Undersökning utförd 2003 av Johan Helldén AB - -

42
4 st smörjgropar (2 mellan byggnad 101 och 103, 2 mellan 100 och 102 (igenfyllda och asfalterade). I 
anslutning även oljeavskiljare. 6586051 1567889 X <KM >MKM X >KM troligen även >MKM

43 Rostskyddsbehandling av fordon. Metallramp monterad på betongplatta. 6586911 1567876 2,4 X >KM<MKM >MKM X X (Vasallen) troligen >KM kring plattan
44 Plats för blästring och spolning. Även spilloljetank. 6586085 1567808 6,4 X >KM<MKM >MKM X >KM
46 Spolhall, smörjhall, motortvätt, 4st smörjgropar inomhus, blilyft, fotogen mm. Verksam 1942-1957. Belägen 

vid By 104 på Kasgaren. - -
47 Oljeavskiljare vid byggnad 104. Troligt läckage från ledningsnät och nedstigningsbrunnar. Trolig spridning 

till Eldsundsviken. 6585981 1567940 X - >MKM X >KM
48 Stor värnpliktsparkering. Enl uppgift 10 bilvrak begravda på platsen. Ska ha funnits en betongramp i 

Eldsundsån för rengöring av fordon (smörjbryggor). Prov 48sed = T4 från Eldsundsviken. 6585785 1567748 1,3 X >KM<MKM >MKM X X (Vasallen) >MKM
49 Smörjbrygga

Var belägen nedanför By 028 kasernområdet - -
T1

Okontrolerad deponi som uppdagats. Div avfall. Metallskrot har fraktats bort. Problem att montera gv rör. 6586113 1565926 X >KM<MKM >KM<MKM -
T2 Två borttagna och igenfyllda smörjgropar och möjligtvis en spilloljecistern. 6585658 1568043 10,9 X - <KM -
T3 Syracistern för batterivätska 6585948 1567878 3,2 X <KM - -
T4 Sedimentprov i Eldsundsviken (prov 48sed se Bjerkingsrapport) 6585876 1568044 X >KM >KM -
Hamnen Område planerat för småbåtshamn och marina X (Vasallen) vid muddring >KM

34 15 10

Efterbehandlingsåtgärd utförd 2008 av

sid 1 av 1
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Sammanfattning 
WSP Environmental har på uppdrag av Strängnäs kommun, utfört en natur-
inventering och naturvärdesbedömning av utvalda områden inom P10-området, 
Strängnäs kommun. Uppdraget omfattade platsbesök (2007-04-20), arkivstudier, 
sök i öppna databaser samt kontakter med miljöavdelningen på Strängnäs kommun 
och Länsstyrelsen i Södermanlands län samt naturvärdesbedömning i fält (2007-
05-22 – 2007- 05-23). 
 
Eftersom planarbetet har förskjutits framåt i tiden och planområdet förändrats 
något, har naturinventeringen och naturvärdesbedömningen kompletterats och 
reviderats under 2010. De områden som har lagts till i norr och söder besöktes för 
naturvärdesbedömning 2010-07-06.  
 
Iakttagelser för P10 området 
Programområdet är ca 300 ha stort och beläget i Strängnäs kommun vid Mälarens 
södra strand. Området omfattar skogsklädda områden och områden med bygg-
nader och ytor som i huvudsak tillhört regementets (P10:s) olika verksamheter. De 
skogsklädda områdena är i huvudsak belägna i västliga och sydliga delar, samt 
längs Mälarens strand. I anslutning till de centralt belägna skjutbanorna finns 
öppen mark med åkerholmar. Inom området förekommer följande naturtyper; 
strandnära lövskog, öppen mark, åkerholmar, sumpskog, löv-, barr- och blandskog.  
 
Inom planområdet finns fyra stycken av Skogstyrelsen registrerade områden med 
värdefulla miljöer i skogen, samtliga är sumpalskogar längs Mälarens strand. Ett 
antal rödlistade och fridlysta arter har påträffats inom området. Inget delområde 
inom P10 området klassificeras högre än naturvärdesklass 3, Vissa förutsättningar 
för biologisk mångfald. Av områden i klass 3 har de strandnära lövskogarna söder 
om brofästet högst naturvärde och når nästan upp till naturvärdesklass 2. Tätt där-
efter följer sumpalskogarna och skogsområdet i väst inom området. I naturvärdes-
klass 3 hamnar också de två åkerholmarna på skjutbaneområdet. Övriga områden 
har låga naturvärden och betraktas som triviallandskap. En del äldre ekar finns 
dock inom dessa områden.
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Inledning  
WSP Environmental har på uppdrag av Strängnäs kommun, utfört en natur-
inventering samt naturvärdesbedömning av utvalda områden inom P10-området, 
Strängnäs kommun. 
 
Uppdraget omfattade platsbesök, arkivstudier, sök i öppna databaser samt kontakter 
med miljöavdelningen på Strängnäs kommun och Länsstyrelsen i Södermanlands 
län samt naturvärdesbedömning i fält. 

Omfattning 
Naturinventering och naturvärdesbedömning omfattar: 
 

· Inventering av befintlig information, rörande områdets eventuella 
skyddsvärda biotoper, rödlistade arter, Naturreservat, Natura-2000, 
nyckelbiotoper m.m. samt även eventuella kulturminnen. 

· Inventeringar inom ramen för kommunala och regionala bevarande-
/naturvårdsplaner. 

· Naturvärdesbedömning av utvalda områden, enligt metod utvecklad av 
Skogsbiologerna AB.   

· Klassificering och rangordning av delområden, med avseende på 
naturvärde. 

· Presentation i GIS 
 

Naturinventeringen har inte omfattat bebyggda och hårdgjorda ytor inom området. 
Klassificeringen skall betraktas som ett genomsnitt för varje område. Det betyder 
att ett område som givits naturvärdesklass 2 kan rymma delar med såväl högre som 
lägre klass. 
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Metodik 
Undersökningen omfattar dels allmän naturinventering och bedömning av natur-
värden och dels systematisk naturvärdesbedömning (Skogsbiologerna AB, 2004).  
 
I den allmänna naturinventeringen ingår inventering av befintliga data som be-
skriver området, GIS-skikt ifrån berörda myndigheter, kontakter med naturvårds-
ansvariga på kommun och länsstyrelse och informationssök i öppna databaser. 
Aktuellt område inventeras översiktligt i fält med avseende på förkommande natur-
typer och markanvändning. Därefter väljs områden ut där det är meningsfullt att 
genomföra en naturvärdesbedömning. 
  
Naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk mång-
fald. Någon egentlig artinventering i fält av rödlistade arter, signalarter eller andra 
mer vanliga arter ingår inte även om arter av intresse som påträffas noteras. Natur-
värdesbedömningen baseras på att mäta de egenskaper i naturen – strukturer, 
åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m., som är av 
betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedsvampar, fåglar, insekter och 
övriga djur, det vill säga biologisk mångfald. Dessa egenskaper i ett område gås 
systematisk igenom och kvantifieras var för sig och resulterar i en poängsumma 
som är ett mått på underlaget för biologisk mångfald. Metoden är utvecklad av 
Skogbiologerna AB.  
 
Metoden för naturvärdesbedömning är utvecklad för större sammanhängande 
skogsområden. För mindre delområden inom området och öppna marker har därför 
en anpassad variant av metoden använts för att bedöma naturvärden. Den an-
passade metoden genomförs i huvudsak i enlighet med naturvärdesbedömning, 
d.v.s. identifierar strukturer, åldersfördelning, kulturpåverkan, störningsdynamik 
m.m. av betydelse för biologisk mångfald, men de kvantifieras inte på samma sätt. 
 
Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån 
naturvärde, där klasserna är: 
 

· Klass 1: Mycket höga naturvärden – Rikligt med förutsättningar för 
biologisk mångfald (>20 poäng) 

· Klass 2: Höga naturvärden – Påtagligt med förutsättningar för biologisk 
mångfald (15-20 poäng) 

· Klass 3: Naturvärden – Vissa förutsättningar för biologisk mångfald (5-15 
poäng) 

· Klass 4: Låga naturvärden – Vardagslandskap (0-5 poäng) 
 
Skalan motsvarar den som t ex används vid Länsstyrelsens inventeringar med vissa 
anpassningar för att kunna jämföra olika naturtyper. Klass 1-områden är sällsynta 
och har värden motsvarande Naturreservat. Klass 2 områden kan jämföras med 
Skogstyrelsens nyckelbiotoper och hyser stora förutsättningar för biologisk mång-
fald. I klass 3 hamnar områden med naturvärden medan klass 4 är att betrakta som 
vardagslandskap utan några speciella naturvärden. 
 
Ett större område med likvärdiga naturvärden som ett mindre får ett högre värde, då 
storleken har betydelse för biologisk mångfald för vissa arealkrävande arter. 
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Genomförande 
Naturinventeringen inleddes men ett fältbesök vid vilket området översiktligt be-
dömdes och delades in i olika delområden med likartad karaktär. Identifierade data 
avseende nyckelbiotoper, rödlistade arter, kultur-/fornminnen m.m. lades in i GIS-
skikt över området. I Figur 1 redovisas P10 området med respektive delområdens 
beteckningar. I figurbilagan, Bilaga 2, redovisas Figur 1 i större storlek. 

 
Figur 1. P10-området, Strängnäs kommun, med beteckningar (A, B, C etc) för de del-
områden där bedömning av naturvärden genomförts (flygbild ifrån Strängnäs kommun). 
Figur 1 i större storlek redovisas I figurbilagan, Bilaga 2. 
 
Naturvärdesbedömning genomfördes 2007 i följande områden: C och D (Kasgarn), 
E (Aldungen), K (Norr om brofästet fram till badplats), R (strandskog från badplats 
och norrut), T, U, V(Storgårdsskogen), P (Norrvreten), X, Å, S. I övriga områden: 
B (Kasgarnängen), F, A, I, J, G, H, M, Q (Skjutbanegärdet) Ä, Ö (Lötbacken), Z 
(området kring Eldsundsån), Y, La, Lb och O genomfördes en bedömning av natur-
värden med en modifierad variant av metoden för naturvärdesbedömning. Vid 
analys av resultaten grupperades delområdena i större sammanhängande områden 
av liknande karaktär. 
 
Vid kompletteringen år 2010 naturvärdesbedömdes områdena T2 och T3 som 
ligger norr om område T, samt Å2 som ligger söder om område Å. 
 
Äldre träd är intressanta med tanke på biologisk mångfald, eftersom de ofta utgör 
substrat för mossor, lavar, svampar och insekter. De kan också vara av intresse vid 
landskapsplanering. Därför har stora äldre lövträd inom området noterats i områden 
med i övrigt låga naturvärden.  
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Resultat 

Allmän beskrivning 
Programområdet är ca 300 ha stort och beläget i Strängnäs kommun vid Mälarens 
södra strand. Området omfattar skogsklädda områden och områden med byggnader 
och ytor som i huvudsak tillhört regementet P10:s olika verksamheter. De skogs-
klädda områdena är i huvudsak belägna i västliga och sydliga delar, samt längs 
Mälarens strand. I anslutning till de centralt belägna skjutbanorna finns öppen mark 
med åkerholmar. Inom området förekommer följande naturtyper; strandnära löv-
skog, öppen mark, åkerholmar, sumpskog, löv-, barr- och blandskog (Figur 1). 
 
Området ingår i den boreonemorala vegetationszonen, vilket innebär att det ligger 
på gränsen mellan de lövfällande skogarnas utbredning och barrskogsbältet.  
 
Den dominerande jordarten inom området är morän, med glacial lera i områdena 
längs med strandkanten. Området är relativt flackt med mindre höjder på ca 20 
m.ö.h. i väst och 40 m.ö.h. i söder. På högre belägna platser i området kommer 
urberg fläckvis i dagen (SGU, 2007). 

Historik 
Klimatet är lokalmaritimt med höga sommartemperaturer och låg nederbörd. 
Området ligger vid Mälaren, vilket har stor betydelse för dess karaktär och klimat. 
Mälarområdets blandädellövskogar och hagmarker med jätteträd hyser biologiska 
värden som är av unik karaktär och av internationell betydelse.  
 
För 5 000 år sedan var Mälardalen fortfarande en skärgård och inte förrän i början 
på förra årtusendet blev Mälaren en insjö (1100-1200 talet). Kring Mälaren finns på 
flera ställen näringsrika marker vunna genom landhöjningen. Mälardalens natur- 
och kulturmiljövärden präglas av landhöjningen och av att människan brukat 
landskapet sedan länge. Den mark som vanns vid landhöjningen i Mälarområdet 
koloniserades av ädellövträd (alm, ask, ek, lind, lönn).  

Inventering av befintlig information 

Skyddsvärda områden m.m. 
Området ingår i Södermanlands läns värdetrakt för Mälarens öar och strandskogar 
(Lst Södermanland och Skogsstyrelsen, 2006 ). Värdetrakter har tagits fram för att 
ge värdefulla skogsmiljöer ett formellt skydd, i enlighet med regeringens fastslagna 
miljömål för levande skogar. Av skogstyper som Sverige har ett internationellt 
ansvar för är det framförallt skogstypen Triviallövskog med ädellövinslag, som 
förekommer inom P10-området (delområde C och D, Kasgarn, Figur 1). Natur-
betesmarker i anslutning till skogstypen förstärker naturvärdena.  
 
Inom området finns inga Natura2000-områden eller nyckelbiotoper. I söder ligger 
Tingstuhöjdens naturreservat, Figur 2. Skogsstyrelsen har registrerat fyra objekt 
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inom området, som har naturvärden, utan att nå upp till samma kvalitet som en 
nyckelbiotop. Områdena ingår i Skogsstyrelsens kategori av områden med miljö-
värden för skogen, och är samtliga sumpalskogar längs Mälarens strand1, se figur 2 
(röd oval). Denna typ av skog finns också väster om aktuellt område (röd pil).  
 

 
Figur 2. Utdrag ur Skogsstyrelsens databas för ”skogens pärlor” visar sumpalskogar inom 
P10-området, samt i närheten av P10-området (röd pil) (Skogsstyrelsen, juli 2010). Längst 
söderut syns Tingstuhöjdens naturreservat (grönmarkering). 

Rödlistade och fridlysta arter 
Inom området har ett antal rödlistade arter påträffats i rödlistningskategorierna; 
starkt hotad2 (EN), sårbar3 (VU), samt nära hotad4 (NT). De rödlistade arter som 
fanns registrerade redan 2007 är; korskovall (NT), myrstarr (EN), luddvicker (VU), 
riddarsporre (NT), ryl (EN) och ortolansparv (VU). Sedan 2007 har ytterligare sex 
                                                   
1 En sumpskog definieras som all trädbärande blöt mark där träden har en medelhöjd på 
minst 3 m och trädens krontäckningsgrad är minst 30 % (Skogsstyrelsen, 2010). 
2 En art som tillhör kategorin starkt hotad bedöms löpa mycket stor risk att dö ut i vilt till-
stånd (ArtDatabanken, 2010). 
3 En art som tillhör kategorin sårbar bedöms löpa stor risk att dö ut i vilt tillstånd 
(ArtDatabanken, 2010). 
4 En art tillhör kategorin nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig 
akut hotad, starkt hotad eller sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för sårbar (ArtDa-
tabanken, 2010).  

Sumpalskogar 
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rödlistade arter registrerats i området: göktyta (NT), sånglärka (NT), bredbrämad 
bastardsvärmare (NT), gullvivefjäril (VU), samt ask och alm som har tagits med i 
2010 års rödlista i kategorin sårbar (VU) se figur 3.   
 
Två fridlysta arter observerades i område Å2 vid platsbesöket 2010-07-06: 
orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar5. Under samrådstiden har också 
framkommit att idegran, som är en annan fridlyst art, finns på ett par platser i 
område V, samt att vattensalamandrar finns i en våtmark i område U. Det är oklart 
om det rör sig om större eller mindre vattensalamander eller båda arterna. Båda 
arterna är fridlysta, men den större vattensalamandern är ovanligare och var 
rödlistad fram till 2010, då den klassades som livskraftig. 

 
Figur 3. Rödlistade och fridlysta arter inom P10-området, Strängnäs kommun, augusti 
2010, flygbild ifrån Strängnäs kommun). 

Forn- och kulturminnen 
Strängnäs ligger i ett område rikt på forn- och kulturminnen. Inom aktuellt område 
och i nära anslutning till området finns ett flertal registrerade forn- och kultur-
minnen (Riksantikvarieämbetet, september 2010), figur 4 (redovisas i större format 
i figurbilagan, Bilaga 2). De objekt som är gröna i figur 4 fanns med i samråds-
underlaget, medan de ljust orange objekten som utgörs av militära anläggningar, 
har lagts till under 2010. Den stora markeringen i västkanten på området är 
Eldsund. Där dagens Eldsund är beläget, strax norr om den forna farleden, har det 
ända sedan järnåldern funnits bosättningar. Eldsundsån utgjorde fram till 1700-
talets början del av en segelbar vattenväg mellan Sörfjärden och Mälaren, via sjön 
Gullringen. De sydöstra delarna av området ingår i ett större område för 
riksintresse för kulturvård. 
                                                   
5 Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller 
skada vilt levande exemplar av arten. Det är också förbjudet att ta bort eller skada frön eller 
andra delar från dessa arter 
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Figur 4. Forn- och kulturminnen inom P10-området, (Riksantikvarieämbetet 2010). Bilden 
redovisas i större storlek i figurbilagan, Bilaga 2. 
 

Naturvärdesbedömning 
Naturvärdesbedömning genomfördes i följande områden: C, D, E, K, P, R, S, T, 
T3, U, V, X, Å och Å2. I övriga områden (B, F, A, I, J, G, H, M, Ä, Ö, Z, Y, La, 
Lb, O, T2) genomfördes en bedömning av naturvärden med en modifierad variant 
av metoden för Naturvärdesbedömning, eftersom den är utvecklad för större 
sammanhängande skogsområden, vilket dessa områden ej utgjordes av. Över-
siktskarta med områdesbeteckningar redovisas i figurbilagan, Bilaga 2.  
 
Resultatet från naturvärdesbedömningen redovisas i tabell 1 samt figur 5 (större 
format i figurbilagan, Bilaga 2). Beskrivningar och fotografier ifrån respektive 
delområden redovisas i Bilaga 3. Sammanfattande protokoll från naturvärdes-
bedömningen redovisas i Bilaga 4. 
 
Tabell 1. Naturvärdespoäng, klassificering och rangordning av bedömda områden 
Delområde Poäng Naturvärdesklass Areal (ha) 
C+D (Kasgarn) 14 Klass 3 12 
T, U, V, P  
(Storängsskogen, Norrvreten mm) 

13 Klass 3 50 

K+R, T3 13 Klass 3 16, 10 
Å2 8 Klass 3 12 
Å (Skog norr om Tingstuhöjden) 7 Klass 3 18 
La+Lb, T2 - Klass 3 0,3, 12 
Övriga <5 Klass 4 160 
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Inget delområde inom P10-området klassificeras högre än klass 3, Vissa förut-
sättningar för biologisk mångfald (5-15 poäng). Av områden i klass 3 har område 
C+D (Kasgarn) högst naturvärde och närmar sig klass 2 med 14 poäng. Därefter 
följer område K och T3 (Sumpalskogarna) och R samt T, U, V, P (Storgårds-
skogen, Norrvreten, m.m.). Område La och Lb som är åkerholmar på skjutbane-
fältet, samt T2, har inte poängsatts enligt metodik för naturvärdesbedömning men 
bedömts med avseende på naturvärden till klass 3. Även områdena Å och Å2 
hamnar inom klass 3. Övriga områden har låga naturvärden och betraktas som 
vardagslandskap. Större ekar inom dessa områden har markerats på kartan. 
 

 
Figur 5. Naturvärdesklasser inom P10-området, Strängnäs kommun (flygbild ifrån 
Strängnäs kommun). Figuren redovisas i storre storlek i figurbilagan, Bilaga 2. 
 
