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Gripsholms
Hagar
Tillägg till fördjupning av översiktsplanen
Mariefred -Läggesta

Inledning

Fördjupning av Översiktsplanen
Mariefred - Läggesta

Detta geografiska tillägg till fördjupningen av översiktsplanen för Mariefred–Läggesta omfattar området mellan
Kungsladugården i öster och programområdet för Södra
Årby invid Läggesta station i väster. I den Fördjupning
av översiktsplanen (FÖP) för Mariefred–Läggesta som
Strängnäs kommunfullmäktige antog i april 2007 utpekas
området som utredningsområde för bostäder mm.
Skälet till att området i motsats till tidigare utredningar
och planer inte fått en fastslagen markanvändning i gällande FÖP, beror huvudsakligen på de intressekonflikter
som finns inom området. Dels omfattas området av mycket
höga kulturvärden i anslutning till Gripsholms slottsområde. Dels var det länge oklart hur stora förändringar som
kunde ske inom golfbanans område med bibehållen verksamhet samtidigt som markanvändningens syfte att värna
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landsskapsbilden i den känsliga miljön och erbjuda rekreationsvärden kunde bibehållas och utvecklas. Inom området
finns även en rad kända fornlämningsområden som behöver beaktas.
I FÖP -07 för Mariefred - Läggesta blev det därför viktigast att peka ut områden som kunde genomföras på relativt
kort sikt.
Sedan FÖP -07 arbetades fram, har fokus i samhällsplaneringen allt mer kommit att handla om en långsiktigt hållbar
utveckling och hur vi med samhällsbyggnadsstrategier kan
bidra till minskat transportbehov, en hållbar teknisk infrastruktur och en minskad klimatpåverkan.
Länsstyrelsen har i sin samlade redogörelse inför kommunens aktualitetsförklaring av översiktsplanen påpekat att
det är viktigt att kommunen bland annat beaktar
klimat- och energiaspekter i sin kommande planering
och att ett hållbart stadsbyggande innebär att man huvudsakligen utvecklar tätorterna inom en radie av cirka tre
kilometer runt stationslägena. Översiktsplanen bör vidare
utformas så att den långsiktigt stärker sammanhållna bebyggelsestrukturer.
I FÖP Strängnäs stad–Härad som antogs av fullmäktige
2009 har dessa aspekter för utvecklingen beaktats och
övriga tätorter som saknar FÖPar kommer att uppdateras

Tidigare planering mellan Mariefred och
Läggesta

Princip för framtida bebyggelse mellan Mariefred och Läggesta som läggs fast i och med detta tillägg till
FÖP Mariefred- Läggesta
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Uppdrag och bakgrund
I översiktsplanen (ÖP), som antogs av kommunfullmäktige
2002, ingår Mariefred med ett kommundelsprogram. Sedan
tidigare hade Samhällsbyggnadskontoret utarbetat en fördjupning av översiktsplan för Strängnäs stad som antogs 2001 av
medkommunfullmäktige.
nya fördjupningar av
underhar utarbetats ett
Föröversiktsplanen
Läggesta-Jagbacken
2011-2013.
Det är därför
viktigt
att även
den relativt
nya
detaljplaneprogram
som
godkändes
av planoch byggnämnden
FÖPen
för
Mariefred–Läggesta
kompletteras,
så
att
den
2002. Översiktsplanen med kommundelsprogram för Mariefred
återspeglar
synsätt som
innebär
en långsiktig
hållbar
behöver ett
kompletteras
och
detaljeras
kring en rad
planeringsutveckling och minskad
klimatpåverkan.
Kommunen
bör för
k, kulturområden och utbyggnadsområden
därför
fullfölja tidigare visioner om utbyggnadsriktning
verksamheter och bostäder.
och pröva möjligheterna till en utveckling av Mariefred
Uppdraget gavs av plan- och byggnämnden till Samhällsbyggmot Läggesta i samklang med de kulturvärden som finns
nadskontoret 2004.
på platsen.

