
Härad 
Östra Sandbacksberget m.m.  
Detaljplaneprogram 2010-02-19, 

antaget av kommunfullmäktige 2010-04-26

tjll
Maskinskriven text
  KF §57



� / �010-0�-19 Detaljplaneprogram för Härad �010-0�-19, Detaljplaneprogram för Härad / � 

Innehållsförteckning
Förslag	 	 10	
Huvuddrag	 	 10–11	
Bebyggelse	 	 12	
Grönstruktur,	rekreation	 13	
Trafik	 	 14	
Miljöfrågor	 	 14–15	
Teknisk	försörjning	 15
Konsekvenser	 16
Riksintressen	 16
Natura	2000	 	 16
Strandskydd		 16	
Regionala	och	lokala	intressen	 16
Landskapsbild	 17
Dagvatten	 	 17
Trafik	och	buller	 17
Energi	 	 17
Kommunalekonomi	 17
Barnperspektiv	 18
Behovsbedömning	 18–19
Ställningstagande	 18
Genomförande	 20
Ansvar	och	kostnader	 20
Tidplan	 	 20

Kartbild.	Intresseområden	m.m.	 21

Medverkande

Tjänstemän	
Arbetet med planprogrammet har 
bedrivits under ledning av Strängnäs 
kommuns utvecklings- och samhälls-
byggnadskontor med Mikael Rojek och 
Marie Jonsson.

Konsulter	
Planprogrammet har tagits fram av 
Westlund Arkitektkontor AB genom 
Magnus Westlund på uppdrag av 
markägaren.

Bakgrundsmaterial

Förslag till ”Fördjupning av Översikts-
plan för Strängnäs stad – Härad”

Grönplan för Strängnäs kommun

Trafikplan för Strängnäs tätorter

Inledning		 3	
Syfte	 		 3
Planeringsprocessen	 3

Planprogram	 3
Programhandling	 3
Programsamråd	 3

Förutsättningar	 4
Programområde	 4
Markägoförhållanden		 4
Översiktsplan	 4
Detaljplaner	 	 4
Övriga	intressen	och	kommunala	beslut	 5
Riksintressen	 5
Regionala	och	lokala	intressen	 5
Strandskydd		 6
Kommunala	beslut	 6
Markanvändning	och	bebyggelse	 7
Markanvändning	 7
Bebyggelse	 	 7
Naturvärden	 	 7
Fornminnen	 	 7
Trafik	 	 8
Service	 	 8
Grönstruktur,	rekreation	 8
Miljöfrågor	 	 8–9	



� / �010-0�-19 Detaljplaneprogram för Härad �010-0�-19, Detaljplaneprogram för Härad / � 

Inledning
Syfte

Syftet med föreslagen utbyggnad i Härad är att möta en efter- 
frågan på bostäder i en tätortsnära och samtidigt lantlig miljö 
och att förstärka underlaget för service.

Syftet är förenligt med den Fördjupade Översiktsplanen för 
Strängnäs stad – Härad. Häri anges att ”den långsiktiga utbygg-
nadsriktningen möjliggör i ett kortare perspektiv att man i  
Härad kan börja planera för nya bostadsområden i riktning mot 
Strängnäs”. På lång sikt bedöms Härads och Strängnäs tätorter 
närma sig varandra. Vidare sägs att ”en utveckling av samhället i 
en tät struktur är positivt ur hållbarhetssynpunkt och ger ett 
förbättrat underlag för service och allmänna kommunikationer 
samtidigt som det underlättar för kommande miljösystem vad 
gäller bland annat uppvärmning och sophantering”. Föreslagen 
utbyggnad är ett led i denna utveckling.

Planeringsprocessen

Planprogram

Detaljplanearbetet inleds med ett programskede. Programmet 
skall ange förutsättningar för planarbetet och uttrycka kommu-
nens vilja och avsikter med en viss planeringsuppgift. För- 
utsättningarna för en planerad ny bebyggelse presenteras 
tillsammans med illustration av förslag till ny bebyggelse och 
övriga förändringar. Programmet redovisar intentionerna med 
projektet, de kvaliteter som eftersträvas, bevarandehänsyn och 
konflikter inom och i anslutning till programområdet. Syftet 
med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i 
ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och 
synpunkter. Berörda ges därmed möjlighet till insyn och 
påverkan inför kommunens ställningstaganden. 

Programhandling 
Programhandlingen för projektet består av denna text med 
illustrationer. Illustrationer redovisar i detta skede inte någon 
exakt utformning utan i första hand markanvändning samt 
principer och avsikter för det fortsatta planarbetet.