 
Område C och D (Kasgarn) är strandnära lövskogsområden med ädellövinslag. 
Gemensamt för C och D är skog bestående av yngre lövskog (al, asp, hägg, vide) 
med inslag av ädellövträd (lind, alm) på en frisk mark av högörtstyp. Strandnära 
delar av områdena är påverkade av vatteståndsförändringar och en viss förekomst 
av socklade6 Alar finns inom område C. Område D är något högre beläget och 
block >2 m förekommer i de centrala delarna. Enstaka äldre träd (>40 cm stam-
diameter) förekommer inom områdena (bl.a. lind och ek), figur 6. Område C och D 
har potential att utveckla högre naturvärden än naturvärdes klass 3. 
 
                                                   
6 Alsocklar utgörs av ett förstärkt rotsystem som "bär upp" stammen. Eftersom socklarna 
bildas över en lång tid är de ett tecken på gammal, orörd skog.  
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Figur 6. Exempel på vegetation i område C respektive D. 
 
Delområdet T, U, V, P (Storgårdsskogen, Norrvreten m.m.) visar på tydlig kultur-
påverkan speciellt i de västliga delarna (T och U väst), där ek och hassel före-
kommer med ett örtrikt fältskikt på gammal betesmark. I de centralare delarna (V) 
dominerar barrträd, främst tall men även gran och inslag av löv, Figur 7. I detta 
område finns också inslag av blockighet. 
 

  
Figur 7. Exempel på vegetation i område U och V, Hassel och Skägglav 
 
Område K och T3 omfattar de av Skogsstyrelsen registrerade sumpalskogarna 
(Figur 8). Områdenas trädskikt domineras helt av al och fältskiktet är örtrikt. En del 
död ved förekommer och på sina håll öppna vattenspeglar. Träden är första 
generationens träd efter betning eller slåtter. Dock förekommer ett fåtal socklade 
träd. Området är dikat. Område R domineras också av al men med inslag av andra 
lövträd (Figur 9). R är något torrare än K och har också det ett örtrikt fältskikt. 
Områdena skulle ha hamnat i en högre klass om de inte varit dikade, haft fler äldre 
(grövre) träd, mer död ved och mer iögonfallande förekomst av mossor och lavar. 
De har dock potential att utveckla högre naturvärden. 
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Figur 8. Sumpalskog i område K. 
 

 
Figur 9. Exempel vegetation i område R 
 
 
Område Å (skog norr om Tingstuhöjden) domineras av barrträd med risfältskikt på 
en frisk näringsrik mark. I områdets höglänta delar förekommer hällemark med tall 
och lavar. I anslutning till den öppna marken åt nordväst finns ett större inslag av 
lövträd såsom asp och björk (Figur 10). 
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Figur 10. Exempel på vegetation i område Å. 
 
Område Å2 (skog i norra delen av Tingstuhöjdens naturreservat) utgörs till stor del 
av en kraftledningsgata igenom hällmarkstallskog. I nordöstra delen av området 
finns en gles tall- och granskog. I den nordvästra delen är skogen en mer varierad 
blandskog med ek, asp och björk, varav en del gamla och grova träd. Fältskiktet är 
örtrikt. Norr om kraftledningsgatan går en telefonledningsgata som delvis går över 
fuktig mark. Där växer orkidéerna nattviol och jungfru Marie nycklar som är frid-
lysta i hela landet, se figur 11. I tallskogen norr om det området växer vitpyrola, 
smultron och vildkaprifol. 

 
Figur 11. Jungfru Marie nycklar och Nattviol i område Å2. 
 
Område La+Lb är åkerholmar belägna på Skjutbanefältet (Figur 12). Åkerholmarna 
är artrika och utgör livsmiljö för flera av odlingslandskapets växt och djurarter. På 
åkerholmarna inom området återfinns ek, lind, hassel, slån, fågelbär, hägg, nypon 
m.m. samt ett rikt fältskikt. På båda åkerholmarna växer enstaka äldre lövträd, vilka 
utgör viktiga substrat för mossor, lavar svampar och insekter. Åkerholmar går 
under miljöbalkens biotopskyddsbestämmelser. 
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Figur 12. Exempel på vegetation på åkerholmarna (område La och Lb), mindre bestånd av 
hassel med örtskikt och fin ek. 
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Resultat och rekommendationer  
Sammantaget finns inget delområde inom området med naturvärden över Klass 3. 
Dock finns goda förutsättningar att utveckla högre naturvärden speciellt i de strand-
nära lövskogarna (C+D Kasgarn samt K+R+T3), men också på åkerholmarna 
(La+Lb).  
 
Skogstypen strandnära lövskogar (C+D) ingår i de skogstyper som prioriteras av 
regeringens miljömål för en levande skog och är speciell för Mälarens stränder. För 
att gynna utvecklingen av naturvärden i denna typ av skog bör man undvika att 
röja, avverka, dika och låta död ved ligga kvar i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Sumpalskogen (K och T3) är som skogstyp speciellt värdefull (Skogsstyrelsen, 
2010). Dock utgör sumpalskogen i området första generationen träd och har därför 
inte så stora naturvärden. För att bevara och utveckla sumpskogarnas naturvärden 
är det avgörande att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. 
Därför bör man undvika att dika ut och avverka eller ta bort död ved ur området om 
naturvärdena ska bevaras och utvecklas. Ju större område som sparas, desto större 
är förutsättningarna för biologisk mångfald. 
 
Åkerholmarna utgör mindre enheter med naturvärden, som bör vara lätta att spara 
vid en exploatering, och som dessutom tillför landskapsbilden värdefulla element. 
De kräver endast mindre naturvårdsinsatser för att bevara befintliga naturvärden 
och eventuellt utveckla högre.  
 
De rödlistade arter som har påträffats inom området ingår i kategorierna starkt 
hotad (EN), sårbar (VU) eller nära hotad (NT). Kärlväxter och värdefulla träd 
finns möjlighet att spara vid exploatering i området, och eventuellt de insektsarter 
som är knutna till dem, om tillräckligt stora habitat sparas. De rödlistade fågel-
arterna kommer sannolikt att påverkas negativt vid framtida exploatering och 
försvinner troligen på sikt från området.  

De fridlysta arter som har observerats inom områdena U, V och Å2, (vatten-
salamandrar, idegran, orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar) bör också 
kunna sparas vid detaljplanering av områdena. För att ta bort en fridlyst art krävs 
dispens från länsstyrelsen. 
 
 
Stockholm, dag som ovan 
 
WSP Environmental, Mark och Vatten Stockholm 
 
 
 
 
 
Anna Gustafsson  Christina Borg 
   
 
 
 



Uppdragsnr:   10091994 

17(17) 

Referenser 
ArtDatabanken, 2010. http://www.artdata.slu.se 
 
Lst Södermanlandslän, maj 2007. Nils Ingvarsson, maj 2007. 
 
Lst Södermanlandslän, maj 2007. Britt-Marie Fällgren GIS ansvarig, maj 2007. 
 
Lst Södermanlands län och Skogsstyrelsen, 2006. Strategi för formellt skydd 
av skog i Södermanlands län, 2006:07 
 
SGU, 2007. http://www.sgu.se/ . Jordarts- och bergrundskartan 
 
Skogsbiologerna AB, 2004. Naturvärdesbedömning av skogsmark, Draken-
berg/Lindhe 2004 
 
Skogsstyrelsen, 2010 . http://www.svo.se 
 
Riksantikvarieämbetet, september 2010. http://www.kms.raa.se 
 
 
 
 



L:\365x\2007\10091994_P10\C-Genomförande\23-Skisser-Utkast\Naturv_bed\2010\Bilaga 
3.doc  

Bilaga 3 - Kortfattad beskrivning och fotografier av 
områden inom P10-området, Strängnäs kommun 
 
 
 
 

Delområde C 
Blandad yngre lövskog: al, asp, hägg, vide. Dikat, en del aspar något socklade. Örtrikt: 
Kabbeleka, fräken (Equisetum), död ved(<20 cm), Humle! Rikligt  med vinbärssnäckor, 
Älgspår. En del något socklade träd. Endast ett fåtal stammar>40 cm. Filipendula Ulmaria. 
Enstaka något äldre ädellöv (lind, alm). 

 
Figur 1. Område C (Kasgarn) västerifrån. 
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Figur 2. Utkanten av delområde C ifrån nordväst. Hägg i förgrunden, yngre alar i 
bakgrunden. 
 

 
Figur 3. Kabbeleka (Caltha palustris) vanlig i område C. 
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Figur 4. En del död ved finns i område C, fungerar som substrat för vedsvampar. 
 

 
Figur 5. Området är dikat på sina ställen och har ett örtrikt fältskikt på näringsrik fuktig mark. 
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Figur 6. Området är dikat på sina ställen och domineras på de fuktigaste ställena av al. 
 

 
Figur 7. En del äldre ädellöv förekommer, här lind (Tilia cordata). 
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Delområde B 
Öppna fält med agilitybana unga pionjärer, löv i huvudsak vide, förmodligen fyllnadsmaterial 
på en stor del av området. 

 
Figur 8. Vy över delområde A. 
 

 
Figur 9. Vy över delområde A. 
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Figur 10. Vy över delområde A. 

Delområde D 
Från öst till väst (mot bron). Alm (10-15 cm), vide, al, Örtrik friskmark, något torrare än 
delområde C. Något blockigt i de centrala delarna mot stranden (ett antal >2m, annars mest 
mindre). Hägg, rönn, skogstry (Lonicera), bräken, getrams, vitsippor, liljekonvalj, ekorrbär, 
viol, fläder, igenväxanden betesmark. Gran och blåbärsris inslag något norrut längs med 
stranden. En del något större ekar när man närmar sig bron, dock inga >40 cm. Gammal 
kulturmark, Äldre fruktträd, öppna ”gläntor” örtrikt. 
 

 
Figur 11. Exempel på vegetation i delområde D. 
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Figur 12. Exempel på vegetation i delområde D. 
 

 
Figur 13. På sina ställen småblockigt i delområde D. 
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Figur 14. På sina ställen småblockigt i delområde D. 
 

 
Figur 15. På sina ställen större block i delområde D. 
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Figur 16. Skogstry (Lonicera xylósteum) i delområde D. 
 

 
Figur 17. En del död ved av tunnare (yngre) träd i delområde D. 
 

 
Figur 18. Även del död ved (rotvälta) av äldre träd i delområde D. 
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Figur 19. Träjon (Dryópteris filix-mas) i delområde D. 
 

  
Figur 20. Österut och centralt i delområde D mer höglänt, torrare och inslag av barrträd och 
båbärsris på relativt blockrik mark. 
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Figur 21. Österut och centralt i delområde D mer höglänt, torrare och inslag av barrträd och 
båbärsris. 
 

 
Figur 22. Norrut inom delområde D kulturmark (igenväxande bete/slåttermark), näringsrik, 
örtrik mark. 
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Figur 23. Norrut inom delområde D kulturmark (igenväxande bete/slåttermark), näringsrik, 
örtrik mark, större inslag av ädellöv (här en del yngre ekar).
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Delområde F 
Litet avgränsat av vägar, trivialblandskog inslag av ek 
 

Delområde G 
Litet avgränsat av vägar, trivialblandskog inslag av ek, tall 
 

Delområde H (ingår i Ä) 
En del större ekar >40cm 
 

Delområde I 
Trivial blandskog, med en stor gammal ek, 2 stammar, på >80 cm vardera. 
 

 
Figur 24. Äldre tvåstammig ek (Quercus robur) vid infarten till Strängnäs i delområde . 
 

Delområde J 
Trivial blandskog, inslag av ek, tall, gran, igenväxande kulturmark. 
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Delområde K (sumpalskog Skogsstyrelsen) 
Stranden ifrån bron och fram till badplatsen. Sumpskog klart dominerad av alar. Equisetyum, 
Fillipendula, kabbeleka, videört, relativt varierande åldrar, men i princip första generationen 
alar på området. En del död ved, carex, grodor. Vattenspeglar, antydan till socklar, en del träd 
med flera stammar. Något torrare mark närmare badet lite mer blandade lövträd (inte bara al) 
violer, hägg, mycket små askar, hassel, en del större äldre träd (>30Cm) alm, en hel del död 
ved. Troligen dikat. 
 

  

Figur 25. Delområde K ifrån Skjutbanefältet ut mot Mälaren, Helt dominerat av al (Alnus 
glutinósa). 
 
 

  

Figur 26. Delområde K är dikat. 
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Figur 27. Al med två stammar i delområde K. 
 
 

 

 
Figur 28. Våt, näringsrik och örtrikmark i delområde K. 
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Figur 29. Våt, näringsrik och örtrikmark i delområde K. 
 

 
Figur 30. Våt, näringsrik och örtrikmark i delområde K. 
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Figur 31. Kabbeleka (Caltha palustris) och kärrfräken (Equisetum palustre) i delområde K. 
 

 
Figur 32. Blåtåtel (Molinia caerulea), karaktärsväxt för kärrmark och mark som tidvis 
översvämmas, i delområde K. 
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Figur 33. Närmare badplatsen i delområde K, norrut är marken något torrare, det är ett större 
inslag av andra lövträd (även ädellöv) och död ved. 
 

  
Figur 34. Norrut i området (K) finns det också fler äldre träd med rikligt med mossor och 
lavar. 
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Figur 35. Närmare badplatsen i delområde K, inslag av småblockighet (rikligt med unga 
askar) och död ved. 
 

 
Figur 36. Närmare badplatsen i delområde K. 
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Delområde La och Lb (åkerholmarna) 
La: Lind, hägg, fågelbär, hassel, ek, örtrikt. Gök, näktergal, en mängd andra fåglar. 
Småblockigt (< 1m).  
 

 
Figur 37. Åkerholmen La ifrån norr, samt hassel och örtrikt fältskikt. 
 
 

 
Figur 38. Ekar på La, åkerholmen. 
 
Lb: Ek, asp, en stor ek (>1m) med vid krona. 
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Figur 39. Åkerholmen Lb på skjutbanefältet, ifrån norr. 
 

Delområde M+Q (Skjutbanefältet) 
Öppen mark, näringsrik mark som slås, enstaka enar och mindre träd, humleblomster, 
gullvivor, maskrosor (enstaka), smörblommor, daggkåpa. 

 
Figur 40. Vy ifrån sydöst på skjutbanefältet. 
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Figur 41. Vy ifrån norr på skjutbanefältet. 

 
Figur 42. Vy ifrån väst, mot område K, på skjutbanefältet. 

Delområde O 
Ett flertal stora gamla ekar, annars blandat löv, hägg, enstaka enar, gran. En gammal ek med 3 
stammar> 1,5 m. 
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Figur 43. Större ekar inom delområde O, till höger om skjutbanan. 
 

 
Figur 44. Större ek inom delområde O, till höger om skjutbanan. 
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Figur 45. Större ek inom delområde O, till höger om skjutbanan. 
 

Delområde P 
Joggingspår. Blandskog, i huvudsak gran end enstaka tall, en del >40, inslag av stora ekar. 
Kulturmark (bete) örtrik. Produktionsskog. Vardagsnatur. 

 
Figur 46. P ifrån väst, ”paviljongen” skymtar ibland träden. 
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Figur 47. Område P, ifrån Skjutbanefältet. 
 

  
Figur 48. Kulturmark (betad) inom område P, ett öppet område (Norrvreten) inom 
skogsområdet, skymtar till höger. 
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Figur 49. Norrvreten inom område P. Örtrikt område, här med arter typiska för gammal 
betesmark på näringsrikjord, här gullviva. 
 

  
Figur 50. Område P, mer barrträd västerut inom området. 

Delområde R 
Från badplats mot planerad marina (norrut). Blandad lövskog, öppna områden i kanten mot 
M. Sumpskog dominerad av alar, dikat, vattenspegel, örtrikt, inte mycket till socklar, ganska 
likartad ålder (10-20 cm), en del rätt stora. Levermossa. På andra sidan ”gashuset” mer yngre 
löv, sly.  
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Figur 51. Område R, väster ifrån (ifrån Skjutbanefältet). 
 

 
Figur 52. Område R, dominerat av alar söderifrån, dikat. 
 

 
Figur 53. Område R, dikat, svärdslilja (Iris pseudacorus). 
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Figur 54. Våtmark inom område R. 
 

 
Figur 55. Antydan till sockel på al inom område R. 
 

 
Figur 56. Något socklad al inom område R. 
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Figur 57. Norrut inom område R, torrare lundmiljö. 

 

Delområde S 
Produktionsskog, blandskog, dominerad av tall. 

 
Figur 58. Barrskog, område S. 
 

Delområde T 
Blandskog dominerad av löv, enstaka inslag av barr, björk, asp, ek, gran, hassel, örtrik. Inga 
gamla träd >30 cm, kulturmark(gammalt bete). Fornminne, gravfält ifrån 500-1050 e Kr. 
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Figur 59. Lav på lövträd i område T. 
 

 
Figur 60. Näringsrik kulturmark i område T. 
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Figur 61. Fornlämning i område T. 
 

 
Figur 62. Död ved med bohål i område T. 
 

 
Figur 63. Småblockig mark med blandskog, område T. 
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Figur 64. Lövlund intill joggingspår, område T. 
 

 
Figur 65. Död ved med mossor och lavar, område T. 
 

 
Figur 66. Blockig terräng, område T. 
 



L:\365x\2007\10091994_P10\C-Genomförande\23-Skisser-Utkast\Naturv_bed\2010\Bilaga 
3.doc  

  
Figur 67. Löv i utkanten, område T. 

Delområde T2 
Öppen gräsmark med åkerholmar. Gräsmarken är delvis betad av nötkreatur och har en 
relativt artrik flora med bl.a. rödklöver, prästkrage, gökärt, småborre, rödklint, kärrsilja, 
knölklocka, ängsskallra, m.m. Även insektsfaunan är rik med fjärilar, skalbaggar, vårtbitare 
m.m. På åkerholmarna finns gamla grova ekar, hassel, björk, slånbär, rönn, vildros och en. 
Floran är även här relativt artrik med delvis samma arter som på den öppna gräsmarken, men 
här växer även bergslok, liljekonvalj, m.m. 
 

 
Figur 68. Artrik öppen gräsmark och åkerholmar med ek och hassel. 
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Delområde T3 (sumpalskog Skogsstyrelsen) 
Stranden ifrån område R (i höjd med Källarholmarna) och norrut. Strandsumpskog klart 
dominerad av alar, i huvudsak första generationen, mycket likt område K. Bitvis betat av 
nötkreatur. Markskiktet består av älggräs, kabbeleka, carex, videört och vass. Vattenspeglar, 
antydan till socklar, en del träd med flera stammar, unga askar, knäckepil. I den västra delen 
av området, som angränsar till den öppna gräsmarken står flera grova almar med antydan till 
socklar.  
 

 
Figur 69: Sumpalskog intill Mälaren, med grova almar i gränsen mot gräsmarken. 

Delområde U+V 
U: Blandskog, mer löv (asp) i kanterna Tall dominerande centralt. Likartad ålder 
 
V: Blockrik blandskog, mer barr i de centrala delarna, gran, asp, skägglavar, joggingspår, 
produktionskog, likartad ålder, blåbär, tall, örtrikt, hassel, ekar, björk (nordost mot T). 
 

  
Figur 70. Hassel (Corylus avelana) i lövskogslund nordväst i område U. Österut inom 
området mer barrinslag.  
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Figur 71. Skägglav spp. i centrala delar inom området (Område U+V).  
 

 
Figur 72. Småblockigt centralt inom området (Område U+V). 
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Figur 73. Talldominerat trädskikt och fältskikt av ristyp centralt inom området (Område 
U+V). 
 

Delområde X 
Yngre blandskog, Salix, tall, Asp, Mycket småblockigt. 
 

 
Figur 74. Ung blandskog i småblockig terräng, område X. 
 

Delområde Y 
Igenväxande mark och öppen, blandskog yngre. 
 

Delområde Z 
Fuktigt/blöt mark i anslutning till kanalen(Gullringen) Ung vide, björk m.m., igenväxande.  
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Delområde Å 
Skogsmark, P10:s övningsområde ovanför skjutbanor, kantad av lövpionjärer, asp, björk, 
Slån, en del äldre grövre tallar. Produktionsskog, barrdominerad, blåbär, violer, harsyra, 
skogsstjärna. En del död ved. Hälletallskog centralt i områdets höglänta delar. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 75. Område Å ifrån nordväst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 76. Område Å, stigande mot söder.  
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Figur 77. Fornlämning, område Å.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 78. Blåbärsris-granskog, område Å.  
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Figur 79. Örtartat fältskikt periodvis, område Å. 
 