Avgränsning
Inriktningen
för en hållbar utveckling av våra tätorter och
somFördjupningen
slagits fast i samband
med arbetet
med FÖP
Strängav översiktsplanen
omfattar
Läggesta,
stråket
näs mellan
stad–Härad
är
Läggesta och Mariefred samt Mariefreds stad med kringområden. Hedlandet, Edsala och Kalkudden har undantagits.
• Stadsmässighet,
bygga
inifrån
ut av en fördjupI översiktsplanen
2002staden
påpekas
ocksåoch
behovet
• ning
Minskat
transportbehov Arbetet med en fördjupad studie av
av Hedlandetområdet.
• Hedlandet
Tydlig grönstruktur
påbörjas inom kort.
• En tydlig målsättning för landsbygden runt staden,
Kalkudden och Edsala ingår i ett större vatten- och avloppslandsbygdsutveckling
e att minska avrinningen till Mälaren i enlighet med de nationella miljömålen. Här är det fråga om
en anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA och i
samband med det en förväntad översyn av byggrätter.
Tätortskärnor
Rekreation

Målartorp

Utbyggnadsområde för bostäder
Utbyggnadsområde för blandad stadsbebyggelse
Utredningsområde för framtida bebyggelse
Utbyggnadsområde för verksamhet alt idrott

Mariefred

Hjorthagen

Läggesta

Tidigare i FÖP Mariefred-Läggesta 2007 gällande markanvändning som ändras i och med detta
Översiktskarta markanvändning
tillägg.
10

Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-23

Fördjupning av Ö versiktsplanen för M ar iefred – Läggesta
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Uppdrag och bakgrund
I översiktsplanen (ÖP), som antogs av kommunfullmäktige
2002, ingår Mariefred med ett kommundelsprogram. Sedan
tidigare hade Samhällsbyggnadskontoret utarbetat en fördjupning av översiktsplan för Strängnäs stad som antogs 2001 av
Dokumentets status och inverkan
kommunfullmäktige. För Läggesta-Jagbacken har utarbetats ett
detaljplaneprogram
på FÖP Mariefred- Läggesta
-2007 som godkändes av plan- och byggnämnden
2002. Översiktsplanen med kommundelsprogram för Mariefred
Detta geografiska tillägg till fördjupningen av översiktsplabehöver kompletteras och detaljeras kring en rad planeringsnen för Gripsholms Hagar kompletterar FÖP -07 avseende k, kulturområden och utbyggnadsområden för
Mariefreds prioriterade utbyggnadsriktning mot
Läggesta och bostäder.
verksamheter
och innebär samtidigt ett ställningstagande att de Uppdraget
mer periferagavs av plan- och byggnämnden till Samhällsbyggområdena norr om Mariefreds tätort skjuts på framtiden.
nadskontoret 2004.

Tillägget innebär konkret att en del i FÖP-07 tidigare utpeAvgränsning
kade bebyggelse- och utredningsområden utgår
eller senareläggs och ersätts med nya utpekade bebyggelseområden
Fördjupningen av översiktsplanen omfattar Läggesta, stråket
i detta tillägg.
mellan Läggesta och Mariefred samt Mariefreds stad med kringDe utredningsområden och utpekade bebyggelseområden
områden. Hedlandet, Edsala och Kalkudden har undantagits.
som utgår i och med detta tillägg och som hänskjuts
till
I översiktsplanen
2002 påpekas också behovet av en fördjupkommande fördjupningar av översiktsplanen ning
(FÖP)
är
kvarav Hedlandetområdet. Arbetet med en fördjupad studie av
stående och ej detaljplanelagda delar av Västra
Ekeby och
Hedlandet
påbörjas inom kort.
Målartorp samt områdena runt Viggeby och LillKalkudden
Harby medoch Edsala ingår i ett större vatten- och avloppssträckning mot Bondängen. Dessa anses i dagsläget som allt
e att minska avrinningen till Mälaför perifera för att anses som långsiktigt hållbara
ren iutbyggenlighet med de nationella miljömålen. Här är det fråga om
nadsområden. Områdena kan först komma i fråga om och
en anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA och i
när en ny sträckning för Stallarholmsvägen blir verklighet
samband med det en förväntad översyn av byggrätter.
och när området Gripsholms Hagar är fullt utbyggt.
Tätortskärnor
Rekreation
Utbyggnadsområde för bostäder