Programsamråd	 
De synpunkter som kommer in till plan- och byggnämnden 
under programsamrådet kommer, tillsammans med konto-
rets ställningstaganden, att sammanställas i en samrådsredo-
görelse. Den kommer sedan att ligga till grund för beslut i 
kommunfullmäktige om det fortsatta detaljplanearbetet. 
Programmet är ej juridiskt bindande och kan inte överklagas.
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Programområde  

Förutsättningar
Programområde 
Programområdet omfattar Östra Sandbacksberget, de öppna 
markerna öster därom mot Ekaån samt ett par mindre 
områden söder om länsväg 900. Totalt omfattar program-
området cirka 50 hektar. 

Markägoförhållanden 
Marken ägs till största del av Näsbyholms säteri (Näsbyholm 
3:39). Övriga två fastigheter är i kommunal ägo för tekniska 
anläggningar (vattenverk, avloppspumpstation).

Översiktsplan  
För området gäller ”Fördjupning av Översiktsplan för 
Strängnäs stad–Härad”, antagen av kommunfullmäktige 2009-
10-26. I översiktsplanen redovisas mål för utvecklingen av 
Härad. Läget mellan Strängnäs och Härad är bedömt som 
lämpligt för lantligt boende i mer ordnade former vilket är mer 
anpassat till ett hållbarhetsperspektiv än uppkomsten av nya, 
spridda villaområden på landsbygden. Härads betydelse som 
centrum för den kringliggande landsbygden stärks och 
underlaget för service och tekniklösningar förbättras genom 
en ordnad landsbygdsbebyggelse i området. Programområdet 
anges till största del för utbyggnad av bostäder. En mindre del, 
belägen söder om länsväg 900, är huvudsakligen utlagt som 
”område för blandad stadsbebyggelse utan bostäder”. Öster om 
Ekaån redovisar översiktsplanen bostäder på lång sikt.

Detaljplaner 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. Det gränsar dock i 
sydväst mot planlagda områden i Härads samhälle.
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Övriga intressen och kommunala beslut

Riksintressen

Naturvården 
Programområdet gränsar i norr mot riksintresset Sörfjärden 
som är en mälarvik i gammal jordbruksbygd, omgiven av 
vidsträckta vassar, lövskogsdungar och en stor rullstensås som 
övertvärar fjärden i norr. Viken är grund och näringsrik. 
Vassområden ger i stora delar karaktär åt stränderna. Området 
har stor betydelse för landskapsbilden och dessutom ett 
kulturhistoriskt intresse. Sörfjärden är en av länets viktigaste 
fågellokaler med en av landets största populationer av rördrom 
och brun kärrhök. Den även är fastställd av regeringen som 
RAMSAR-område, dvs. internationellt värdefull våtmark. 

Mälaren med öar och strandområden 
Programområdet ingår i riksintresseområdet. Inom området  
ska turismen och friluftslivets behov särskilt beaktas vid bedöm-
ningen av tillåtligheten av exploateringsförslag och andra 
ingrepp i miljön. 

Försvaret 
Programområdet gränsar i söder mot riksintresseområde för 
försvaret vilket innebär bullerstörningar från övningsverksam-
heten på skjutfältet. Andra bullerstörningar, såsom bakgrunds-
buller från trafikleder och andra verksamheter, ligger dock på en 
sådan nivå att de är dimensionerande inom ett tätortsområde.

Försvarsmakten har mot bakgrund därav, i samband med 
utarbetande av översiktsplanen för Strängnäs-Härad, bedömt att 
den oregelbundna militära skjutverksamheten inte utgör något 
hinder för en utveckling av en mer samlad bebyggelse mellan 
Härads samhälle och Strängnäs.  

Natura 2000 
Lindön är ett Natura 2000-område. Ön är belägen centralt i 
Sörfjärden, drygt fyra kilometer från programområdet. Ön har 
höga biologiska bevarandevärden och flera av naturvärdena är 
knutna till den historiska markanvändningen i kombination 
med de naturgivna förutsättningarna. Syftet med Natura 2000-
området är främst att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus 
för de i området utpekade naturtyperna och arterna samt att 
bevara ädellövskogen med den rika epifytfloran och de skydds-
värda gamla träden. 

Regionala	och	lokala	intressen	

Naturvärden 
Sörfjärden är, förutom ett riksintresse (se ovan), även klassifi-
cerat som ett regionalt intresse för sina naturvärden. I det flacka 
landskapet kring fjärden framträder ett antal ändmoräner samt 
en mindre rullstensås. Markerna är till stor del uppodlade. 
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Landskapet är rikt på ädellövskog och ädellövhagmarker med ek 
som dominerande trädslag. Bete förekommer på många håll i 
hagmarker och på strandängar. Sörfjärden är känd för sin rika 
fågerfauna. Art- och individrikedomen i vassar och på strand-
ängar är ovanligt stor såväl under häckningstid som under 
flyttningen.  Större delen av området norr om länsväg 900 ingår 
i Sörmlands läns Naturvårdsprogram. I Naturvårdsprogrammet 
ges Sörfjärden högsta värde för bl a landskapsbild, biologiska 
och ornitologiska värden. Ekaåns förhållanden är inte inventer-
ade eller kända idag. En undersökning av dess biologiska 
kvaliteter avses ske under det fortsatta planarbetet för att ligga 
till grund för eventuella skyddsåtgärder. 

