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1. Inledning
1.1 Översiktsplanering i Strängnäs
kommun
Översiktsplanering enligt PBL 3 kap:

Kommunens översiktsplan skall beskriva kommunens
intentioner och avsikter för framtida mark- och
vattenanvändning. Översiktsplanen påverkar inte
befintlig markanvändning men kan styra den framtida
användningen vid framtagande av detaljplaner och vid
bygglovsprövningar.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande vilket innebär
att den i sig inte kan åberopas vid tvistemål i domstol.
Översiktsplanen kan dock användas som underlag vid
beslut som fattas med grund i lagstiftning, exempelvis planoch bygglagen eller miljöbalken.
Översiktsplanen skall beaktas i alla ärenden som berör
framtida mark- och vattenanvändning inom kommunen.
Alla beslut och ställningstaganden som frångår
intentionerna i översiktsplanen skall motiveras.
Strängnäs kommuns översiktsplanering består av en
kommunövergripande översiktsplan (ÖP2014) som
behandlar gemensamma ställningstaganden samt
fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) som på en
mer detaljerad nivå beskriver intentioner för framtida
mark- och vattenanvändning i kommunens huvudsakliga
utbyggnadsområden, varav FÖP Åker är ett exempel.

5 § Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda
användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de
redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella
och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder, och
6. sådana områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket
miljöbalken.
6 § Översiktsplanen ska utformas så att
innebörden och konsekvenserna av den
tydligt framgår.

Mer information om översiktsplanering kan läsas i
Strängnäs kommuns kommunövergripande översiktsplan.

1.2 Fördjupning av översiktsplanen
- funktion och framtagande
Funktion
Fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Åker
skall visa kommunens intentioner vad gäller mark- och
vattenanvändningen för Åkers styckebruk med omnejd på
20-30 års sikt.
Den detaljnivå som fördjupningar av översiktsplanen
möjliggör, förväntas ge bättre förståelse och insikt för
de boende och verksamma i området vilket skapar bättre
förankring och stärker genomförandemöjligheten av
planens syften.
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Vad som är viktigt att tänka på att det är fastighetsägaren
som slutligen bestämmer om dessa intentioner verkställs.
Kommunen har inte rätt eller möjlighet att genomdriva
markanvändningsändringar enbart med den fördjupade
översiktsplanen som grund.
Framtagande
I plan- och bygglagen (PBL) anges formella krav på hur en
översiktsplan skall produceras och vad den skall innehålla.
Enligt PBL skall det finnas två tillfällen under
översiktsplanens framtagande då de som har väsentligt
intresse av förslaget skall kunna ta del av planen samt
lämna synpunkter på densamma. Dessa tillfällen kallas för
samråd och utställning. Kommunen skall sammanställa
skriftliga synpunkter som inkommer under dessa perioder
och redovisa de förslag på ändringar som synpunkterna gett
anledning till.
Vilka kan då anses ha väsentligt intresse av förslaget?
Hit räknas bland annat invånarna, markägare, företag
och föreningar verksamma på orten men även statliga
myndigheter och berörda grannkommuner.
Figur-2.Workshop om Åkers framtid 2009

Efter utställning av förslaget och de eventuella mindre
redigeringar som skett skall planförslaget antas av
kommunfullmäktige.
Sakfrågor (innehållet) i en översiktsplan kan inte
överklagas, däremot kan själva antagandebeslutet
överklagas om den berörde anser att processen med planens
framtagande och antagande inte genomförts lagenligt.
Förslaget som nu presenteras är ett resultat av bland
annat tidigare genomförda samråd där politiker, invånare,
markägare, företagare och skolungdomar haft möjlighet att
diskutera och framföra synpunkter om framtida utveckling
av orten.
Parallellt med framtagande av fördjupningen produceras
en grönplan som skall beskriva hur de tätortsnära
rekreationsytorna skall utvecklas för att säkerställa de
befintliga och de tillkommande invånarnas behov av
rekreation och återhämtning.

Figur-3.Kartbild där inlämnade synpunkter
från dialogaktiviteter markerats, gröna
punkter är positiva synpunkter, röda negativa
samt orange är förbättringsförslag.

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2015-11-30 enl. §
181.
Arbetsmodell
Planförslaget är framarbetat med grund i politiska mål och
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inriktningar som presenterats i exempelvis strategiska
planer och den kommunövergripande översiktsplanen,
samt från inlämnade synpunkter och förslag från tidigare
genomförda församråd med allmänheten. Dessa har
tillsammans gett en planeringsinriktning, vilka betydande
utvecklingsmöjligheter planen bör möjliggöra, vilken i
sin tur har jämkats mot befintliga enskilda och allmänna
intressen i området samt mot övergripande program och
planer som berör området. En kompromiss av dessa
intressen har utgjort det planförslag som skickades ut
för att samrådas med invånarna och andra berörda parter
under sommaren 2014 och våren 2015.
POLITISKA VISIONER, MÅL OCH
STRATEGIER

INKOMNA SYNPUNKTER OCH
FÖRSLAG
Workshop med lokala politiker

RIKTLINJER FRÅN ÖP2014
Fokusområden

Öppna hus för boende och verksamma
på orten

Övergripande utvecklingsstrategi

Förvaltningsövergripande workshop

PLANERINGSINRIKTNING

(Vilka frågor är viktiga för ortens utveckling)

ALLMÄNNA INTRESSEN
Värderingsros
Områdesskydd

STATLIGA-, REGIONALA- OCH
KOMMUNALA MÅL, PLANER
OCH PROGRAM

FÖRHÅLLNING/
ANPASSNING

BEARBETNING

PLANFÖRSLAG
Invånare
Verksamma
Myndigheter
Kommuner
Organisationer

Samråd
Miljökonsekvensbeskrivning

BEARBETNING

INKOMNA SYNPUNKTER

REVIDERAT PLANFÖRSLAG
Invånare
Verksamma
Myndigheter
Kommuner
Organisationer

Utställning
Miljökonsekvensbeskrivning

BEARBETNING

INKOMNA SYNPUNKTER

ANTAGANDEHANDLING
Antagande KF

Figur-4.Illustrerad arbetsmodell
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Bakgrund
Frågan om en fördjupning av översiktsplanen(FÖP)
behandlades av kommunstyrelsen i augusti 2008 då Åkers
styckebruk - Länna ansågs stå på tur efter att fördjupningar
producerats för Mariefred - Läggesta och Strängnäs stad Härad samt att fördjupning för Hedlandet påbörjats.
På grund av det ekonomiska läget samt omprioriteringar
bland pågående översiktsplanearbeten nedprioriterades
arbetet med Åker - Länna under hösten 2009.
Kommunfullmäktige beslutade att återuppta arbetet i ett
beslut 2010-12-13 KF§70.
Parallellt med framtagande av FÖP Åker startades även
arbete upp med att producera en ny kommunövergripande
översiktsplan (ÖP). Sambandet mellan ÖP och FÖP:ar är
att den kommunövergripande planen hanterar strategiska
gemensamma frågor medans FÖP:arna är områdesspecifika
och mer ingående med direkta markanvändningsförslag.
Under tiden som arbete pågick med ÖP gjordes ett
ställningstagande att en strategi för landsbygdsutveckling
skall ingå i denna. Detta innebar även ändringar i upplägget
för FÖP-området Åker-Länna. Med hänsyn till inlämnade
synpunkter från tidiga möten med orternas invånare,
vilka inte visade på någon större utbyggnadsefterfrågan,
samhällets storlek och karaktär, kan inte Merlänna anses
som annat än ett landsbygdssamhälle vilket bör behandlas i
den gemensamma strategin istället för den områdesspecifika
FÖP:en. Förvaltningen tog därför i samverkan med
översiktsberedningen (översiktsplanernas politiska
styrgrupp) ställning för att Merlänna/Länna skulle utgå
ur FÖP-området och att detta enbart skulle ingripa Åkers
styckebruk med omnejd som är det samhälle som ingår
i utbyggnadsområden enligt den bebyggelsestrategi som
framkommit i den kommunövergripande översiktsplanen.
Samråd/Utställning
Samråd av förslaget genomfördes under sommaren 2014
Utställning av förslaget skedde Mars till Maj 2015.
Betydande ändringar efter utställning
Förslag på verksamhetsområde Östra Råcksta,
intill Biholms kraftstation, utgår och ersätts med
restriktionsområde ”Tätortsnära landsbygdszon” för
att påvisa att området kan bli aktuellt för planering i
kommande översiktsplaner. Området utökas även norrut för
att tillåta effektivare markanvändning längs med eventuell
infartsväg och därmed även finansieringsmöjligheter för
densamma.
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1.3 Förhållande till övergripande
översiktsplanering
Förhållande till den kommunövergripande
översikstplanen, ÖP2014
Fokusområden
I ÖP2014 har ett antal fokusområden utpekats som är
viktiga att förhålla sig till i påföljande planeringsarbeten,
bland annat i de fördjupningar av översiktsplanen som
produceras.
Fokusområdena är identifierade med grund i tidigare
politiska strategier och förhållningar men även med
beaktande av inkomna synpunkter och förslag från
de dialogtillfällen som genomförts under ÖP2014:s
framtagande.
För att förtydliga fokusområdena och möjliggöra för
visuella kopplingar i kommande planarbeten skapades de
illustrationer som visas i marginalen. Dessa återkommer på
de platser i dokumentet där dessa anses särskilt berörda.
Övergripande utvecklingsstrategi
I ÖP2014 anges en övergripande utvecklingsstrategi vilkem
består av fem huvudteman.
1. Fortsätt att stärka utvecklingen runt kommunens
järnvägsstationer i Strängnäs stad och Läggesta med
Mariefred och Åkers styckebruk
2. Främja ett levande stadsliv i kommunens centralort
3. Skapa förutsättningar för Stallarholmen att utvecklas
4. Koppla samman kommunens delar/samhällen
5. Främja en levande landsbygd på ett hållbart sätt.

Underlätta för persontransporter till fots, med cykel
och kollektivtrafik

FÖP Åker berör tre av dessa teman, 1,4 och 5.

Främja ett mångsidigt
näringsliv

För att kunna erbjuda långsiktigt hållbara
bebyggelsestrukturer i kommunen anger strategin hur
bostadsbebyggelsen för den tillkommande befolkningen
skall fördelas i kommunen.
I ÖP2014 har även en större mängd ställningstaganden
fastslagits vilka syftar till att tillgodose kommunens
intentioner gällande allmänna intressen.

Vidareutveckla kommunens
identitet som Mälarkommun

Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas

Skapa förutsättningar för
minskad miljöbelastning och
förbättrad hantering av
klimatförändringar
Skydda landskapsbilden på
lång sikt

Bidra till en bättre folkhälsa
genom samhällsplaneringen
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Bostadsbehov enligt ÖP2014:s huvudscenario
Enligt tillväxtmålet för befolkningen skall Strängnäs
kommuns invånarantal växa med en årlig procentsats av 1%
i snitt fram till 2040. Detta skulle innebära att befolkningen
i kommunen uppgår till ca
44 000 personer år 2040, vilket är en ökning på ca 11 00
personer jämfört med 2013 års befolkningsmängd.
För att kunna erbjuda långsiktigt hållbara
bebyggelsestrukturer i kommunen anger strategin hur
bostadsbebyggelsen för den tillkommande befolkningen
skall fördelas i kommunen.

Figur-5.Utbyggnadsstrategi från ÖP2014

Befolkning Åkers styckebruk
Den 30 September 2014 uppgick
befolkningen inom Åkers styckebruk med
omland till ca 3700 invånare.
Med de tilltänkta framtida invånarna på
550-650 personer skulle detta innebära
en befolkning på kring 4300 år 2040,
vilket innebär en procentuell ökning på ca
16%.
Figur-6.Fakta befolkningsökning

Enligt huvudscenariot skall 30% av tillkommande
befolkningstilväxt fram till 2040 bosätta sig i området
Mariefred-Åker-Hedlandet-Läggesta, även benämnt
MÅHL-området.Huvuddelen av tillkommande bebyggelse
bör ske i stationsnära läge, det vill säga vid Läggesta.
I ÖP2014 görs även en uppskattning av hur tillväxten
fördelas mellan dessa orter:
Åker :
					
5%
Läggesta (inkl. Stora Sundby Gård och Lotorp):
15%
Mariefred:					
8%
Hedlandet:					
2%		
			
I avgränsningen för FÖP Åker ingår Stora Sundby Gård
vilket medför att den beräkninsgrundande andelen som
skall hanteras i planen är drygt 5% av kommunens totala
befolkningstillväxt, vilket innebär 550-650 personer.
Enligt ÖP2014 skall boendetätheten för hushållsberäkning
i MÅHL-området utgå från 2,0 invånare/hushåll
Bostadsbehovet kommer med ovan angivna förutsättningar
att ligga inom spannet 275-325 hushåll.
För att upprätthålla god planberedskap anger ÖP2014 att ett
tillägg i form av en beredskapsfaktor skall användas. Enligt
ÖP2014 bör faktor 1,5 användas vilket betyder att ungefär
500 bostadsenheter (hushåll) bör möjliggöras i detaljplaner
i och intill Åkers styckebruk fram till 2040.
Då översiktsplanerna är politiska intentioner och att dessa
inte alltid samstämmer med markägarnas intentioner
medför att en än större överkapacitet byggrätter bör
möjliggöras i planförslaget.

Antagandehandling - KF 2015-11-30

Fördjupning av Översiktsplanen för Åker /

13

Avgränsning FÖP Åker
FÖP-avgränsningen inrymmer Åkers styckebruks tätort
samt område österut mot Läggesta station. I norr avgränsas
planen mot Åker kyrkby.
Planområdet är avsatt med syfte att möjliggöra
expansion av Åkers styckebruks tätort samt prova ändrad
markanvändning inom stationsnära avstånd, 3 km från
Läggesta station.
Planområdet berör både Åker och Mariefreds kommundelar.

Figur-7.Karta med markerad gräns för FÖP Åker. Röd streckad linje visar kommundelsgräns.
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1.4 Handlingar som påverkar
planens utformning och
genomförande
Statliga och regionala mål, planer och program
I översiktsplanen skall redovisas hur kommunen tagit
hänsyn till nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för hållbar utveckling.
Kommunens beskrivningar om hur dessa mål och program
berörs och beaktas sker främst i den kommunövergripande
översiktsplanen för Strängnäs kommun.

Vision i strategisk plan 20112014: ”Att leva i Strängnäs
kommun är enkelt, tryggt och
ger stora möjligheter.
Samverkan, förnyelse och
utveckling står i centrum. Vi har
tillgång till det lilla och närhet
till det stora och är måna om att
växa på ett hållbart sätt.”

Kommunala mål, planer och program
Strategisk plan
Denna plan beskriver den politiska viljeinriktningen under
mandatperioden. I denna anges övergripande mål som
sedan ligger till grund för nämndernas mål i årsplaner.
Nämnderna mål bryts sedan ned i verksamhetsplanerna för
förvaltningarnas enheter. I den befintliga (2013) strategiska
planen anges även en vision för hur vi vill uppleva år 2020 i
Strängnäs kommun.
Kommunövergripande översiktsplan, ÖP2014
Den kommunövergripande översiktsplanen anger
strategiska utbyggnadsinriktningar och förhållningar för
framtida utveckling av kommunen.
Påverkande tematiska planer och program
Riktlinjer för bostadsförsörjning.
Dessa riktlinjer anger avsikterna med bostadsförsörjningen
i ett mer kortsiktigt perspektiv.
Trafikstrategi
Trafikstrategins ambitioner och inriktningar skall
genomsyra markanvändningsförslagen och utformningar av
kommande detaljplanearbeten inom FÖP-området.
Trafikplan
Trafikplanerna visar på en mer detaljerad nivå vilka
åtgärder som bör genomföras/utvecklas inom respektive
tätort i kommunen. Den gällande trafikplanen för bl.a.
Åkers styckebruk anses dock vara inaktuell och arbete med
revidering pågår våren 2015.
VA-, energi- och avfallsplaner.
Kommunens klimat- och energiplan tar sikte på 2014.
Renhållningsordning och avfallsplan gäller för åren 20132018. Kommunen saknar vid granskningshandlingens
framtagande långsiktiga planer för VA, en vattenplan med
en VA-utbyggnadsdel skall dock produceras kommande år.
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Blåplan
Syftet med blåplanen var att fastslå intentioner med hur
kommunens vattenområden skall användas och utvecklas.
Under arbetet med den kommunövergripande
översiktsplanen ÖP2014 har arbetet med blåplanen frusits
och de delar som berör den fysiska planeringen avses
istället flyttas till ÖP2014 och tillhörande fördjupningar.
Grönplan
Grönplanerna syftar till att säkerställa främst rekreativa
funktioner i samband med kommande mark- och
vattenplanering. Planen behandlar dock även biologiska och
ekologiska värden.
Stads- och kulturmiljöprogram
Programmet anger förhållningsätt för tillkommande
bebyggelse i skyddsvärda kulturmiljöer i tätorter och på
landsbygden. Åker - Länna ingår i specifik del.
Användarplan för Åkers Bergslag.
En gemensam förvaltningsplan för Strängnäs och Gnesta
kommun.
Kommunala policys
Översvämningsrisker i den fysiska planeringen,
riktlinjer för plan- och byggnämndens arbete och
myndighetsutövning
Dagvattenpolicy, riktlinjer hur dagvatten skall hanteras ur
miljö- och föroreningssynpunkt.
Handelspolicy, riktlinjer var framtida handel skall
fokuseras.