 
Figur 80. Hälletallskog centralt, område Å.  
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Figur 81. Centralt, område Å. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 82. Vegetation, område Å. 
 
 
 

  
Figur 83. Vegetation, område Å.  
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Delområde Å2 
Skogsmark i norra delen av Tingstuhöjdens naturreservat. En stor del av området utgörs av en 
kraftledningsgata igenom hällmarkstallskog. Där är naturvärdena få. I nordöstra delen av 
området finns en gles bostadsnära tall- och granskog med inslag av björk. I den nordvästra 
delen är skogen en mer varierad blandskog med ek, asp och björk, varav en del gamla och 
grova träd. Fältskiktet är örtrikt med blåklockor, måror, klöver, kråkvicker, johannesört, 
rölleka, backglim, m.m. Norr om kraftledningsgatan går en telefonledningsgata som delvis går 
över fuktig mark. Där växte orkidéerna nattviol och jungfru Marie nycklar. Samtliga orkidéer 
är fridlysta i hela landet. I tallskogen norr om det området växer vitpyrola, smultron och 
vildkaprifol. 
 

 
Figur 84. Gles bostadsnära tall- och granskog i nordöstra delen. 
 

 
Figur 85. Orkidéerna Jungfru Marie nycklar och nattviol i telefonledningsgatan. 
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Figur 86. Vitpyrola, smultron och vildkaprifol i tallskog norr om telefonledningsgatan. 

Delområde Ä 
Stora ekar inom P10 området. 
 

Delområde Ö 
Öppen mark, idrottsplats, gamla skjutbanor, av vardagskaraktär. 
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Bilaga 4. Sammanfattande protokoll ifrån naturvärdesbedömning 

 
Delområde Ståndort - 

poäng 
Dynamik - 
poäng 

Miljö - 
poäng 

Ståndorts 
poäng 

Träd - poäng Struktur - 
poäng 

Dödved -  poäng Bestånds-
poäng 

Poäng totalt 

C+D 3 3 3 9 1 1 3 5 14 
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K+R 3 3 2 8  3 1 1 5 13 
S 0 1 0 1 3 0 0 3 4 
T, U ,V, P 3 0 1 4 3 2 4 9 13 
X 1 1 0 2 0 0 0 0 2 
Z 2 1 2 5 0 0 0 0 5 
Å 1 0 2 3 2 0 2 4 7 
T3 2 3 3 8 4 1 0 5 13 
Å2 1 0 0 1 5 0 2 7 8 
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Inledning	  
	  
Fastighetsdata	  och	  orientering	  
Fastighetsbeteckning:	  Eldsund	  
Adress:	  Södermanlands	  Regemente,	  Regementsgatan/Sergeantsstigen,	  Strängnäs.	  
Byggår	  1921	  
Ursprunglig	  funktion:	  Sörmlands	  Regemente	  
Byggherre:	  Svenska	  kronan	  
Arkitekt:	  Arméns	  kasernbyggnadsnämnd.	  
	  

	  
	  
	  
Bakgrund	  
	  
Vasallen	  Ab	  har	  förvärvat	  det	  år	  2006	  nedlagda	  regementet	  P10	  i	  Strängnäs	  som	  bl	  a	  täcker	  det	  
gamla	  kasernområdet.	  Företaget	  har	  intentionen	  att	  här	  etablera	  en	  komplett	  sjönära	  stadsdel	  
med	  egen	  identitet	  och	  ett	  blandat	  utbud	  av	  bostäder,	  skola,	  handel	  och	  service.	  
	  
Då	  området	  tidigare	  har	  varit	  militärt	  har	  det	  inte	  planlagts	  av	  kommunen.	  
Områdesbestämmelser	  eller	  detaljplan	  saknas	  därför	  och	  anläggningen	  finns	  inte	  heller	  med	  i	  
kommunens	  översiktsplan.	  Delar	  av	  det	  ingår	  dock	  i	  riksintresset	  för	  kulturmiljövården	  i	  
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Strängnäs	  stad.	  Den	  föreslagna	  nya	  användningen	  kräver	  att	  detaljplan	  upprättas	  och	  eftersom	  
området	  är	  stort	  kommer	  det	  att	  omfattas	  av	  flera	  detaljplaner.	  Dessa	  tas	  fram	  av	  kommunen	  i	  
samarbete	  med	  fastighetsägaren	  Vasallen	  AB.	  
	  
Den	  första	  detaljplanen	  omfattar	  kasernområdet	  och	  detta	  planförslag	  har	  av	  Strängnäs	  
kommun	  och	  länsstyrelsen	  bedömts	  kunna	  medföra	  en	  betydande	  miljöpåverkan	  på	  områdets	  
kulturhistoriska	  värden.	  Kommunen	  och	  länsstyrelsen	  har	  därför	  i	  samråd	  bestämt	  att	  en	  MKB	  
ska	  upprättas	  för	  den	  kulturmiljö	  som	  berörs.	  
	  
Nyréns	  Antikvariska	  fick	  i	  uppdrag	  av	  Vasallen	  AB	  att	  upprätta	  ett	  underlag	  för	  utförande	  av	  en	  
miljökonsekvensbeskrivning	  för	  kulturvärden	  (MKB	  kulturvärden).	  Det	  är	  detta	  underlag	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  den	  kulturhistoriska	  analysen	  och	  värderingarna	  i	  detta	  dokument.	  Med	  
detta	  som	  utgångspunkt	  har	  Strängnäs	  kommun	  utfört	  analys	  och	  bedömning	  av	  konsekvenser	  
för	  MKB	  i	  Miljöbalken	  (MB).	  
	  
	  
Lagstiftning	  
	  
En	  behovsbedömning	  har	  gjorts	  av	  Strängnäs	  kommun	  och	  länsstyrelsen	  i	  samråd	  
(behovsbedömning,	  PBN/2206:423-‐214	  och	  samrådsyttrande	  från	  länsstyrelsen	  Dnr:	  402-‐5175-‐
2008).	  Behovsbedömningen	  visar	  att	  en	  miljökonsekvensbeskrivning	  (MKB)	  för	  kulturvärden	  bör	  
utföras	  inför	  omdaningen	  av	  det	  f.d.	  regementsområdet.	  
	  
Förfarandet	  beträffande	  miljöbedömning	  och	  MKB	  regleras	  i	  PBL	  5:18	  §.	  Där	  föreskrivs	  att	  en	  
MKB	  ska	  genomföras	  enligt	  kraven	  i	  Miljöbalken	  (MB).	  Upprättandet	  av	  MKB	  sker	  enligt	  
bestämmelserna	  i	  kap.	  6	  §	  11-‐18	  MB	  om	  miljöbedömning	  och	  miljökonsekvensbeskrivningar.	  
	  
	  
Skydd	  
	  
Området	  är	  en	  del	  av	  riksintresset	  nr	  18	  Strängnäs	  stad	  och	  som	  sådant	  särskilt	  värdefullt	  från	  
kulturhistorisk	  synpunkt.	  Riksintressen	  regleras	  i	  Miljöbalken	  som	  föreskriver	  att	  områden	  som	  
är	  av	  riksintresse	  –	  utpekade	  av	  statlig	  myndighet	  –	  för	  naturvården,	  kulturmiljövården	  eller	  
friluftslivet	  skall	  så	  långt	  möjligt	  skyddas	  mot	  åtgärder	  som	  påtagligt	  kan	  skada	  natur-‐	  eller	  
kulturmiljön	  (MB	  kap.	  3).	  Riksintresseformuleringen	  lyder:	  
	  
Motivering:	  
Strängnäs.	  Lärdoms-‐	  och	  stiftstad	  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.	  
	  
Uttryck	  för	  riksintresset:	  
Den	  dominerande	  domkyrkan	  och	  övrig,	  i	  huvudsak	  medeltida	  bebyggelse	  förknippad	  med	  
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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	  karaktäristiska	  villaområdet	  Storgärdet.	  
Regementsområde	  från	  1921.	  
	  
Någon	  precisering	  och	  fördjupning	  av	  riksintresseformuleringen	  har	  inte	  gjorts	  för	  
kasernområdet	  varför	  en	  stor	  del	  av	  de	  kulturhistoriska	  värdena	  där	  inte	  pekats	  ut	  eller	  
preciserats.	  	  Området	  saknar	  planläggning	  och	  behandlas	  idag	  inte	  heller	  i	  kommunens	  
översiktsplan.	  Lagstiftningen	  enligt	  PBL	  till	  skydd	  mot	  ovarsamhet	  och	  förbud	  mot	  förvanskning	  
gäller	  även	  utanför	  detaljplanelagt	  område.	  Bestämmelserna	  i	  PBL	  3	  kap.	  10	  §	  med	  krav	  på	  
varsamhet	  vid	  ändring	  och	  PBL	  3	  kap.	  12	  §	  med	  förbud	  mot	  förvanskning	  är	  därför	  tillämpliga.	  
För	  tillkommande	  bebyggelse	  gäller	  PBL	  3	  kap.	  1	  §	  som	  föreskriver	  att	  byggnader	  skall	  placeras	  
och	  utformas	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  lämpligt	  med	  hänsyn	  till	  stads-‐	  eller	  landskapsbilden	  och	  till	  
natur-‐	  och	  kulturvärdena	  på	  platsen.	  Då	  området	  inte	  omfattas	  av	  någon	  plan	  finns	  det	  idag	  inga	  
instrument	  för	  att	  se	  till	  att	  lagstiftningen	  efterlevs.	  	  
	  
	  
Avgränsning	  
	  
Avgränsningen	  av	  områdets	  kulturhistoriska	  värden	  har	  skett	  via	  en	  översiktlig	  antikvarisk	  
förundersökning	  av	  Nyréns	  Antikvariska	  där	  de	  har	  utgått	  från	  de	  mest	  ursprungliga	  och	  
karakteristiska	  delarna	  av	  regementet.	  Dessa	  är	  det	  ursprungliga	  kasernområdet,	  
parkanläggningen	  och	  de	  lägre	  ekonomibyggnaderna	  åt	  väster.	  Av	  dessa	  tre	  är	  det	  f.d.	  
kasernanläggningen	  som	  har	  styrt	  uppväxten	  av	  omkringliggande	  områden	  och	  vilken	  funktion	  
dessa	  skulle	  få:	  nämligen	  Storgärdets	  officersvillor,	  underofficersvillorna,	  f.d.	  sjukhuset	  och	  
vändplanen	  utanför	  huvudingången	  och	  regementets	  utveckling	  västerut	  med	  nya	  funktioner	  
och	  övningsområden.	  Avgränsningen	  mellan	  de	  olika	  delarna	  kan	  inte	  vara	  helt	  åtskiljd	  eftersom	  
områdena	  hör	  till	  samma	  riksintresse	  men	  konsekvenser	  av	  ändringar	  utgår	  från	  dessa	  tre	  
områdens	  påverkan	  på	  de	  övriga	  delarna.	  Detta	  betyder	  att	  kasernområdet	  agerar	  huvudpunkt	  
både	  åt	  öster	  med	  kopplingen	  till	  Strängnäs	  stad	  och	  åt	  väster	  som	  den	  samlande	  blickpunkten	  i	  
den	  nya	  stadsdelen	  som	  växer	  fram	  på	  det	  f.d.	  övningsfältet.	  	  
	  
	  	  
Metod	  och	  material	  
	  
Utgångspunkten	  för	  denna	  MKB	  är	  att	  området	  kommer	  att	  konverteras	  från	  ett	  slutet	  militärt	  
område	  till	  ett	  levande	  öppet	  verksamhets-‐	  och	  bostadsområde.	  Detta	  innebär	  att	  den	  
kulturhistoriskt	  värdefulla	  miljön	  skall	  anpassas	  till	  de	  nya	  funktionerna	  utan	  att	  innebära	  
påtaglig	  skada	  för	  riksintresset.	  För	  att	  utreda	  vilken	  väg	  man	  kan	  gå	  vidare	  och	  vilka	  
förändringar	  som	  är	  möjliga	  har	  sex	  olika	  alternativ	  tagits	  fram:	  ett	  max	  exploateringsalternativ,	  
ett	  max	  bevarandealternativ,	  tre	  kompromissalternativ	  med	  måttlig	  exploatering	  och	  ett	  
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nollalternativ	  som	  fungerar	  som	  jämförelsealternativ.	  
Vid	  bedömningen	  har	  det	  alternativ	  som	  tar	  till	  vara	  riksintressets	  värden	  och	  medger	  en	  ny	  och	  
förändrad	  användning	  valts.	  Detta	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  hållbar	  användning	  av	  
regementsområdet	  som	  säkerställer	  de	  kulturhistoriska	  värdena	  långsiktigt.	  
	  	  
En	  översiktlig	  antikvarisk	  förundersökning	  av	  Nyréns	  Antikvariska	  har	  använts	  som	  underlag	  för	  
identifieringen	  av	  kulturvärdena	  i	  området.	  I	  förundersökningen	  redovisas	  områdets	  
kulturhistoriska	  värden	  schematiskt.	  Faktorer	  som	  bedöms	  representera	  kulturhistoriska	  värden	  
i	  fysisk	  mening	  har	  sammanställts	  i	  en	  lista	  vid	  bedömningen	  av	  vilka	  konsekvenser	  en	  särskild	  
åtgärd	  bedöms	  medföra	  i	  kulturhistoriskt	  hänseende.	  	  
En	  vedertagen	  modell	  för	  kulturhistorisk	  värdering	  har	  använts	  i	  förundersökningen,	  viken	  
redovisas	  i	  boken	  Kulturhistorisk	  värdering	  av	  bebyggelse	  (Axel	  Unnerbäck,	  RAÄ	  2002)	  Analysen	  
utgår	  från	  tre	  olika	  värdebegrepp:	  Dokumentvärde,	  Upplevelsevärde	  och	  Bruksvärde.	  Dessa	  tre	  
analyser	  om	  de	  immateriella	  respektive	  materiella	  värdena	  och	  punktlistan	  med	  de	  fysiska	  
värdena	  har	  använts	  som	  utgångspunkt	  vid	  beskrivningarna	  av	  de	  olika	  alternativens	  
konsekvenser	  på	  riksintresset	  samt	  bedömningen	  på	  vilket	  sätt	  de	  anses	  nå	  upp	  till	  kravet	  att	  
inte	  utgöra	  påtaglig	  skada	  för	  riksintresset.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nästkommande	  kapitel	  är	  en	  förkortad	  historik	  från	  förundersökningen,	  hela	  materialet	  
återfinns	  i	  Antikvarisk	  förundersökning	  -‐	  underlag	  för	  MKB	  kulturvärden.	  2009-‐05-‐10	  Hanna	  
Schill,	  Olle	  Nylind.	  
Nyréns	  arkitektkontor	  Nackagatan	  4,	  Box	  4709	  116	  92	  Stockholm.	  
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Historik	  
	  
Sörmlands	  regemente	  och	  det	  svenska	  försvaret	  
	  
Sörmlands	  regemente	  har	  sitt	  ursprung	  i	  sörmlandsfänikan	  som	  bildades	  1560.	  
Fänika	  betecknade	  från	  medeltiden	  och	  in	  på	  1600-‐talet	  en	  avdelning	  fotfolk	  som	  följde	  en	  fana.	  
Ett	  antal	  fänikor	  förenades	  så	  småningom	  till	  ett	  regemente	  och	  år	  1627	  bildades	  kungliga	  
Södermanlands	  regemente	  som	  anses	  som	  landets	  äldsta	  (Svea	  livgarde	  ej	  medräknat	  då	  det	  
mer	  fungerade	  som	  en	  skyddsvakt	  till	  kungen	  och	  huvudstaden)	  
	  
På	  1680-‐talet	  skapade	  Karl	  XI	  indelningsverket.	  Genom	  detta	  bildades	  en	  fastare	  organisation	  
och	  soldaterna	  fick	  bättre	  utbildning,	  bostad	  och	  högre	  beredskap.	  Några	  år	  efter	  denna	  
förändring,	  år	  1774,	  fick	  Sörmlands	  Regemente	  en	  fast	  mötesplats	  på	  Malma	  hed	  där	  man	  
övade	  i	  närmare	  150	  år.	  
	  
Nästa	  stora	  omorganisation	  kom	  1901då	  indelningsverket	  avskaffades	  och	  allmän	  värnplikt	  
infördes.	  I	  och	  med	  detta	  blev	  militäryrket	  en	  heltidssyssla.	  För	  Sörmlands	  regementes	  del	  
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medförde	  förändringen	  även	  att	  regementets	  fortsatta	  hemvist	  i	  Malmköping	  ifrågasattes	  och	  
1907	  bestämdes	  genom	  kungligt	  beslut	  att	  Södermanlands	  regemente	  skulle	  förläggas	  till	  
Strängnäs.	  Att	  Strängnäs	  i	  konkurrens	  med	  Södertälje,	  Nyköping	  och	  Eskilstuna	  blev	  den	  stad	  
där	  regementet	  placerades	  berodde	  sannolikt	  till	  stor	  del	  på	  att	  man	  här	  kunde	  erbjuda	  mark	  
utan	  bidrag	  från	  staten.	  En	  mindre,	  men	  sannolikt	  inte	  oviktig,	  orsak	  var	  även	  att	  staden	  kunde	  
erbjuda	  goda	  skolor	  till	  yrkesmilitärernas	  barn.	  
	  
Ursprungligen	  ar	  regementet	  ett	  infanteriregemente,	  men	  det	  ombildades	  1942	  till	  
pansarregemente.	  Den	  nya	  inriktningen	  medförde	  en	  utbyggnad	  med	  motorområden,	  garage,	  
verkstäder	  etc.	  
	  
	  
Regementet	  och	  Strängnäs	  
	  
I	  Strängnäs	  började	  en	  ny	  era	  i	  och	  med	  regementsetableringen.	  Redan	  innan	  definitivt	  beslut	  
tagits	  fastställdes	  1906	  en	  villastadsplan	  för	  storgärdet,	  i	  förhoppning	  om	  regementsetablering.	  
Denna	  villaplan	  förlängde	  staden	  åt	  öster	  och	  kom	  på	  så	  sätt	  att	  i	  det	  närmaste	  binda	  samman	  
den	  äldre	  stadskärnan	  med	  det	  nya	  regementsområdet.	  Från	  att	  i	  huvudsak	  ha	  varit	  en	  skol-‐	  och	  
kulturstad	  blev	  Strängnäs	  1921	  även	  en	  garnisonsstad	  och	  den	  militära	  närvaron	  en	  viktig	  del	  av	  
stadens	  kultur-‐	  och	  näringsliv.	  
	  
	  
Regementsbyggnaderna	  –	  i	  Strängnäs	  och	  så	  som	  de	  växte	  fram	  i	  Sverige	  efter	  år	  1901	  
	  
1901	  års	  härordning	  innebar	  att	  den	  indelta	  armén	  avvecklades	  till	  förmån	  för	  ett	  försvar	  
baserat	  på	  allmän	  värnplikt.	  Denna	  förändring	  syftade	  till	  ett	  kraftigt	  förstärkt	  försvar	  med	  en	  i	  
etapper	  avsevärt	  förlängd	  utbildningstid.	  För	  att	  manskapet	  skulle	  kunna	  hysas	  och	  utbildning	  
bedrivas	  behövdes	  byggnader.	  
	  
Arkitekt	  Erik	  Josephsson	  hade	  under	  1890-‐talet	  etablerat	  en	  hög	  arkitektonisk	  och	  funktionell	  
standard	  då	  han	  ritade	  flera	  regementen.	  Efter	  det	  att	  den	  nya	  härordningen	  antogs	  1901	  
ändrades	  situationen	  och	  enorma	  resurser	  ställdes	  till	  förfogande	  för	  uppförandet	  av	  alla	  de	  nya	  
planerade	  kasernetablisementen.	  Den	  nya	  härordningen	  ställde	  krav	  på	  att	  ta	  byggandet	  ett	  
steg	  längre	  avseende	  rationalitet	  och	  med	  de	  tidigare,	  ofta	  anspråksfullt	  utformade	  ritningarna	  
som	  underlag	  sattes	  ett	  omfattande	  nationellt	  byggnadsprogram	  i	  verket.	  
	  