Målartorp

Utbyggnadsområde för blandad stadsbebyggelse
Utbyggnadsområde för blandad stadsbebyggelse, lång sikt
Planerad mark för samordnat lantligt boende
Panerad mark för kommande bebyggelse
Område för verksamhet alt idrott

Mariefred

Hjorthagen

Läggesta
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Ny
översiktlig markanvändningskarta
som ersätter karta på sidan 10 i Fördjupning av översiktsplanen för MariefredÖversiktskarta
markanvändning
Läggesta antagen av KF 2007-04-23 efter det att detta tillägg till fördjupningen av översiktsplanen antagits.
Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-23

Fördjupning av Ö versiktsplanen för M ar iefred – Läggesta
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Det område som senareläggs men ändå kvartstår som utpekat men i stället villkoras är området runt Trevnaden
som med anledning av dagens trafiksituation inom Slottsbrinken inte kan komma ifråga förrän koppling direkt mot
Gripsholms Hagar med Norra skogen är möjlig och när det
gatunät som beskrivs i förslaget kan avlasta trafiken från
västra delarna av Slottsbrinksområdet.

Sammanfattning
Detta tillägg till översiktsplanen Mariefred–Läggesta redovisar underlag för fortsatt planering av Gripsholms Hagar. Gripsholms hagar utgör i detta perspektiv ett särskilt
lämpligt utbyggnadsområde som en länk mellan Mariefred och Läggesta. Denna planeringsstrategi uppfyller en
rad hållbarhetskriterier bland annat sammanlänkning av
bebyggelsestrukturer för möjligheter till ökat kollektivt
resande, nyttjande av befintlig infrastruktur, närhet till
grönområden, närhet till kulturmiljöer och lägen utanför
riskområden för skred och översvämning. Planstrategin
innebär också en tyngdpunktsförskjutning av planering
och utbyggnad inom hela Marifredsområdet där vissa andra områden tas bort eller senareläggs.
Bebyggelsen planeras så att fördelarna av närheten till
Mariefreds stadskärna och Läggesta station nyttjas och
utvecklas samtidigt som kulturmiljöns, landskapets och
topografins värden respekteras och tillvaratas, därigenom
tillförs boendet kvaliteter.
Trädgårdsstadens gestaltningsprinciper med blandad bebyggelse, småskalighet, måttlig exploatering, kvartersstruktur med trädplanterade gator, grönskande
gårdar och markkontakt betonas i planen.
Genomförandet kommer sannolikt att sträcka sig över en
längre tid. Området omfattar flera stadsdelar med olika
karaktärer och kommer att detaljplaneras och byggas ut i
lämpliga etapper. FÖPen för området utgår från platsens
kulturmiljö- och naturvärden. Planens genomförande bedöms inte påverka riksintressena Mariefreds stadskärna
och Gripsholms slottsområde negativt.
Planens genomförande innebär uppfyllelse av en rad hållbarhetskriterier och har inriktning mot de nationella miljömålen. Utbyggnad av Mariefred i denna riktning bedöms
bl a bidra till att överflytta pendlingstrafik från bil till tåg
på Svealandsbanan och därmed en minskning av CO2–utsläpp.
En tät, låg bebyggelse ger goda möjligheter till energieffektiv utformning och ett hållbart och resurssnålt byggande. Små, varierade kvarter ger en bebyggelse som i
små steg och utan stora investeringströsklar kan befrämja
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lokalt byggande, med plats för både stora och små entreprenörer. Gatunät och detaljplaneregler ska ge betingelser
för lokalt näringsidkande.

Bakgrund
Strängnäs kommuns planberedning (PB) beslutade i januari 2008 att ge klartecken för detaljplanering av det i
fördjupningen av översiktsplanen för Mariefred–Läggesta,
antagen 2007, angivna utredningsområdet för bostadsbebyggelse strax väster om Kungsladugården och Grafikens
hus. I samråd med länsstyrelsen har man dock gjort bedömningen att ett detaljplaneprogram med efterföljande
detaljplan inte fullt ut kan belysa aspekterna för
Mariefreds fortsatta utveckling utan att ett tillägg till FÖP
07 Marifred–Läggesta behöver tas fram, som särskilt beaktar Mariefreds långsiktiga utbyggnadsriktning och de
kulturmiljövärden som finns på platsen.