2. Utvecklingsstrategi för
Åkers styckebruk tätort
2.1 Förstärk ortens potential som
inträdesboende för unga familjer
Prisläget är gynnsamt jämfört med andra mer mälarnära
samhällen. Detta underlättar för unga nybildade familjer.
Förstärk viljan till inflyttning genom satsningar på
denna grupp. En handlingsplan med en säkerställd
budgettilldelning bör upprättas i samråd med de boende på
orten.
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2.2 Konkretisera planer för ortens
bebyggelseutveckling österut mot
Brobyholm
Bebyggelseplanerna för Brobyholm är av betydelse
för ortens utveckling, en ny centrumbildning samt
utveckling av å-området. Kommunen bör ta en större
roll i förverkligande av dessa planer. Exempelvis genom
planläggning.

2.3 Underlätta nätverksbildningar
på orten.
För att befintliga verksamheter, service och andra
anläggningar riktade mot allmänheten skall kunna
säkerställas och utvecklas krävs initiativ och handlingskraft
från de verksamma och boende på orten.
För att nå bästa verkan krävs även samarbeten för att nå
synergieffekter mellan olika idéer och genomföranden.
Kommunen och andra myndigheter bör kunna underlätta
dessa samarbeten genom att initiera eller ta del i
nätverksbildningar. Exempelvis skulle dessa kunna
beröra Turism Åkers bergslag, föräldragrupper eller
verksamhetsutveckling.

2.4 Initiera programarbeten för
utpekade utvecklingsområden
Det är av betydelse att vidare arbeten uppstartas för de
områden som anges som utvecklingsområden och där ingen
långsiktig markanvändning specificerats, främst området
kring Folkets hus - Torget - f.d. Stationsområdet samt för
områden kring Nya centrum.
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3. Föreslagen mark- och
vattenanvändning
3.1 Allmän information
Mark- och vattenanvändningsförslaget som visas på
kommande sidor är kommunens intentioner för områdets
långsiktiga utveckling. Gränserna för olika områden och
dess användning skall inte ses som bestämda gränser
utan beskriver mer hur kommunen vill att området skall
utvecklas ur ett större perspektiv. De är därmed inte
anpassade mot befintliga fastighetsgränser eller med
avseende på befintlig användning.
Uppförande av ny sammanhållen bebyggelse kräver
mer detaljerade studier och undersökningar än vad som
sker i samband med översiktsplanering. Detta sker i
samband med framtagande av detaljplaner. Resultatet av
de detaljerade undersökningarna kan innebära att hinder
framkommer mot den planerade markanvändningen i den
fördjupade översiktsplanen, vilket man som invånare och
fastighetsägare bör vara medveten om.

3.2 Sammanfattning av förslaget
Det liggande förslaget möjliggör en önskvärd utveckling
inom dessa kärnområden:
•

Bebyggelsetillväxt enligt förväntat behov i den
kommunövergripande översiktsplanen.
Den föreslagna markanvändningen bedöms möjliggöra
900 - 1100 hushåll varav 625-780 på kort sikt (med
vilket menas uppförande före 2040-2050).
Det angivna spannet beror på svårigheter att förutse
storlekarna på de uppförda bostäderna (lägenhetsytan).

•

Expansionsmöjligheter för befintliga företag och
möjliga etableringsområden för tillkommande
verksamheter av olika storlek och sort.
Planen innehåller dedikerad mark för
verksamhetsändamål på 35-40 ha varav ungefär hälften
för mer störande industri.
Planförslaget innehåller även områden som delvis
tillåter verksamheter som kan integreras med /bland
bostäder. Den uppskattade totala bruttoarean för dessa
verksamheter är drygt 27000.

Behovstäckning
1. Antalet uppskattade hushåll i
områden planerade för bostäder på kort
sikt, ej inräknat utvecklingsområden,
uppgår till 560-700.
2. Antalet uppskattade hushåll i
utvecklingsområden är 65-80.
3. Antalet uppskattade hushåll i
områden planerade för bostäder på
längre sikt uppgår till 275-350
Täckningsgrad mot behov enligt övergripande strategi
Behov enligt ÖP2014: 490 hushåll i
detaljplaner fram till 2040.
Beräknat på punkt 1 är täckningsgraden
114-143%
Beräknat på punkt 1+2 är täckningsgraden 128-160%
Beräknat på punkt 1+2+3 är täckningsgraden 184-224%
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•

Bevara och stärka rekreations- och friluftslivet.
Satsningar på närrekreation och friluftsliv möjliggörs
främst längs Råcksta å och med möjligheter till
friluftsanläggningar vid Löta gärde. Befintliga områden
med höga värden beaktas i möjlig mån.

•

En framtida samlingspunkt som invånare bättre kan
relatera till som ortens centrum, ”Nya centrum”.
Genom att planera för en central knutpunkt med
tillförande av nya attraktiva kvaliteter kan Åkers
styckebruk ges bättre förutsättningar för ett ”ortscentra”
då handel och service får ett gynnsamt läge med
optimerade folkrörelser.

•

Råcksta Å som attraktion
Genom att vända bebyggelsen mot å-området stärks
vilja och engagemang att förbättra kvaliten vad avser
mark- och vattenavändning kring ån. Råcksta Å kan bli
den magnet som lockar familjer till ortens knutpunkt.

•

Skydd av betydelsefulla områden med höga kulturoch naturmiljövärden
Med användande av restriktionsområden ger kommunen
tydliga signaler om att utvalda områden är olämpliga för
exploatering.

•

Stärkt underlag för en förbättrad kollektivtrafik Åker
tätort - Läggesta station
Mer bebyggelse/fler invånare inom en relativt snäv
utbyggnadsradie ger bättre möjligheter för en väl

Figur-8.Vy vid Råcksta å mot Krutbruksraden

fungerande kollektivtrafik.
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3.3 Begreppsdefinitioner
Blandad stadsbebyggelse
Med blandad stadsbebyggelse avses tätortsnära bebyggelse
som inte enbart inrymmer bostäder, hit räknas de
markanvändningar som invånarna gärna efterfrågar i mer
tätbebyggda områden ,det vill säga service av olika slag.
Handel, serveringar, kontor, tjänsteföretag och hantverk är
exempel på verksamheter som kan vara lämpliga i dessa
lägen. Även om det är olämpligt med betydande störande
verksamheter inom bostadsbebyggelse måste man som
boende vara mer förstående för störningsinslag inom dessa
områden. För att möjliggöra integration av verksamheter
bland bebyggelse fodras även att byggnadshöjderna
blir högre i dessa lägen för att exempelvis tillåta handel
i entréplan och bostäder i ovanliggande våningar, 3-5
våningar kan vara lämpligt beroende på plats.
Restriktionsområden.
Kommunala restriktionsområden att beakta vid lovgivning
och prövningar enligt plan- och bygglagen. Inom dessa
områden skall stor hänsyn visas till det angivna intresset.
Stor restriktion skall antas mot uppförande av byggnader
och andra anläggningar som kan ha betydande påverkan för
upplevelsen av miljön.
Undantag skall dock kunna göras om kommunen bedömer
att påverkan är ringa eller obefintlig.
Byggnationsprojekt som kräver detaljplaner skall normalt
inte tillåtas i dessa områden.
Bebyggelse av lantlig karaktär
Med lantliga karaktär avser kommunen bebyggelse som
uppförs utanför tätortskärnan i naturnära områden och
med lantlig karaktär. Byggnadsformerna är traditionella
1-2 våningsbyggnader med företrädesvis trä- eller
stenfasader. Takformen är obrutna eller brutna sadeltak.
Byggnadsplaceringarna skall vara oregelbundna och
anpassade till de naturliga förutsättningarna på platsen.
Placeringar i grupp med skapande av ”gårdsbildningar”
eller längs ”bygator”bör eftersträvas. Djurhållning
i fritidsskala, inte som näring, och odling/hantverk
skall tillåtas i närområdet. Bebyggelsen kan bestå av
både bostadshus och byggnader för verksamheter med
landsbygdsanknytning.
Markanvändning på sikt
Med blandad stadsbebyggelse och bostäder på längre
sikt menas att tillkommande bostäder kan bli aktuella på
uppskattningsvis 30-40 års sikt.
Orsaken är att dessa områden är beroende av

Figur-9.Illustration över lantliga boenden.

Byggnader placeras längs bygata, huvudgatan i området.
Byggnader kan även placeras gruppvis som
gårdsbildningar intill skogsbrynen eller på
upphöjda partier i terrängen. Byggnadsplaceringen är oregelbunden

Nedan två exempel på vad som inte kan
inräknas som lantliga boenden

Figur-10.Villaområde = ej lantlig karaktär

Figur-11.Modulbyggnationer (grupphusbebyggelse) = ej lantlig karaktär
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bebyggelsegenomföranden i andra områden eller av att
nuvarande markanvändning måste upphöra innan bostäder
kan bli aktuella.
Bebyggelse kan dock komma att uppföras tidigare om
en långsiktigt hållbar infrastruktur (vägar, elkraft och
vatten- och avlopp) kan finansieras genom områdets
exploateringsbudget enskilt.
Enskilda bygglov bör enbart lämnas för ansökningar som
ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och som ej
kan antas påverka möjligheten till kommande exploatering
i området. Vid förhandsbesked/bygglovsprövning skall
bedömas om den sökta åtgärden kan innebära hinder eller
oacceptabla merkostnader för infrastrukturförsörjning till
kommande exploateringsföretag.
Tätortsnära landsbygdszon
Landsbygdsområden som i framtida översiktsplaner kan
bli aktuella som bostads- eller verksamhetsområden.
Restriktivitet bör därför råda vid förhandsbesked/
bygglovgivning för ansökningar gällande enskild utspridd
bebyggelse som kan försvåra senare utveckling av området.
Byggnadstillskott inom dessa områden får därför endast
ske inom eller intill befintlig bebyggelse. Undantag får
göras för bebyggelse som krävs för lant-, jord- eller
skogsbruksverksamheter. Om byggnadstillskottet skulle
göra att detaljplanekrav infaller skall ansökan avslås, inga
tillkommande detaljplaner tillåts inom området i nuvarande
översiktsplan.
Utvecklingsområden
Områden där kommunen ser möjlighet till framtida
förändrad markanvändning. Dessa områden kräver dock
grundläggande undersökningar och utredningar innan den
långsiktiga markanvändningen kan bestämmas. Det är även
av betydelse med en uppsökande dialog med verksamma
och boende i området för att nå en väl förankrad ide om den
långsiktiga användningen.
Utredningar kan bestå av inventeringar och undersökningar
som visar vilka förutsättningar som finns i området,
exempelvis om området är utsatt för bullerstörningar eller
markföroreningar.
Framtagande av detaljplaneprogram skulle kunna ge en
bredare förankring hos invånarna och bättre förståelse
för hur området används idag och hur det skulle kunna
utvecklas. Exempel på markanvändning kan anges under
respektive områdesförklaring.
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3.4 Mark- och
vattenanvändningskarta
Kartan visar kommunens intentioner för framtida mark- och
vattenanvändning i Åkers styckebruk med omnejd. Gränserna är
inte definitiva utan skall ses som ungefärliga.
Bakgrundsmaterialet i kartmaterialet är hämtat från
Lantmäteriet:s fastighetskarta.
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Föreslagen mark- och vattenanvändning
Avgränsning FÖP Åker
Blandad stadsbebyggelse - Bostäder, service , handel, servering och kontor.
Blandad stadsbebyggelse på längre sikt
Företrädesvis bostäder
Företrädesvis bostäder på längre sikt
Bebyggelse av lantlig karaktär - Bostäder och verksamheter med lantlig anknytning
Industri-/Verksamhetsområde
Verksamhetsområde för verksamheter som inte kräver mer än 100 meters skyddsavstånd
till bostäder.
Utvecklingsområden - Kräver kompletterande förankring och undersökningar innan
långsiktig mark- och vattenanvändning kan föreslås
Område för friluftsanläggning/camping/stugby

Restriktionsområden mot tillkommande bebyggelse
Områden med befintliga och förväntade rekreativa värden för befolkningen,
marken bör vara allemansrättsligt tillgänglig
Områden med betydande värden för landskapsbilden, kyrkomiljö.
Markanvändning som har betydande påverkan för landskapsbilden, främst
den visuella upplevelsen av kyrkomiljön, får ej förekomma.
Storskalig bevarandevärd odlingsmark, bebyggelse får endast uppföras för
lant- och skogsbruk samt för bostadskompletteringar vid befintliga gårdar.
Tätortsnära landsbygdszon, enskild utspridd bebyggelse skall undvikas
Områden med betydande biologiska- och ekologiska värden. Anläggningar får endast
uppföras för skötsel och bruk av mark samt för friluftslivet om ingen betydande negativ
påverkan kan förväntas
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Vid varje områdesbeskrivning
visas en faktaruta med
bedömning av bebyggelsens
omfång.

I följande avsnitt beskrivs de föreslagna områdena för
tillkommande bebyggelse eller områden där förändrad
markanvändning föreslås. I beskrivningen ingår:

Yta:Visar områdets totala area
Förutsättningar
Särskilda specifika förutsättningar i området samt kort
information om tidigare planer och intentioner i området.
Planerad markanvändning
Beskrivning av den planerade markanvändningen
och syftet med förslaget. Förslag och illustrationer på
bebyggelse i området.

Reducering: En bedömd
reducering (procent) av den
totala ytan med hänsyn till
platsspecifika förutsättningar,
exempelvis
terrängförhållanden och
berörda allmänna intressen.
e:önskvärd exploateringsgrad.
Villatomter motsvarar ca 0.1,
radhusområde 0.3,
flerbostadshus 0.5-.

Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
Direktiv på hur bygglovs- och planansökningar bör
bedömas och handläggas.
För anvisningar angående detaljplaner anges specifikt om
miljökonsekvensbeskrivning bör framställas med grund i
bedömd påverkan mor angivna miljöaspekter.
Påverkan allmänna intressen
Information om hur allmänna intressen kan påverkas och
hur kommande detaljplaner bör förhålla sig till befintliga
intressen.
Riksintressen
Påverkan och förhållning till eventuella riksintressen inom
området.
Viktigt att beakta
Kompletterande information vad som kan vara viktigt att
beakta vid handläggning av ärenden inom området.

Tot BTA: Beräknad bruttoarea
till förfogande enligt:
yta*reducering*e
BTA Fast: Uppskattad
bruttoarea i snitt för hushåll i
området, storlek på
lägenheter, anges i ett spann
Hushåll: Uppskattat antal
hushåll i området:
Tot BTA/ BTA Fast
Andel yta verksamheter:
Uppskattad andel av ytan som
tillåter verksamheter
Tot BTA verksamheter:
Tillgänglig bruttoarea för
verksamheter enligt:Yta*e*
Andel yta verksamheter
Värderingsros

Tätortsutveckling
5
Natur

Areella näringar
4
3
2
1

Friluftsliv/Rekreation

Turism

0

Näringsliv

Kultur

Infrastruktur

Landsbygdutveckling

Figur-12.Värderingsros. Värdering (1-5) av
områdets betydelse för allmänna intressen,
där 1 är marginellt värde och 5 betydande
värde. Se motivering i planunderlag Intressevärderingar.
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3.5.1 Områdesöversikt
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Figur-13.Översikt med markerade områden där markanvändning anges i planförslaget samt utpekade utvecklingsområden.