Detta	  program	  möjliggjorde	  genom	  en	  långt	  driven	  standardisering	  och	  med	  hjälp	  av	  
typritningar	  att	  mellan	  1901	  och	  1922	  bygga	  47	  s.k.	  kasernetablisement,	  och	  att	  bygga	  till	  tolv	  
befintliga.	  Standardiseringen	  var	  så	  grundlig	  att	  även	  ritningar	  för	  olika	  byggnadsdetaljer	  och	  
beskrivningar	  av	  olika	  arbetsmoment	  utfördes.	  Fortifikationen	  och	  arméförvaltningen	  ansvarade	  
tillsammans	  för	  byggnadsprogrammets	  genomförande	  och	  fram	  till	  1907	  var	  det	  nästan	  
undantagslöst	  arkitekten	  Erik	  Josephsson	  och	  hans	  ritbyrå	  vid	  kungliga	  fortifikationen	  som	  
utformade	  den	  nya	  militärarkitekturen.	  	  
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År	  1907	  förstärktes	  det	  tidigare	  beskrivna	  byggnadsprogrammet	  med	  den	  av	  Kunglig	  Maj:t	  
tillsatta	  Arméns	  kasernbyggnadsnämnd.	  Nämnden	  tillkom	  för	  att	  avlasta	  fortifikationen	  och	  
arkitekten	  Josephsson	  och	  för	  att	  få	  ett	  snabbare	  och	  billigare	  byggande.	  Uppdraget	  bestod	  i	  att	  
uppföra	  de	  15	  infanteriregementen	  som	  återstod	  enligt	  de	  utstakade	  målen	  i	  1901	  års	  
byggnadsprogram.	  Eftersom	  nämndens	  uppdrag	  var	  begränsat	  till	  infanteriregementen	  kunde	  
en	  stor	  samordning	  av	  material	  och	  fasadutformning	  göras,	  vilket	  gav	  dessa	  anläggningar	  en	  
arkitektoniskt	  mycket	  sammanhållen	  utformning.	  Nämnden	  verkade	  mellan	  1907-‐1925	  och	  knöt	  
många	  namnkunniga	  arkitekter	  till	  sig.	  
	  
1914	  års	  härordning	  innebar	  att	  den	  redan	  påbörjade	  upprustningen	  intensifierades	  ytterligare	  
som	  ett	  svar	  på	  det	  oroliga	  världsläget	  och	  samma	  år	  tog	  kasernbyggnadsnämnden	  fram	  en	  
utredning	  som	  påvisade	  de	  ekonomiska,	  praktiska	  och	  estetiska	  fördelarna	  med	  att	  bygga	  
tvåvåningskaserner.	  Genom	  denna	  utredning	  och	  en	  skicklig	  argumentering	  fick	  nämnden	  år	  
1915	  tillåtelse	  av	  Kunglig.	  Maj:t	  att	  uppföra	  Kronobergs,	  Kalmar	  och	  Sörmlands	  regementen	  
enligt	  det	  tyska	  dubbelkompanisystemet,	  alltså	  med	  två	  kompanier	  i	  varje	  kasern	  ett	  på	  var	  sida	  
om	  dubbla	  trapphus.	  
	  
Sörmlands	  regemente	  uppfördes	  efter	  dessa	  ritningar.	  Den	  nya	  uppsättningen	  typritningar	  
ansågs	  fylla	  högre	  ställda	  krav	  på	  militär	  och	  hygienisk	  ändamålsenlighet	  och	  kännetecknades	  bl	  
a	  av	  att	  varje	  kompani	  fick	  en	  avskild	  kasernhalva	  med	  eget	  trapphus	  och	  vårdlokaler	  samt	  att	  
utrymmen	  som	  kök,	  matsal,	  tvättinrättning	  sammanfördes	  till	  en	  byggnad	  istället	  för	  att	  som	  
tidigare	  ligga	  spridda	  i	  flera.	  De	  minskade	  volymerna	  (två	  våningar)	  ansågs	  även	  bidra	  till	  en	  
trivsammare	  miljö	  på	  anläggningarna.	  Kanslihuset	  befriades	  från	  vakt-‐	  och	  arrestlokaler	  men	  
placerades	  även	  fortsättningsvis	  i	  huvudfronten	  mellan	  ett	  par	  kaserner.	  
	  
Regementet	  i	  Strängnäs	  var	  ett	  av	  de	  första	  regementen	  som	  planerades	  efter	  1915	  års	  ritningar	  
och	  har	  ett	  för	  dessa	  ritningar	  typisk	  utformning.	  	  

1. Underofficersbostäder	  i	  tvåfamiljsvillaform	  utanför	  regementets	  grindar	  
2. Kök,	  matsal,	  gymnastiksal	  och	  förråd	  infogade	  i	  samma	  byggnad	  
3. Vakt	  och	  arrest	  separerad	  från	  kanslihuset	  
4. Kaserner	  i	  två	  våningar	  
5. Nationalromantiskt	  stilideal	  

	  
Stallar	  och	  halmförråd	  har	  främst	  utförts	  i	  en	  enklare	  överförd	  träarkitektur	  som	  dock	  tydligt	  
ansluter	  till	  övriga	  byggnaders	  arkitektoniska	  uttryck.	  
De	  ursprungliga	  regementsbyggnaderna	  i	  Strängnäs	  har	  en	  mycket	  enhetlig	  utformning	  och	  
deras	  nationalromantiska	  stil	  ansluter	  till	  karaktären	  hos	  det	  samtida	  villaområdet	  Storgärdet	  
som	  binder	  samman	  staden	  med	  regementsområdet.	  
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Nulägesbeskrivning	  
	  
Kasernområdets	  ursprungliga	  plan	  är	  välbevarad	  och	  det	  enda	  som	  egentligen	  saknas	  är	  
idrottsplatsen	  Sjukhusgläntan,	  ångbåtsbryggan	  samt	  ett	  par	  mindre	  byggnader	  invid	  stallarna.	  
Även	  en	  del	  kompletteringar	  har	  gjorts	  bl	  a	  i	  form	  av	  en	  ny	  vakt	  vid	  östra	  entrén.	  Panncentral,	  
förråd,	  garage,	  verkstäder	  och	  matsal	  nordväst.	  På	  senare	  tid	  har	  även	  förbindelsegångar	  mellan	  
kaserner,	  gymnastikhus	  och	  mässhus	  tillkommit.	  Hela	  anläggningen	  har	  två	  huvudaxlar,	  en	  från	  
sydost	  till	  nordväst	  och	  en	  sydväst-‐	  nordostlig.	  	  
	  
P10	  präglas	  av	  sin	  enkla,	  monumentala	  arkitektur	  och	  sin	  symmetriska	  gruppering	  av	  byggnader.	  
Dessa	  huvudkaraktärer	  upplevs	  tydligast	  från	  kaserngården	  men	  även	  via	  de	  siktlinjer	  som	  leder	  
blicken	  in	  på	  gården	  från	  det	  kringliggande	  området.	  
Placeringen	  är	  en	  viktig	  del	  av	  kompositionen	  och	  karaktären.	  	  Regementet	  ligger	  högt	  upp	  i	  den	  
sluttning	  som	  löper	  ned	  mot	  Mälaren.	  Det	  ligger	  något	  skilt	  från	  staden	  men	  binds	  ihop	  med	  
denna	  genom	  stilmässigt	  likartade	  bebyggelsen	  i	  bostadsområdet	  Storgärdet.	  
	  
Kasernområdets	  byggnader	  är	  grupperade	  axialt	  kring	  den	  stora	  öppna	  kaserngården	  med	  den	  
större,	  senare	  tillkomna	  entrén	  i	  sydost	  flankerad	  av	  två	  stora	  kaserner.	  På	  andra	  sidan	  
kaserngården	  placerar	  sig	  gymnastik-‐	  och	  matsal	  förbundna	  med	  två	  tvärställda	  byggnader	  och	  
bakom	  dessa	  följer	  mässhuset.	  Placerat	  längs	  med	  och	  på	  axeln.	  Efter	  mässhuset,	  på	  en	  något	  
lägre	  nivå,	  ligger	  vagnsbodar	  samt	  två	  tvärställda	  stallar	  vilka	  tillsammans	  kringgärdar	  en	  mindre	  
gårdsplan.	  På	  gårdsplanen	  står	  en	  tvåvåningsbyggnad	  som	  sannolikt	  har	  uppförts	  på	  mitten	  av	  
1900-‐talet	  i	  samband	  med	  pansarregementets	  tillkomst.	  
	  
Längs	  den	  korsande	  axeln	  ligger	  den	  ursprungliga	  vakten	  och	  arresten	  samt	  kanslihuset.	  På	  
kanslihusets	  sjösida	  ligger	  en	  ursprunglig	  trädgårdsanläggning	  med	  terrasseringar	  som	  sluttar	  
ned	  mot	  vattnet.	  Trädgården	  är	  idag	  förfallen	  men	  dess	  symmetriska	  planering	  som	  utgår	  från	  
kaserngårdens	  axialitet	  är	  ännu	  avläsbar.	  	  Vid	  stranden	  nedanför	  trädgården	  låg	  den	  för	  
anläggningen	  en	  gång	  så	  viktiga	  ångbåtsbryggan	  dit	  både	  rekryter,	  kol	  och	  materiel	  anlände.	  
	  
I	  väster	  har	  det	  ursprungliga	  kasernområdet	  kompletterats	  med	  en-‐	  och	  tvåvåniga	  byggnader	  
efter	  1900-‐talets	  mitt,	  bl	  a	  lager-‐,	  verkstads-‐	  och	  garagebyggnader,	  en	  värmecentral	  och	  en	  
matsalsbyggnad.	  Även	  dessa	  är	  axialt	  grupperade.	  
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Kulturhistoriskt	  värde	  
	  
Sammanfattning	  
	  
Regementet	  och	  dess	  byggnader	  analyseras	  beträffande	  kulturhistoriska	  värden	  nedan.	  
Analysen	  är	  ämnad	  att	  ligga	  till	  grund	  vid	  analys	  och	  beskrivning	  av	  vad	  som	  händer	  med	  
kulturhistoriska	  värden	  vid	  framtida	  ombyggnad	  och	  utveckling	  av	  det	  forna	  regementet.	  	  
	  
Byggnadshistoriska,	  arkitekturhistoriska	  och	  samhällshistoriska	  värden	  har	  påträffats,	  liksom	  
symbol-‐	  och	  identitetsvärden,	  arkitektoniska	  värden	  och	  miljöskapande	  värden.	  Byggnadsdelar	  
och	  detaljer	  som	  bär	  de	  kulturhistoriska	  värdena	  i	  fysisk	  mening	  har	  sedan	  identifierats	  och	  
dessa	  presenteras	  punktvis	  i	  en	  lista.	  Områdets	  planmönster,	  de	  olika	  byggnadernas	  inbördes	  
hierarki,	  dess	  volymer,	  fasader	  och	  stomme	  framstår	  här	  som	  särskilt	  viktiga.	  Andra	  faktorer	  
som	  också	  spelar	  in	  är	  det	  framträdande	  läget	  i	  landskapet,	  planlösning	  och	  påkostade	  
interiörer.	  
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Den	  miljö	  som	  P10	  i	  Strängnäs	  utgör	  har	  ett	  stort	  lokalt	  och	  nationellt	  kulturhistoriskt	  värde.	  
Området	  har	  utpekats	  som	  riksintresse	  kulturmiljövården	  som	  del	  av	  Strängnäs	  stad.	  	  Då	  
riksintresset	  tydligt	  knyter	  regementet	  till	  Strängnäs	  bedöms	  detta	  intresse	  främst	  beröra	  
anläggningen	  som	  en	  betydelsefull	  del	  i	  stadens	  historia	  och	  i	  dess	  utveckling	  under	  hela	  1900-‐
talet.	  Dess	  tidstypiska	  utformning,	  storlek	  och	  inriktning	  (infanteri)	  bedöms	  vara	  särskilt	  viktig.	  
	  
Analysen	  av	  det	  kulturhistoriska	  värdet	  nedan	  har	  gjorts	  med	  utgångspunkt	  från	  en	  
arbetsmodell	  presenterad	  i	  boken	  Kulturhistorisk	  värdering	  av	  bebyggelse	  av	  Axel	  Unnerbäck	  
(RAÄ	  2002).	  Analysen	  utgår	  från	  tre	  olika	  värdebegrepp:	  Dokumentvärde,	  Upplevelsevärde	  och	  
Bruksvärde.	  Dokumentvärdet	  avser	  den	  information	  som	  en	  byggnad	  kan	  förmedla,	  t.	  ex.	  från	  
samhällshistorisk	  eller	  arkitekturhistorisk	  synpunkt.	  Upplevelsevärdet	  avser	  miljöskapande,	  
arkitektoniska	  och	  estetiska	  kvaliteter	  samt	  identitets-‐	  och	  symbolvärden.	  Bruksvärdet	  avser	  
tekniska,	  ekonomiska	  och	  funktionella	  värden	  och	  hänger	  samman	  med	  möjligheterna	  att	  
använda	  en	  byggnad	  utifrån	  givna	  förutsättningar.	  
	  
	  
Dokumentvärden	  
	  
Samhällshistoriskt	  värde	  och	  socialhistoriskt	  värde	  
Anläggningen	  är	  ett	  resultat	  av	  1901	  års	  härordning	  och	  det	  massiva	  byggnadsprogram	  som	  
följde	  på	  att	  allmän	  värnplikt	  med	  långa	  utbildningstider	  infördes	  i	  Sverige.	  Programmet	  innebar	  
att	  manskap	  behövde	  hysas	  i	  avsevärt	  större	  omfattning	  än	  tidigare	  och	  år	  1901-‐ca	  1920	  var	  den	  
period	  i	  svensk	  försvarshistoria	  då	  byggnadsverksamheten	  var	  som	  störst.	  Denna	  
byggnadsverksamhet	  satte	  bestående	  avtryck	  inte	  bara	  lokalt	  utan	  i	  det	  nationella	  
byggnadsbeståndet.	  Regementets	  tillkomst	  i	  Strängnäs	  innebar	  en	  stor	  samhällsomvälvande	  
faktor	  som	  därför	  är	  av	  stor	  lokalhistorisk	  betydelse	  såväl	  som	  nationell.	  
	  
Regementet	  är	  ett	  av	  de	  tre	  som	  först	  planerades	  efter	  de	  nya	  ritningar	  som	  lades	  fram	  1915.	  
Utformningen	  av	  byggnaderna	  sprang	  bl	  a	  ur	  den	  ökade	  dödligheten	  hos	  rekryterna	  vilken	  i	  sin	  
tur	  bottnade	  i	  hygieniska	  problem.	  Genom	  detta	  representerar	  regementet	  i	  Strängnäs	  ett	  
försök	  att	  lösa	  både	  smittspridningsproblemen	  på	  regementena	  och	  den	  diskussion	  som	  ledde	  
fram	  till	  mer	  ”hygieniska”	  kaserner.	  Detta	  speglar	  synen	  på	  soldaten	  och	  dennes	  hälsa	  och	  kan	  
ses	  som	  en	  del	  av	  samhällets	  nyvaknade	  intresse	  för	  hälsa	  i	  de	  bredare	  folklagren,	  något	  som	  
skulle	  komma	  att	  slå	  igenom	  i	  övrigt	  bostadsbyggande	  först	  på	  1930-‐talet.	  	  
	  
Byggnadens	  utformning	  och	  organisation	  visar	  på	  den	  hierarki	  som	  rådde	  inom	  militären,	  vilket	  
även	  speglade	  samhället	  i	  stort.	  Ett	  regemente	  från	  tidigt	  1900-‐tal	  tydliggör	  begreppet	  social	  
uppdelning	  -‐	  vid	  denna	  tid	  var	  samhället	  tydligt	  skiktat	  och	  inom	  militären	  blev	  detta	  särskilt	  
understruket.	  Verksamheten	  manifesteras	  fysiskt	  i	  bebyggelsen	  som	  spänner	  från	  manskapets	  
sov-‐	  och	  matsalar	  via	  underofficerarnas	  bostäder	  till	  officersmäss	  och	  kanslihus.	  	  
	  
Även	  trädgårdsanläggningen	  på	  området	  understryker	  kanslihusets	  särställning.	  Orienteringen	  
mot	  vattnet	  visar	  även	  på	  den	  viktiga	  roll	  som	  ångbåtstrafiken	  spelade	  då	  byggnaderna	  
uppfördes.	  
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Den	  samhällspåverkan	  som	  etableringen	  av	  regementet	  innebar	  var	  stor	  och	  medförde	  ett	  
ekonomiskt	  uppsving	  för	  Strängnäs.	  Den	  stora	  påverkan	  som	  regementsetableringen	  hade	  gör	  
att	  regementet	  som	  sådant	  är	  en	  viktig	  del	  av	  staden	  Strängnäs	  och	  därmed	  för	  läsbarheten	  och	  
förståelsen	  av	  stadens	  utveckling	  under	  1900-‐talet.	  
	  
Stora	  samhällshistoriska	  och	  socialhistoriska	  värden	  vilar	  i	  anläggningen,	  såväl	  ur	  ett	  lokalt	  som	  
ur	  ett	  nationellt	  perspektiv.	  Det	  senare	  främst	  genom	  sammanhanget	  med	  den	  medeltida	  
staden	  Strängnäs.	  
	  
Arkitekturhistoriskt	  och	  byggnadshistoriskt	  värde	  
Det	  verktyg	  som	  användes	  för	  att	  det	  omfattande	  byggnadsprogrammet	  skulle	  kunna	  
genomdrivas	  i	  snabb	  takt	  var	  typritningar.	  Ett	  stort	  arkitekturhistoriskt	  värde	  ligger	  i	  det	  
systematiska	  anslaget	  som	  vidareutvecklats	  ur	  de	  ofta	  monumentalt	  anlagda	  s.k.	  
kasernetablisement	  som	  ritades	  och	  uppfördes	  på	  1890-‐talet	  under	  Erik	  Josephssons	  ledning.	  
De	  rationellt	  formade	  situationsplanerna	  kunde	  rullas	  ut	  på	  många	  platser	  i	  landet	  och	  fyllas	  
med	  de	  byggnader	  som	  verksamhetens	  art	  och	  omfattning	  krävde.	  Under	  det	  att	  skalan	  ökade	  
drevs	  arbetet	  också	  mot	  en	  förenkling	  av	  formspråket.	  Systematiseringen	  innebar	  att	  endast	  ett	  
fåtal	  varianter	  fick	  förekomma	  av	  varje	  byggnadstyp.	  Denna	  systematisering	  avspeglas	  i	  P10:s	  
standardiserade	  utformning.	  
	  
Regementet	  och	  dess	  olika	  byggnader	  är	  värdefullt	  som	  välbevarad	  representant	  för	  1901	  års	  
härordning	  och	  1915	  års	  byggnadsprogram	  .	  Byggnader	  uppförda	  efter	  samma	  grundritning	  
förekommer	  på	  flera	  platser	  i	  landet;	  alldeles	  oavsett	  givna	  förutsättningar.	  En	  kaserntyp	  kunde	  
förekomma	  såväl	  i	  närheten	  av	  en	  tätbebyggd	  kvartersstad,	  på	  landsbygden,	  på	  en	  slätt	  eller	  på	  
en	  ö	  i	  skärgården.	  Kasernområdet	  i	  Strängnäs	  härrör	  dock	  från	  en	  brytningstid	  mellan	  de	  
tidigare	  mycket	  ensartade	  typritningarna	  och	  de	  från	  år	  1915	  förekommande	  typritningar	  som	  
kort	  sagt	  innebar	  en	  moderniserad	  och	  något	  mer	  flexibel	  variant	  av	  de	  tidigare.	  Anläggningen	  
är	  mycket	  representativ	  för	  hur	  dessa	  nya	  typritningar	  var	  tänkta	  att	  förverkligas.	  
	  
Bebyggelsen	  på	  P10	  är	  välbevarad	  och	  besitter	  härigenom	  stora	  arkitekturhistoriska	  och	  
byggnadshistoriska	  värden.	  
	  