Detalj av kartbild med markerade in-
tresseområden, inventeringar m.m.  
Se kartans helhet med markeringar 

förklarade på sista sidan (sid. 21). 

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är dels att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv, dvs möjlighet att utnyttja allemansrätten 
inom strandskyddsområdet, dels att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom programområdet 
gäller strandskydd inom 100 meter, på land och i vatten, från 
Mälarens strandlinje och inom 30 meter kring Ekaån. Huruvida 
mälarstranden och Ekaån därutöver är ekologiskt särskilt 
känsliga miljöer får utredas vidare under planarbetet.

Kommunala	beslut

Som underlag för kommunens översiktsplanering har en 
grönplan tagits fram. Grönplanen skall skydda områden med 
höga värden och ge kommunen hjälp att säkerställa en positiv 
boendemiljö med möjlighet till rekreation, kulturella upplevel-
ser och naturupplevelser. Grönplanen antogs av kommunfull-
mäktige samtidigt med FÖP för Strängnäs-Härad. Grönplanen 
redovisar att i Härad finns fina skogsområden och tillgång till 
Mälaren, vilket gör Härad till ett attraktivt landsbygdsområde. 
Skogspartiet väster om programområdet anges i Grönplanen 
som ett befintligt grönområde att utveckla. Vidare anges att en 
successiv utbyggnad av en gång- och cykelväg till Strängnäs 
länkar samman Härad med tätorten.
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Markanvändning 
Området består av ett skogbevuxet höjdparti i väster och 
öppen jordbruksmark i öster och söder med inslag av träd-
bevuxna kullar. En mindre del ligger i anslutning till kyrkan 
och skolan och är nyttjad för ekonomibyggnader för jordbruk.

Skogsmarken utnyttjas för skogsbruk och skogen har i några 
omgångar nyligen avverkats. Jordbruksmarken används för 
vall och bete.

Bebyggelse 
Strax norr om länsväg 900 finns dels några mindre tekniska 
servicebyggnader (vattenverk och avloppspumpstation), dels 
ett par äldre timmerbyggnader flyttade från Strängnäs 
innerstad i mitten av 1900-talet. Söder om länsvägen, nära 
kyrkan, finns några äldre ekonomibyggnader.

Naturvärden 
Landskapet är småkuperat och typiskt för den sörmländska 
landsbygden. De låglänta partierna, som tidigare legat under 
vatten, utgörs av åkermark. De mer höglänta partierna består 
av skogsmark.  

Vegetationen i det höglänta området består huvudsakligen av 
barrskog med inslag av lövträd. Längs Ekaån finns löv- och busk- 
vegetation, som  är en värdefull miljö för småfåglar och småvilt.

Markanvändning, bebyggelse, m.m.

I Naturvårdsprogrammet för Sörmland poängteras områdets 
stora betydelse för landskapsbilden.

Fornminnen 
Sörmlandstrakten är rik på fornlämningar. Inom program-
området finns ett antal registrerade fornminnen. I sydvästra 
hörnet av programområdet finns en stensättning (Härad 
104:1); strax norr om länsväg 900 finns ett gravfält (Härad 
70:1); söder om länsväg 900 och norr om kyrkan finns en 
boplats (Härad 81:1) och en bytomt (Härad 94:1). Därutöver 
finns några osäkra fornlämningar. Strax väster om program-
området, på Sandbacksberget, finns en fornborg. (Se kartbild 
på detta uppslag över intressen.)

Inför fortsatt planarbete kommer en arkeologisk utredning att 
genomföras för att klarlägga dels avgränsningar av befintliga, 
dels förekomst av eventuella, ytterligare fornlämningar.

Ambitionen är att undvika konflikter med fornlämningar och 
dessutom att ta tillvara dem som en värdefull, kulturhistorisk 
kvalitet i området.



� / 2010-02-19 Detaljplaneprogram för Härad 2010-02-19, Detaljplaneprogram för Härad / 9 

Trafik

Biltrafik 
En Trafikplan för Strängnäs tätorter, däribland Härad, har som 
inriktning och mål att; ”Förbättra säkerheten och framkomlig-
heten för oskyddade och skyddade trafikanter genom att 
föreslå och vidta åtgärder i och utbyggnad av det befintliga 
gatu- och vägnätet.” Ett förslag till 30-zoner omfattar de idag 
bebyggda delarna av Härad. Programområdet innehåller idag 
endast några kortare bruknings- och servicevägar. Det nås via 
dels länsväg 900, dels via gatunätet inom Härads samhälle. 
Länsväg 900 har för närvarande en skyltad hastighetsbegränsning 
till 90 km/h utanför samhället och 50 km/h inom samhället.