Id
BH
FH
KB
LG
LK
LV
NC
NF
NI

Område		
Beskrivning sid.
Brobyholm				27
Fårhagen				31
Krutbruket				38
Löta gärde				33
Lundby kärr				42
Läggesta värdshus			46
Nya centrum				48
Norra Forsa				55
Norra infarten				57
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Id
NR
SL
SG
SSG
ST
SÄG
TH
ÅS

Område
Beskrivning sid.
Norra Råcksta				57
Skämby löt				60
Skämby gärde				60
Stora Sundby gård			
63
Stationsområdet			42
Sjöängsgärdet				35
Tegelhagen				35
Åkers Styckebruk			65
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3.5.2 Brobyholm (BH)
Brobyholm - norra delen
Yta: 147 000 kvm
Reducering: 40%, Naturvärden, kulturmiljö och Allmän
plats
e: 0,3
Tot BTA: 26460
BTA Fast: 180-220
Brobyholm - blandad
stadsbebyggelse
Yta: 25 470 kvm
Reducering: 50%, Naturvärden
, kulturmiljö, översvämning,
verksamheter Allmän plats
e: 0,8
Tot BTA: 10190 (8660 Boende)
BTA Fast: 120-150
Hushåll: 60-70
Andel yta verksamheter:15%
Tot BTA verksamheter:1500

Figur-14.Avgränsning Brobyholm, blandad stadsbebyggelse markerad med
mörkare kulör

Förutsättningar
Området har varit aktuellt för bebyggelseplanering sedan
början av 1990-talet vilket resulterat i ett program för
planläggning (nutidens detaljplaneprogram) som antogs
av plan- och byggnämnden 1999. I detta program avsågs
utbyggnaden ske etappvis med start från de norra delarna.
I samband med programmet gjordes såväl kulturhistorisk
analys som översiktlig geoteknisk utredning vilka kan
nyttjas vid kommande projekt i området.
Själva programmet är dock numera till åren kommet och
kommer inte vara aktuellt att använda vid en ny detaljplan.

Brobyholm - södra delen
Yta: 11 400 kvm
Reducering: 30%, Naturvärden
och Allmän pats
e: 0,2
Tot BTA: 1600
BTA Fast: 180-220
Hushåll: 5-10
Brobyholm

Tätortsutveckling
5

Natur

Areella näringar

4

Planerad markanvändning
Områdets strategiska läge för företrädesvis
bostadsbebyggelse kvarstår. Bebyggelse inom området är
en naturlig utveckling av tätorten mot öster och Läggesta
station. Stora delar ligger inom tre kilometers avstånd
till stationen vilket ger förutsättningar för hållbara
transportlösningar för exempelvis arbetspendlare.
Bebyggelsen i området bör utformas med tanke på dels

3
2
Friluftsliv/Rekreation

1

Turism

0

Kultur

Näringsliv

Infrastruktur

Landsbygdutveckling

Figur-15.Värderingsros Brobyholm
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områdets betydelse för befolkningstillväxt i stationsnära
områden, understödjande av ett eventuellt framtida
tätortscentra vid f.d. Börsen men även med hänsyn till den
historiska användningen av området.
Befolkningsantalet och därmed bebyggelsekaraktären bör
vara högre/tätare intill centrumbildningen och glesare i
övriga delar, dock inte av den traditionella villakaraktären.
För att skapa anknytning till den tänkta centrumbildningen
vid Börsen/Persåker bör en passage över Råcksta å
anläggas. Passagen skall hantera både motorburen och
icke motorburen trafik varav det sista slaget prioriteras.
Å-området kring den planerade passagen öppnas upp och
flankeras av byggnader relativt nära vattnet. En visuell
kontakt skapas därmed som tydliggör att tätorten fortsätter
på andra sidan ån. De byggnader som placeras längs denna
gatan mot ”centrum” tillåts något högre byggnadsvolymer,
3-5 våningar, för att möjliggöra verksamheter i bottenplan.
I resterande delar av området bör volymerna i huvudsak
begränsas till 2 våningar.
En blandning mellan bostadsformer eftersträvas,
flerbostadshus dock främst längs huvudgatan från centrum
mot ”Broby torg”.
Området längst mot söder förväntas byggas ut på längre
sikt. Uppförande av gata genom detta område måste dock
genomföras redan i samband med utbyggnad av det norra
området.
Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
1- bostäder eller ändrad markanvändning
Detaljplanekrav
Vid detaljplanering skall intentionerna vara att
bebyggelsegrupper anordnar gemensam VA-anläggning
såvida ej anslutning till allmän VA-anläggning är möjlig.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som
behandlar påverkan på Natur- och kulturmiljö, stads- och
landskapsbild, vattenkvalitet, friluftsliv och rekreation,
strandskydd samt skredrisk och översvämning.
Nybyggnationer och tillbyggnader av befintliga
verksamheter
Nybyggnationer skall undvikas. Tillbyggnader bör tillåtas
om detta innebär positiv påverkan för den befintliga
verksamhetens produktivitet.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Området ligger inom avgränsning för kulturmiljö av
riksintresse. Den tillkommande bebyggelsen skall ta hänsyn
till befintliga kulturmiljöintressen i den mån inte ortens
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Återskapa kulturhistoriska
miljöer/strukturer

Hänsyn till tidiga
kulturhistoriska
lämningar

Fastighetsindelning som återknyter
till historisk åkerlottsstruktur

Återanvänd historisk vägdragning,
exempelvis grusad GC-väg

Hänsynsfull gallring och
tillgängliggörande av
strandområden

”Broby torg”

Befolkningstätare
bebyggelse (2-4 vån)
stödjer möjligheter till
verksamheter i entreplan

Kraftig gallring av
strandvegetation

Viktigt med visuell länk mellan
”Nya centrum” och ”Broby torg”

Använd mark som kan antas
översvämmas vid höga vattennivåer
för dagvattendammar/park/lek

Figur-16.Illustration möjlig bebyggelse Brobyholm

utvecklingsmöjligheter förhindras i betydande grad.
Exempelvis måste en förtätning kring ett ortscentra tillåtas
för att trygga en fortsatt hållbar servicenivå för de boende.
Den nya centrumbildningen ligger som en naturlig nod
mellan de bägge kulturhistoriska bruksmiljöerna och
indikerar starten på den nutida utbyggnadsriktningen
som i huvudsak skall ske mot stationen. Det aktuella
markområdet bedöms inte inneha några kärnvärden för
riksintresset.
Området inrymmer dock kulturhistoriska lämningar
som skall visas hänsyn genom att stärka förståelse för
och intrycket från den historiska markanvändningen,
exempelvis kan vissa historiska strukturer återanvändas,
exempelvis tidigare bebyggelse, trädgårdar och vägar
som anknyter till befintlig och tidigare bebyggelse.
Se illustrationer om tidigare markanvändning. Norr om
avgränsningen finns fornlämning i form av by/gårdstomt
vars existens kan bekräftas från 1400-talet. Hänsynsavstånd
och mellanliggande växtlighetszon skall säkerställas i
detaljplan.
Strandskydd
Delar av området omfattas av strandskyddslagen vilket
kräver kompletterande inventeringar för att säkerställa att
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Bebyggelsestruktur

Bebyggelsestruktur
Vägar/Anslutningar

Vägar/Anslutningar

Åkerlottindelning

Figur-18.Ekonomisk karta från 1957 på nutida ortofoto

Figur-17.Kartunderlag från 1869 på nutida ortofoto

ingen oacceptabel påverkan sker vid genomförande av
detaljplaner.
Viktigt att beakta
• Områdets närhet till vatten ställer krav på
kompletterande undersökningar gällande ras- och
skredrisk. I tidigare planprogram i området har
översiktlig geoteknisk undersökning genomförts vilken
kan nyttjas vid kommande projekt.
• GIS-kartering (se planeringsunderlag) har även visat att
områden som avses för bostäder riskerar att påverkas
av ökade vattenflöden i Råcksta å, vilket kan innebära
förhöjda risker för skred. Aktsamhet måste antas i
detaljplanearbeten och vid val av grundläggningsteknik
i samband med bygglovsprövning. Förmodligen måste
åtgärder ske för att reducera risken att planerade
bostadsområden översvämmas, exempelvis skyddande
murar eller invallningar.
• Befintligt motionsspår i området skall bevaras i framtida
planer, dock kan viss omläggning komma att krävas.
• Stor hänsyn till kulturhistoriska värden inom/intill
området krävs.
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3.5.3 Fårhagen (FH)
Fårhagen
Yta: 375 000 kvm
Reducering: 60%, Naturvärden, kulturmiljö, anläggningar,
verksamheter och Allmän plats
e: 0,2
Tot BTA: 30000
BTA Fast: 160-200
Hushåll: 150-190
Andel yta verksamheter:5%
Tot BTA verksamheter:3750

Fårhagen
Tätortsutveckling
Natur

5

Landskapsbild

4
3
Friluftsliv/Rekreation

2

Areella näringar

1
0
Kultur

Turism

Infrastruktur

Näringsliv
Landsbygdutveckling

Figur-19.Avgränsning Fårhagen

Figur-20.Värderingsros Fårhagen

Förutsättningar
Området har föreslagits som utbyggnadsområde i
tidigare översiktsplaner. Delar av området är starkt
kuperat och består av berghällar vilket ställer stora krav
på en hänsynsfull planering för att undvika ej önskvärd
markmodulering.
De östra delarna av området påverkas även av luftburen
högspänningsledning (ingår i stamnätet) vilket innebär stor
inverkan på markanvändningen i dess närhet.
Planerad markanvändning
Områdets strategiska läge för företrädesvis
bostadsbebyggelse kvarstår. Bebyggelse inom området är
en naturlig utveckling av tätorten mot öster och Läggesta
station. Stora delar ligger inom tre kilometers avstånd
till stationen vilket ger förutsättningar för hållbara
transportlösningar för exempelvis arbetspendlare.
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Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
1-2 bostäder
Bygglov bör inte lämnas för ansökan gällande
tillkommande bostadsbebyggelse som placerats i enskilt
läge, dvs som inte byggs i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse. I dessa fall skall detaljplanekrav utgå.
3- bostäder eller förändrad markanvändning
Detaljplanekrav
Vid detaljplanering skall intentionerna vara att
bebyggelsegrupper anordnar gemensam VA-anläggning
såvida ej anslutning till allmän VA-anläggning är möjlig.
Terrängförhållanden i området ställer särskilda krav på
varsam terränganpassning av bebyggelse och anläggningar.
Bedömning av påverkan mot kringliggande
kulturmiljölämningar krävs.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Genom delar av området löper starkströmsledning
tillhörande rikets stamnät, viktigt att förhålla sig till denna
ledning i detaljplanearbeten.
Intill planområdet, vid Hammarstugan, finns
kulturhistoriska lämningar som skall visas hänsyn vid
kommande detaljplanering. Avgränsningen är inte klarlagd
vilket ställer krav på ytterligare bedömningar vid planering.
Viktigt att beakta
• Stora delar av området berörs av kraftledningsgata
vilket innebär hänsynstagande vid eventuellt
framtagande av detaljplan.
• Området är delvis starkt kuperat vilket kräver god
terränganpassning med genomtänkta dragningar av
infrastruktur samt byggnadsformer som visar hänsyn
till den befintliga terrängförhållandena, exempelvis
soutteräng. eller sluttningshus.
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3.5.4 Löta gärde (LG)

Figur-22.Illustration markplanering Löta
gärde

Löta gärde
Tätortsutveckling
Natur
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Figur-21.Avgränsning Löta gärde

Figur-23.Värderingsros Löta gärde

Förutsättningar
Området har sedan tidigare identifierats som en av lämpliga
platser för camping, planerna har dock ej konkretiseras.
Planerad markanvändning
Området planeras som lämpligt för placering av
camping/friluftsanläggning. Avsikten är att möjliggöra
övernattningsmöjligheter för främst besökare av Åkers
bergslags friluftsområde. Campingområden bör därför
utformas med tanke på tillgänglighet till friluftsområdet,
bl.a. bör anslutningar till befintliga gångstigar anläggas.
Bebyggelsen bör anpassas till områdets karaktär och
utformas med tanke på arkitektur som förknippas med natur
och friluftsliv, företrädesvis med sten- och trämaterial.
Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
1 bostad
Bygglov skall enbart lämnas för enstaka bebyggelse
som placeras i anslutning till befintlig bebyggelse och
som ej kan bedömas påverka senare genomförande av
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översiktsplanens syfte.
2 eller fler bostäder eller annan ändrad markanvändning
Detaljplanekrav.
Detaljplan för bostäder eller verksamheter som ej kan anses
bidra till tillgängliggörande av bergslagen får ej upprättas.
Vid planläggning för friluftsanläggning skall fasta
byggrätter för temporära boenden främst lokaliseras till
området mellan väg och Visnaren.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som behandlar
påverkan på Natur- och kulturmiljöer, strandskydd samt
vattenförekomst i form av underliggande grusås.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Området berör riksintressen för naturvård och friluftsliv,
även kultur. Den planerade markanvändningen gagnar
friluftsintresset men kan ha negativ effekt för naturvården.
Med beaktande av de befintliga värdetexterna bedömer
dock kommunen att genomförandet ändå är acceptabla,
kärnvärdet i området bedöms främst vara marvikensjöarna
och förkastningar och sprickdalar kring dessa.
Genom området Löta gärde sträcker sig en rullstensås med
goda uttagsmöjligheter av grundvatten, för att möjliggöra
framtida nyttjande av vattenresurser är det viktigt att tillse
att ingen negativ påverkan sker på vattenkvaliteten i åsen.
Strandskydd
Delar av området omfattas av strandskyddslagen vilket
kräver kompletterande inventeringar för att säkerställa att
ingen oacceptabel påverkan sker vid genomförande av
detaljplaner.
Viktigt att beakta
• Det är av yttersta vikt att fullgod VA-lösning kan
anläggas innan området kan nyttjas för avsedd
användning. Möjligheten att ansluta till allmän
anläggning bör utredas vid planläggning av området.
• Markanvändningen bör tillåta allmänhetens
tillgänglighet under de delar av året när anläggningarna
eventuellt inte är i drift.
• Ingen negativ påverkan får ske mot befintlig
grundvattenresurs i underliggande rullstensås.
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3.5.5 Sjöängsgärdet (SÄG) + Tegelhagen (TH)
Sjöängsgärdet /Tegelhagen lantliga boenden
Yta: 231 800 kvm
Reducering: 70%, Naturvärden
och betes-/jordbruksmark
e: 0,2
Tot BTA: 13908
BTA Fast: 220-260
Hushåll: 55-65

Sjöängsgärdet

Figur-24.Avgränsning Sjöängsgärdet och Tegelhagen.

Tätortsutveckling
Natur

Förutsättningar
Stora delar brukas idag som jordbruksmark endast mindre
delar är bebyggda, främst södra delarna av Tegelhagen, vid
Rosendal..
Sjöängen saknar idag infartsväg av önskvärd kvalitet. Vid
en eventuell utveckling i området behöver uppgradering av
befintlig grusväg eller ny vägsträckning via Johanneslund
utredas.
Planerad markanvändning
Den planerade markanvändningen avser lantliga boenden.
Lanliga boenden innebär bebyggelse av traditionell
lantlig karaktär, dvs trä- och stenhus med sadeltak i en
till två våningar. Bostadsbebyggelsen placeras kring en
”bygata” eller i samlade grupper som kan förnimma om
gårdsbildningar med funktionella men oregelbundna
husplaceringar. Dessa samlade husgrupper placeras på
förhöjda terrängpartier eller i brytningszonen mellan skog
och öppen mark, gärna inplacerade vid skogsbrynen eller
vikar som ”gömmer” bebyggelsen bättre i landskapet, se
illustration kommande sida.
Kulörer på fasad och tak bör smälta in i omgivningen, dvs
inga klara obrutna färger bör användas.
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Figur-25.Värderingsros Tegelhagen
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Figur-26.Värderingsros Sjöängsgärdet

För att underlätta för verksamheter som traditionellt
förknippas med landsbygd, exempelvis djurhållning och
odling, kan även större byggnadsvolymer (stall och lada
mm.) tillåtas. Verksamheterna skall dock inte vara av den
storlek att de riskerar innebära betydande påverkan för
kringliggande boenden utan mer av fritidskaraktär eller
bisyssla.
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Figur-27.Illustration över lantliga boenden Sjöängsgärdet och Tegelhagen.

Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
1-3 bostäder
Bygglov bör inte lämnas för ansökan gällande
tillkommande bostadsbebyggelse som inte byggs i
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse eller intill
befintliga vägdragningar. I dessa fall skall detaljplanekrav
utgå.
4- bostäder
Detaljplanekrav
Vid detaljplanering skall intentionerna vara att
bebyggelsegrupper anordnar gemensam VA-anläggning
såvida ej anslutning till allmän VA-anläggning är möjlig.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som behandlar
påverkan på Naturmiljön,friluftslivet, hushållning
med mark samt påverkan mot eventuella intilliggande
fornlämningar.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
De planerade områdena berör såväl riksintresseområde för
naturvården som friluftsliv, även kulturmiljön kan beröras
om avgränsningen för riksintresset ändras i framtiden.
Den karaktär som den planerade markanvändningen
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syftar till bedöms endast marginellt påverka friluftslivet
i området. Mark som i dag varit allemansrättslig
tillgänglig blir privatiserat och därmed otillgänglig för
allmänheten. Exploateringen kräver dock att hänsyn visas
till kärnvärden för den biologiska mångfalden, exempelvis
måste de naturliga vattendragen värnas vid kommande
markanvändning.
Viktigt att beakta
• Det är av yttersta vikt att fullgod VA-lösning kan
anläggas innan området kan nyttjas för avsed
användning. Möjligheten att ansluta till allmän
anläggning bör utredas vid planläggning av området.
Vid detaljplanering skall aktsamhet gällande VAhantering råda. Vattenkvaliteten i Visnaren bedöms
som ej tillfredsställande, risker för ytterligare negativ
påverkan är ej acceptabelt.
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3.5.6 Krutbruket (KB)
Krutbruket - västra, blandad
stadsbebyggelse
Yta: 74 000 kvm
Reducering: 70%, kultur-/
naturmiljö och Verksamheter
e: 0,5
Tot BTA: 11100
BTA Fast: 120-150
Hushåll: 75-90
Andel yta verksamheter:15%
Tot BTA verksamheter:5550

Krutbruket - östra, bostäder
på sikt
Yta: 91 000 kvm
Reducering: 30%, naturmiljö
och Verksamheter
e: 0,2
Tot BTA: 12740
BTA Fast: 180-240
Hushåll: 50-70
Andel yta verksamheter:10%
Tot BTA verksamheter:1820

Figur-28.Avgränsning Krutbruket

Förutsättningar
Området inrymmer vid planens framtagande verksamheter
i form av Åkers Krutbruk Protection vilka producerar
skyddsutrustning för militära fordon. Många av de
befintliga lokalerna är dock orationella för modern
industriverksamhet vilket kan medföra ett framtida behov
av uppförande av industriokaler för bolaget. Ett förslag har
tidigare diskuterats att fokusera den ”nya” industrin längre
norrut mot E20-avfarten och på så sätt frigöra det historiska
Krutbruks-området för annat ändamål. Del av området
befaras dock kontaminerad vilket kräver miljöutredningar i
tidigt skede av planeringsfasen.
Planerad markanvändning
Det avsedda ändamålet med det västra området, där
huvuddelen av dagens verksamhet pågår, är blandad
stadsbebyggelse. En blandad bebyggelse med bostäder
och verksamheter kan förhoppningsvis innebära att flera
av de gamla industribyggnaderna kan återanvändas för
verksamheter som inte kräver effektiva ytor i samma
grad som industrier, exempelvis kontor eller mindre
tjänsteföretag. Kommunen har i sin övergripande
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översiktsplan prioriterat utvecklingsmöjligheter för små
och medelstora företag vilket Krutbruksområdet delvis
skulle kunna vara ämnat för. De delar av området som inte
innehåller byggnader med samma kulturhistoriska värden
men ändå erbjuder attraktiva miljöer med bland annat
närhet till ån och trivsamma grönområden skulle på sikt
kunna fungera som bostadsområden. I västra området något
tätare bebyggelse med flerbostadshus 3-4 våningar medans
det östra området kan innehålla friliggande och länkade
småhus 1-2 våningar.
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Figur-29.Värderingsros Krutbruket, västra

Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
1- bostäder, ändrad markanvändning
Detaljplanekrav

Krutbruket - Bostäder
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Kompletteringar av befintlig industriverksamhet
Tillbyggnader av befintliga lokaler bör tillåtas.
Nybyggnation av fristående verksamhetsbyggnader bör
undvikas och istället hänvisas till det avsedda området
”Norra Råcksta”, detaljplanekrav inträder dock i detta
område.
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Figur-30.Värderingsros Krutbruket, östra

Annan verksamhet
Detaljplanekrav om dessa ej kan inrymmas i befintliga
byggnader.
Generella krav vid planläggning
Vid detaljplanering skall återanvändning av
existerande bebyggelse prioriteras, en kulturhistorisk
bebyggelseinventering skall därför genomföras i samverkan
med länsstyrelsen. Inventeringen skall förutom beskrivning
av historisk användning bedöma befintligt skick och ge
riktlinjer om och hur byggnaden kan återanvändas. Ev.
behov av byggnadsskydd skall preciseras. Förutom själva
bebyggelsen skall även markanvändningsstrukturer och
samband mellan byggnader klarläggas. Förslag på samband
som bör säkerställas och återanvändas skall framgå av
inventering. Intentioner i den kommunövergripande
översiktsplanen eftersträvas vad gäller prioritering av vissa
typer av verskamheter/näringsformer, dvs främst med
inriktning mot mindre företag/verksamheter.
Utrymmet kring Råcksta å skall inventeras och kartläggas
med hänseende till biologiska värden och tillgänglighet för
allmänheten.
För det västra omvandlingsområdet skall traditionella
byggnadsformer eftersträvas för god anpassning
mot befintlig bebyggelse västerut. I det östra
omvandlingsområdet kan mer friskapande, modernistisk
bebyggelse tillåtas. Å-utrymmet skall vara allmänt
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tillgängligt och förses med gångstråk.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som behandlar
påverkan på Natur- och kulturmiljö, buller, strandskydd
samt skredrisk och översvämning.

Figur-31.Illustration över möjlig bebyggelse Krutbruket, verksamheter med
mörkare kulör

Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Bruksmiljön kring Åkers krutbruk är en betydande del av
riksintresset Åkers styckebruk med del av Mälarmården.
Områdets kulturhistoriska värden kan komma att
påverkas negativt vid ändrad markanvändning. Med
stort hänsynstagande vad gäller bevarande av byggnader
och bibehållande av bebyggelsestrukturer kan dock den
negativa påverkan reduceras. Kommunen anser dock
att förändring måste kunna tillåtas för att området skall
kunna brukas på lång sikt. En kontinuerlig användning
med utvecklingsmöjligheter ger fastighetsägaren goda
möjligheter att även bevara det kulturhistoriska arvet i
området. Kommunen har stort ansvar i att säkerställa rätt
underlag vad gäller exempelvis byggnadsinventeringar i
samband med framtagande av detaljplaner.
Strandskydd
En viktig del att beakta vid sidan av bebyggelsen och
användningsstrukturen är den del av Råcksta å som rinner
genom området. I samband med planering av området
bedöms dock fördelar för såväl tillgänglighet som stärkande
åtgärder för biologiska mångfalden kunna genomföras,
exempelvis tillgängliggörs ån om inhägnad försvinner samt
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att vandringshinder för fisk kan undanröjas vid omdaning.

Viktigt att beakta
• Viktigt att undersökningar om markföroreningar görs i
tidigt stadium för att bestämma saneringsåtgärder och
lämplig markanvändning efter genomförda åtgärder.
Lokalisering av verksamheter och bostäder kan anpassas
till föroreningssituationen i området.
• För att även i framtiden kunna utläsa den historiska
användningen av området är det viktigt att bevara eller
återskapa karaktärsgivande byggnader och sammanhang
i området.
• GIS-kartering har visat att områden som avses för
bostäder riskerar att påverkas av ökade vattenflöden
i Råcksta å, vilket kan innebära förhöjda risker för
skred. Aktsamhet måste antas i detaljplanearbeten
och vid val av grundläggninsteknik i samband med
bygglovsprövning. Förmodligen måste åtgärder ske
för att reducera risken att planerade bostadsområden
översvämmas, exempelvis skyddande murar eller
uppvallningar.
• Viktigt att visa hänsyn till befintliga
kulturmiljölämningar inom och intill orådet.
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3.5.7 Stationsområdet och Lundby kärr (ST/LK)
Stationsområdet/Lundby kärr
Tätortsutveckling
Natur
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Figur-33.Värderingsros Stationsområdet/
Lundby kärr

Figur-32.Avgränsning Stationsområdet/Lundby kärr

Förutsättningar
Området kring tidigare järnvägsstationen och
parkbildningen framför f.d. folkets hus har historiskt
varit den stora knutpunkten och ortscentrat i Åkers
styckebruk. Mycket av folkrörelserna i området var
troligen förknippade med stationen och de resande. Efter
omläggningen av järnvägen har centrumkänslan tynat ut.
Området kommer troligen inte heller i framtiden att
genomsilas av rörelser i den mängd som behövs för att
förstärka handelsmöjligheterna. Synpunkter i de tidigare
samrådena har innehållit önskemål om kulturcentrum, det
har dock inte framgått exakt vad detta centrum skulle bestå
av.
En stor utvecklingspotential i Åker är entrén till
friluftsområdet Åkers bergslag. I dag är friluftsområdet i
mång och mycket gömt bakom orten och bruksbebyggelsen.
Det gamla stationsområdet, torget och kanske även delar
av Lundby kärr skulle kunna bilda en entré, en port till
bergslagen som bättre synliggör denna resurs. Innehållet
skulle förslagsvis kunna vara information och utställningar,
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uppställningsplatser för husbilar och husvagnsekipage.
Kanske ett uppbyggt miniatyrbergslag med lekmöjligheter
för de mindre.
Planerad markanvändning
Planen anger inte någon slutgiltig markanvändning för
området. Förvaltningen rekommenderar att kompletterande
utredningsarbete görs tillsammans med intresserade och
verksamma på orten hur området bäst skulle kunna nyttjas.
Förslagsvis kan ett programarbete för ny detaljplan initieras,
för att belysa påverkande faktorer och önskvärda alternativa
användningar.
Beroende på framtida ändringar gällande verksamheter vid
styckebruket kan även bostadsändamål bli ett alternativ
kring stationen och torget.

Figur-34.Illustration framtida markanvändning

Direktiv för bygglovprövning och detaljplaneri
Bygglovprövning sker mot befintliga detaljplaner
Vid ändrad markanvändning infaller detaljplanekrav.
Vid detaljplanering skall järnvägens historiska påverkan på
samhället framhävas. Järnvägsdragningen skall återspeglas
i strukturer och byggnader med anknytning till järnvägen
skall bevaras. Nya byggnader bör endast tillföras i begränsat
antal, främst i form av kompletteringar vid torget, och
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underställa sig befintlig bebyggelse i volym och uttryck.
Parken vid f.d. folkets hus skall bevaras och vara allmänt
tillgänglig. Torget bevaras som allmän plats.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som behandlar
påverkan på Natur- och kulturmiljö, strandskydd, förorenad
mark samt skredrisk och översvämning.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Området ligger inom kulturmiljöintresset Åkers styckebruk.
Endast en begränsad ändring gällande bebyggelsestrukturen
bör tillåtas och bedöms därmed ej påverka riksintresset
nämnvärt. Det historiska stationsområdet bör dock ges
möjligheter till förstärkningar som möjliggör ett rationellt
användande för verksamheter/kulturändamål. Det är
dock av betydelse att den traditionella strukturen mellan
järnvägsbanan och stationshus/ekonomibyggnader består
även om rälsen i framtiden skulle tas bort.
Kring torget kan tillkommande byggnader nord- och
sydväst skapa en tydligare avgränsning för rumsbildningen
och bidra till att höja platsens intryck vilket har positis
påverkan på riksintresset. Viktigt dock att nya byggnader
anpassas mot befintliga volymer.
Markområdet mellan ”stationen” och bruket kan anses
som buffertområde mellan industri och bebyggelse, viktigt
att detta intryck består även i framtiden även om mindre
byggnader bör kunna uppföras för att nå en funktionell
användning av området. En förändring av dagens
markanvändning som till del har karaktären upplag bedöms
ha positiv effekt på kringliggande miljöer.

Figur-35.Strandskyddade områden. delar kan
vara upphävda i befintliga detaljplaner.

Strandskydd
Stora delar av området berörs av strandskydd. Lundby kärr
skall bevaras som en biologisk värdekärna. Strandskyddet
bör därför bevaras i den mån inte hinder uppstår för att
göra området mer tillgängligt för allmänheten. Anläggning
för gångstråk och spänger bör därför finnas, eventuellt
också mindre brygganläggningar. Kring Bergaån är stora
delar av marken redan ianspråktagen för upplag, ändrad
markanvändning är förmodligen positivt med tanke på
vattenmiljön i detta fall
Viktigt att beakta
• Delar av området ligger inom påverkansavstånd
från Åkers Styckebruk vilket medför restriktivitet
för bostäder och anläggningar för stadigvarande
vistelse. Boverkets riktvärden för hänsynsavstånd
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till arbetsplatser bör säkerställas vid eventuell ny
markanvändning.
Påverkan från den tilltänkta markanvändningen vid
stationsområdet måste även avvägas mot naturvärden
i Lundby kärr för att säkerställa att ingen oacceptabel
påverkan för den biologiska mångfalden föreligger.
Gångstråket öster om kärret är viktigt att bevara och
förbättra vid framtida åtgärder i området.
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3.5.8 Läggesta värdshus (LV)
Läggesta värdshusYta: 211 000 kvm
e: 0,2
Andel yta verksamheter:60%
Tot BTA verksamheter:25300
Läggesta värdshus
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Figur-37.Värderingsros Läggesta värdshus

Figur-36.Avgränsning Läggesta värdshus

Figur-38.Utsnitt Lantmäteriets ekonomiska
karta 1957, visar ursprunglig placering av
tidigare Sättra krog, något längre sydost än
nuvarande byggnad.

Förutsättningar
Området ligger inom 1 kilometers avstånd från Läggesta
station, läget är därmed gynnsamt ur hållbarhetsaspekt då
personal har goda pendlingsmöjligheter.
Bebyggelsen består endast av verskamhetslokaler vid
Läggesta värdshus (tidigare Sättra krog). Området är
dock i blickfånget för de som färdas mot Strängnäs
nedför Läggestabacken och bör vara en attraktiv läge ur
marknadsföringsperspektiv.
Planerad markanvändning
Då läget utgör något av entré till kommunen är det
av betydelse att presentationen är inbjudande ur
gestaltningssynpunkt. Markanvändningen bör endast
tillåta den typ av verksamheter som inte riskerar ett
negativt intryck av de förbipasserande, exempelvis större
upplag och stora enformiga lagerbyggnader. Lämpliga
verksamheter kan vara kontor, tjänsteföretag eller kanske
hotell och vandrarhem. På grund av det bullerutsatta läget
lämpar sig inte området för boenden.
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Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
En eller fler bostäder
Ej lämpligt med bostäder
Kompletteringar av befintlig industriverksamhet
Tillbyggnader av befintliga lokaler bör endast tillåtas i
mindre grad. Intrycket av gamla gästgiveriet bör bestå, en
byggnadsfri hänsynszon föreslås därför.
Tillkommande verksamheter
Detaljplanekrav infaller.
Vid detaljplanering skall säkerställas att ingen betydande
nybyggnation tillkommer inom hänsynsområdet för gamla
gästgiveriet/Sättra krog.
Inga verksamheter med betydande behov av externa
(utomhus) upplag eller stora(> 3000 kvm) enformiga
lagerbyggnader bör tillåtas.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som behandlar
påverkan på Natur- och kulturmiljö, stads och landskapsbild
samt hushållning med mark- och vattenresurser.
Påverkan allmänna intressen
Betydelsefullt att sörmlandsledens anslutningssträckning
genom området bevaras i kommande planering.
Förslaget bedöms dock inte innebära någon betydande
påverkan på allmänna intressen om hänsyn tas till
kulturmiljö och motorväg enligt tidigare nämnda direktiv.