Militärhistoriskt	  värde	  
P10	  representerar	  självfallet	  stora	  militärhistoriska	  värden	  och	  visar	  hur	  ett	  regemente	  var	  
utformat	  under	  större	  delen	  av	  1900-‐talet	  och	  hur	  det	  militära	  livet	  utspelat	  sig	  genom	  tiderna.	  
Det	  senare	  tillkomna	  garage-‐	  och	  verkstadsområdet	  i	  väster	  illustrerar	  regementets	  
vidareutveckling	  vid	  mitten	  av	  seklet	  vilket	  återspeglar	  försvarets	  utveckling	  i	  stort.	  
	  
Upplevelsevärden	  
Kasernområdets	  upplevelsevärde	  är	  betydande	  och	  består	  främst	  av	  de	  arkitektoniska	  och	  
miljöskapande	  värden	  som	  byggnadernas	  genuina	  material	  och	  väl	  bearbetade	  arkitektur	  
förmedlar.	  Ett	  mycket	  starkt	  miljöskapande	  värde	  ligger	  i	  anläggningens	  väl	  sammanhållna	  och	  
enhetliga	  karaktär	  med	  symmetriskt	  placerade,	  utseendemässigt	  enhetliga	  och	  hierarkiskt	  
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inordnad	  bebyggelse.	  	  
	  
Arkitekturen	  är	  starkt	  sammanhållen	  till	  en	  enhet	  där	  även	  grindar	  och	  murar	  etc.	  ingår.	  
Merparten	  av	  bebyggelsen	  från	  början	  av	  1920-‐talet	  finns	  kvar	  vilket	  förmedlar	  en	  känsla	  av	  
kontinuitet,	  autenticitet	  och	  helhet.	  Fasader	  och	  husvolymer	  är	  välproportionerliga	  och	  
byggnaderna	  är	  uppförda	  i	  naturmaterial	  vilket	  ger	  ett	  gediget	  intryck.	  Till	  upplevelsevärdet	  hör	  
även	  det	  natursköna	  läget	  och	  den	  i	  området	  bitvis	  sparade	  naturmarken.	  Husens	  enhetlighet,	  
symmetri,	  inbördes	  gruppering	  och	  placering	  i	  utkanten	  av	  staden	  bidrar	  även	  till	  upplevelsen	  av	  
området.	  
	  
Att	  bebyggelsen	  är	  välbevarad	  förstärker	  de	  ovan	  beskrivna	  dokument-‐	  och	  upplevelsevärdena	  
då	  detta	  gör	  dem	  tydliga	  och	  lättare	  avläsbara.	  
	  
Bruksvärde	  
Ett	  bruksvärde	  ligger	  i	  bebyggelsens	  användbarhet	  och	  deras	  egenskaper	  som	  gedigna	  
byggnadsverk	  tänkta	  att	  användas	  över	  ett	  mycket	  långt	  tidsspann,	  uppförda	  av	  hantverkare	  i	  
påkostade	  material	  och	  med	  kraftiga	  stommar.	  Även	  fönstrens	  virke	  och	  hantverksmässiga	  
tillverkning	  är	  en	  stor	  kvalitet,	  liksom	  ursprungliga	  taktäcknings-‐	  och	  fasadmaterial.	  Som	  sådan	  
utgör	  bebyggelsen	  på	  området	  en	  resurs	  som	  är	  möjlig	  att	  bruka	  över	  mycket	  lång	  tid.	  Självfallet	  
är	  användningen	  även	  förknippad	  med	  mer	  eller	  mindre	  stora	  kostnader	  för	  underhåll	  och	  drift.	  
	  
	  
Värdefulla	  karaktärsdrag	  och	  detaljer	  
	  

1 Den	  höga	  bevarandegraden	  där	  de	  flesta	  av	  regementets	  ursprungliga	  funktioner	  är	  
representerade	  av	  välbevarade	  byggnader	  och	  detaljer.	  

	  
2 Det	  symmetriska	  och	  rationella	  planmönstret	  med	  tydliga	  axlar.	  
	  
3 Byggnadernas	  stommar,	  ursprungliga	  volymer	  och	  samband.	  

	  
4 Anläggningens	  inhägnad	  bestående	  av	  murar	  och	  smidesstaket	  med	  grindar	  samt	  de	  

längor	  som	  binder	  samman	  kasernerna	  i	  öster.	  
	  

5 De	  stora,	  öppna	  gårdsrummen	  mellan	  byggnaderna,	  gårdsrum	  som	  tillåter	  att	  större	  
delen	  av	  kasernområdet	  kan	  upplevas	  och	  överblickas	  från	  den	  stora	  mittgården.	  

	  
6 Den	  enhetliga	  markbeläggningen	  som	  är	  praktisk	  vid	  uppställningar	  och	  som	  lämnar	  

uppmärksamheten	  åt	  byggnaderna.	  
	  

7 Den	  hierarkiska	  ordningen	  mellan	  byggnaderna,	  främst	  illustrerad	  av	  kanslihusets	  
påkostade	  gestaltning,	  centrala	  placering	  och	  orientering	  (med	  huvudfasad	  även	  mot	  
vattnet)	  liksom	  de	  i	  anslutning	  till	  kanslihus	  och	  mässbyggnad	  anlagda	  gräsytorna.	  
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8 Hierarkin	  illustreras	  även	  av	  den	  enklare	  karaktären	  hos	  ekonomibyggnaderna	  och	  dess	  

perifera	  placering.	  
	  

9 Den	  tidstypiska	  arkitektoniska	  utformningen	  med	  fasader	  bestående	  av	  socklar	  i	  
exponerat	  tegel	  och	  slammade	  tegelmurar	  med	  genomfärgad	  ädelputs	  i	  gulbrunt	  och	  
enkel	  mönstermurad	  fasaddekor.	  

	  
10 Mat-‐	  och	  gymnastiksalens	  kontreforter	  och	  dess	  ursprungliga,	  småspröjsade	  träfönster	  i	  

vitt	  som	  i	  det	  närmaste	  saknar	  omfattningar;	  flacka,	  valmade	  sadeltak	  klädda	  med	  rött	  
lertegel	  och	  försedda	  med	  låga,	  liggande	  rektangulära	  kupor	  och	  dekorativt	  utformade,	  
plåtklädda	  ventilationshuvar.	  

	  
11 Den	  ursprungliga	  lägre	  ekonomidelen	  i	  väster	  med	  f.d.	  stallar	  och	  förrådsbyggnader.	  

	  
12 Dessa	  byggnaders	  enkla	  men	  till	  kasernanläggningen	  arkitektoniskt	  länkade	  karaktär;	  

byggnadernas	  organisation	  kring	  en	  gårdsbildning.	  
	  

13 Kaserninteriörernas	  bevarade	  systematik	  och	  rumssamband	  med	  befälsutrymmen	  i	  
mitten	  flankerade	  av	  en	  logementskorridor	  på	  var	  sida,	  i	  änden	  avslutade	  med	  var	  sitt	  
hygienutrymme.	  

	  
14 Logementsalarnas	  och	  korridorernas	  enkla	  utformning	  med	  robusta	  material	  och	  väl	  

tilltagna	  rumsvolymer.	  
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Alternativ	  
	  
Sex	  olika	  alternativ	  har	  tagits	  fram;	  ett	  max	  exploateringsalternativ,	  ett	  max	  
bevarandealternativ,	  tre	  bevarandealternativ	  med	  måttlig	  exploatering	  och	  ett	  nollalternativ	  
som	  fungerar	  som	  jämförelsealternativ.	  
	  
	  
Nollalternativ	  	  

	  

	  Syfte	  
Ett	  jämförelsealternativ.	  
	  
Planerade	  åtgärder	  
Inga	  specificerade.	  
	  
1.	  F.d.	  mat	  -‐	  och	  gymnastikbyggnaden	  
2.	  Kanslihuset	  
3.	  Nordöstra	  kasernbyggnaden	  
4.	  Nordvästra	  kasernbyggnaden	  	  
5.	  Ekonomiområdet	  
6.	  Kaserngården	  
7:	  Trädgård/park	  
	  
8-‐13.	  Siktlinjer	  
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+Ingen	  helhetsbedömning	  av	  kulturmiljövärdena	  görs.	  Man	  förlitar	  sig	  på	  enskilda	  bedömningar	  
allt	  eftersom	  byggnaderna	  får	  ändrad	  användning.	  Det	  positiva	  med	  detta	  alternativ	  är	  att	  olika	  
användningsområden	  för	  byggnaderna	  och	  området	  kan	  få	  växa	  fram	  successivt.	  
	  
-‐Det	  negativa	  är	  att	  man	  inte	  kommer	  att	  ha	  en	  helhetsbild	  vid	  bedömningen	  av	  vad	  som	  är	  
värdefullt	  ur	  kulturhistoriska	  aspekter.	  Detta	  leder	  med	  största	  sannolikhet	  att	  riksintressets	  
kulturhistoriska	  värden	  urgröps	  eftersom	  man	  inte	  har	  identifierat	  och	  skyddat	  dessa.	  

	   	  
	  

Alternativ	  1.	  Max	  exploatering	  	  	  

	  
	  
Syfte	  
Att	  inrymma	  så	  många	  nya	  byggrätter	  området	  kan	  tänkas	  tåla	  för	  att	  uppnå	  ekonomisk	  
bärkraftighet.	  
	  
Planerade	  åtgärder	  
1.	  Byggrätt	  framför	  fd	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden,	  7	  m	  byggnadshöjd.	  	  
	  
2.	  Byggrätter	  på	  kanslihusets	  vardera	  sida,	  7	  m	  byggnadshöjd.	  	  
	  
3,	  4.	  Ombyggnad	  till	  bostäder	  med	  hissar	  och	  balkonger	  på	  de	  nordöstra	  och	  nordvästra	  
kasernbyggnaderna.	  Komplettering	  med	  sophus,	  kallförråd	  och	  cykelförråd	  på	  de	  nordöstra	  och	  
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nordvästra	  kaserngårdarna.	  
	  
5.	  Rivning	  av	  alla	  ekonomibyggnader.	  Ny	  bebyggelse	  på	  platsen.	  
	  
6.	  Kaserngården	  ombildas	  till	  en	  öppen	  platsbildning	  med	  parkering	  längs	  sidorna.	  
	  	  
7.	  Trädgård	  rustas	  till	  park,	  den	  ursprungliga	  gestaltningen	  med	  terrasser	  bibehålls.	  
	  
9,	  10,	  11,	  12,	  13	  Siktlinjer	  som	  påverkas.	  
	  
	  
Konsekvenser	  
	  
Byggrätt	  framför	  f.d.	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden	  
-‐	  F.d.	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden	  utgör	  fondperspektiv	  från	  huvudingången	  vilket	  helt	  
kommer	  att	  skymmas	  om	  en	  byggrätt	  placeras	  framför.	  	  
	  
-‐	  F.d.	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden	  skyms	  helt	  bakom	  den	  nya	  byggrätten	  vilket	  innebär	  att	  det	  
tidstypiska	  nationalromantiska	  idealet	  i	  exponerat,	  slammat	  tegel	  och	  valmade	  tegeltak	  med	  
klockan,	  huven	  och	  klockstapeln	  inte	  kommer	  att	  synas	  i	  det	  som	  var	  tänkt	  som	  en	  fondfasad	  
från	  huvudingången.	  
	  
-‐	  Den	  viktiga	  symmetrin	  och	  fonden	  på	  f	  d	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden	  gör	  att	  även	  
kaserngårdens	  symmetri	  och	  axlar	  förändras.	  Alla	  byggnader	  på	  Kaserngården	  är	  placerade	  i	  en	  
sträng	  symmetri	  som	  följer	  områdets	  axlar.	  Denna	  väl	  sammanhållna	  och	  enhetliga	  karaktär	  
kring	  kaserngården	  och	  dess	  byggnader	  avbryts	  med	  en	  nybyggnad	  som	  täcker	  hela	  mat-‐	  och	  
gymnastikbyggnadens	  fasad.	  Detta	  påverkar	  även	  hierarkin	  mellan	  husen	  som	  blir	  svår	  att	  läsa	  
av	  om	  en	  av	  de	  ursprungliga	  byggnaderna	  inte	  längre	  syns.	  	  
	  
-‐	  Kaserngården	  förändras	  med	  en	  ny	  fondbyggnad	  och	  en	  minskad	  storlek	  och	  form	  på	  platsen.	  
Axlar	  och	  fondperspektiv	  berättar	  om	  husens	  olika	  status	  och	  inbördes	  hierarki	  som	  blir	  svår	  att	  
läsa	  av	  om	  ett	  av	  form	  och	  fondperspektiven	  ändras.	  	  
	  
Byggrätter	  på	  kanslihusets	  vardera	  sida	  
+Att	  uppföra	  två	  likadana	  byggnader	  på	  vardera	  sidan	  om	  Kanslihuset	  är	  en	  möjlig	  väg	  att	  
komplettera	  med	  nya	  byggrätter.	  På	  många	  sätt	  är	  placering	  i	  anslutning	  till	  kanslihuset	  det	  
bästa	  valet.	  Huset	  har	  en	  tillräckligt	  dominant	  placering	  och	  höjd	  för	  att	  klara	  två	  tillbyggnader	  
och	  fortfarande	  vara	  avläsbart	  i	  sin	  ursprungliga	  funktion	  och	  status.	  Axlarna	  med	  utblickar	  mot	  
vattnet	  blir	  smalare	  men	  fyller	  fortfarande	  sin	  funktion.	  	  
-‐Däremot	  är	  utformning	  och	  längd	  på	  tillbyggnaderna	  illa	  vald,	  det	  stör	  befintliga	  axlar	  och	  
siktlinjer	  i	  öst-‐	  västlig	  riktning.	  	  
	  
-‐Det	  symmetriska	  och	  rationella	  planmönstret	  med	  tydliga	  axlar	  blir	  påverkat	  av	  byggrätterna	  
genom	  att	  det	  fria	  utrymmet	  mellan	  kanslihus	  och	  kaserner	  blir	  betydligt	  mindre.	  	  
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–	  tillbyggnadernas	  låga	  höjd	  och	  längsgående	  placering	  bryter	  av	  mot	  övrig	  bebyggelse	  runt	  
Kaserngården.	  Detta	  gör	  att	  symmetrin	  runt	  kaserngården	  inte	  upplevs	  som	  lika	  sträng.	  
Axelsystemet	  bryts	  av	  och	  gör	  att	  symmetrin	  inte	  upplevs	  lika	  tydligt.	  
	  
-‐Axeln	  och	  siktlinjen	  från	  öster	  till	  väster	  längs	  med	  sjösidan	  bryts	  av	  med	  tillbyggnadernas	  
utskjutningar.	  Detta	  innebär	  att	  regementets	  tydliga	  avgränsning	  mot	  sjösidan	  inte	  blir	  lika	  
tydlig.	  	  
	  
-‐Kanslihuset	  och	  kasernerna	  från	  sjösidan	  som	  har	  en	  gemensam	  arkitektur	  och	  proportioner	  där	  
kanslihuset	  markerar	  sin	  högre	  ställning	  statusmässigt	  genom	  en	  något	  framskjuten	  position	  och	  
höjd.	  Tillbyggnaderna	  på	  en	  våning	  stör	  denna	  komposition	  både	  genom	  utskjutningarna	  och	  
genom	  sin	  avvikande	  (betydligt)	  lägre	  byggnadshöjd.	  
	  
-‐Mot	  gården	  skjuter	  tillbyggnaderna	  för	  långt	  in	  på	  kaserngården	  och	  bryter	  därmed	  axeln	  och	  
siktlinjen	  från	  öster	  till	  väster	  längs	  med	  de	  norra	  kasernerna.	  	  
	  
-‐Tillbyggnaderna	  inkräktar	  på	  den	  plantering	  och	  gräsyta	  framför	  Kanslihuset	  som	  minner	  om	  
den	  status	  byggnaden	  har	  haft.	  	  
	  
-‐Anläggningens	  inhägnad	  bestående	  av	  smidesstaket	  med	  grindar	  på	  båda	  sidor	  om	  kanslihuset	  
kommer	  delvis	  att	  tas	  i	  anspråk	  av	  tillbyggnaderna.	  
	  
-‐Tillbyggnaderna	  påverkar	  interiören	  och	  rumsfördelningen	  i	  kanslihuset	  oklart	  hur	  mycket.	  
	  
Ombyggnad	  till	  bostäder	  med	  hissar	  och	  balkonger	  på	  de	  nordöstra	  och	  nordvästra	  
kasernbyggnaderna.	  Komplettering	  med	  sophus,	  kallförråd	  och	  cykelförråd	  på	  de	  nordöstra	  
och	  nordvästra	  kaserngårdarna.	  
+Att	  göra	  om	  kasernerna	  till	  bostäder	  är	  möjligt	  men	  fasader	  och	  ingångar	  skall	  vara	  intakta	  
med	  den	  ursprungliga	  utformningen.	  	  
	  
-‐Ombyggnader	  till	  bostäder	  kräver	  stora	  ändringar	  i	  interiörer,	  oklart	  hur	  stora.	  
	  
-‐Hissar	  förlagda	  utanför	  byggnadernas	  trapphus	  innebär	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  förstå	  ursprunglig	  
arkitektur	  med	  dess	  syften	  med	  dubbla	  trapphus,	  befälsutrymme	  mellan	  dem	  och	  
hygienutrymme	  vid	  gavlarna.	  De	  övriga	  kasernerna	  är	  redan	  ombyggda	  på	  detta	  sätt	  och	  det	  
gör	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  visa	  den	  ursprungliga	  exteriören	  på	  de	  kvarvarande	  kasernerna.	  	  
	  
-‐Man	  ska	  kunna	  avläsa	  rumsindelning	  och	  olika	  funktioner	  inomhus	  via	  fasad,	  ingång	  och	  
fönstersättning.	  Balkonger	  mot	  kaserngården	  bryter	  av	  de	  enhetliga	  fasaderna	  som	  
korresponderar	  med	  resten	  av	  bebyggelsen	  på	  kaserngården.	  Det	  gör	  att	  balkongerna,	  även	  om	  
de	  görs	  diskreta,	  kommer	  att	  störa	  symmetrin	  på	  kaserngården	  och	  minska	  enhetligheten	  i	  
arkitekturen.	  	  
+När	  det	  gäller	  balkonger	  mot	  sjösidan	  är	  det	  inte	  riktigt	  lika	  känsligt	  med	  enhetligheten,	  
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eftersom	  fasaderna	  inte	  korresponderar	  med	  varandra	  utan	  blickar	  utåt,	  Skall	  man	  installera	  
balkonger	  mot	  vattnet	  måste	  de	  vara	  enhetligt	  placerade,	  ha	  en	  stram	  utformning	  och	  utformas	  
i	  material	  som	  anknyter	  till	  anläggningens	  ursprungsarkitektur.	  Det	  finns	  en	  balkong	  på	  
kanslihuset	  som	  vetter	  mot	  kaserngården	  och	  den	  kan	  vara	  en	  utgångspunkt	  hur	  nya	  balkonger	  
skall	  utformas.	  
	  
-‐Det	  är	  viktigt	  att	  sophus,	  kallförråd	  och	  cykelförråd	  inte	  är	  placerade	  mitt	  i	  axeln	  från	  öster	  till	  
väster	  som	  gör	  att	  den	  genomgående	  sikten	  öster	  till	  väster	  hindras.	  	  
	  
Rivning	  av	  alla	  ekonomibyggnader	  
-‐Den	  ursprungliga	  lägre	  ekonomidelen	  i	  väster	  med	  f.d.	  stallar	  och	  förrådsbyggnader	  som	  är	  
organiserade	  kring	  en	  f.d.	  gårdsplan	  och	  en	  mindre	  gårdsbildning	  vittnar	  om	  de	  mindre	  
statusfyllda	  verksamheterna	  vid	  regementet.	  Byggnadernas	  enklare	  träarkitektur	  med	  detaljer	  
som	  lånar	  drag	  från	  kasernområdets	  mera	  monumentala	  arkitektur	  gör	  att	  det	  finns	  en	  direkt	  
koppling	  till	  regementsområdets	  mera	  centrala	  delar.	  Det	  finns	  ett	  värde	  att	  kunna	  visa	  hur	  den	  
enklare	  bebyggelsen	  på	  kasernområdet	  tedde	  sig	  även	  om	  dessa	  byggnader	  är	  ombyggda	  och	  
miljön	  runt	  omkring	  dem	  har	  förändrats.	  En	  rivning	  av	  samtliga	  byggnader	  innebär	  att	  en	  
referens	  till	  denna	  verksamhet	  skulle	  komma	  att	  saknas.	  	  
	  