Kollektivtrafik 
Härad försörjs idag av busstrafik, linje 720 mellan Strängnäs 
och Eskilstuna.

Gång- och cykelväg 
Enligt Trafikplanen för Strängnäs tätorter finns problem med 
trafik och höga hastigheter på Härads Kyrkväg och att gående 
och cyklister därför bör skiljas från övrig trafik. Enligt 0-
visionen finns dessutom ett behov av en säker cykelväg mellan 
Strängnäs och Härad. Länsväg 900 (Överåsvägen) är ca nio 
meter bred vilket gör att det finns utrymme för att smalna av 
vägen och göra plats för ett cykelfält. Utformning och föränd-
ring av länsvägen skall ske i samråd med Vägverket.

Service

Offentlig 
Närmsta skola är Häradsskolan, som är en låg- och mellansta-
dieskola, F-6. I anslutning till den finns även förskola.

Kommersiell 
Ingen dagligvarubutik finns i Härad. Närmsta service finns i 
Strängnäs.

Grönstruktur, rekreation

Inga speciella friluftsmål finns i området. De kvaliteter som 
finns utgörs främst av naturen i sig med närheten till Mälaren, 
med bad och bryggor. Tillgängligheten är dock dålig inom 
programområdet.

Vid Näsbyholms säteri, ca 700 meter öster om program-
området, finns en ridanläggning.

Mijöfrågor 

Geoteknik 
Den dominerande jordarten i de låglänta partierna är lera. 
 I de höglänta partierna är jordarten huvudsakligen svallad, 
delvis blockrik morän. På några ställen går berget i dagen. 
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Lerförekomsten i de låglänta partierna kan komma att ställa 
särskilda krav på grundläggning. Geotekniska undersökningar 
skall därför ske senast i samband med bygglovsprövning.

Markföroreningar  
Inga kända markföroreningar finns inom området.

Radon  
Enligt en översiktlig bedömning är större delen av området 
lågriskområde för radon medan vissa delar utgör högrisk-
område.

Trafik- och järnvägsbuller 
Vid nybyggnad av bostäder bör gällande riktvärden för buller 
inte överskridas, dvs 55dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 
70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Programområdet 
berörs av trafikbuller från främst E 20 men även från järnvä-
gen norr därom samt också i viss mån från länsväg 900. E 20 
skärmar, genom sin uppbankning, järnvägsbullret och utgör 
därmed den dominerande trafikbullerkällan för programom-
rådet.

Buller från skjutfältet  
Programområdet berörs av buller från skjutfältet i söder. 
Enligt Försvarsmakten utgör den oregelbundna militära 
skjutverksamheten inte något hinder för bebyggelseutveck-
lingen inom programområdet. Se även ovan under rubrik 
Riksintressen – Försvaret.

Luftkvalitet  
Utifrån mätningar/bedömningar beräknas luftkvaliteten för 
programområdet ligga långt under de värden som enligt miljö-
kvalitetsnormerna inte får överskridas. Föreslaget markutnytt-
jande bedöms inte heller påverka luftkvaliteten i området.

Risk och säkerhet  
En 130-kV kraftledning går genom södra delen av program-
området, parallellt med länsväg 900. Visst skyddsavstånd till 
bebyggelse krävs.

De låglänta partierna inom programområdet sluttar mot 
Mälaren. Enligt bedömningen om risker för framtida högre 
vattenstånd avses bebyggelse inte lokaliseras på lägre nivå än 
ca 3,0 meter över nuvarande medelvattennivå.

Dagvattenstrategi 
Dagvattnet genom området leds dels naturligt, dels via 
täckdikning till Ekaån och därefter ut i Mälaren.

Enligt kommunens dagvattenstrategi skall, i denna typ av 
område, dagvatten inom kvartersmark hanteras enligt LOD 
genom infiltration eller perkolation. Inom allmän platsområ-
den skall dagvatten hanteras med om möjligt öppna dag-
vattenanläggningar eller, vad gäller dagvatten från hårdgjorda 
ytor, kombinerat med fördröjning och infiltration.
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Förslag
Huvuddrag

I översiktsplanen redovisas mål för utvecklingen av Härad. 
Läget mellan Strängnäs och Härad är bedömt som lämpligt för 
lantligt boende i mer ordnade former vilket är mer anpassat 
till ett hållbarhetsperspektiv än uppkomsten av nya, spridda 
villaområden på landsbygden. Härads betydelse som centrum 
för den kringliggande landsbygden stärks och underlaget för 
service och tekniklösningar förbättras genom en ordnad lands-
bygdsbebyggelse i området.