Figur-39.Illustration över möjliga byggnadsplaceringar intill Läggesta värdshus, förslag
på hänsynszon för tillkommande bebyggelse
markerad.

Viktigt att beakta
• Det är av stor vikt att extra omtanke ges för
gestaltningsfrågor vid kommande planering av
bebyggelse och områdesutformning med hänseende till
områdets betydelse som entré till kommunen.
• Sörmlandsleden har en anslutningspassage
genom området vilket skall beaktas vid eventuell
detaljplanering av området. Passagen bör visas hänsyn
med någon form av grön sidokorridor.
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3.5.9 Nya centrum (NC)
Nya Centrum
Yta: 35 000 kvm
Reducering: 70%, Allmän plats
och Verksamheter.
e: 0,8
BTA: 8400
BTA/lgh: 90-120
Hushåll: 70-90
Andel yta verksamheter:30%
Tot BTA verksamheter:8400
Nya Centrum utvecklingsområden
Yta: 55 000 kvm
Reducering: 70%, Naturvärden, Allmän plats och Verksamheter.
e: 0,4
Tot BTA: 6600
BTA Fast: 120-150
Hushåll: 45-55
Andel yta verksamheter:10%
Tot BTA verksamheter:2200

Figur-40.Illustration över den framtida
centrumbildningens centrala läge med tanke
på den nuvarande och den planerade
bostadsbebyggelsen utspridning. 500 och
1000 meters avstånd

Figur-41.Avgränsning Nya centrum, blå områden markerar utvecklingsområden.

Förutsättningar
Området är idag bebyggt med verksamhetslokaler i de
norra delarna medans marken söderut mot Forsa består av
mestadels öppna gröna ytor. Gräsmattor vid skolan används
som aktivitesområde för främst fotbollsspel. Stora delar av
strandområdet kring ån kan idag anses som otillgängligt
främst på grund av växtligheteten.
Marken intill fotbollsplanerna vid idrottsplatsen anses som
reservmark för utbyggnad av densamma.
Planerad markanvändning
Området kommer vid en framtida utbyggnad av Brobyholm
och Fårhagen att få ett fördelaktigt läge för ett ortscentra,
det vill säga den centrumbildning som många efterfrågar.
Den befintliga öppna hårdgjorda ytan mellan fastigheterna
Otter 2 (Persåker) och Vrang 1 ( f.d. Börsen) kan bli ett
lämpligt läge för ett centrumtorg. De befintliga byggnaderna
på kringliggande fastigheter kan troligen återanvändas till
viss del. I kommande detaljplaner bör dock byggrätterna
tillåta påbyggnader för bostads och kontorsändamål, 2-4
våningar beroende på närhet till befintlig villa bebyggelse
kan vara lämpligt.
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Centrumbildningen bör utöver kompletterande handelsoch bostadsbebyggelse understödjas av anläggningar som
innebär spontana och planerade rörelser i området, både
motorburna och icke motorburna transporter.
Nya bilgator från Forsa och anslutning över Råcksta å
mot kommande bebyggelse i Brobyholm och österut mot
Läggesta i förlängningen. För boenden i bl.a. Forsa skulle
detta innebära en genare väg för mot E20 och troligen även
innebära utökad spontanhandel för näringar vid centrum.
Den bebyggelse som möter upp vägen på andra sidan
Råcksta å bör utgöras av flerbostadshus eller tätare småhus
för att understödja kundunderlaget, närhet är ett viktigt
verktyg för att försöka påverka viljan till närhandel.
Torgytan bör utöver att tillåta temporär handel utformas
med tanke på tillgänglighet av olika transportslag utöver
bilen. Exempelvis busshållsplats som i framtiden bör
vara en av nodpunkterna för skytteltrafik mot Läggesta
station, med skytteltrafik menas busstransporter som
avgår relativt tätt under intensiva tider men som bara
stannar på strategiska noder för att minimera restider
och därmed möjliggör tätare avgångar. Goda skyddade
parkeringsmöjligheter bör även säkerställas för cyklar för
att underlätta för människor som skall ta sig till centrum
och kanske vidare med buss.
En förhöjning av vattenområdets kvalitet bör bestå
i satsningar som riktar sig framförallt mot barn och
ungdomar men som givetvis innebär trevliga miljöer
även för övriga invånare på orten och tillfälliga besökare.
Vattenområdet kring Råcksta å i anslutning till centrummet
bör därför utvecklas med anordningar för lek och vistelse.
Förslag på anläggningar kan vara en mindre vattenpark
med lekutrustning som använder vattenförekomsten som
resurs. Utrustning som ger pedagogisk förståelse för
vattendrag och djur- och växtliv i ett sammanhang skulle
vara ett positivt inslag. Även rekreationsmöjligheter som
fiske och småbåtar/kanot kan tillgängligöras med mindre
fiskebryggor och iläggningsplatser.

Nya Centrum
Tätortsutveckling
Natur

5

Landskapsbild
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Det vattennära strandområden bör gallras ur och öppnas upp
intill centrummet och även runt den tilltänkta överfarten till
Brobyholm, samhällets utbredning på andra sidan ån skall
vara i visuell kontakt med centrumbebyggelsen.
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Figur-42.Värderingsros Nya centrum

Kring torgytan tillåts bebyggelse med handel (främst i
entréplan), service, serveringar, bostäder och kontor.
Gångstråken kring Råcksta å bör utvecklas bl.a. med fler
mindre övergångar och anläggning av promenadstigar och
träspänger genom naturområdet där så är lämpligt.
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Figur-43.Illustration med möjliga anläggningar och föreslagen bebyggelse i anslutning till Nya centrum

De utvecklingsområden som anges i förslaget syftar främst
till att anordna önskvärda entréer och anslutningar till Nya
centrum men även att underlätta transporter från södra
delarna av samhället mot Läggesta station och påfarten E20
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mot Stockholm.
I det norra området som omfattar Åkers värdshus och
räddningstjänstens lokaler finns det olika lösningar på
utformning som utredningen bör beakta. Ett alternativ som
kan ge en tydligare förståelse för ett framtida centrum är att
leda om infartsvägen enligt den historiska dragningen mot
skolan och Solberga, resterande del av Burksvägen får en
underordnad roll i en trevägskorsning alternativt rondell. På
så vis leder infarten till centrum istället som nu till Torget/
Styckebruket. Även bebyggelsen runt denna trafiklösning
bör ses över i ett sammanhang i utredningen.
I det södra området längs västra sidan av Råcksta å i
Råckstavägens förlängning upp mot f.d. Börsenbyggnaden
bör utredas ny gatusträckning för trafik från främst Forsa
österut mot Läggesta trafikplats/station. Alternativa
sträckningar bör ingå i utredningen men FÖP:en
förespråkar ett alternativ som får en positiv påverkan för
handelsnäringar kring den planerade centrumbildningen vid
Persåker/f.d. Börsen. Viss finansiering av denna investering
bör kunna ske genom tomtförsäljning längs den nya gatan.
Alternativet kräver dock stort hänsynstagande vad gäller
utformningen av passagen förbi skolområdet samt en
funktionell omplacering av grönytor i skolan närhet. En
alternativ dragning kan vara att anlägga en anslutande
väg mellan Råckstavägen och väg mot gamla ridhusen
i Forsåker. Detta alternativ kräver dock medverkan av
enskild markägare samt saknar finansieringsmöjligheter i
samma omsträckning, kräver en broövergång som troligen
saknar medfinansieringsmöjligheter.
Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
Förfrågningar inom område planerat för blandad
stadsbebyggelse behandlas mot gällande detaljplan/-er och
med beaktande av stads- och kulturmiljöprogram.

Figur-44.Fotbollsplan intill skolan. Rehman
Siddiqui

Vid ändrad markanvändning som ej infaller i befintlig plan
inträder detaljplanekrav. Information till sökanden om att
ändringar kan ske i området med hänvisning till FÖP Åker.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som
behandlar påverkan på Natur- och kulturmiljö, stads- och
landskapsbild, vattenkvalitet, strandskydd samt skredrisk
och översvämning.

Figur-45.Åkersskolan. Roshni Siddiqui

Förfrågningar inom utvecklingsområden behandlas mot
gällande detaljplan/-er och med beaktande av stads- och
kulturmiljöprogram, stark restriktion mot avvikelser mot
gällande detaljplaner. Information till sökanden om att
ändringar kan ske i området med hänvisning till FÖP Åker.
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Figur-46.Ortofoto över nuvarande trafiklösning samt illustrationer på eventuella framtida varianter. Pilarna på de översta illustrationerna
visar den nuvarande upplevda infarten respektive ett framtida alternativ när den historiska vägdragningen (mot skolan/solberga längs allén)
återtas som upplevd infart. Det senare alternativet är att föredra om/när genomförande av Nya Centrum blir verklighet.

Figur-47.Alternativa vägdragnigslösningar med varierande påverkansgrad mot kringliggande fastigheter. Högra kartbilden visar en
ekonomisk karta från 1957 där det historiska sträckningen framgår.
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Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Hela Åkers styckebruks tätort är av riksintresse för sina
kulturmiljöer vid främst bruken men även det på senare
tid utvecklade brukssamhället ingår. Det planerade
centrumet kommer att påverka upplevelsen av den senare
intressedelen (brukssamhället). Kommunens åsikt är dock
att riksintresset bör tillåta att bebyggelseutveckling får ske
om hänsyn tas till kärnvärden i de befintliga och historiska
miljöerna. För att tydliggöra framtidens ”årsringar” i
tätortsexpansionen bör modern bebyggelseutformning
tillåtas i lämpliga lägen (Figur-1). Kommunen anser
sammantaget att ortens behov av tydligare upplevt
ortscentra är av vikt vilket gör att den bebyggelse
som föreslås i angivet läge har företräde mot gällande
kulturmiljöintressen såvida detta inte påverkar kärnvärden i
riksintresset.
Kommunen anser inte att den nuvarande markanvändningen
i området bidrar till riksintressets kärnvärden. Den
senhistoriska användningen har främst förknippats
med handel vilket gör kopplingen till ”centrum” eller
samlingsknutpunkt naturlig. Läsaren kan se det som att
de två brukssamhällena byggts samman och skapat en
gemensam plattform för framtiden i och med den nya
centrala handelsplatsen.
Strandskydd
Av betydelset är även att tillse att ingen oacceptabel
påverkan sker mot höga naturvärden vid Råcksta å som
helhet. För att utveckla vattenområdet för rekreation
kring centrumbildningen krävs dock vissa ingrepp
vid strandzoner, vilket bör kunna ske om hänsyn tas i
andra utvalda områden samt ev. kompensationsåtgärder
genomförs.
Viktigt att beakta
• Det är av stor vikt att arbete påbörjas med framtagande
av detaljplan för området. Ett program med syfte att
utreda framtida markanvändning för hela området
(blandad stadsbebyggelse och utvecklingsområden)
bör produceras. Ett färdigställande av plan med
anslutningsmöjligheter österut bör ha positiv effekt för
exploateringsprojekt för Brobyholm.
• Områdets närhet till vattendrag ställer krav på extra
aktsamhet till höga vattennivåer (översvämning)
samt skredrisker. Översiktlig skredriskinventering
genomfördes 1996 vilket visade riskområde främst i
åns närområde. Enligt den GIS-analys som karterat
påverkade områden vid höga vattenflöden kan stora
områden påverkas redan om vattennivån i Råcksta
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å höjs med 1 meter (se Underlag till FÖP - Höga
vattenflöden) vilket innebär att skyddande åtgärder kan
komma att krävas alternativt att de anläggningar som
utförs skall tåla temporära nivåhöjningar.
Av vikt är även att visa stor hänsyn till de befintliga
näringarna runt den tilltänkta centrumbildningen, ex
värdshuset och Persåkers motorsport. Dessa bör beredas
stor möjlighet att bibehålla sina verksamheter inom
området om måhända viss omlokalisering behövs.
Viktigt med stort hänsynstagande till skolan
och idrottsplatsen vid planering av södra
utvecklingsområdet. Planeringen bör även tillse viss
nivå av utbyggnadsmöjligheter för dessa anläggningar.
Omdistribution av friytor kommer dock troligen att
behöva göras

Alternativa centrumsatsningar
Under handlingens framtagande har två alternativa
centrumsatsningar behandlats. Dels det som under planens
framtagande kan anses som ortens centrumpunkt, området
kring Lilla gallerian och ICA supermarket, samt även
området vid Folkets hus och Torget, parken intill Folkets
hus. Det finns fördelar och nackdelar med samtliga
alternativ. Börsenområdet är dock det som långsiktigt
bedöms tillföra mest kvalitetsvärden för befolkningen
men det är också det alternativt som kanske är svårast att
genomföra och som också kan innebära negativ påverkan
för djurlivet i ån. Stort hänsynstagande krävs för att
motverka detta.
Lilla gallerian/ICA supermarket är ett etablerat område men
där saknas ytor att utveckla nya attraktionsgivande faktorer.
Att området redan idag är inriktad mot handel men att
invånarna ändå efterfrågar centrumbildning tyder på att det
dessa efterfrågar mer än vad området kan leverera.

Figur-48.Julgran vid Folkets hus, Ester Wiberg

Området vid Folkets hus och parken ”Torget” har tidigare
tillsammans med den dåvarande stationshuset varit
en naturlig samlingspunkt med god genomströmning
av resenärer vilket medfört goda affärsmöjligheter för
näringsidkare och skapat en social samlingspunkt för
invånarna. När tåglinjen försvunnit och stationshuset
omvandlats har persontransporterna genom området
försvunnit och därmed även stora delar av kundunderlaget
för näringsidkare. Området kommer inte heller i framtiden
att vara en naturlig passeringspunkt vilket reducerar
möjligheten som knutpunkt. Dock kan riktade satsningar
förhöja användbarheten men kanske för en snävare krets
än vad som behövs för att punkten skall upplevas som
ortscentra.
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3.5.10 Norra Forsa(NF)
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Figur-50.Värderingsros Norra Forsa

Figur-49.Avgränsning Norra Forsa. Utvecklingsområden med blå markering. Grönt
raster indikerar område med betydande rekreativa/ekologiska värden.