-‐Den	  nära	  och	  relativt	  höga	  exploateringen	  vid	  ekonomibyggnaderna	  ger	  en	  god	  ekonomi	  men	  
skymmer	  regementet	  från	  väster	  som	  därigenom	  missar	  sin	  blickpunkt	  i	  centrum.	  
	  
Kaserngården	  
-‐Byggrätten	  framför	  f	  d	  mat	  och	  gymnastikbyggnaden	  ändrar	  kaserngårdens	  form	  och	  skymmer	  
f	  d	  mat	  och	  gymnastikbyggnadens	  fondperspektiv	  från	  huvudingången	  via	  kaserngården.	  Båda	  
dessa	  egenskaper	  är	  mycket	  viktiga	  för	  arkitekturen	  och	  symmetrin	  på	  kaserngården.	  
	  	  
-‐Tillbyggnaderna	  på	  vardera	  sidan	  om	  Kanslihuset	  skjuter	  ut	  en	  bit	  på	  kaserngården	  och	  
påverkar	  axeln	  från	  öster	  till	  väster.	  Detta	  innebär	  att	  kaserngårdens	  symmetri	  och	  yta	  
förändras.	  	  	  
	  
Kaserngården	  är	  centrum	  i	  anläggningen	  där	  axlar,	  siktlinjer	  och	  fondperspektiv	  möts	  och	  ger	  
varje	  byggnad	  sin	  plats	  i	  en	  inbördes	  hierarki.	  Att	  då	  ändra	  på	  platsen	  genom	  att	  tillåta	  
byggnader	  som	  inkräktar	  på	  ovan	  nämnda	  gör	  att	  den	  ursprungliga	  arkitektoniska	  gestaltningen	  
förvanskas	  och	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  tolka	  och	  förstå	  hela	  anläggningens	  arkitektur.	  En	  byggrätt	  
framför	  f	  d	  mat	  och	  gymnastikbyggnaden	  innebär	  just	  detta.	  Kanslihusets	  tillbyggnader	  
påverkar	  också	  i	  mindre	  grad.	  
	  
-‐Kaserngården	  som	  öppen	  platsbildning	  med	  parkering	  inverkar	  vid	  första	  påseende	  inte	  
negativt	  på	  kaserngården	  men	  ger	  inte	  det	  långsiktiga	  och	  stabila	  skydd	  platsen	  behöver.	  Vad	  
händer	  när	  områdets	  konvertering	  är	  klar	  och	  det	  behövs	  grönytor,	  lekplatser,	  serveringar,	  
kiosker	  och	  parkering	  som,	  om	  de	  ska	  tillåtas,	  inte	  ska	  inkräkta	  och	  störa	  siktlinjer,	  axlar,	  
enhetlig	  markbeläggning	  osv.	  Risken	  är	  stor	  att	  platsens	  kulturhistoriska	  värden	  urgröps	  när	  de	  
olika	  behoven	  behöver	  mer	  plats	  efter	  hand.	  



Sida	  23	  av	  38	  

	  

	  
Trädgård	  
+Trädgård	  föreslås	  till	  park.	  	  
-‐Terrasseringarna	  leder	  nedåt	  mot	  vattnet	  och	  en	  f	  d	  ångbåtsbrygga.	  Detta	  vittnar	  om	  hur	  man	  
färdades	  till	  regementet	  vid	  dess	  bildande.	  Om	  inte	  terrasseringarna	  och	  gångvägen	  nedåt	  mot	  
vattnet	  rustas	  upp	  och	  underhålls	  blir	  det	  svårt	  att	  förstå	  att	  kanslihuset	  hade	  en	  framsida	  även	  
mot	  vattnet	  och	  att	  husets	  representativa	  utformning	  mot	  vattnet	  hade	  en	  orsak	  utöver	  rent	  
estetiska	  skäl.	  
	  
Ekonomi	  
+Den	  stora	  exploateringsgraden	  med	  byggrätter	  framför	  mat	  och	  gymnastikbyggnaden	  och	  
kanslihuset	  respektive	  bostäder/verksamheter	  i	  de	  norra	  kasernerna	  och	  ekonomihusområdet	  
innebär	  sannolikt	  att	  de	  ekonomiska	  kalkylerna	  blir	  gynnsamma	  för	  omvandlingen	  området.	  	  
-‐Däremot	  är	  den	  stora	  exploateringen	  med	  både	  nybyggnader	  och	  kompletteringsbebyggelse	  ss.	  
hissar	  och	  förråd	  etc.	  helt	  oacceptabel	  med	  tanke	  på	  intrången	  på	  siktlinjer	  och	  fondperspektiv	  
som	  synliggör	  områdets	  symmetri,	  arkitektur	  och	  enhetlighet.	  	  
	  
Påverkan	  på	  hela	  riksintresset	  Strängnäs	  Stad	  
-‐Huvudingången	  kommunicerar	  direkt	  med	  f.d.	  sjukhuset	  och	  underofficersvillorna	  och	  bildar	  
den	  arkitektoniska	  helhet	  som	  den	  trekantiga	  planteringen	  binder	  ihop.	  Av	  den	  anledningen	  är	  
det	  viktigt	  att	  kasernernas	  fasader	  mot	  söder	  inte	  störs	  av	  hisstorn	  som	  dyker	  upp	  bakom	  den	  
lägsta	  fasaden.	  
	  
	  -‐När	  alla	  ekonomibyggnader	  rivs	  blir	  den	  tillkommande	  bebyggelsen	  placerad	  allt	  för	  tätt	  inpå	  
kaserngårdens	  byggnader.	  Det	  blir	  svårt	  att	  se	  en	  gräns	  för	  var	  den	  ursprungliga	  bebyggelsen	  
startar	  eller	  slutar	  och	  det	  innebär	  att	  kaserngårdens	  något	  upphöjda	  läge	  helt	  skyms	  av	  de	  nya	  
husen.	  Det	  resulterar	  i	  att	  regementets	  roll	  som	  samlande	  mittpunkt	  i	  den	  nya	  stadsdelen	  inte	  
kommer	  att	  fungera.	  
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Alternativ	  2.	  Max	  bevarande	  	  

	  
Syfte	  
Ett	  renodlat	  bevarandealternativ	  som	  vill	  ta	  till	  vara	  de	  kulturhistoriska	  värden	  området	  besitter	  
utan	  att	  föreslå	  nya	  byggrätter	  i	  det	  ursprungliga	  kasernområdet.	  
	  
Planerade	  åtgärder	  
1.Inga	  nya	  byggrätter	  tillåts	  på	  kaserngården.	  	  
	  
2.	  Plantering/gräsmatta	  framför	  kanslihus	  bevaras	  samt	  murar	  och	  smidesstaket	  med	  grindar	  
runt	  anläggningen.	  	  
	  
3,	  4.	  Nordvästra	  och	  nordöstra	  kasernerna	  ombyggs	  till	  bostäder	  eller	  verksamheter.	  
Inga	  utvändiga	  hisskonstruktioner.	  	  
Kaserninteriörernas	  systematik	  och	  rumssamband	  bevaras	  så	  långt	  möjligt.	  	  
Inga	  balkonger	  på	  nordvästra	  och	  nordöstra	  kasernbyggnaderna	  tillåts.	  
Nödvändiga	  komplementbyggnader	  på	  kaserngårdarna	  får	  uppföras	  om	  de	  inte	  stör	  siktlinjer	  
och	  är	  anpassade	  till	  befintliga	  byggnader.	  	  
	  
5.	  Alla	  ekonomibyggnader	  bevaras.	  Ny	  bebyggelse	  väster	  om	  ekonomibyggnaderna	  som	  är	  axialt	  
placerad	  och	  begränsad	  i	  höjd	  för	  att	  inte	  skymma	  regementsbyggnaderna.	  
	  
6.	  Kaserngården	  behåller	  sin	  enhetliga	  markbeläggning	  av	  asfalt	  eller	  mer	  ursprungligt	  material.	  
Parkering	  begränsas	  för	  att	  få	  tillstånd	  och	  ge	  intryck	  av	  en	  mer	  levande	  kaserngård	  men	  inga	  
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byggnader	  eller	  grönytor	  föreslås.	  
	  
7.	  Trädgård	  rustas	  till	  park,	  den	  ursprungliga	  gestaltningen	  med	  terrasser	  restaureras	  till	  
ursprungsskick.	  
	  
Inga	  siktlinjer	  påverkas.	  
	  
	  
Konsekvenser	  
	  
Inga	  nya	  byggrätter	  
+När	  inga	  nya	  byggrätter	  tillåts	  och	  med	  ett	  totalt	  bevarande	  av	  de	  lägre	  ekonomibyggnaderna	  
bevaras	  större	  delen	  av	  anläggningen	  i	  ursprungsskick.	  Det	  innebär	  att	  byggnaderna	  runt	  
kaserngården	  bevarar	  sin	  enhetlighet	  och	  inbördes	  hierarki	  och	  att	  axlar	  och	  siktlinjer	  inte	  
påverkas.	  	  
	  
-‐Däremot	  kan	  det	  bli	  svårigheter	  att	  få	  nya	  användningsområden	  för	  byggnaderna	  när	  varken	  
exteriör	  eller	  interiör	  får	  förändras	  i	  allt	  för	  hög	  grad.	  	  
Det	  kan	  bli	  svårt	  att	  hitta	  långsiktig	  användning	  för	  kanslihuset	  med	  dess	  representativa	  men	  
inte	  handikappanpassade	  lokaler.	  
	  
Varsam	  ombyggnad	  till	  bostäder	  eller	  verksamheter	  anpassade	  till	  områdets	  kulturvärden	  
både	  inomhus	  och	  utomhus.	  Hissar	  skall	  inrymmas	  mellan	  eller	  i	  trapphusen	  på	  de	  nordöstra	  
och	  nordvästra	  kasernbyggnaderna,	  viss	  komplettering	  med	  sophus,	  kallförråd	  och	  
cykelförråd.	  
+Kaserninteriörernas	  systematik	  och	  rumssamband	  bevaras	  så	  långt	  möjligt	  
	  
-‐Det	  kan	  även	  bli	  svårigheter	  att	  få	  hyresgäster	  till	  lokaler	  och	  bygga	  om	  till	  bostäder	  om	  
planlösningar	  och	  interiörer	  inte	  får	  ändras	  i	  för	  hög	  grad.	  	  
	  
-‐Det	  finns	  risk	  att	  det	  tas	  så	  stora	  hänsyn	  till	  befintlig	  interiör	  och	  material	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  
att	  inreda	  dem	  till	  bostäder	  enligt	  dagens	  krav.	  
	  
+Hissar	  i	  de	  nordvästra	  och	  nordöstra	  kasernerna	  installeras	  antingen	  i	  ett	  av	  trapphusen	  eller	  i	  
det	  f.d.	  befälsutrymmet	  mellan	  dem.	  
	  	  
-‐Det	  kan	  bli	  svårt	  att	  inreda	  attraktiva	  bostäder	  i	  de	  norra	  kasernerna	  om	  inga	  balkonger	  tillåts.	  	  
	  
+Placering	  av	  komplementbyggnader	  till	  bostäderna	  i	  de	  nordvästra	  och	  nordöstra	  kasernerna	  
stör	  inte	  axlar	  och	  siktlinjer.	  
	  
Bevarande	  av	  alla	  ekonomibyggnader	  
-‐Med	  ett	  bevarande	  av	  alla	  de	  lägre	  ekonomibyggnaderna	  kan	  det	  bli	  svårt	  att	  kombinera	  en	  ny	  
användning	  av	  byggnaderna	  och	  samtidigt	  behålla	  karaktären	  av	  	  hus	  som	  har	  inhyst	  enklare	  
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verksamheter.	  	  
	  
+Med	  ett	  bevarande	  av	  alla	  hus	  får	  man	  en	  större	  förståelse	  av	  regementets	  olika	  verksamheter	  
och	  funktioner.	  
	  
-‐Ekonomiområdet	  består	  av	  en	  f.d.	  gårdsplan	  med	  två	  f.d.	  stall	  och	  en	  mindre	  gårdsbildning	  med	  
lada	  och	  förråd.	  Gårdsplanen	  är	  idag	  bebyggd	  med	  en	  modern	  lagerbyggnad	  som	  bryter	  av	  den	  
direkta	  kopplingen	  med	  huvudområdet.	  Med	  den	  tillkommande	  bebyggelsen	  västerut	  blir	  det	  en	  
splittrad	  upplevelse/bild	  hur	  bebyggelsen	  hänger/kopplas	  ihop.	  
	  
Kaserngård	  
+Bibehållen	  enhetlig	  markbeläggning	  med	  asfaltyta	  eller	  mer	  ursprunglig.	  
	  
+Begränsad	  parkering	  för	  att	  få	  till	  stånd	  en	  mer	  levande	  kaserngård	  men	  inga	  byggnader	  eller	  
grönytor.	  
	  
+Murar,	  smidesstaket	  på	  anläggningen	  och	  plantering	  och	  gräsytor	  vid	  kanslihuset	  bevaras	  
intakt.	  
	  
Trädgård	  
+Föreslås	  till	  park.	  	  
	  
+	  Terrasseringarna	  nedåt	  mot	  vattnet	  och	  den	  f	  d	  ångbåtsbryggan	  restaureras	  till	  ursprungsskick	  
rabatter	  och	  gångväg	  ända	  ner	  till	  vattnet.	  
	  
Ekonomi	  
-‐Svårt	  att	  uppnå	  en	  långsiktigt	  säkerställd	  användning	  av	  byggnaderna	  då	  mer	  omfattande	  
ombyggnationer	  ej	  tillåts.	  Det	  kan	  riskera	  byggnadernas	  och	  områdets	  bevarande	  på	  sikt	  om	  
man	  inte	  får	  in	  kapitalstarka	  och	  långvariga	  ägare.	  Flera	  kortsiktiga	  och	  provisoriska	  ägare	  har	  
ofta	  vare	  sig	  intresse	  eller	  resurser	  att	  ta	  hand	  om	  områdets	  kulturhistoriska	  värden.	  Detta	  kan	  i	  
längden	  leda	  till	  slitage	  och	  dåligt	  underhåll	  som	  trots	  skyddsbestämmelser	  är	  svårt	  att	  göra	  
något	  åt.	  	  
Det	  kan	  också	  bli	  svårt	  att	  få	  ekonomi	  i	  projektet	  när	  inga	  nya	  byggrätter	  tillåts.	  
	  
Påverkan	  på	  hela	  riksintresset	  Strängnäs	  Stad	  
-‐Det	  blir	  svårt	  att	  ansluta	  kommande	  bebyggelse	  med	  kasernområdet	  om	  alla	  
ekonomibyggnader	  sparas.	  Den	  f.d.	  gårdsplanen	  mellan	  stallen	  är	  idag	  bebyggd	  med	  en	  
lagerbyggnad	  och	  gårdsbildningen	  med	  förråd	  svår	  att	  få	  en	  annan	  användning	  av.	  Bevarande	  
ger	  en	  splittrad	  upplevelse	  av	  området	  då	  husen	  inte	  längre	  binds	  ihop	  till	  huvudområdet.	  
+	  Nya	  byggnader	  från	  väster	  följer	  kasernområdets	  axialitet	  där	  regementet	  bildar	  en	  samlande	  
blickpunkt/centralpunkt	  i	  området.	  
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Alternativ	  3:1	  bevarande/måttlig	  exploatering	  	  

	  
Syfte	  
Detta	  alternativ	  innebär	  en	  kompromiss	  mellan	  exploatering	  och	  bevarande.	  	  
	  
Planerade	  åtgärder	  
1.Ingen	  byggrätt	  på	  f.d.	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden.	  
	  
2.	  Två	  byggrätter	  på	  vardera	  sidan	  av	  kanslihuset,	  tre	  våningar	  med	  anpassad	  takform	  till	  öviga	  
byggnader.	  	  
	  
3,4	  .	  Ombyggnad	  till	  bostäder	  med	  hissar	  och	  balkonger	  mot	  sjösidan	  på	  de	  nordöstra	  och	  
nordvästra	  kasernbyggnaderna.	  Komplettering	  med	  sophus,	  kallförråd	  och	  cykelförråd	  på	  de	  
nordöstra	  och	  nordvästra	  kaserngårdarna.	  	  
	  
5.	  En	  bevarad	  byggnad	  av	  de	  ursprungliga	  ekonomibyggnaderna,	  den	  längst	  till	  öster.	  Ny	  
bebyggelse	  västerut	  som	  är	  axialt	  placerad	  där	  huvudområdet	  bildar	  fond	  och	  blickpunkt	  
västerifrån.	  
	  
6.	  Kaserngården	  ombildas	  till	  torg	  och	  mötesplats	  med	  bänkar,	  planteringar,	  parkering	  
uteserveringar.	  
	  
7.	  Trädgård	  rustas	  till	  park,	  den	  ursprungliga	  gestaltningen	  med	  terrasser	  bibehålls.	  
	  
10,	  11,	  12	  och	  13.	  Siktlinjer	  som	  påverkas.	  
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Konsekvenser	  
	  
Byggrätter	  vid	  kanslihuset	  
-‐Två	  tillbyggnader	  med	  lika	  bredd	  och	  höjd	  på	  vardera	  sidan	  av	  kanslihuset	  innebär	  att	  axlarna	  
och	  siktlinjerna	  från	  söder	  till	  norr	  blir	  betydligt	  mindre.	  	  
+Men	  det	  faktum	  att	  avståndet	  är	  väl	  tilltaget	  och	  hälften	  av	  utrymmet	  blir	  kvar	  gör	  att	  axlarna	  
och	  siktlinjerna	  fortfarande	  fungerar	  som	  utblickar	  från	  kaserngården.	  	  
	  
-‐Kanslihusets	  byggnadsmassa	  kommer	  att	  bli	  betydligt	  större	  med	  tillbyggnaderna	  och	  det	  
kommer	  att	  påverka	  ljus	  och	  skugga	  på	  kaserngården.	  
	  
+De	  två	  tillbyggnaderna	  placeras	  som	  pendanger	  till	  kanslihuset	  och	  med	  en	  våningshöjd	  på	  tre	  
våningar	  och	  med	  en	  anpassad	  takutformning	  i	  anslutning	  till	  de	  angränsande	  kasernerna	  
behåller	  kanslihuset	  sin	  dominans	  som	  den	  mest	  statuspräglade	  byggnaden	  	  samtidigt	  som	  
tillbyggnaderna	  anpassar	  sig	  som	  modernare	  komplement	  till	  hierarkin	  och	  symmetrin	  på	  
kaserngården.	  	  
	  
+Tillbyggnaderna	  har	  inga	  utskjutningar	  mot	  sjösidan	  vilket	  gör	  att	  de	  inte	  stör	  axeln	  och	  
siktlinjen	  väster	  mot	  öster	  längs	  vattnet.	  	  
	  
+Tillbyggnaderna	  skjuter	  ut	  en	  bit	  på	  kaserngården	  men	  respekterar	  axeln	  och	  siktlinjen	  där	  
genom	  att	  sluta	  på	  samma	  avstånd	  från	  husgrunden	  som	  kasernernas	  trapphus	  gör.	  
	  
-‐tillbyggnaderna	  påverkar	  kanslihusets	  interiör	  oklart	  hur	  mycket.	  
	  
-‐tillbyggnaderna	  påverkar	  delar	  av	  plantering,	  anlagda	  gräsytor	  samt	  smidesstaket	  och	  grind.	  	  
	  