Enligt översiktsplanen bör gestaltningen av nya områden spegla 
tiden. Visionen grundar sig på en bebyggelsestruktur med 
gestaltningsprinciper för det mindre samhället på landsbygden 
som traditionellt fungerar som centrum för den kringliggande 
landsbygden där grundläggande service och sociala mötesplat-
ser varit ett viktigt inslag i samhällsbildningen.

Föreslagen utbyggnad inom programområdet kan delas in i fyra 
delar (se karta på nästa sida) dels ett område (A) på Sandbacks-
berget i en svag nordostsluttning ner mot Mälaren, dels ett 
område (B) på de öppna markerna öster därom, dels två områden 
söder om länsväg 900. Huvuddelen av föreslagen exploatering 
avser villabebyggelse. Två områden söder om länsväg 900 avses 
för verksamheter. Det mindre området (C) nära kyrkan avses i 
första hand för någon typ av offentlig service eller för Härads-Kartbild med programillustration

Delområden
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borna gemensam verksamhet. Det större området (D) öster 
därom avses för icke störande verksamheter såsom hantverk, 
kontor och liknande.

Villabebyggelsen är en naturlig utvidgning av de befintliga 
villaområdena inom Härad. Förutom anknytning till det 
befintliga vägnätet inom tätorten föreslås en ny anslutning till 
länsväg 900 i östra delen. Även verksamhetsområdet får en 
anslutning i detta läge. 

Det mindre verksamhetsområdet nära kyrkan ligger centralt i 
samhället och avses för tätare bebyggelse av typ offentlig 
service eller för Häradsborna gemensam verksamhet. Av-
görande för denna lokalisering är om bullerförhållandena och 
trafiksituationen på Härads Kyrkväg medger detta med hänsyn 
till verksamhetens art. 

Exempel på bebyggelse med hänsyn  
till terräng och natur

Befintliga ekonomibyggnaders eventuella samband med äldre 
bebyggelse avses utredas och dokumenteras i samband med 
planläggning.

Bebyggelseområdena utläggs med stor hänsyn till terräng och 
vegetation. Strandområdet mot Mälaren och zonen utmed Ekaån 
bibehålls som viktiga naturkvaliteter. Inom verksamhetsområdet 
avses ingen verksamhet tillåtas som innebär olägenheter eller 
störningar för omgivande bebyggelse.

I anslutning till utbyggnaden avses även kontakten med vattnet – 
Mälaren – utvecklas i form av naturstig, byggor och bad. 
Avsikten är att ge såväl de nya bostäderna som de befintliga i 
Härad en starkare kontakt mot Mälaren och att skapa nya 
mötesplatser i samhället.

Delområden
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Bebyggelse 

Bostäder 
Bostäderna lokaliseras i huvudsak utmed traditionella villa- 
eller bygator och bebyggelsen avses främst utgöras av villor i en 
till två våningar. Tomterna avses i första hand säljas till enskilda 
för uppförande av styckehus. Inom någon del av området avses 
bostadshus med lägenheter medges – även dessa i en till två 
våningar. För att anpassa de nya bostäderna till miljön och 
skapa viss enhetlig karaktär på området kommer utformnings-
krav att ställas på bebyggelsen. 

Verksamheter 
Inom verksamhetsområdet avses hantverk, kontor och liknande, 
dvs verksamheter som inte innebär miljöfarlig eller störande 
verksamhet i form av ljud, ljus eller utsläpp av föroreningar till 
mark, vatten och luft. Vid bygglovsprövning i samband med 
etablering av verksamheter kommer en prövning att göras om 
de är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt Miljöbalken.

Även på bebyggelsen för verksamheterna inom området 
kommer utformningskrav att ställas. Ambitionen är att hålla en 
låg skala på byggnaderna och att anpassa dem till karaktären av 
ekonomibyggnader i jordbrukslandskapet.  
 
Vid dispositionen av området har hänsyn tagits till olika 
intressen. Kända fornlämningar har i stort sett lämnats  
opåverkade. Ambitionen är att samordna fornlämningar med 
grönstrukturen, dels som skydd, dels för att göra dem synliga 
och tillgängliga. Ingen bebyggelse har föreslagits inom strand-
skyddsområden.

Exempel på bebyggelse, 
styckehus  
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Grönstruktur, rekreation 

Bebyggelsen föreslås i huvudsak på öppen mark och inom 
skogsmark som idag utgörs av hyggen. Vegetationen, och 
framför allt då lövvegetationen utmed Ekaån och i strand-
zonen mot Mälaren, sparas till övervägande del.

Utmed Mälarstranden finns redan idag några mindre bad-
platser. I norra delen av programområdet föreslås bryggor och 
bad kunna anordnas, dock endast mindre bryggor som inte 
fordrar grundläggning eller muddring och på ett sätt som inte 
påverkar naturintressena negativt. De avses främst för utsikt 
och bad i anslutning till en naturstig längs stranden. För att 
öka tillgängligheten föreslås en tillfart och en mindre park-
eringsplats anornas i anslutning till stranden. I anslutning 
härtill, på ängsmarken, kan fler aktiviteter för friluftsliv tänkas.