Förutsättningar
I de västra delarna av området finns lagerbyggnader, ett
tidigare ridstall samt ett mindre antal bostadsbyggnader
Dessa ligger inom påverkansavstånd från sågverket
söder om planområdet. Etableringar i det västra
området är därmed beroende på hur den sammanlagda
störningssituationen mot befintliga bostäder och huruvida
dessa kommer att kvarstå i framtiden. Den östra delen av
området är främst öppen mark, äng, och används i stora
delar som beten för hästar.
Norr och söder om det planerade markområdet finns höjder
där fornminnen i form av fornborgar är belägna. Genom
området sträcker sig även en motionsslinga som underhålls
av idrottsföreningen.
Planerad markanvändning
Kompletterande utredningar krävs innan slutgiltig
markanvändning kan föreslås. Utredningar skall beakta
framtida behov av kompletterande verksamhetsmark,
påverkan mot befintlig och planerad bebyggelse, påverkan
bevarande av motionsspår, tillämpbar gatustruktur, visuell
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upplevelse från Kvarnbergavägen
Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
Bostäder
För tillkommande bostadsbebyggelse inträder plankrav.
Tillbyggnad av befintliga bostadshus
Enbart mindre tillbyggnader (<30 BYA) för befintliga
bostadshus accepteras.
För befintliga verksamhetsbyggnader och lokaler tillåts
tillbyggnader med totalt 200 BYA.
Vid ansökning om uppförande av nya byggnader eller
lovpliktiga anordningar på mark som är natur, jordbrukseller betesmark inträder plankrav. Undantaget är byggnader
som är lovbefriade enligt reglerna för ekonomibyggnader i
jordbruk.
Detaljplan skall föregås av planprogram med beaktande
av området i sin helhet.Vid detaljplaneläggning skall
beaktas störningsproblematiken från befintliga och
tillkommande verksamheter, främst mot kringliggande
bostadsetableringar. Naturvärden i form av biotopskyddade
objekt som åkerholmar skall skyddas med bestämmelser.
Väganslutning till Brobyholm skall studeras i detaljplanen.
Tillkommande bostads- och verksamhetsetableringar
kräver anslutning till allmän VA-anläggning. Intilliggande
fornlämningar med skyddsområden skall säkerställas.
Eventuellt behov av MKB utreds i samband med
framtagning av program.
Påverkan allmänna intressen
Förslaget bedöms inte få någon betydande påverkan
på allmänna intressen. Dock är det av betydelse att
störningsnivåer mot intilliggande mark avsedd för bostäder
säkerställs till acceptabla nivåer.
Fornminnen i planens närhet skall skyddas vid framtida
detaljplanering
Viktigt att beakta
• Det befintliga motionsspåret är viktigt att beakta
vid ansökningar om ändrade markanvändningsförhållanden i området. Möjlighet att passera genom
området skall säkerställas.
• Viktigt att säkerställa acceptabel påverkan mot
kringliggande kulturhistoriska lämningar.
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3.5.11 Norra infarten (NI) och Norra Råcksta
(NR)
Norra infarten (NI) utvecklingsområde
Yta: 95 000 kvm
Reducering: 80%, Kulturmiljö,
Allmän plats och Verksamheter.
e: 0,2
Tot BTA: 3800
BTA Fast: 160-200
Hushåll: 20-25
Andel yta verksamheter:20%
Tot BTA verksamheter:3800
Norra Råcksta - lättare industri
Yta: 57 000 kvm
e: 0,3
Andel yta verksamheter:40%
Tot BTA verksamheter:6800
Norra Råcksta - störande
industri
Yta: 100 000 kvm
e: 0,3
Andel yta verksamheter:40%
Tot BTA verksamheter:12000

Figur-51.Avgränsning Norra infarten och Norra Råcksta, blå område markerar
utvecklingssområde.

Förutsättningar
Marken består i dag till stor del av jordbruksmark.
Området är att anse som entré till samhället vilket kräver
extra aktsamhet gälland utformning och gestaltning för
de delar som ligger synliga från infartsvägen. Stor del av
markområdet närmast infartsvägen är dock påverkat av
trafikbuller vilket påverkar användningen.
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Många av de äldre byggnaderna inom f.d. krutbrukets
verksamhetsområde är orationella sett till modern
industriverksamhet. Åkers Protection som bedrivit
verksamhet i byggnaderna har tidigare framfört önskemål
om att få möjlighet till uppförande av mer ändamålsenliga
verkstadslokaler på mark norr om befintlig industri.
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Figur-52.Värderingsros Norra infarten

Planerad markanvändning
Inom området Norra Råcksta möjliggörs utvidgning av
Krutbrukets industriområdet norrut. Markanvändningen
har delats upp för olika industriändamål med olika nivåer
med hänsyn till störningar. De verksamheter som etablerar
sig skall anpassas mot gällande krav på hänsynsavstånd till
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intillliggande markanvändning. Närhet till befintlig och i
översiktsplanen avsedd mark för bostäder skall beaktas.

Norra Råcksta
Tätortsutveckling
Natur

5

Landskapsbild

4
3
Friluftsliv/Rekreation

2

Areella näringar

1
0
Kultur

Turism

Infrastruktur

Näringsliv
Landsbygdutveckling

Figur-53.Värderingsros Norra Råcksta

För de områden som planeras för lättare verksamheter är
dock kravet på hänsynsavstånd max 100 meter. För att få
en uppfattning om vilka industrier och verksamheter som
kan vara aktuella är Boverkets allmänna råd, Bättre plats
för arbete - 1995, en lämplig publikation. Mer aktuella
föreskrifter kan dock finnas vid planeringstillfälle.

Uppgifter från Boverkets
allmänna råd, Bättre plats för
arbete:
Ex. verksamheter med riktvärde
max 100 meter skyddsavstånd:
Bageri, Charkuteri,
Gummiverkstad, Bilverkstad utan
lackering, Miljöstation,
Kemtvätt, diverse Handel.
Ex. verksamheter som kräver mer
än 100 meters skyddsavstånd:
Slakteri, Mejeri, Krossverk, Kylanläggning, Mindre anläggning
för lackering, Tryckeri, Gummiverkstad,Betongvaruindustri,
Finmekanisk- och elektronisk
industri, Tillverkning av maskiner
(mindre anläggning).

Figur-54.Illustration möjlig utveckling, verksamhetsmark med orangekulör,
bostäder med gul och planteringar med grönt. Ny illustrerade infart med blå linje,
alternativ infart med streckad blå linje. Svart linje symboliserar separerad
gång- och cykelväg. Större byggnadsvolymer i Norra Råcksta placeras mot
Hagberget.

För det område som utpekas som utvecklingssområde,
Norra infarten, bör ett program produceras för att utreda
och förankra framtida markanvändning ytterligare. Området
är som tidigare nämnts påverkat av trafiksituationen längs
väg 915. Om andelen tunga transporter kan reduceras,
exempelvis ny infart till Norra Råcksta, och fastigheten
sänks från 70 km/h till 50 km/h blir bullersituationen
betydligt bättre och ger större flexibilitet för framtida
markanvändning. Lämpliga ändamål kan vara planteringar,
bostäder, kontor, informationstavlor och miljöstation.
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Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
Endast tillbyggnationer av befintliga verksamhetsbyggnader
kan tillåtas utan att detaljplanekrav infaller.
Vid detaljplanering av Norra Råcksta skall högre (> 8
meter) och/eller stora byggnadsvolymer (> 2000 kvm)
placeras mot Hagberget för att reducera byggnadernas
visuella intryck i landskapsbilden, byggnadshöjden får
dock ej överträda nivå +18 möh. För etablering i Norra
Råcksta krävs ny infart från väg 915, vilket skall ingå i
detaljplaneområde. Verksamheternas utvidgning får ej
påverka visuella intrycket av kyrkomiljön kring Åkers
kyrka, avsedd hänsynszon skall respekteras. Påverkan mot
befintlig kulturhistorisk bebyggelse inom Krutbruksområdet
skall beaktas vid lokalisering av nya byggnationer. Intrycket
av bruksmiljön får inte påverkas i oacceptabel grad. En
byggnadsinventering inom bruksområdet bör göras om
osäkerhet föreligger angående påverkansgrad.
Vid detaljplanering skall MKB produceras som behandlar
påverkan på Stads- och landskapsbild, Markföroreningar,
Buller, Kulturmiljö, Vattenkvalitet, strandskydd samt
skredrisk och översvämning.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Delar av området ingår i riksintresseområdet Åkers
styckebruk. Vid bebyggelse kring den historiska
bruksmiljön Åkers Krutbruk kan intrycket påverkas om
ej särskild hänsyn tas. Med hjälp av ovan givna direktiv,
kommunens kultur- och stadsmiljöprogram samt den
riksintresseöversyn som sker så bedömer kommunen att
oacceptabel påverkan kan undvikas. Hagberget ger en
naturlig avdelning mellan den tillkommande och den äldre
verksamhetsbebyggelsen.
Strandskydd
Delar av området berörs av strandskydd.
Viktigt att en biologisk bedömning sker i samband med
detaljplanering. Inskränkande av allmänt tillgänglig mark
skall minimeras.
Viktigt att beakta
• Viktigt att beakta den sökta verksamhetens påverkan på
vattenflöden som rinner genom och intill området, dessa
ansluter mot Bondkroken som är värdefull våtmark för
bland annat fågellivet.
• Viktigt att säkerställa framtida GC-anslutningar som
syftar till att länka samman orterna. Ett alternativ på
dragning är att följa Bruksvägen norrut.
• Viktigt att tillse att ingen oacceptabel påverkan sker mot
kulturhistoriska värden inom och intill områdena.
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3.5.12 Skämby gärde (SG) och Skämby löt (SL)
Skämby Gärde (SG)
Yta: 190 000 kvm
Reducering: 20%, Naturvärden
och allmän plats
e: 0,15
Tot BTA: 22800
BTA Fast: 160-200
Hushåll: 110-140
Skämby Löt (SL)
Yta: 79 000 kvm
Reducering:
e: 0,1
Tot BTA: 7900
BTA Fast: 200 -240
Hushåll: 35-40
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Figur-55.Avgränsning Skämby-löt och Skämby gärde
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Figur-56.Värderingsros Skämby-löt
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Förutsättningar
Området söder om Skämby-Löt ner mot Täby har varit
aktuella för bebyggande sedan 70-talet, dock har enbart de
norra delarna bebyggts (Skämby Logar). I Figur-60 och
Figur-61 visas utvecklingsförslag från 1978 respektive
1986.
Stora delar av markområdena är idag produktiv
jordbruksmark Strängnäs kommun är fastighetsägare för
området där Skämby-Gärde är planerat.

Näringsliv
Landsbygdutveckling

Figur-57.Värderingsros Skämby-gärde

Planerad markanvändning
Den planerade markanvändningen avser företrädesvis
bostäder. För kompletteringsbebyggelse intill Åkerby/
Skämby-Löt avses i första hand villatomter medans en mer
blandad bebyggelse bör eftersträvas vid Skämby Gärde,
mestadels en- och tvåbostadshus men även ett mindre antal
flerbostäder. Flerbostäder placeras med fördel i anslutning
till allmän platsytor för park- och naturmark.
Norr om den gamla banvallen som nu är gång- och
cykelväg har dagvattendamm anordnats på grund av de
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översvämningsproblem som uppstått i villaområdet sydöst
om banvallen. Viktigt att förhålla sig till detta område vid
senare eventuella detaljplaner för området
Viktigt att beakta goda gång- och cykelmöjligheter
genom området. På lång sikt kan det bli aktuellt med
markförläggning av starkströmsledning vilket kan öppna
för expansion i riktning nordväst, mot Spånga.

Figur-59.Utsnitt med markerade
fornlämnings-områden ur Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök.

Figur-58.Illustration möjlig bebyggelse Skämby Löt och Skämby Gärde, röda
sträckningar visar alternativ vägdragning.

I planarbetet för Skämby Gärde skall även möjliga
anslutningar och dragningar mot Hornklintsleden utredas.
Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
Detaljplanekrav för alla typer av ansökningar som inte
berör områden med befintliga detaljplaner, inom dessa
provas ansökan mot bestämmelser i planen.
Vid detaljplanering skall beaktas den möjliga
bebyggelsens påverkan på natur- och kulturmiljöintressen
samt säkerställa anläggningar för hantering av dagvatten.
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Vid detaljplanering skall MKB produceras som
behandlar påverkan på Natur- och kulturmiljö, Stads- och
landskapsbild.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Området ligger inom riksintresseavgränsningen
för kulturmiljön Åkers styckebruk. Med anpassade
byggnadsvolymer mot befintlig bebyggelse anser dock
kommunen att någon oacceptabel påverkan ej föreligger.
Bebyggelseplanerna bör ses som naturlig del i den
pågående ortsutvidgningen mellan bruksmiljöerna, att orten
läker ihop.
Viktigt är dock att skyddsvärda biotoper som åkerholmar
och naturliga vattendrag bevaras i kommande detaljplaner.

Figur-60.Bebyggelseförslag för Skämby Logar
från GPF -1978

I Hornklintledens förlängning är ett antal fornlämningar
belägna vilket måste visas stor hänsyn vid framtida
väganslutningar. Tidiga samråd med länsstyrelsen och ev.
sörmlands museum krävs.
Bebyggelseområden ianspråktar jordbruksmark vilka
är av nationellt intresse. Kommunen anser dock att
den tätorsnära mark som avses i planen är av vikt för
att möjliggöra en kompakt tätortsutveckling. En tät
sammanhållen ortsutvidgning reducerar risken för
långsiktigt negativ miljöpåverkan. I planförslaget föreslås
även ett restriktionsskydd för stora öppna jordbruksmarker
väster om samhället vilket motiverar avslag till
bebyggelseansökningar av oönskad sort inom dessa.

Figur-61.Bebyggelseförslag för Skämby Gärde
från förslag till områdesplan från 1986,
observera att delar av bebyggelsen i Skämby
Logar nu är uppförd

Viktigt att beakta
• Etablering vid Skämby Gärde påverkas av luftdragen
starkströmsledning direkt väster om området. Vid
detaljplaneläggning av området bör utredas eventuell
markförläggning av den sträcka genom Åkers
styckebruk som i framtiden annars kan komma att
”klyva” samhället.
• Goda gång- och cykelanslutningar skall tillses för
transporter till befintliga bebyggelseområden och för
hela samhällets tillgänglighet till naturområden intill
området.
• Viktigt att beakta påverkan mot de mångfaldiga
kulturhistoriska lämningarna i området kring Skämby.
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3.5.13 Stora Sundby gård (SSG)
Stora Sundby gård
Yta: 90 000 kvm
Reducering: 30%, Naturvärden,
Kulturmiljö.
e: 0,3
Tot BTA: 18900
BTA Fast: 140-180
Hushåll: 105-135
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Figur-63.Värderingsros Stora Sundby gård

Figur-62.Avgränsning Stora Sundby gård

Förutsättningar
Området är med sin närhet till Läggesta station av stort
strategiskt intresse för bostadsbebyggelse. Den befintliga
bebyggelsen är dock av kulturhistoriskt värde vilket ställer
stora krav på kompletteringar i området. Naturområdet
söder om vägen inhyser betydande naturvärden.
I området är detaljplanearbete genomfört och ett planförslag
har antagits av KF januari 2015, se illustration över
möjlig bebyggelse på kommande sida. KF:s beslut är
dock överklagat och överprövning pågick vid FÖP:ens
färdigställande
Planerad markanvändning
Bebyggelsen bör bestå i en relativt tät bebyggelse av
blandade bostadsformer där så är möjligt, höjderna på husen
kan variera mellan en till fyra våningar. En hänsynsfull
anpassning till terrängförhållanden krävs dock. Kärnvärden
i kringliggande natur skall respekteras och visas hänsyn i
hög grad.
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Figur-64.Bebyggelseförslag i utställningshandlingen ur befintligt detaljplaneförslag

Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
Endast mindre tillbyggnader av befintlig bostads- eller
verksamhetsbebyggelse får tillkomma.
Större tillbyggnader och tillkommande bebyggelse kräver
framtagande av detaljplan.
Vid detaljplanering skall befintliga kultur- och naturvärden
samt störningar från motorväg beaktas vid utformning.
Påverkan allmänna intressen
Tillkommande bebyggelse kräver stort hänsynstagande
till befintliga kultur- och naturmiljövärden i området.
Herrgårdsmiljön bör bevaras och ges ett tillräckligt
hänsynsavstånd för att intrycket av gården skall bevaras.
Viktigt att beakta
• Störningssituationen från motorvägen bör utredas
noga med exempelvis bullerkartering i samband med
detaljplanering.
• Området är starkt kuperat vilket ställer stora krav på
en hänsynsfull etablering där nivåskillnader används
på ett naturligt sätt vid exploatering av området. För
stora plansprängningar kan skada områdesintrycket på
oacceptabelt vis. Soutterrängvåningar och etagehus kan
användas för att reducera marknivåändringar.
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3.5.14 Åkers Styckebruk (ÅS), expansionsyta
Åkers styckebruk, expansion
Yta: 19 000 kvm
e: 0,3
Andel yta verksamheter:70%
Tot BTA verksamheter:4000
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Figur-66.Värderingsros Åkers Styckebruks
expansionsområde