Förutsättningar
Övergripande analys
Mariefred är en kommundel med ett rikt kulturarv och närhet till vackra naturområden. Många kommer hit för att t
ex se det anrika Gripsholms slott eller för att besöka stadskärnan. Läget alldeles vid Mälaren är mycket attraktivt
och har stark dragningskraft. Genom byggandet av Svealandsbanan är pendlingsmöjligheten med tåg till Stockholmsregionen en starkt bidragande orsak till att behovet
av mark för bostäder och företagsverksamheter är stort,
särskilt på lång sikt. Detta kommer att förstärkas genom
den nu pågående utbyggnaden till dubbelspår längs stora
delar av banan. Utbyggnaden innebär stegvis minskade
förseningar och fullt utbyggd ökad turtäthet.
Gripsholms Hagar utgör i detta perspektiv ett särskilt
lämpligt utbyggnadsområde som en länk i riktning mot
Läggesta. Denna planeringsstrategi uppfyller en rad hållbarhetskriterier bland annat sammanlänkning av bebyggelsestrukturer för möjligheter till ökat kollektivt resande,
nyttjande av befintlig infrastruktur, närhet till grönområden, närhet till kulturmiljöer och läge utom riskområden
för skred och översvämning. Planstrategin innebär också
en tyngdpunktsförskjutning av planering och utbyggnad
inom hela Marifredsområdet där vissa andra tidigare utpekade områden tas bort eller senareläggs. Strängnäs kommun bör genom både fördjupning av översiktsplanen och
kommande detaljplanering höja planberedskapen för detta
område mellan Läggesta och Mariefred.
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Nuvarande markanvändning
Området består av golfbanor inplanerade mellan åkerholmar med fornminnen. Inom golfbaneområdet finns fyra
mindre bostadsfastigheter. Golfbanans klubbhus, driving
range, förrådsbyggnader för golfbanan etc ligger i områdets centrala delar. Området gränsar till Grafikens Hus/
Kungsladugården och bostadsbebyggelse längs Skogsvägen i öster. I norr ligger Blåbärsskogen och MAVAB industrianläggning där ett program för bostäder tidigare har
godkänts av plan- och byggnämnden.
Kärnbo kyrkoruin ligger öster om MAVAB och en grupp
faluröda byggnader utgör en gårdsbildning mot Mariefredsvägen i söder. I söder gränsar området till Mariefredsvägen, väg 223, som utgör infart till staden.

Angränsande utvecklingsområden

Läggesta och Jagbacken

Under senare år har flera faktorer bidragit till att Mariefreds utbyggnadsriktning fått en tydligare förskjutning mot
Läggesta. Bland annat har planeringen och utbyggnaden
av Läggesta och Jagbacken tagit fart. Kommunen har
uppfört en förskola vid Trekanten, planprogrammet för
Läggesta stationsområde och Södra Årby har godkänts och
kommer att ligga till grund för kommande detaljplanering.
Inte minst har dubbelspårsutbyggnaden av Svealandsbanan
kommit igång. Ett ökat medvetande om växthuseffekterna
och hur vi kan påverka klimatet genom minskade utsläpp

Markanvändningsplan för Läggesta
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från bland annat bilåkande gör att utbyggnaden mellan
Mariefred och Läggesta blir mer hållbar än t ex utbyggnadsområdena norr om Mariefred.
Tidigare översiktsplanering har diskuterat ett stråk från
Åker via Läggesta till Mariefred. Det har mer varit en
vision av ett blandat stråk än en tro på en fysisk sammanlänkning mellan samhällena. Läggesta med Marielund och
Jagbacken är till stor del redan idag bebyggda med bostäder, förskola och viss service.
Ett planprogram för Läggesta stationsområde och Södra
Årby har godkänts av Kommunfullmäktige 2009-09-28.
Programmet förbereder för detaljplanering för ytterligare
bostäder, skolor, idrottsområde, service och verksamheter
inom ett stort område från Läggesta järnvägsstation till
Svansta. Framtidsperspektivet är ett hållbart samhälle med
kommunikationer och komplett infrastruktur i ett naturskönt läge nära Mälaren mellan Åker och Mariefred.
Öster om Marielund och söder om väg 223 vidtar jordbruks- och ängsmarker. Museijärnvägen löper i det öppna
landskapet ned mot Marielundsviken. Längre österut ligger Hjorthagen med ekbackarna och därefter Gripsholmsvikens konferensanläggning, Gripsnäs och Gripsholms
slottsområde. De sistnämnda delarna ingår i Gripsholms
byggnadsminnesområde. Norr om väg 223 sträcker sig
golfbanan från Svansta österut till Mariefred och Grafikens
hus.
MAVAB