På en höjdplatå mot Mälaren på Sandbacksberget föreslås en 
utflykts- och utsiktsplats anordnas.

Exempel på bebyggelse, 
småindustri 

Exempel på bebyggelse, 
styckehus 
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Trafik 

Biltrafik 
Programområdet nås via länsväg 900 som också har en 
koppling direkt till E20. Delområde A nås primärt via en 
förlängning av Nybyggarvägen och delområde B från en ny 
tillfart från länsväg 900. Den befintliga, mindre lekplatsen 
föreslås flyttad till ett lämpligt läge i närheten. En förbindelse 
från Hantverkarvägen till delområde B kommer även att 
prövas. Sammankopplingen av gatunäten innebär att de nya 
delområdena integreras med den befintliga bebyggelsen i 
Härad och att trafiken fördelas på gatunätet. 

Delområde D får sin tillfart från länsväg 900. Någon koppling 
till Härads Kyrkväg avses ej medges med hänsyn till risker för 
genomfart och ökad belastning. Delområde C bedöms kunna 
försörjs via Härads Kyrkväg med hänsyn till att delområdets 
inte kan inrymma någon mer omfattande verksamhet.

I det fortsatta planarbetet kommer trafiksituationen att 
studeras vidare. Förändringar på länsväg 900 sker i samråd 
med Vägverket. Gatusträckningarna inom delområdena avses 
utformas följsamt mot terrängen och även på ett sätt som 
medverkar till att hålla ner hastigheten och därmed skapa en 
säkrare miljö.

Kollektivtrafik 
Förutom befintlig busslinje kan förbindelsen med Strängnäs på 
sikt komma att förstärkas i och med bebyggelseutvecklingen 
mellan Härad och Strängnäs.

Gång- och cykeltrafik  
Primära stråk inom området avses få separerade gång- och 
cykelvägar medan övrig gc-trafik inom området sker på 
gatorna. Gångförbindelserna från bostadsområdena över 
länsväg 900 och mot skolan kommer att studeras. 

En naturstig för såväl närboende som för friluftslivet i allmän-
het avses anläggas utmed mälarstranden. 

Enligt Trafikplanen finns ett behov av en säker cykelväg mellan 
Strängnäs och Härad. Länsväg 900 är ca nio meter bred vilket 
gör att det finns utrymme för att smalna av vägen och göra 
plats för ett cykelfält. 

 
Miljöfrågor 

Buller  
En översiktlig beräkning av trafikbullret från E20 ger ekviva-
lentnivån ca 50 dB (A) och maxnivån ca 45 dB (A) strax norr 
om länsväg 900. 
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En noggrannare bullerutredning kommer, under fortsatt 
planarbete, att genomföras för att klarlägga eventuella, 
erforderliga skyddsåtgärder för föreslagen bostadsbebyggelse.

Risk och säkerhet  
Erforderligt skyddsavstånd till 130-kV-ledningen skall utredas 
under fortsatt planarbete.

Byggnader kommer att utföras radonsäkert vilket avgörs vid 
bygglovsprövningen.

Dagvatten  
Avsikten är att ta hand om allt dagvatten lokalt. 

Takvatten tas om hand inom respektive tomt. Dagvatten från 
gator och hårdgjorda ytor infiltreras eller leds via diken till 
Ekaån och därefter till Mälaren. Dammar anläggs i systemet 
för fördröjning och sedimentering. Utformning av systemet får 
anpassas till Mälarens och Ekaåns känslighet för påverkan.

 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning sker idag från Strängnäs och dit leds även 
avloppet. En förstärkning av va-näten ingår i kommunens 
aktuella planering. Detta är en förutsättning för den nu 
föreslagna utbyggnaden.

El och tele  
Genom programområdet, i öst-västlig riktning, löper idag dels 
en 130 kV-ledning, dels en 10 kV. 10 kV-ledningen planeras 
läggas om till kabel. Föreslagen bebyggelse bedöms kunna 
försörjas från detta nät.

Stadsnät för bredband finns framdraget och kan även försörja 
föreslagen utbyggnad.

Energi  
Utbyggnad av fjärrvärmenät är f n ej aktuellt för Härad. En 
eventuell närvärmeanläggning kommer att utredas närmare 
under fortsatt planarbete. En värmecentral kan i så fall 
lämpligen inrymmas i föreslaget verksamhetsområde. 

Trots inriktning mot närvärme bör uppvärmning med egna 
alternativa energisystem, exempelvis biobränsle, värmepump 
och solenergi, tillåtas inom området. Eldningsanläggningarna 
ska vara typ- och miljögodkända och får endast eldas med för 
eldstaden avsett bränsle och med den kvalité och fukthalt som 
typ- och miljögodkännandet förutsätter.