Ombyggnad	  till	  bostäder	  med	  hissar	  och	  balkonger	  på	  de	  nordöstra	  och	  nordvästra	  
kasernbyggnaderna.	  Komplettering	  med	  sophus,	  kallförråd	  och	  cykelförråd	  på	  de	  nordöstra	  
och	  nordvästra	  kaserngårdarna.	  
+Hissar	  byggs	  i	  antingen	  i	  trapphuset	  eller	  i	  utrymmet	  mellan	  dem.	  Detta	  gör	  att	  det	  går	  att	  läsa	  
av	  och	  förstå	  att	  kasernerna	  var	  byggda	  för	  dubbelkompanier	  och	  därmed	  hade	  dubblerade	  
trapphus	  med	  befälsutrymme	  däremellan.	  Övriga	  kaserner	  är	  redan	  ombyggda	  med	  hissar	  
utanför	  fasad	  och	  därför	  är	  det	  värdefullt	  att	  kunna	  visa	  hur	  ursprungsarkitekturen	  har	  sett	  ut.	  	  
	  
-‐Ombyggnader	  till	  bostäder	  kräver	  stora	  ändringar	  i	  interiörer,	  oklart	  hur	  stora.	  
	  
+Balkonger	  mot	  sjösidan	  öppnar	  upp	  den	  slutna	  fasaden	  men	  genom	  att	  fasaderna	  inte	  
korresponderar	  med	  bebyggelse	  runt	  ett	  kvarter	  eller	  gårdsbildning	  är	  balkonger	  åt	  detta	  håll	  
mer	  acceptabelt	  än	  mot	  kaserngården.	  Men	  det	  är	  viktigt	  att	  balkongerna	  följer	  ursprunglig	  
fönstersättning	  och	  utformas	  i	  material	  som	  anknyter	  till	  anläggningen	  ursprungsarkitektur.	  Det	  
finns	  en	  balkong	  på	  kanslihuset	  som	  vetter	  mot	  kaserngården	  och	  den	  kan	  vara	  en	  utgångspunkt	  
hur	  nya	  balkonger	  skall	  utformas.	  Det	  är	  viktigt	  för	  symmetrin	  mot	  vattnet	  att	  balkongerna	  inte	  
sticker	  ut	  för	  mycket.	  Den	  befintliga	  symmetrin	  i	  fönsterplacering	  skall	  följas	  likaså	  .	  
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+Sophus,	  kallförråd	  och	  cykelförråd	  är	  placerade	  vid	  sidan	  om	  axlar	  och	  det	  gör	  att	  de	  inte	  
hindrar	  siktlinjer.	  	  
	  
De	  lägre	  ekonomibyggnaderna	  
.	  +De	  ursprungliga	  lägre	  ekonomibyggnaderna	  i	  väster	  med	  f.d.	  stallar	  och	  förrådsbyggnader	  har	  
en	  enklare	  arkitektonisk	  utformning	  som	  står	  i	  kontrast	  med	  kärnområdets	  anspråksfulla	  och	  
stränga	  karaktär.	  Inte	  desto	  mindre	  har	  en	  del	  av	  dessa	  byggnader	  arkitektoniska	  detaljer	  som	  
knyter	  an	  till	  kärnområdets	  byggnader.	  Den	  bäst	  bevarade,	  om	  än	  ombyggd,	  ligger	  längst	  
österut	  i	  anknytning	  till	  kärnområdet.	  Byggnaden	  utgör	  en	  naturlig	  övergång	  till	  kärnområdets	  
mera	  monumentala	  arkitektur,	  samtidigt	  ger	  den	  en	  referens	  till	  den	  enklare	  arkitektur	  och	  de	  
olika	  verksamheter	  som	  bedrivits	  utanför	  huvudområdet.	  Detta	  ger	  huset	  ett	  pedagogiskt	  värde	  
som	  berättar	  om	  statusskillnaden	  i	  de	  olika	  verksamheterna	  som	  samtidigt	  blir	  lätt	  att	  jämföra	  
med	  eftersom	  husen	  ligger	  i	  direkt	  anknytning	  till	  varandra.	  Övriga	  hus	  ligger	  lite	  längre	  bort	  och	  
har	  ej	  denna	  direkta	  koppling.	  
	  
-‐Rivning	  av	  övriga	  byggnader	  i	  ekonomiområdet,	  undantaget	  den	  längst	  till	  öster,	  kan	  ge	  en	  
ensidig	  bild	  av	  den	  enklare	  arkitekturen	  och	  verksamheterna	  som	  bedrivits	  där.	  Olika	  byggnader	  
har	  haft	  olika	  funktion	  och	  därigenom	  annorlunda	  huslösningar.	  
	  
Kaserngård	  
+Tillbyggnaderna	  på	  vardera	  sidan	  om	  kanslihuset	  skjuter	  ut	  lika	  mycket	  som	  kasernernas	  
trapphus	  vilket	  gör	  att	  siktlinjen	  inte	  störs.	  
	  	  
-‐Kanslihusets	  byggnadsmassa	  kommer	  att	  bli	  betydligt	  större	  med	  tillbyggnaderna	  och	  det	  
kommer	  att	  påverka	  ljus	  och	  skugga	  på	  kaserngården.	  
	  
+Kaserngården	  ombildas	  till	  torg	  och	  mötesplats	  med	  bänkar,	  planteringar,	  uteserveringar	  
Siktlinjer	  som	  tydlig-‐	  och	  förstärker	  områdets	  axlar	  och	  symmetri	  samt	  fondperspektiv	  får	  ej	  
bebyggas.	  Torget	  ska	  andas	  en	  enhetlighet	  som	  tar	  fram	  byggnaderna	  i	  första	  rummet.	  På	  
torget	  skal	  samsas	  en	  mängd	  olika	  aktiviteter	  och	  behov	  såsom	  parkering,	  grönytor,	  bänkar,	  
lekplats,	  kiosker,	  serveringar	  mötesplatser	  etc.	  För	  att	  detta	  skall	  kunna	  mötas	  och	  samsas	  utan	  
att	  ge	  ett	  intryck	  av	  kaos	  och	  oordning	  där	  detaljerna	  ger	  första	  intrycket	  istället	  för	  en	  helhet,	  
kan	  en	  enhetlig	  marbeläggning	  skapa	  en	  helhet	  där	  lugn	  och	  tydlighet	  råder.	  Det	  kommer	  att	  
finnas	  behov	  av	  att	  uppföra	  mindre	  servicebyggnader	  på	  torget	  och	  dessa	  får	  inte	  placeras	  i	  
siktlinjerna	  inte	  heller	  så	  att	  symmetrin	  störs.	  Vid	  de	  fyra	  hörnen	  på	  torget	  kan	  dessa	  hus	  
placeras	  utan	  att	  störa	  vare	  sig	  sikt	  eller	  symmetri.	  (byggnaderna	  minskar	  på	  den	  upplevda	  stora	  
ytan	  på	  torget	  och	  gör	  så	  att	  trivseln	  ökar	  samtidigt	  som	  byggnaderna	  inte	  stör	  axlar	  och	  
bevarar	  symmetrin.)	  Max	  en	  våning	  högre	  nockhöjd	  material	  i	  glas,	  metall,	  puts	  eller	  sten.(ej	  trä)	  
Trädplantering	  hör	  inte	  hemma	  på	  en	  kaserngård	  men	  kan	  accepteras	  i	  detta	  fall	  då	  det	  rör	  sig	  
om	  träd	  som	  faktisk	  kan	  både	  beskäras	  om	  de	  tar	  för	  mycket	  plats	  eller	  tas	  bort	  helt	  och	  hållet	  
om	  man	  i	  framtiden	  inte	  tycker	  att	  de	  hör	  hemma	  på	  en	  f.d.	  kaserngård.	  Träd	  bör	  placeras	  längs	  
med	  kanterna	  på	  torget.	  	  
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Trädgård	  
+Trädgård	  föreslås	  till	  park.	  Terrasseringarna	  leder	  nedåt	  mot	  vattnet	  och	  en	  f.d.	  
ångbåtsbrygga.	  Detta	  vittnar	  om	  hur	  man	  färdades	  till	  regementet	  vid	  dess	  bildande	  och	  varför	  
kanslihuset	  hade	  en	  framsida	  även	  mot	  vattnet.	  	  
	  
Ekonomi	  
+Detta	  förslag	  ger	  förutsättningar	  för	  ett	  ekonomiskt	  hållbart	  alternativ	  samtidigt	  som	  de	  
kulturhistoriska	  värdefulla	  miljöerna	  och	  byggnaderna	  både	  kan	  bevaras	  och	  integreras	  i	  den	  
nya	  användningen	  av	  området.	  
	  
Påverkan	  på	  hela	  riksintresset	  Strängnäs	  Stad	  
+Vid	  bevarandet	  av	  en	  av	  stallbyggnaderna	  ger	  det	  en	  naturlig	  avslutning	  av	  kasernområdet	  där	  
det	  blir	  pedagogiskt	  tydligt	  hur	  regementet	  var	  uppbyggt.	  Den	  gradvisa	  nedtrappningen	  av	  
byggnadshöjden	  från	  kasernområdet	  till	  den	  axialt	  placerade	  nya	  bebyggelsen	  möts	  i	  
regementet	  till	  en	  central	  samlingspunkt.	  	  	  
+Detsamma	  gäller	  österut	  mot	  staden	  där	  huvudingången	  med	  f.d.	  sjukhuset,	  
underofficersvillorna	  och	  bildar	  den	  arkitektoniska	  helhet	  som	  den	  trekantiga	  planteringen	  
binder	  ihop.	  	  
	  
	  
Alternativ	  3:2	  bevarande/måttlig	  exploatering	  	  

	  

Syfte	  
Som	  Alternativ	  3:1	  Bevarande/måttlig	  exploatering,	  fast	  alla	  ekonomibyggnaderna	  bevaras.	  
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Planerade	  åtgärder	  
5.	  Alla	  de	  ursprungliga	  ekonomibyggnaderna	  bevaras.	  
	  
Konsekvenser	  
-‐Med	  ett	  bevarande	  av	  alla	  de	  lägre	  ekonomibyggnaderna	  kan	  det	  bli	  svårt	  att	  kombinera	  en	  ny	  
användning	  av	  byggnaderna	  och	  samtidigt	  behålla	  karaktären	  av	  	  hus	  som	  har	  inhyst	  enklare	  
verksamheter.	  	  
	  
+Med	  ett	  bevarande	  av	  alla	  hus	  får	  man	  en	  större	  förståelse	  av	  regementets	  olika	  verksamheter	  
och	  funktioner.	  
	  
-‐Ekonomiområdet	  består	  av	  en	  f.d.	  gårdsplan	  med	  två	  f.d.	  stall	  och	  en	  mindre	  gårdsbildning	  med	  
lada	  och	  förråd.	  Gårdsplanen	  är	  idag	  bebyggd	  med	  en	  modern	  lagerbyggnad	  som	  bryter	  av	  den	  
direkta	  kopplingen	  med	  huvudområdet.	  Med	  den	  tillkommande	  bebyggelsen	  västerut	  blir	  det	  en	  
splittrad	  upplevelse/bild	  hur	  bebyggelsen	  hänger/kopplas	  ihop.	  
	  
-‐Bevarandet	  utgår	  från	  huvudområdet	  och	  kaserngårdens	  symmetri	  och	  axlar.	  Dessa	  hus	  
befinner	  mer	  i	  periferin	  vilket	  kan	  göra	  det	  lite	  okonsekvent	  att	  bevara	  alla	  byggnader	  i	  
ekonomiområdet	  men	  tillåta	  nya	  byggrätter	  kring	  kaserngården.	  	  
	  
-‐Det	  kan	  bli	  svårt	  att	  få	  nya	  användningsområden	  för	  byggnaderna	  utan	  att	  karaktären	  
förändras	  allt	  för	  mycket.	  En	  förrådsbyggnad	  ombyggd	  till	  bostad	  låter	  sig	  svårligen	  läsas	  av	  i	  sin	  
ursprungliga	  användning.	  

	  
Ekonomi	  
-‐Det	  kan	  bli	  svårt	  att	  få	  en	  vettig	  användning	  av	  byggnaderna,	  speciellt	  förråden,	  utan	  att	  bygga	  
om	  dem	  så	  pass	  att	  de	  inte	  längre	  är	  representativa	  för	  sitt	  ursprung.	  	  
	  
Påverkan	  på	  hela	  riksintresset	  Strängnäs	  stad	  
-‐Bevaras	  husen	  blir	  det	  svårare	  att	  anpassa	  och	  integrera	  den	  nyare	  bebyggelsen	  västerut	  med	  
kasernområdet.	  En	  lagerbyggnad	  bryter	  redan	  dag	  av	  områdets	  direkta	  koppling	  till	  
kasernområdet.	  
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Alternativ	  3:3	  bevarande/måttlig	  exploatering	  	  

	  

Syfte	  
Som	  Alternativ	  3:1	  Bevarande/måttlig	  exploatering,	  fast	  tillbyggnaderna	  vid	  båda	  sidor	  om	  
kanslihuset	  har	  tagits	  bort	  och	  ersatts	  av	  två	  glasade	  gångbroar	  på	  vardera	  sidan	  om	  kanslihuset	  
som	  leder	  till	  de	  angränsande	  kasernerna.	  	  
	  
Planerade	  åtgärder	  
2.	  Två	  glasade	  gångbroar	  på	  vardera	  sidan	  om	  kanslihuset.	  Dessa	  förbinder	  kanslihuset	  med	  
kasernerna	  öster	  och	  västerut.	  Syftet	  med	  gångbroarna	  är	  att	  möjliggöra	  en	  effektiv	  användning	  
av	  kanslihuset	  utan	  att	  nya	  byggrätter	  på	  vardera	  sidan	  behövs.	  
	  
12,	  13.	  Siktlinjer	  som	  påverkas.	  
	  
Konsekvenser	  
+Kanslihuset	  slipper	  få	  två	  tillbyggnader	  på	  vardera	  sidan.	  	  	  
	  
-‐Gångbroar	  i	  glas	  över	  marken	  släpper	  igenom	  siktlinjerna	  men	  skapar	  ett	  betydande	  ingrepp	  i	  
miljön	  utan	  att	  ge	  ett	  tillskott	  av	  byggrätter.	  	  
	  
-‐Nya	  vertikala	  kommunikatioiner	  måste	  till	  i	  Kanslihuset	  och	  vare	  sig	  de	  utförs	  exteriört	  eller	  
interiört	  ger	  det	  stora	  ingrepp.	  	  
	  
	  +Kanslihuset	  är	  en	  representativ	  byggnad	  bl	  a	  med	  ett	  stort	  trapphus.	  Det	  finns	  uppenbara	  
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svårigheter	  att	  göra	  om	  det	  till	  moderna	  kontorslokaler	  utan	  mycket	  stora	  ombyggnader	  och	  
även	  tillbyggnader.	  Detta	  alternativ	  kan	  vara	  en	  lösning	  för	  att	  tillfredsställa	  Kanslihusets	  
representativa	  lokaler	  med	  kontors	  och	  bostadslokaler	  i	  de	  angränsande	  kasernbyggnaderna	  
	  
	  
Bedömning	  av	  alternativ	  
	  
Bedömning	  av	  de	  olika	  alternativen	  redovisas	  och	  motiveras	  i	  nedanstående	  analys.	  	  
Bedömningen	  har	  som	  syfte	  att	  redovisa	  om	  alternativen	  innebär	  en	  påtaglig	  skada	  på	  
riksintresset	  utifrån	  den	  kulturhistoriska	  värdering	  som	  gjorts.	  	  
	  
Nollalternativ	  är	  inget	  verkligt	  alternativ	  utan	  fungerar	  som	  ett	  referens-‐	  och	  
jämförelsealternativ.	  	  
	  
Alternativ	  1	  max	  exploatering	  ger	  stora	  möjligheter	  att	  exploatera	  nya	  byggrätter	  vid	  
kaserngården	  och	  det	  finns	  friare	  möjligheter	  att	  disponera	  området	  vid	  ekonomibyggnaderna	  
som	  man	  önskar.	  Dessa	  åtgärder	  medför	  att	  nya	  och	  existerande	  hyresgäster	  får	  möjligheter	  att	  
finna	  ändamålsenliga	  lokaler	  och	  även	  framtida	  utvecklingsmöjligheter,	  men	  den	  stora	  påverkan	  
detta	  ger	  på	  områdets	  kulturhistoriska	  värden	  innebär	  det	  en	  påtaglig	  skada	  för	  riksintresset.	  
Framför	  allt	  gäller	  det	  en	  byggrätt	  framför	  f.d.	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden	  som	  ger	  mycket	  
stora	  negativa	  konsekvenser	  på	  det	  kulturhistoriska	  värdet	  avseende:	  byggnadens	  
arkitektoniska	  detaljer	  som	  blir	  skymda	  av	  den	  nya	  byggrätten,	  byggnadens	  samhörighet	  och	  
sammanhang	  med	  övriga	  byggnader	  runtom	  kaserngården	  och	  betydande	  inverkan	  på	  
kaserngårdens	  symmetri	  och	  axelsystem	  där	  f	  d	  mat-‐	  och	  gymnastikbyggnaden	  fondperspektiv	  
skyms	  av	  nybyggnaden.	  
Tillbyggnaderna	  på	  kanslihuset	  är	  i	  och	  för	  sig	  inte	  ogenomförbara	  men	  höjd	  och	  längd	  på	  dessa	  
stör	  axel	  och	  siktlinjer.	  
Byggnaderna	  vid	  ekonomidelen	  ligger	  perifert	  jämfört	  med	  kaserngården	  och	  dess	  byggnader,	  
men	  har	  ändå	  ett	  värde	  i	  kopplingen	  till	  arkitektur	  och	  verksamheter	  vid	  regementet.	  Att	  föreslå	  
rivning	  av	  samtliga	  innebär	  att	  man	  förlorar	  en	  referens	  till	  regementets	  mindre	  statusfyllda	  
verksamheter.	  
Sammanhanget	  med	  riksintresset	  västerut	  är	  inte	  bra	  då	  den	  nya	  bebyggelsen	  kan	  krypa	  alldeles	  
inpå	  kasernområdet	  och	  minska	  upplevelsen	  av	  regementets	  huvudbyggnader	  som	  en	  samlande	  
blickpunkt.	  
Att	  göra	  om	  de	  norra	  kasernerna	  till	  bostäder	  är	  möjligt	  med	  en	  varsam	  ombyggnad	  där	  man	  tar	  
stor	  hänsyn	  till	  ursprunglig	  fasad	  med	  fönster	  och	  dörrplacering.	  Men	  utvändig	  placering	  av	  
hissar	  är	  inte	  acceptabelt,	  de	  förvanskar	  husens	  ingångar	  och	  gör	  det	  svårt	  att	  läsa	  av	  att	  
kasernerna	  har	  fungerat	  som	  dubbelkompanier.	  Dessutom	  kommer	  hissbyggnaderna	  att	  synas	  
från	  Regementsgatan	  och	  störa	  upplevelsen	  av	  den	  välbevarade	  huvudfasaden.	  
	  Balkonger	  på	  kasernerna	  är	  uteslutet	  mot	  kaserngården	  men	  är	  möjligt	  att	  göra	  mot	  sjösidan,	  
men	  skall	  i	  så	  fall	  placeras	  symmetriskt	  och	  ha	  en	  passande	  utformning.	  Det	  finns	  en	  balkong	  på	  
kanslihuset	  som	  kan	  tjäna	  som	  exempel.	  	  
Kaserngårdens	  parkering	  på	  en	  stor	  asfaltyta	  samspelar	  dåligt	  med	  resten	  av	  områdets	  höga	  
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bevarandegrad	  och	  integrering	  med	  nya	  byggnader.	  En	  parkering	  på	  asfaltyta	  är	  inte	  ett	  
ambitiöst	  bevarandeprogram	  och	  tillgodoser	  inte	  områdets	  kommande	  förändring	  med	  resultat	  
att	  kaserngårdens	  långsiktiga	  bevarande	  inte	  kan	  uppnås.	  För	  att	  kunna	  fungera	  långsiktigt	  i	  den	  
nya	  miljön	  måste	  man	  veta	  hur	  torget	  skall	  utformas	  och	  gestaltas	  för	  de	  funktioner	  som	  kan	  bli	  
aktuella	  i	  områdets	  nya	  användning.	  Har	  det	  inte	  gjorts	  är	  risken	  stor	  att	  små	  gradvisa	  ändringar	  
urgröper	  och	  skymmer	  de	  verkliga	  värdena,	  bl	  a	  att	  torget	  skall	  ges	  en	  enhetlig	  markbeläggning	  
där	  byggnaderna	  spelar	  huvudrollen.	  	  
Alternativet	  innebär	  en	  påtaglig	  skada	  för	  kulturvärdena	  i	  riksintresset	  och	  är	  därför	  inte	  
aktuellt.	  
	  