Detaljplaneprogram för Manhem 1 m fl i Mariefred, har
godkänts av PBN 2009-02-04. Efter att FÖPen antagits
2007 har förutsättningarna förändrats genom att det befintliga företaget har börjat utreda förutsättningarna att flytta
ut industriverksamheten från tätorten.
Syftet är att genom ändring av markanvändning från industri till bostäder utveckla hela Skogsborgsområdet till en
stadsdel med i huvudsak bostadsbebyggelse. Vid MAVABs
framtida flytt vägs förlusten av arbetstillfällen centralt i
Mariefred mot miljövinsten då området kan utvecklas från
tyngre industri till bostäder och mindre verksamheter nära
centrum. Flyttas den industriella verksamheten från området skapas förutsättningar att omdana Skogsborgsområdet
tillsammans med nuvarande östra delen av golfbanan i sin
helhet till en stadsdel för bostadsbebyggelse och mindre
miljöpåverkande företagsverksamheter.

Detaljplaneprogram
Manhem 1
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Hammarängen

Markanvisningsavtal har tecknats mellan Strängnäs kommun och exploatören som vann markanvisningstävlingen
för Hammarängen. Avtalet har godkänts av kommunfullmäktige och detaljplanen för området, dvs det område som
omfattas av dagens idrottsanläggning, vann laga kraft i
maj 2011.
Läggesta - Södra Årby