Avfall  
Närmaste återvinningscentral finns i Strängnäs och närmaste  
återvinningsstation finns idag vid Vretvägen i Härad. Plats för 
gemensamma sophus/komposteringsanläggningar kommer att 
utredas under fortsatt planarbete.
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Konsekvenser

Programillustrationen har formats utifrån ambitionen att inte 
beröra eller påverka olika intressen negativt. Avsikten har 
också varit att tillföra det befintliga samhället ytterligare 
kvaliteter.  

Riksintressen

Programområdet ligger väl tillbakadraget från Sörfjärden och 
berör varken fjärden eller några känsliga partier med höga 
naturvärden därintill annat än mycket marginellt. De åtgärder 
som föreslås i strandzonen, såsom naturstigar och utsikts- och 
badbryggor, är främst ägnade åt att öka tillgängligheten till 
Mälaren för närboende och det rörliga friluftslivet, vilket är en 
av avsikterna med riksintresset.

Bullerstörningar från skjutfältet har bedömts som acceptabla 
vilket innebär att några konsekvenser av den föreslagna 
bebyggelsen inte bedöms uppstå för försvarsintresset. 

Natura 2000

Natura 2000-området Lindön ligger drygt fyra kilometer från 
programområdet. En utbyggnad av programområdet enligt 
förslaget innebär inte negativa konsekvenser vad gäller någon 

av de hotbilder för Natura 2000-området som angetts, såsom; 
ökad eutrofiering, störning av fågellivet eller utsläpp av 
miljöfarliga ämnen från vägar/järnvägar och föroreningar från 
punktkälla.

Strandskydd

Strandskyddet gäller 100 meter kring mälarstranden och 30 
meter kring Ekaån. Ingen bebyggelse föreslås inom strand-
skyddsområdena. Däremot kan våtmark/dammar komma att 
anläggas i dagvattensystemet för att bevara och förbättra de 
biologiska förhållandena i Ekaån. Dessutom avses en prome-
nadstig utmed stranden anläggas vilket är i linje med strand-
skyddets avsikt.

Regionala och lokala intressen

Programförslaget bedöms inte påverka vare sig regionala eller 
lokala intressen negativt, vad gäller främst naturvården. 
Avsikten med förslaget är också att tillföra det befintliga 
samhället kvaliteter i enlighet med de mål som formulerat i 
översiktsplanen och i Länsstyrelsens skrift ”Bo i Sörmland”. 
 
Konsekvenserna för de biologiska förhållandena i Ekaån skall 
utredas och dagvattensystemet utformas och anpassas med 
hänsyn härtill.
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Landskapsbild

Sett i ett längre tidsperspektiv kommer Härad att växa ihop 
med Strängnäs. Självfallet kommer då landskapsbilden kring 
Härad att förändras - från ett jordbrukslandskap till en tätort. 
Koncentrationen av utbyggnaden till befintliga tätorter 
innebär dock att kulturlandskapet utanför tätorterna kan 
bevaras i större utsträckning. 

Ambitionen för aktuell utbyggnad är en tät-ortsutbyggnad 
som anpassas till det traditionella byggandet på landet. Härad 
kommer därmed att annonsera sig tydligare från strängnäs-
hållet, både mot länsväg 900 och mot E 20. 

 
Dagvatten

Dagvatten såväl inom tomtmark som från allmän platsmark 
(hårdgjorda ytor, mm) avses tas om hand på ett sätt som inte 
påverkar recipienter, dvs Ekaån och Mälaren, negativt.  

Dagvattensystemet för programområdet kommer att utformas 
med hänsyn till Ekaåns biologiska förhållanden. Anläggandet 
av våtmark/dammar kan komma att förbättra vattenkvaliteten 
inför utloppet i Sörfjärden och Mälaren.

Grundvatten

Med hänsyn till områdets föreslagna markanvändning, 
bostäder och icke miljöfarlig eller störande verksamhet 
bedöms grundvattnet icke komma att påverkas negativt. 

Trafik och buller 

Med beaktande av de översiktliga bedömningar som gjorts 
beträffande buller och de eventuella, ytterligare skydds-
åtgärder som kan aktualiseras bedöms bostäderna kunna 
erbjuda en god boendemiljö. Bl a föreslås hastighetsbegräns-
ningen på länsväg 900 utökas mot Strängnäs. En noggrannare 
bullerutredning skall genomföras under fortsatt planarbete.

Energi

En tät och modern bebyggelse innebär dels energisnål utform-
ning av bebyggelsen, dels möjlighet till service och kollektiv-
trafik och därmed resurshushållning vad gäller transporter.