Figur-65.Avgränsning expansionsyta för Åkers Styckebruk

Förutsättningar
Området är idag öppen yta och ägs av styckebruket.
Företaget har angett behov av reservmark att expandera
på om behov uppstår. Området bedöms som en naturlig
utvecklingsyta intill befintlig verksamhetsmark.
Projekt pågår med att ändra vägläge för den sträckning
som finns mellan Åkers styckebruk och Lindvreten, tanken
är att använda den gamla banvallen istället för nuvarande
sträckning. Åtgärden skulle göra markområdet än mer
gynnsamt för industriexpansionen.
Planerad markanvändning
Markanvändningen avser industriverksamhet.
Användningen får dock ej vara av den art som ger
oacceptabel störningspåverkan på omkringliggande
boenden.
Direktiv för bygglovprövning och detaljplanering
Ändrad markanvändning med begränsad bebyggelse (<
1000 kvm)och som ej kan antas påverka kringliggande
boenden kan prövas i bygglov. Vid övriga ansökningar
inträder detaljplanekrav.
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Vid detaljplanering skall MKB produceras som behandlar
påverkan på Natur- och kulturmiljö, Risker från miljöfarlig
verksamhet, strandskydd samt skredrisk och översvämning.
Påverkan allmänna intressen
Riksintressen
Området ingår i avgränsningen för Åkers styckebruk
Tillkommande bebyggelse i området bedöms dock inte
påverka några kärnvärden i riksintresset, området är ett
av de mest fördelaktiga för att kunna ge verksamheten
expansionsmöjligheter utan att påverka höga kulturvärden
eller innebära störningspåverkan mot tätortsbebyggelsen.
Dock behöver hänsyn visas till bostadsbebyggelse väster
om industrin.
Strandskydd
Området berörs i sin helhet av strandskyddslagen.
Viktigt att en biologisk bedömning sker i samband med
detaljplanering. Allmänhetens möjlighet att röra sig fritt
kring ån skall värderas högt.
Viktigt att beakta
• Området är beläget i Bergaåns närområde vilket kräver
extra aktsamhet vad gäller föroreningsrisk från bland
annat avvattning från ytor.
• Viktigt att säkerställa allmänhetens tillgänglighet längs
med å-rummet.
• Extra beaktande krävs för starkströmsanläggningar och
fornlämningsområde inom området.
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3.6 Riktlinjer kompletteringar i
befintlig bebyggelsestruktur
Vid ansökningar om kompletteringsbebyggelse inom
befintliga bebyggelsestrukturer vars långsiktiga
markanvändning inte specificerats i handlingen skall
prövning göras enligt de allmänna hushållnings- och
hänsynsreglerna i gällande lagstiftning, enligt gällande
detaljplaner samt med beaktande av kommunens
stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram. Kommunen ställer
sig i grunden positiv till förtätningar och kompletteringar
i den befintliga bebyggelsen. Stor aktsamhet skall
dock visas den sökta åtgärdens bedömda påverkan mot
kulturmiljövärden anknutna till riksintresset Åkers
styckebruk.
Nya detaljplaner i befintliga bebyggelsemiljöer skall
beakta den planerade markanvändningen i handlingen
samt förhålla sig till nämnda intressen i stycket ovan.
Markanvändningsförslag som bedöms ha negativ inverkan
på översiktsplanens långsiktiga genomförande skall
undvikas.

Figur-67.Karta med markerade ytor för detaljplanelagda fastigheter i ljusgul kulör samt pågående planarbeten i röd kulör. Rastrerat
område visar områden utpekade i stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram.
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3.7 Teknisk infrastruktur
Kommunikationer
Gång- och cykelvägar
Behov av tillkommande gång- och cykelvägar har i tidigare
genomförda samråd framförts främst längs väg 990 från
krutbruksområdet och med anslutning till befintlig GCväg sydöst om infarten till Sandåsa sågverk, sträckning 8 i
Figur-68. Genomförande av detta önskemål har påbörjats
under hösten 2014.
Även önskemål om separerad gång- och cykelbana till
Strängnäs stad har mottagits. Denna fråga kräver dock
ett större angrepp utanför FÖP:ens avgränsning och
bör istället beaktas i den övergripande cykelplanen .
Markanvändningsförslagen i FÖP:en bör dock möjliggöra
anslutning mot Åkers styckebruk
Prioriterade utvecklingsåtgärder bör på kort sikt vara att
skapa genare gång- och cykelmöjligheter för boende i
de norra delarna av samhället mot Läggesta, exempelvis
förbättring av vägar parallellt med Råcksta å, sträckning
9. På längre sikt kan dessa ansluta mot GC-vägar genom
Krutbruksområdet när omvandling sker från industri till
bostäder/service, sträckning 11.
Tillkommande genomfartsgator skall även dessa
kompletteras med goda GC-möjligheter.
Vid betydande knutpunkter är det viktigt att tillse trygga
och funktionella parkeringsställ som med fördel utformas
med väderskydd. Exempel på knutpunkter är Torget, nya
förskolan, planerade ”Nya centrum”.
Om campinganläggning blir aktuellt vid Löta gärde bör
förbättrad gång- och cykelväg in mot tätorten utredas,
sträckning 10.
Kollektivtrafik
Åkers styckebruks tätort trafikeras januari 2015 av tre
landsbygdslinjer. Åker-Läggesta, Åker-Strängnäs stad samt
Åker-Byringe, se Figur-69. Den sista linjen syftar främst till
skoltransport. Turtätheten på den viktigaste linjedragningen
Åker - Läggesta är god med halvtimmestrafik de
trafikintensiva timmarna morgon och eftermiddag.
Turtätheten för tågtrafiken från Läggesta station är dock
en timme åt vardera riktning vilket ger en begränsning för
pendlarna. Med de pågående resursåtgärderna efter banan
finns förhoppningsvis förutsättningar för tätare avgångar
även gällande järnvägen vilket skulle innebära ett bättre
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Figur-69.Illustration över befintliga och föreslagna tillkommande kommunikationsstråk

Förslag på ändringar i samband med
genomförande av översiktsplanen

Områden med föreslagen markanvändning
Se avsnitt med områdesbeskrivningar

Förstärkningar av gång- och cykelstråk
Tillkommande väsentliga bilgator

Bilgator/-vägar

Övrigt

Förslag eller alternativ som utgår

Läggesta station med avståndsindikatorer
1, 3 och 5 km avstånd

Förslag på infart för tung trafik till främst
Styckebruket
Alternativa sträckningar mot Forsa som ej anses
genomförbara.

Figur-68.Illustration över befintliga och föreslagna tillkommande kommunikationsstråk

X

Relationsbenämning till text i beskrivning

Ungefärlig turtäthet vardagar befintlig kollektivtrafik (jan-2015)
Linje 301, Åker - Strängnäs 				
30 minuter 05:30-08:00, 15:00-17:30		
En timme övrig tid till 22:00		

Linje 543, Läggesta - Gnesta
En timme 06:45-09:45, 15:30-20.00		

Gnesta - Läggesta
Strängnäs - Åker
En timme 06:00-07:00, 12:30-18:30		
30 minuter trafikintensiva perioder
						
05:30-07:30, 14:30-17:30
Linje 637, Åker - Byringe		
En timme övrig tid 04:30-21:30
En timme 12:00-15:00
					
Linje 306,Åker - Läggesta				
Byringe-Åke
15-30 minuter trafikintensiva perioder 		
En avgång 07:10
(06:30-08:00)				
		
En timme 08:00-10:00, 14:00-18:00		
Sörmlandsbanan, Läggesta - Stockholm
Två timmar övrig tid till 22:00		
		
En timme 05:30-10:30, 14:30-		
					
		18:30
Läggesta - Åker				
		
Två timmar övrig tid till 22:30
30 minuter trafikintensiva perioder 		
			 			
(17:00-19:00)
		
Stockholm - Läggesta
En timme 05:30-09:30
		
En timme 13:00-19:00
Två timmar resterande tid till 00:00
		
Två timmar 06:30-23:00
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utnyttjande av busstrafiken.
Idag har 85% av de boende på orten god tillgänglighet
till hållplatser med kriteriet 400 meters avstånd (5 min
promenad). För att tillgodose planerad bebyggelse krävs
uppskattningsvis ytterliggare 1-2 hållplatslägen för att
upprättehålla denna andel.
Ruttanpassning mot de primära pendlarmålen Stockholm
och Eskilstuna via Läggesta station är tillfreds enligt
gällande tidtabell. Synpunkter har dock framförts att det
saknas anpassning mellan Åker-Mariefred.
Bilgator
I tidigare genomförda församråd har anslutningsmöjligheter
österut från Forsaområdet efterfrågats av de boende,
idag får de åka runt samhället för att ta sig till Läggesta/
E20 södra påfart. Ett antal alternativ har föreslagits och
diskuterats.
Alternativet norrut mot ”Börsen” och Persåker, sträckning
5 i Figur-68, är det som idag bedöms ha störst möjlighet
till genomförande och vilket även skulle ge positiva
synergieffekter i form av tillkommande transportrörelser
kring den planerade handels-/upplevelsepunkten ”Nya
Centrum”. Gatan måste dock anpassas för att inte innebära
oacceptabla risknivåer för skolbarnen vid Åkers skola.
På sikt kan en ny överfart,sträckning 1, bli aktuell mot
Brobyholmsetableringen vilket förkortar transportsträckan
mot Läggesta. Exploateringsmöjligheter kring stora delar av
sträckningen innebär fördelar med finansiering av vägen.

Exempel anpassning avgångar mot
Stockholm och Eskilstuna:
Åker
Läggesta
Sthlm
05:11
05:23
05:40
06:20
06:18
06:30
06:40
07:24
07:20
07:32
07:42
08:24
Åker
05:43

Åker
06:48
08:05

Strängnäs
06:12
06:16

Eskilstuna

Läggesta
07:00
07:08
08:17
08:34

Eskilstuna

06:39

07:38
09:00

Genomförbarhet för sträckning 7a och 7b bedöms
högst osäker på grund av rådande markanvändning och
möjligheten till medfinansiering.
Nya genomfartsgator,sträckning 2 och 3, blir aktuella
för planerade exploateringsområden. Tidigare föreslagen
förbifart för tung trafik, Spångaleden, sträckning 6,
föreslås utgå då intilliggande jordbruksmarker påverkas i
oacceptabel grad av eventuella verksamhetsetableringar
kring nuvarande järnvägsspår. Järnvägens framtida
verksamhet är högst oklar. Ett alternativ på sikt är
att omforma banvall till infartsgata för tung trafik till
bruksområdet.
Vatten- och avlopp
VA-nätet i Åker är sammankopplat med Strängnäs stad
och Mariefred. Vattenförsörjning sker via anslutning
mot Norsborgs vattenverk och avloppsrening sker via
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anläggning i Strängnäs stad.
Skyfall med stora regnmängder på kort tid har på senare
år inneburit problem med höga vattenflöden för delar av
tätorten. Detta har medfört ett behov av förstärkningar för
dagvattenhanteringen. Åtgärder har genomförts i form av
nya uppsamlingsdammar, dessa markeras med grön färg på
Figur-70.

Större transformatorstation
Luftburna starkströmsledningar
Starkströmsledning ingående i stamnätet
Vatten- och avloppsnät

Energi
Även energi och fjärrvärmenätet är sammanlänkat
i kommunen. Fjärrvärme levereras primärt från
kraftvärmeverk i Strängnäs stad. Sandåsa timber
levererar värme till nätet från värmepanna vid Forssa
sågverk (eldning av biprodukter) när den varaktiga
medeltemperaturen understiger -2° och kraftvärmeverket
inte orkar med att förse hela systemet.
Förstärkningspanna planeras även direkt öster om
planområdet, nordväst om Läggesta station
Högspänningsledningar, främst ledning ingående
i stamnätet och transformatorstationen Biholm
(nr 1 i Figur-70) måste beaktas vid kommande
exploateringsprojekt.

Fjärrvärmenät
Stödvärmepanna för fjärrvärmenät
Dagvattendammar

1

Figur-70.Karta med befintlig teknisk infrastruktur
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3.8 Näringsliv
Näringslivet i Åkers styckebruk består dels av industrier
vid de gamla bruken och vid Forsa sågverk samt mindre
verksamheter inom och invid tätorten. Företagen med flest
anställda är:

I kommunens företagsregister uppkommer
drygt 120 poster på registrerade företag
när sökning görs på Åkers styckebruk.

Åkers Sweden AB (Figur-71 nr 1) vid gamla styckebruket,
vilka tillverkar gjutna valsar för plåtbearbetning. Antalet
anställda är ca 250. Verksamheten har anor i det gamla
styckebruket vilket tillverkade kanoner från sekelskiftet
1600 till mitten av 1800-talet då bl.a. valsproduktionen
startade.
Åkers krutbruk Protection (nr 2), vilka tillverkar
skyddsutrustning för främst militära ändamål. Antalet
anställda är ca XX. Verksamhet med militär koppling har
bedrivits inom området sedan 1600-talet men ursprungligen
var produkten som bruksnamnet anger krut.
Sandåsa Timber AB (nr 3), bedriver sågverksamhet vid
Forssa sågverk. Sågverket har historia från sent 1800-tal
då detta uppfördes av styckebruket för att bättre kunna
ta till vara sitt stora skogsinnehav. Sandåsa Timber har
utöver anläggningen i Åkers styckebruk även träförädling
vid anläggning i Sandåsa mellan Strängnäs stad och
Stallarholmen. Antalet anställda är drygt 100 totalt i
koncernen (Forssjö Bruk inräknat).

2

4
5

1
3

6

Figur-71.Karta med befintliga betydande verksamhetsområden

Antagandehandling - KF 2015-11-30

7 4 / Fördjupning av Översiktsplanen för Åker

Utöver dessa finns ett antal verksamheter som främst
inriktar sig på handel och service men även små tekniska f,
av vilka kan nämnas:
Persåkers speedshop (nr 4), försäljning av motordelar.
ICA Supermarket (nr 5), lokal dagligvaruhandel.
Avant display (nr 6), försäljning/produktion
reklamartiklar.
Planen innehåller dedikerad mark för
verksamhetsändamål på 35-40 ha varav
ungefär hälften för mer störande industri.
Planförslaget innehåller områden som
delvis tillåter verksamheter som kan
integreras med /bland bostäder. Den
uppskattade totala bruttoarean för dessa
verksamheter är drygt 27000.
Exempel på verksamheter är kontor/
handel/service/hantverk

Förslag på etableringsområden
Planförslaget innehåller områden för tillkommande
etableringar för varierande verksamheter. Industrier och
tyngre verksamheter som kan vara störande för boende
föreslås placeras norr om nuvarande krutbruksområdet
(Norra Råcksta) samt österut mot motorvägen vid Biholms
transformatorstation (Östra Råcksta). Områden för mindre
störande verksamheter föreslås i anslutning till norra
infarten samt vid Läggesta värdshus. Troligen blir denna
typ av verksamhet även möjlig i flera av de områden som
utpekas som utvecklingsområden.
Verksamheter som kan etableras inom och intill
bostadsområden föreslås koncentreras till de så kallade
områdena för blandad stadsbebyggelse. Det bör dock alltid
vara möjligt för dessa typer att prövas i samtliga områden
avsedda för företrädesvis bostäder.
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4. Konsekvenser av
planens genomförande
4.1 Miljökonsekvensbeskrivning
Till planförslaget hör en separat miljökonsekvensbeskrivning, nedan är taget ur beskrivningens
sammanfattning av konsekvenserna.
Planen bedöms medföra både risk för negativa
konsekvenser och möjlighet till positiva konsekvenser
avseende strandskyddet. Den medför å ena sidan förbättrad
tillgänglighet för allmänheten i strandområdet kring
Råcksta å i centrum. Ett restriktionsområde planeras för
att begränsa inverkan på växter och djur i strandområdet.
Det krävs dock inventering och vidare utredning i
detaljplaneskedet för att fastställa eventuell påverkan
och vilka konsekvenser det kan medföra. Planen bedöms
medföra risk för negativa konsekvenser då områden med
naturvärden påverkas av planen, bl.a. kring Råcksta å. För
rekreation bedöms planen medföra möjligheter till positiva
konsekvenser.
För kulturmiljön bedöms planen medföra risk för
negativa konsekvenser då bruksmiljöerna omvandlas,
ett nytt centrum bildas och vägar dras om. De negativa
konsekvenserna kan minskas genom varsamhet i
planeringen. För de utbyggnads-områden som ligger
inom riksintresset Åkers styckebruk kan miljökonsekvensbeskrivning avseende kulturmiljön
behöva upprättas i detaljplaneskedet. För de flesta
utbyggnads¬områdena behöver behovet av arkeologisk
utredning prövas i samband med plan¬läggning.

Bedömd måluppfyllelse nationella
miljömålen
Ja, förslaget bedöms bidra till att
uppnå målet.
Förslaget varken bidrar till eller försämrar
möjligheterna till att uppnå målet.
Nej, förslaget bedöms inte bidra till att
uppnå målet.