Gestaltningsprogram
Hammarängen

Läggesta Sö
dra Årby
Detaljplaneprog

ram Samrådsha
ndlin

g 2008-09-2

6

Detaljplaneprogram
Södra Årby

Ett detaljplaneplanprogram har godkänts av plan- och
byggnämnden (2009-04-24). Detta redovisar underlag för
fortsatt planering av ett nytt, uthålligt stationssamhälle
med bostäder, verksamheter och samhällsservice kring
Läggesta station, lämpligt för tågpendlare i södra Mälardalsregionen. Programmet redovisar tillkommande områden för bostadsbebyggelse, på sikt upp till 1000 bostäder,
samhällscentrum med järnvägsstation, offentlig och kommersiell service och bebyggelse för verksamheter. Bebyggelsen planeras så att fördelarna av närheten till Läggesta
station utnyttjas så mycket som möjligt samtidigt som
landskapets och topografins kvaliteter tillvaratas. Närmast
Läggesta station, söder om Mariefredsvägen föreslås områden främst för handel, verksamheter och pendlarparkering som behöver ligga centralt och stations-nära.
I ett stråk från stationsområdet och mot norr placeras samhällscentrum med plats för skola, vårdcentral, övrig samhällsservice och lokaler för verksamheter i en bebyggelse
blandad med bostäder.
På de öppna fälten i områdets centrala och norra delar föreslås bostäder i trädgårdsstadsform. Norr om Järstavägen
kan nya bostäder byggas längs en ny slingrande byväg mot
Svansta. Programområdet förbereds för en anslutning av
det aktuella FÖP-området mot Läggesta station.
Trädgårdsstadens gestaltningsprinciper med blandad bebyggelse, småskalighet, måttlig exploatering, kvarterstruktur med trädplanterade gator, grönskande gårdar och markkontakt till alla bostäder betonas i programmet.
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Riksintressen och andra allmänna
intressen
De flesta lagar som tidigare reglerade användning av mark
och vattenområden är sedan 1 januari 1999 samlade i Miljöbalken, undantaget Plan- och bygglagen. Det rör sig främst
om naturresurslagen (NRL) som tidigare bland annat reglerade olika riksintressen och naturvårdslagen (NVL) som
reglerade strandskydd och naturreservat mm. Detta kapitel
beskiver de värden som vi vill värna om och risker som bör
beaktas vid framtida planering och byggande.
Allmänna intressen
Grundläggande för all planering är att den skall utgå
från att mark- och vattenområden skall användas för det
lämpligaste ändamålet. Lagar som reglerar detta finns i
Plan- och bygglagens (PBL) 2:a kapitel som berör de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning, samt
i Miljöbalkens (MB) 3:e kapitel. Bägge lagarnas portalparagrafers ordalydelse sammanfaller. Översiktsplanen eller
fördjupning av denna skall redovisa dessa allmänna intressen och hur de ska beaktas.
Riksintressen
Enligt MB (3 kap) gäller särskilda hushållningsbestämmelser för områden som är av riksintresse. Detta gäller utpekade geografiska områden som har ett nationellt intresse
för rennäring, yrkesfiske, naturvård, kulturminnesvård,
friluftsliv, ämnen och material, industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
vattenförsörjning, avfallshantering och totalförsvar. De
sektorer som ovan redovisas med fet kursiverad stil finns
representerade inom planområdet och skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra bevarandet eller utnyttjandet.
Översiktsplanen skall redovisa hur dessa riksintressen tillgodoses. Att ett område utpekats som riksintresse kan ses
som en ”kvalitetsstämpel” för det berörda sektorsintresset.
Ett riksintresse medför dock inget automatiskt förbud mot
exploatering. Vissa riksintressen behöver exempelvis inte
utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter eller för
det lokala näringslivet. Inte heller skall det utgöra ett hinder för anläggningar som behövs för totalförsvaret (MB 4
kap 1 §).
Opåverkade områden
Inom planområdet finns ett mindre område som är utpekat
som opåverkat. Området finns utpekat på naturvärdeskartan och ska beaktas i den kommande planeringen.
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Ekologiskt känsliga områden
All natur påverkas mer eller mindre, positivt eller negativt,
av mänsklig verksamhet men erfarenhet visar att vissa
miljöer är särskilt känsliga. Exempel på sådana ekologiskt
känsliga områden kan vara:
- livsmiljöer för hotade växter och djurarter
- reproduktionslokaler,
- områden i instabila eller lättpåverkade områden,
- försurningskänsliga områden etc.
I kommande detaljplaneprocesser kommer mer fördjupade
inventeringar att utföras så att föreslagna åtgärder anpassas till respektive rådande förhållanden. På sikt kommer
en grönplan att komplettera hela området som omfattas av
fördjupningen av översiktsplanen för Mariefred/Läggesta.
Regionala och lokala program och riktlinjer
Förutom reglerna i PBL och MB finns lokala och regionala
program och riktlinjer som reglerar och ställer krav på
markanvändningen inom planområdet. Det är främst natur- och kulturvärden som finns i den byggda miljön och i
landskapet. Planeringen skall ske med beaktande av dessa
värden vid förändringar i bebyggelsestrukturen.
Svenska miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16
områden. I november 2005 lades miljökvalitetsmålet ”Ett
rikt växt- och djurliv” till de 15 som man antagit redan i
april 1999. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd
för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat ett
Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:
- främja människors hälsa
- värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
- ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
- trygga en god hushållning med naturresurserna
Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora
miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i
Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det
gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna nå den
önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs.
För att vi ska klara generationsmålet krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället, både i Sverige
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och i andra länder. Teknikutveckling kan bidra till att lösa
några av problemen. Det kan också behövas mer genomgripande samhällsförändringar.