Kommunalekonomi 

I samband med kommande detaljplaner kommer planerings-
avtal och exploateringsavtal att träffas i vilka kommunens 
kostnader och intäkter redovisas. 
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Barnperspektiv

För barns utveckling är det viktigt att möta människor med 
olika ålder och livssituation. Det täta samhället ger möjlighet 
att träffa både lekkamrater och vuxna. Den sammanhållna 
bebyggelsen med många boende ger förutsättningar att 
organisera barnomsorg på olika sätt.

Villabebyggelsen innebär god markkontakt. Villatomter är 
positivt för små barns möjlighet till lek och utevistelse. Närhet 
till olika typer av naturområden innebär för de större barnen 
stora möjligheter till olika slags aktiviteter.

F-6-skola och förskola finns i närheten på gångavstånd. I 
fortsatt planarbete kommer behovet av ytterligare förskole-
platser att utredas.

Gatunätet inom området är utformat med hänsyn till trafik-
säkerhet för fotgängare och cyklister. Övergångsställe på 
länsväg 900 avses utformas på ett tydligt och säkert sätt med 
hänsyn till skolans läge.

Behovsbedömning

Enligt 6 kap 11§ miljöbalken ska myndigheter göra en 
miljöbedömning i det fall man vid upprättandet av bl a en 
detaljplan finner, att genomförandet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Detta detaljplaneprogram är första 
steget i detaljplaneprocessen. Om en detaljplan är omfattande 
och arbetet inleds med ett programarbete, som i detta fall, 
tillämpar Strängnäs kommun principen att behovsbedömning-
en behandlas i samband med programhandlingen i enlighet 
med Boverkets anvisningar. Samråd vad gäller behovsbedöm-
ningen och eventuell avgränsning sker då tillsammans med 
samrådet för programmet.

För att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, skall behovsbedömningen 
utgå från kriterierna i bilaga 4 i förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Ställningstagande  

Planen kan inte antas innebära någon betydande miljöpåver-
kan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
enligt miljöbalken 6 kap 11-12 §§ har därför, i samråd med 
länsstyrelsen, bedömts inte behöva upprättas.
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Behovsbedömningen grundas på följande: 

•  Planen möjliggör en önskvärd komplettering av bostads- och verksamhetsområde i Härad som 
    står i överensstämmelse med den fördjupade översiktsplan som är under antagande.

•  Naturvårdsintressena, som omfattar Mälaren och dess stränder, berörs endast marginellt och förslaget             
    innebär inte någon negativ påverkan. 

•  Natura 2000-området Lindön berörs ej av förslaget.

•  Strandskydd gäller. Ingen bebyggelse redovisas inom strandskyddsområdena utan 
    endast vissa mindre anläggningar, framför allt för friluftslivet, såsom bad, bryggor och naturstigar.

•  Den föreslagna bebyggelsen kommer att påverka landskapsbilden och kulturlandskapet. Lokalisering och     
    utformning skall dock ske med stor hänsyn. Fornminnen inom området har i stort sett lämnats opåverkade.

•  Geotekniska undersökningar i låglänta partier skall ske i samband med bygglovsprövning för att klarlägga    
    erforderliga grundläggningsmetoder.

•  Del av föreslagen bostadsbebyggelse ligger i en flack norrsluttning. Genom lämplig husplacering och     
    utformning bör ett bra lokalklimat i anslutning till bostäderna kunna åstadkommas.

•  Bullerstörningar för bostäder, från såväl skjutfältet som från E 20, bedöms inte överstiga riktvärden för   
    buller.

•   Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.

•   Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas.

•   Planen bedöms sammantaget ge ringa miljöpåverkan.
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Genomförande

Genomförande av den eller de detaljplaner som följer på 
programskedet kommer sannolikt att ske i etapper beroende 
främst på konjunkturläge och efterfrågan. Strängnäs kommuns 
och regionens utveckling, vad gäller inflyttning, näringslivsut-
veckling och infrastruktursatsningar, påverkar också. I och 
med godkännandet av detta program läggs den huvudsakliga 
markanvändningen fast. 

Ansvar och kostnader 

I samband med fortsatt planarbete kommer planerings- och 
exploateringsavtal att träffas mellan exploatören och kommu-
nen som reglerar åtaganden och rättigheter i samband med 
detaljplanens genomförande. De ytor som läggs ut som allmän 
platsmark i planen, såsom gator, gång- och cykelstråk, 
parkmark, bad och liknande, överlämnas efter avslutat projekt 
till kommunen.

Tidplan

Samråd om programmet genomförs under hösten 2009. Ett 
samråd kring ett detaljplaneförslag, över hela eller delar av 
programområdet, beräknas ske under vintern 2009/2010. 
Antagande av en detaljplan kan därmed komma att ske kring 
halvårsskiftet 2010 varefter en utbyggnad kan starta.
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Intresseområden, inventeringar m.m. Hänvisning från sid 6. 



Utvecklings- och samhällsbyggnadskontoret 

 

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

www.strangnas.se

Plan- och byggenheten
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