Miljömål

Påverkan

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

För buller och risker för skred och översvämning bedöms
planförslaget medföra risk för negativa konsekvenser.
Utbyggnad av nya vägförbindelser kan leda till att
bostäder utsätts för buller som överskrider riktvärdena.
Den fortsatta planeringen kräver kompletterande
utredningar vad gäller översvämning kring sjöar och
vattendrag samt geoteknisk undersökning. Ifall sådana
utredningar inte genomförs kan det medföra risk för
negativa konsekvenser.

Figur-72.Bedömning av påverkan på
nationella miljömålen

För vattenmiljö, markföroreningar och risker med
miljöfarlig verksamhet bedöms planen medföra
möjlighet till positiva konsekvenser. Tillämpning av
dagvattenpolicyn kan minska utsläpp av föroreningar till
Visnaren och Råcksta å och i förlängningen Mälaren. När
Antagandehandling - KF 2015-11-30

7 6 / Fördjupning av Översiktsplanen för Åker

markanvändning ändras kommer förorenade områden
att undersökas och efterbehandlas, vilket påverkar både
människors hälsa och miljön positivt. Då Åkers krutbruk
omlokaliseras till ett mer perifert läge bedöms det ge
positiva konsekvenser avseende risker med miljöfarlig
verksamhet.
För hushållning med naturresurser bedöms planförslaget
innebära både risk för negativa konsekvenser och
möjlighet till positiva konsekvenser. Odlingsbar mark tas
i anspråk, men planen möjliggör ett helhetsgrepp över
planeringen av tätorten och utnyttjande av det stationsnära
läget. Det bedöms exempelvis ge goda möjligheter till
attraktiva lösningar för kollektivtrafik och gång- och
cykeltrafik.
För stads- och landskapsbild och energi bedöms planen
medföra obetydliga konsekvenser.
Nationella miljömålen
Konsekvenser och påverkan för de nationella miljömålen beskris
i miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 7.2
I Figur-72 visas de miljömål som anses berörda och hur
planförslaget bedöms påverka dessa med en indikator.

4.2 Ekonomiska och sociala
konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
En tät och mer sammanhållen bebyggelseutveckling
reducerar kostnader för utbyggnad av teknisk infrastruktur
såsom gator, vattenförsörjning och avloppsnät. Utbyggnad
av dessa bedöms som väl genomförbart i det liggande
förslaget. Investeringar kommer dock att krävas främst
för tillkommande överfarter vid Råcksta å samt satsningar
på attraktiviteter kring en framtida centrumbildning. För
utbyggnader på enskilt ägd mark svarar exploatören, vilket
innebär att kommunen ej belastas initialt. Kommunens
kostnader kommer dock att öka vad gäller underhåll
och skötsel av allmänna platser. Denna kostnad skall
vägas mot intäktsökning från skatteuttag från inflyttade
i tillkommande bostäder samt det mervärde som
satsningarna ger befintliga invånare i form av service och
rekreationsmöjligheter.
Det är i dagsläget svårt att bedöma om det kommer att
krävas större investeringar vad gäller anläggningar för
den primära kommunal servicen, det vill säga vård, skola
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eller omsorg. Inga önskemål om platsbehov har framställts i
tidigare församråd.
Översiktplanen kan påverka ekonomiska förutsättningar
för invånarna genom att erbjuda bred variation av mark
tillgänglig för verksamheter, vilket i sin tur skapar
arbetsmöjligheter. En koncentrerad bebyggelse bör medföra
bättre etableringsmöjligheter för verksamheter som riktar
sig mot lokala kunder.
En stor del av Åkers och hela kommunens befolkning
arbetar utanför kommunen vilket medför att
även kommunikationsmöjligheter är viktiga. Ur
hållbarhetsaspekt är kollektiva transportmedel att föredra
och det är därmed av betydelse att planen understödjer
möjligheten till goda förbindelser med buss- och tågtrafik.
Sociala konsekvenser
Avsaknaden av ett tydligt ”centrum” har varit den enskilt
mest förekommande synpunkten vid församråd. Vilket
behov detta signalerar är svårare att tolka. Vad är ”centrum”
för invånarna?
Troligen är behovet kopplat till den servicecentralisering
som skett till kommunens större tätorter, Strängnäs stad och
Mariefred. Bland annat post- och bankkontor försvinner
och därmed upplever invånarna att ”centrum” tynar ut
och försvinner även om det fortfarande finns viss handel
centrerat i orten.
I planförslaget föreslås en ny lokalisering av ett
”ortscentra”, ett efterfrågat centrum. Troligen kommer
inte heller framtidens befolkning ge det kundunderlag som
skapar förutsättningar för ett centrum som enbart relaterar
till handel andra kvaliteter som lockar invånarna till platsen
måste tillskapas. Den nuvarande handelsetableringen vid
ICA/gallerian har dåliga förutsättningar för att kunna
kompletteras med attraktionsanläggningar. Det tidigare
börsenområdet som föreslås som framtida centrum har dock
friare biytor samt har koppling till Råcksta å vilket bör
kunna nyttjas i mycket högra grad än i dag. Kommunen bör
arbeta för en långsiktig kvalitetshöjning av området vilket
på sikt kan ge goda sociala påverkanseffekter.
Socialt välmående påverkas av många olika aspekter.
I Åkers styckebruk finns stora möjligheter för kanske
främst hälsofrämjande aktiviteter i form av närhet till stora
friluftsområden samt en starkt etablerad idrottsrörelse.
Bristerna är troligen förknippat till lokaler och anläggningar
som inbjuder till gemensam social tillvaro.
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En koncentrerad varierad bebyggelse skapar möjligheter
till samvaro mellan människor med olika förutsättningar
och livsstilar. Närhet mellan människor kan ha positiv
effekt för föreningsbildningar och andra sammanslutningar/
samarbeten som bidrar till social samvaro.
Att eftersträva en variation av bostadsformer med
likvärdiga förutsättningar för god livskvalitet
reducerar risken för segregation inom samhället. En
viss koncentration av flerbostadsboende och tätare
småhusbebyggelse kommer dock att ske för att förbättra
förutsättningarna för kollektivtrafiken kring vissa stråk.
I den skala som utbyggnadsplanerna innebär för Åkers
styckebruk bedöms inte dessa koncentrationerna innebära
risker för de boende vad gäller exempelvis brist på friytor
och tillgänglighet till rekreationsområden.
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4.3 Berörda
kulturmiljöintressen av
nationellt intresse
Kompletterande information om allmänna
intressen finns i den kommunövergripande
översiktsplanen.
Kommunens avvägning mellan de olika intressena
beskrivs under områdesbeskrivningarna.
Bedömd betydande påverkan av
föreslagen markanvändning beskrivs i den
miljökonsekvensbeskrivning som tillhör planen.

Principer för anpassning av ny bebyggelse i
och intill befintliga kulturmiljöer
Kommunens ståndpunkt är att en friare
bebyggelseutformning bör kunna tillåtas
inom kommande ”årsringar”, dock skall stor
hänsyn visas till historiska bebyggelsemiljöers
kärnvärden.

Historiska bebyggelsemiljöer, -1920

Bebyggelseutformning underställs
hänsyn till kulturmiljövärden

Sentida bebyggelsemiljöer,1900-1970

En ”friare” bebyggelseutformning
med modern akitekur tillåts

Moderna och framtida bebyggelsemiljöer, 1970-

Figur-1.Illustration med kulturhistoriska bebyggelsevärden och hur ny
bebyggelse skall anpassas till dessa
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Samlad bedömning påverkan av riksintressen
Flera av utvecklingsförslagen i planförslaget riskerar att
påverka kulturmiljön, såväl lokala kulturmiljöintressen
som riksintressen, negativt om inte förändringar genomförs
varsamt. Samtidigt är Åker en ort där förändring har skett
under alla årtionden varför en utveckling av orten i form av
nya årsringar av bostadsbebyggelse och/eller förändringar i
infrastrukturen endast bedöms ge obetydliga konsekvenser
på kulturmiljön. Sammantaget bedöms den planerade
utvecklingen innebära en risk för negativa konsekvenser på
kulturmiljön.
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4.4 Berörda naturvårds- och
friluftsintressen av nationellt intresse
Kompletterande information om allmänna intressen finns i
den kommunövergripande översiktsplanen.
Kommunens avvägning mellan de olika intressena beskrivs
under områdesbeskrivningarna.
Bedömd betydande påverkan av
föreslagen markanvändning beskrivs i den
miljökonsekvensbeskrivning som tillhör planen.
Samlad bedömning påverkan av riksintressen
Sammanfattningsvis bedöms den planerade utvecklingen
i Löta gärde, Tegelhagen och Sjöängsgärdet medföra ett
visst intrång i riksintresset Marvikenområdet och Åkers
bergslag. Det bedöms dock inte medföra risk för negativa
konsekvenser avseende naturmiljön, då föreslagen
utveckling är sparsam och inte nämnvärt bedöms påverka
identifierade naturvärden.
Lokalisering av camping eller friluftsanläggning i
Åkers bergslag bedöms förbättra tillgängligheten till
riksintresseområdet. Det bedöms förbättra möjligheten
för fler att uppleva de värden som definierar riksintresset.
Beroende på vilken inriktning som nya verksamheter
får kan konsekvenserna bli av antingen övervägande
kommunal karaktär, eller regional. Utveckling av faciliteter
kan locka besökare både från orten och från längre håll. En
viktig faktor för att uppnå ett ökat besöksantal är att göra
entrén till området mer synlig.
Föreslagen exploatering inom riksintresseområdet är
kompletteringar av lantlig bebyggelse och av begränsad
omfattning. Den bedöms kunna göras utan att påverka
riksintresset negativt i någon nämnvärd omfattning. Det
beror dock till stor del på hur tillkommande bebyggelse
utformas och placeras.
Sammantaget finns förutsättningar för att den fördjupade
översiktsplanen ska medföra positiva konsekvenser
avseende rekreation och friluftsliv.
Strandskydd
Områden som innehar strandskyddsbestämmelser och som
i FÖP planeras för ändrad användning förekommer främst
längs Råcksta å med biflöden samt även vid visnarens
västra del mot styckebruket. Kommunens inställning är
att ändrad markanvändning kan prövas i dessa lägen då
bebyggelseintresset anses som ett mycket angeläget allmänt
intresse inom utbyggnadsområdet Åkers styckebruk Antagandehandling - KF 2015-11-30
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Läggesta enligt övergripande översiktsplan.
Vid framtagande av detaljplaner som berör
strandskyddsområden krävs dock biologiska inventeringar
för att säkerställa att, med beaktande av lagstiftningen,
ingen oacceptabel betydande påverkan sker mot växter och
djur samt att allmänhetens tillgänglighet till strandområdet
säkerställs genom att mark- och vattenområden ej
privatiseras.
Biologisk mångfald
Flertalet hotade arter har konstaterats vid översiktlig
inventering av Råcksta å. Förmodligen är även området
kring Lundby kärr av hög biologisk betydelse. Bägge
dessa områden kräver därav kompletterande biologiska
inventeringar/värderingar inför mer detaljerad
markplanering. Länsstyrelsen och naturskyddsföreningen
har gett förslag på att använda kompensationsmodeller vid
ev. påverkan i dessa områden. Dessa aspekter bör ingå som
del av de biologiska utredningar och även ge förslag på
lämpliga kompensationsåtgärder.
Ett nytt restriktionsområde har tillförts plankartan med
syfte att säkerställa och skydda biologiska värden runt de
biologiska kärnområdena Bondkroken och Laketorpsån.
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4.5 Berörda områden med
naturresurser av betydande intresse
Kompletterande information om allmänna intressen finns i
den kommunövergripande översiktsplanen.
Kommunens avvägning mellan de olika intressena
beskrivs under områdesbeskrivningarna.
Bedömd betydande påverkan av
föreslagen markanvändning beskrivs i den
miljökonsekvensbeskrivning som tillhör planen.
Skogsbruk
För att reducera risk att skogsområden med hög
produktivitet exploateras har kommunen använt sig av
klassificeringar i skatteverkets fastighetstaxering. Dessa
innehåller dock enbart produktiva skogsområden på minst
30 ha.
Jordbruk
För att reducera risk att jordbruksmark med hög
produktivitet exploateras har kommunen använta sig
av klassificeringar i skatteverkets fastighetstaxering.
Denna taxering grundar sig till del på inlämnade
deklarationsuppgifter. Taxeringsuppgifterna
beaktar beskaffenhet (produktionsförmåga och
brukningsförhållanden) och dräneringsförhållanden.
Beskaffenhet bedöms i skala 1-5 där 1 motsvarar
mycket bättre än genomsnittet i området, 3 ungefär som
genomsnittet och 5 mycket sämre än genomsnittet.
Dräneringsförhållanden bedöms i skala 1-3 där 1 är
tillfredsställande dränering med plandikning, 2 är annan
tillfredsställande dränering och 3 är otillfredsställande
dränering. 1 I den illustration som visas är värdet beräknat
på ett genomsnitt för varje fastighet, på en och samma
fastighet kan det annars finnas flera åkerlotter som
bedömts olika vid taxering.
Förhållningssätt till byggande på jordbruksmark anges
även i ÖP2014:s avsnitt om utvecklingsstrategins
huvudtema 5, Främja en levande landsbygd på ett hållbart
sätt sid 42-46
Grundvattentillgångar
Områden med stora grundvattentillgångar är viktiga att
beakta och visa hänsyn till för att möjliggöra framtida
vattenuttag.
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5. Granskningsyttrande
Under utställningstiden skall länsstyrelsen enligt PBL 3 kap
16 § delge kommunen ett granskningsyttrande. Yttrandet
skall bland annat behandla hur planförslaget tillgodoser
riksintressen enligt 3 eller 4 kap MB.
Kommunen är skyldig att i planen anmärka om
länsstyrelsen inte godtar planförslaget i vissa delar.
Anmärkan angående granskningsyttrande från
länsstyrelsen Södermanland
Kommunen fastslår att länsstyrelsen inte kan ta ställning till
om riksintressen tillgodoses eller inte för kulturmiljövården,
naturvård och friluftsliv. Detta innebär att eventuell framtida
markanvändning kan avgöras först vid framtagande av
detaljplaner då bestämmelser/reglering kan ske på en mer
detaljerad nivå
Processutförande för detaljplaner kan inte utföras enligt
standardvariant (tidigare förenklat utförande) i de områden
som berörs av ovan beskrivna riksintresseområden.
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6. Genomförande och
uppföljning
Utan att vara juridiskt bindande definierar en
översiktsplan mycket av grunderna för hur enskilda
planärenden i stort skall hanteras – hur städer, mindre
samhällen och landsbygd ska utvecklas. Genom breda
förankringsprocesser kan översiktsplaner ges stor tyngd
som verktyg för långsiktig hushållning med mark- och
vattenområden.
För de nämnder och bolag som ansvarar för olika delar
av kommunens utveckling ska översiktsplanen, med
sitt långsiktiga planeringsperspektiv, fungera som ett
övergripande styrdokument och ge stöd för prioriteringar
i ett kortare perspektiv. För att detta ska fungera krävs en
tydlig koppling mellan översiktsplanen och kommunens
system för styrning och uppföljning. Formerna för
detta behöver utvecklas med utgångspunkten att en
kontinuerlig uppföljning av översiktsplanen krävs för att
ge kommunfullmäktige ett aktuellt underlag inför beslut
om årliga prioriteringar för olika utvecklingsprojekt i
kommunens budget. Nya planeringsförutsättningar kan på
samma sätt leda till behov av politiska prioriteringar som
exempelvis kan föranleda förändringar i översiktsplanen.
Det är angeläget att kommunen har god beredskap för
att hantera nya behov och att underlagen för planeringen
förnyas i takt med att förutsättningarna ändras.
Uppföljning av översiktsplanering sker i ett
kommunövergripande perspektiv och är integrerat
med övrig verksamhetsstyrning i form av exempelvis
verksamhetsmål och måluppfyllningsindikatorer.
Uppföljning sker därmed främst mot övergripande
strategier i den kommunövergripande översiktsplanen och
inte mot innehållet i områdesfördjupningarna.
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