Alternativ	  2	  max	  bevarande	  är	  ett	  renodlat	  bevarandealternativ	  som	  inte	  tillåter	  några	  nya	  
byggrätter	  i	  det	  ursprungliga	  kasernområdet,	  endast	  varsam	  ombyggnad	  av	  befintlig	  
bebyggelse.	  De	  svårigheter	  som	  detta	  medför	  kan	  bäst	  beskrivas	  i	  att	  hitta	  adekvata	  och	  
långsiktiga	  hyresgäster	  som	  är	  villiga	  att	  investera	  i	  byggnader	  som	  inte	  får	  ändras	  i	  alltför	  hög	  
grad.	  Det	  positiva	  är	  att	  områdets	  ursprungliga	  symmetri	  och	  bebyggelse	  bevaras	  men	  innebär	  
ingen	  förberedelse	  på	  hur	  området	  skall	  konverteras	  från	  en	  f.d.	  militär	  anläggning	  till	  ett	  
levande	  bostads	  och	  verksamhetsområde.	  Området	  ska	  inte	  spela	  en	  solitär	  roll	  utan	  integreras	  i	  
en	  kommande	  större	  stadsdel.	  	  Det	  kan	  bli	  svårt	  att	  hitta	  nya	  funktioner	  för	  
ekonomibyggnaderna	  utan	  att	  riskera	  att	  byggnaderna	  förvanskas.	  Detsamma	  gäller	  
kasernbyggnaderna,	  får	  man	  inte	  ändra	  planlösningen	  allt	  för	  mycket	  finns	  risken	  att	  husen	  inte	  
kan	  byggas	  om	  till	  bostäder	  eller	  verksamheter	  överhuvudtaget.	  De	  framtida	  
utvecklingmöjligheterna	  är	  också	  begränsade	  när	  inga	  nya	  byggrätter	  tillåts.	  Alla	  dessa	  aspekter	  
innebär	  en	  osäkerhet	  hur	  bevarandet	  kan	  skyddas/säkerställas	  i	  längden	  och	  medför	  sannolikt	  
att	  alternativet	  kommer	  att	  utgöra	  en	  påtaglig	  skada	  för	  riksintresset.	  
	  
	  
Alternativ	  3.1	  Bevarande/måttlig	  exploatering	  är	  en	  kompromiss	  mellan	  bevarande	  och	  
exploatering.	  Två	  tillbyggnader	  på	  vardera	  sidan	  om	  kanslihuset	  som	  är	  anpassade	  både	  till	  höjd	  
och	  till	  form	  som	  inte	  inkräktar	  på	  axel	  och	  siktlinjer.	  Ombyggnad	  av	  norra	  kasernerna	  till	  
bostäder	  med	  balkonger	  åt	  sjösidan	  till	  och	  en	  bevarad	  byggnad	  av	  husen	  på	  ekonomiområdet.	  
Förslaget	  borde	  ge	  goda	  möjligheter	  för	  befintliga	  hyresgäster	  att	  utvecklas	  och	  för	  nya	  att	  hitta	  
ändamålsenliga	  lokaler	  i	  traditionstyngd	  miljö.	  Att	  bevara	  en	  av	  ekonomiområdets	  byggnader	  
ger	  frihet	  vid	  planering	  av	  resterande	  omgivningar	  och	  ger	  samtidigt	  en	  referens	  åt	  regementets	  
mindre	  statusfyllda	  verksamheter.	  Den	  sparade	  byggnadens	  direkta	  anslutning	  till	  
kasernområdets	  byggnader	  ger	  dessutom	  en	  pedagogisk	  tydlighet	  av	  de	  olika	  verksamheterna.	  
Kaserngårdens	  omvandling	  till	  mötesplats	  och	  torg	  med	  olika	  funktioner	  ss.	  grönytor,	  
lekplatser,bänkar,parkering,	  kiosker	  och	  serveringar	  integreras	  genom	  en	  enhetlig	  
markbeläggning	  där	  axlar	  	  siktlinjer	  och	  fondperspektiv	  respekteras.	  Detta	  borgar	  för	  att	  
kaserngården	  kan	  möta	  områdets	  framtida	  behov	  utan	  att	  riskera	  de	  kulturhistoriska	  värdena	  
naggas	  i	  kanten	  vid	  kommande	  ändringar.	  
Hänsynen	  till	  områdets	  axelsystem,	  områdets	  tydlighet	  när	  det	  gäller	  att	  visa	  och	  ge	  förståelse	  
för	  de	  kulturhistoriska	  värdena	  och	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  i	  användningen	  gör	  att	  detta	  
alternativ	  har	  bäst	  förutsättningar	  att	  genomföras	  utan	  att	  riksintresset	  påtagligt	  skadas.	  
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Alternativ	  3.2	  Bevarande/måttlig	  exploatering	  är	  en	  kompromiss	  mellan	  bevarande	  och	  
exploatering	  likadant	  som	  alternativ	  3:1,	  undantaget	  att	  alla	  ekonomibyggnader	  bevaras.	  
Bevarandet	  ger	  referenser	  till	  huvudområdets	  arkitektur	  och	  regementets	  olika	  verksamheter	  
men	  ger	  i	  sin	  helhet	  en	  otydlig	  koppling	  till	  kasernområdet.	  Dels	  pga.	  en	  f.d.	  gårdsplan	  mellan	  
stallbyggnaderna	  som	  är	  bebyggd	  med	  en	  modern	  lagerbyggnad	  som	  effektivt	  bryter	  av	  
tillhörigheten	  till	  huvudområdet	  och	  dels	  är	  det	  inte	  riktigt	  konsekvent	  att	  behålla	  alla	  
byggnader	  vid	  ekonomiområdet	  samtidigt	  som	  man	  tillåter	  nya	  byggrätter	  vid	  kaserngården.	  
Dessutom	  blir	  det	  svårare	  att	  möta	  ny	  bebyggelse	  västerifrån	  om	  alla	  ekonomibyggnader	  
behålls,	  det	  blir	  lätt	  ett	  splittrat	  uttryck.	  Alternativet	  innebär	  ingen	  påtaglig	  skada	  för	  
riksintresset	  men	  ger	  heller	  inget	  mervärde	  jämfört	  med	  alternativ	  3:1.	  	  
	  
Alternativ	  3.3	  Bevarande/måttlig	  exploatering	  är	  en	  kompromiss	  mellan	  bevarande	  och	  
exploatering	  likadant	  som	  alternativ	  3:1,	  Men	  detta	  alternativ	  vill	  skona	  kanslihuset	  från	  
tillbyggnader	  genom	  att	  bygga	  två	  glasade	  gångbroar	  från	  vardera	  sidan	  huset	  till	  de	  
angränsande	  kasernerna.	  På	  så	  sätt	  får	  man	  en	  koppling	  mellan	  de	  tre	  husen	  och	  kan	  därigenom	  
få	  till	  stånd	  ändamålsenliga	  lokaler	  utan	  tillbyggnader	  på	  kanslihuset.	  Konsekvenserna	  för	  de	  
kulturhistoriska	  värdena	  blir	  dock	  rätt	  omfattande.	  Gångbroarna	  bryter	  delvis	  av	  axlar	  och	  
siktlinjer	  från	  kaserngården	  mot	  vattnet	  vilket	  totalt	  förändrar	  uttryck	  och	  utseende	  på	  
kaserngården.	  Hissar	  måste	  installeras	  på	  kasernerna	  och	  kanslihuset	  vare	  sig	  de	  placeras	  på	  
insidan	  eller	  utsidan	  blir	  ingreppen	  mycket	  stora.	  Det	  man	  vinner	  med	  att	  inte	  bygga	  några	  
tillbyggnader	  förlorar	  man	  på	  stora	  ingrepp	  både	  på	  husen	  och	  den	  förändrade	  vyn	  mot	  vattnet.	  
Intrången	  i	  husen	  ,	  axlarna	  och	  siktlinjerna	  blir	  för	  omfattande	  och	  alternativet	  fyller	  inte	  sitt	  
syfte.	  
	  
	  
Valt	  alternativ	  3:1	  Bevarande/måttlig	  exploatering.	  
	  
Vid	  sammanvägningen	  av	  de	  olika	  alternativen	  är	  det	  Alternativ	  3:1	  Bevarande/måttlig	  
exploatering	  som	  bäst	  motsvarar	  kraven	  på	  anpassning	  till	  nya	  funktioner	  och	  användning	  
samtidigt	  som	  det	  inte	  bedöms	  utgöra	  en	  påtaglig	  skada	  för	  riksintresset.	  	  
	  	  
	  
Förslag	  på	  skyddsbestämmelser,	  varsamhetsbestämmelser,	  
hänsynsbestämmelser.	  	  
	  
Lilla	  q	  med	  index	  gäller	  alla	  ursprungsbyggnader	  vilket	  innebär	  skyddsbestämmelser:	  
rivningsförbud,	  skydd	  för	  förvanskning	  t	  ex	  fasadmaterial	  och	  färgsättning	  originalfönster	  med	  
spröjs	  kvar,	  taktäckningsmaterial	  tvåkupigt	  tegel	  etc.	  	  Förvanskning	  innebär	  ett	  frångående	  från	  
det	  nationalromantiska	  stilidealet	  med	  för	  tiden	  använda	  material	  och	  hantverk.	  
	  
Lilla	  k	  med	  index	  reglerar	  varsamhetsbestämmelser:	  t	  ex	  hur	  utformas	  nya	  balkonger.	  
	  
Lilla	  f	  reglerar	  hänsynsbestämmelser:	  Hur	  utformas	  ny	  bebyggelse	  i	  värdefull	  miljö:	  t	  ex	  
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tillbyggnaderna	  till	  kanslihuset.	  
	  
Två	  byggrätter	  på	  vardera	  sidan	  av	  kanslihuset,	  tre	  våningar,	  tillbyggnader	  i	  glas	  ansluter	  till	  
södra	  kasernens	  glasgång	  i	  utformning.	  Taket	  skall	  vara	  samma	  lutning	  som	  på	  kasernerna	  och	  
vara	  valmat.	  
	  
En	  bevarad	  byggnad	  av	  de	  ursprungliga	  ekonomibyggnaderna,	  stallet.	  Ny	  bebyggelse	  västerut	  
skall	  vara	  axialt	  placerad	  där	  kasernbyggnaderna	  bildar	  fond	  och	  blickpunkt	  västerifrån.	  Nya	  
bebyggelsen	  får	  ej	  bli	  högre	  än	  kasernområdets	  byggnader	  då	  området	  skall	  bli	  en	  samlande	  
blickpunkt	  när	  man	  följer	  vägen	  västerifrån.	  Syftet	  med	  att	  behålla	  en	  av	  stallbyggnaderna	  är	  att	  
ge	  en	  buffertzon	  från	  den	  nya	  bebyggelsen	  till	  regementsområdet	  samt	  ge	  en	  referens	  till	  
regementets	  mindre	  statusfyllda	  verksamheter	  och	  hus.	  F.d.	  stallbyggnaden	  är	  kraftigt	  ombyggd	  
men	  signalerar	  fortfarande	  vad	  byggnaden	  ursprungligen	  har	  använts	  till.	  För	  att	  detta	  inte	  ska	  
gå	  förlorat	  vid	  en	  ombyggnad/renovering	  kommer	  takform,	  skorstenshuv,	  taktäckningsmaterial,	  
befintliga	  tegel	  och	  putspartier	  bevaras	  och	  dörr	  till	  höskullen	  på	  vindsvåning	  bevaras.	  Nya	  
fönster	  och	  dörrar	  samt	  ändring	  av	  befintliga	  sådana	  skall	  nya	  spröjsar	  tillverkas	  eller	  befintliga	  
behållas.	  Inga	  takfönster	  eller	  större	  takkupor	  åt	  väster.	  Glas	  är	  tillåtet	  innanför	  dörren	  till	  
höskullen.	  	  
	  
Ombyggnad	  till	  bostäder	  med	  hissar	  och	  balkonger	  på	  de	  nordöstra	  och	  nordvästra	  
kasernbyggnaderna	  Hissar	  får	  ej	  byggas	  på	  utsidan	  av	  husen.	  De	  måste	  placeras	  antingen	  i	  ett	  
av	  trapphusen	  eller	  i	  mitten	  i	  det	  f.d.	  befälsutrymmet.	  Hissmaskineri	  får	  ej	  sticka	  upp	  genom	  
takfoten	  eller	  taket.	  Orsaken	  till	  dessa	  krav	  är	  att	  det	  finns	  ett	  värde	  för	  avläsningen	  av	  
ursprungsexteriören	  som	  berättar	  om	  hur	  ett	  dubbelkompani	  har	  fungerat.	  På	  de	  övriga	  
kasernerna	  har	  trapphusen	  och	  ingångarna	  byggts	  igen	  och	  värdet	  av	  att	  ha	  kvar	  dessa	  blir	  desto	  
viktigare	  för	  de	  återstående	  kasernerna.	  Hissmaskineri	  får	  ej	  synas	  i	  takfot	  av	  samma	  anledning	  
och	  dessutom	  inte	  synas	  utifrån	  Regementsgatan.	  Intrycket	  av	  miljön	  skall	  bevaras	  så	  intakt	  som	  
möjligt.	  
Balkonger	  får	  utföras	  mot	  sjösidan.	  Men	  de	  skall	  placeras	  symmetriskt	  och	  inte	  vid	  varje	  fönster.	  
Materialet	  skall	  efterlikna	  eller	  vara	  svart	  gjutjärn.	  Fönstren	  byggs	  om	  med	  ursprungliga	  
material	  och	  metoder.	  Balkonger	  får	  ej	  vara	  för	  djupa.	  
	  
Komplettering	  med	  sophus,	  kallförråd	  och	  cykelförråd	  på	  de	  nordöstra	  och	  nordvästra	  
kaserngårdarna.	  Det	  skall	  vara	  genomgående	  sikt	  från	  gård	  till	  gård	  som	  tydliggör	  axlar	  och	  
symmetri	  i	  området.	  Plank	  eller	  staket	  som	  hindrar	  sikten	  får	  ej	  utföras	  men	  smidesstaket	  (ej	  
trä)	  är	  tillåtet.	  Olika	  förråd	  får	  utföras	  i	  metall	  puts	  eller	  sten,	  ej	  trä.	  	  
	  
Kaserngården	  ombildas	  till	  torg	  och	  mötesplats	  med	  bänkar,	  planteringar,	  uteserveringar	  
under	  förutsättning	  att	  siktlinjer	  	  axlar	  fondperspektiv	  ej	  påverkas.	  Torget	  ska	  andas	  en	  
enhetlighet	  som	  tar	  fram	  byggnaderna	  i	  första	  rummet.	  På	  torget	  skall	  samsas	  en	  mängd	  olika	  
aktiviteter	  och	  behov	  såsom	  parkering,	  grönytor,	  bänkar,	  lekplats,	  kiosker,	  serveringar	  
mötesplatser	  etc.	  För	  att	  detta	  skall	  kunna	  mötas	  och	  samsas	  utan	  att	  ge	  ett	  intryck	  av	  kaos	  och	  
oordning	  där	  detaljerna	  ger	  första	  intrycket	  istället	  för	  en	  helhet,	  kan	  en	  enhetlig	  marbeläggning	  
skapa	  en	  helhet	  där	  lugn	  och	  tydlighet	  råder.	  För	  att	  torgkänslan	  och	  symmetrin	  skall	  komma	  till	  
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sin	  rätt	  placeras	  parkering	  på	  torgets	  sidor.	  Det	  kommer	  att	  finnas	  behov	  av	  att	  uppföra	  mindre	  
servicebyggnader	  på	  torget	  och	  dessa	  får	  inte	  placeras	  i	  siktlinjerna	  inte	  heller	  så	  att	  symmetrin	  
störs.	  Vid	  de	  fyra	  hörnen	  på	  torget	  kan	  dessa	  hus	  placeras	  utan	  att	  störa	  vare	  sig	  sikt	  eller	  
symmetri.	  Byggnaderna	  minskar	  på	  den	  upplevda	  stora	  ytan	  på	  torget	  och	  gör	  så	  att	  trivseln	  
ökar,	  max	  en	  våning	  med	  material	  i	  glas,	  metall,	  puts	  eller	  sten.(ej	  trä)	  .	  Trädplantering	  hör	  inte	  
hemma	  på	  en	  kaserngård	  men	  kan	  accepteras	  i	  detta	  fall	  då	  träd	  faktiskt	  både	  kan	  beskäras	  om	  
de	  tar	  för	  mycket	  plats	  eller	  tas	  bort	  helt	  och	  hållet	  om	  man	  i	  framtiden	  inte	  tycker	  att	  de	  hör	  
hemma	  på	  en	  f.d.	  kaserngård.	  Träd	  bör	  placeras	  längs	  med	  kanterna	  på	  torget.	  	  
	  
Sjukhuset,	  underofficersvillorna	  och	  trekantsplan	  hör	  till	  regementsområdet	  och	  skall	  bevaras	  
intakt	  så	  att	  sammanhanget	  med	  kasernernas	  fasader	  inte	  går	  förlorat.	  
	  
Trädgård	  rustas	  till	  park,	  den	  ursprungliga	  gestaltningen	  med	  terrasser	  skall	  underhållas	  och	  
finnas	  kvar.	  Regementet	  hade	  även	  en	  representativ	  funktion	  och	  kanslihuset	  fasad	  mot	  vattnet	  
visar	  på	  det.	  Från	  början	  skedde	  de	  flesta	  transporter	  via	  Mälaren	  och	  både	  rekryter	  och	  gäster	  
ankom	  via	  trappan	  upp	  genom	  trädgården	  till	  Kanslihuset.	  Idag	  är	  ångbåtsbryggan	  borta	  sedan	  
länge	  men	  trapporna	  och	  terrasseringarna	  minner	  om	  deras	  ursprungliga	  funktion.	  	  
	  
Påverkan	  på	  hela	  riksintresset	  Strängnäs	  stad	  
Förändringar	  i	  den	  välbevarade	  miljön	  utanför	  f.d.	  huvudingången,	  Storgärdet	  skall	  alltid	  ses	  i	  
ett	  sammanhang	  med	  regementsområdet,	  detsamma	  gäller	  den	  fortsatta	  utbyggnaden	  mot	  
nordväst	  som	  skall	  ta	  hänsyn	  till	  att	  regementet	  är	  huvudpunkten	  som	  bebyggelsen	  utgår	  ifrån.	  
I	  framtiden	  kommer	  regementet	  att	  bli	  som	  en	  nod	  mellan	  Strängnäs	  gamla	  stad	  och	  den	  nya	  
stadsdelen	  som	  kommer	  att	  växa	  fram	  på	  det	  f.d.	  övningsfältet	  åt	  nordväst.	  Kasernbyggnaderna	  
kommer	  då	  att	  bli	  mötesplatsen	  mellan	  det	  gamla	  och	  det	  nya	  där	  regementet	  symboliserar	  
kontinuiteten	  mellan	  dem.	  Det	  blir	  då	  viktigt	  att	  visa	  att	  det	  konverterade	  området	  bär	  med	  sig	  
det	  äldre	  byggnadsarvet	  i	  den	  nya	  användningen.	  	  
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Källförteckning:	  
	  	  
Inventering	  av	  antikvariska	  värden.	  
Antikvarisk	  förundersökning	  -‐	  underlag	  för	  MKB	  kulturvärden.	  2009-‐05-‐10	  Hanna	  Schill,	  Olle	  
Nylind.	  
Nyréns	  arkitektkontor	  Nackagatan	  4,	  Box	  4709	  116	  92	  Stockholm	  
	  
Kartor	  Strängnäs	  kommun	  
	  
Fotografier	  Klaus	  Gylling	  
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