Miljömålen
1. Frisk luft
2. Grundvatten av god kvalitet
3. Levande sjöar och vattendrag
4. Myllrande våtmarker
5. Hav i balans samt levande kust och skärgård
6. Ingen övergödning
7. Bara naturlig försurning
8. Levande skogar
9. Ett rikt odlingslandskap
10. Storslagen fjällmiljö
11. God bebyggd miljö
12. Giftfri miljö
13. Säker strålmiljö
14. Skyddande ozonskikt
15. Begränsad klimatpåverkan
16. Ett rikt växt- och djurliv
De miljökvalitetsmål som särskilt berör tillägget Gripsholms Hagar till fördjupningen av översiktsplanen
Marriefred–Läggesta är: 11. God bebyggd miljö, 15. Begränsad klimatpåverkan och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Tre åtgärdsstrategier

Ett fåtal aktiviteter – transporter, energianvändning, flöden
av material, kemikalier och varor med mera – orsakar flera
av dagens miljöproblem. Därför kan vissa åtgärder leda
till att mer än ett miljömål nås. Som en följd av detta har
riksdagen fastställt att arbetet med miljökvalitetsmålen ska
koncentreras i tre strategier:
1. En strategi för effektivare energianvändning och transporter – främst för att minska utsläppen från energi- och
transportsektorerna.
2. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för att
minska användningen av naturresurser, minska de diffusa
utsläppen av miljögifter och för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp.
3. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för att bevara den biologiska mångfalden och
värdefulla kulturmiljöer, skydda människors hälsa, samt
för miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur.
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Miljökvalitetsnormer

I samband med att Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari
1999 infördes bestämmelser i balkens 5:e kapitel om meddelande av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer är
föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten,
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Området kan vara en sjö eller en del av en kommun upp till att
gälla för hela landet.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap Miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska
uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Idag
finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer, en för
föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527), en för olika
parametrar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) och en
för omgivningsbuller (SFS 2004:675).

Mariefred år1856

Enligt MB 5 kap 3 § skall myndigheter och kommuner
iaktta gällande miljökvalitetsnormer vid planering och
planläggning, samt vid diverse tillstånd. Det innebär att
planering, detaljplaneläggning och byggande ska göras
på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla normerna
underlättas. Varje kommun skall kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Länsstyrelsen har
att bevaka att kommunerna följer miljökvalitetsnormerna
vid planeringen och detaljplaneläggning.

Kulturmiljö
Kulturmiljöer av riksintresse

Vid exploateringar i angränsande områden till riksintresseområden behöver en kulturmiljöanalys genomföras
som visar på de hänsynstaganden som måste göras så att
inte riksintresset påtagligt ska skadas. Till denna FÖP hör
därför en kulturmiljöanalys som bilaga, vilken ligger till
grund för FÖP-förslaget, upprättad av bebyggelseantikvarie Anna Krus på NAI Svefa. Till denna hör även en särskild bilaga rörande de förhistoriska miljöerna i området
som är upprättad av Anna Hed Jacobsson på Arkeologikonsult.
Riksintresset Gripsholm- Mariefred

Området visar hur en för riket viktig borg under 600 år påverkat ett stort omgivande område, bland annat genom att
ge upphov till en stad. Slottet är ett av landets praktfullaste
byggnadsverk, där varje århundrade avsatt karaktäristiska
årsringar.
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Slottet och stadsmiljön är präglad framförallt av 1500-talet
och det tidiga 1600-talet, men också av den uppblomstring
som skedde under Gustav III:s tid och till följd av ångbåtstrafiken under slutet av 1800-talet.
Kungsladugården visar på ett tydligt sätt jordbrukets betydelse för slottets hushållning.
Gripsholms slott har delar från 1300-talet, men är huvudsakligen tillkommet under Gustav Vasas och hans söners
tid från 1530-talet. Den obebyggda marken väster om staden, Munkhagsgärdet, visar den agrara stadens gräns mot
slottets kungsladugård.
Mariefreds oregelbundna rutnätsplan samt kyrka från början av 1600-talet.
Välbevarad trästadsbebyggelse från 1700- och 1800-talen
med bl a byggnader och anläggningar från Gustav III:s tid
och 1800-talets slut.
Riksintresset Gripsholm - Mariefred bedöms ha mycket
höga såväl pedagogiska, upplevelse som vetenskapliga
värden och det är av stor vikt att dessa bibehålls.
Föreslagna utbyggnadsområden ligger utanför själva riksintresseområdet. De värden som är viktiga att beakta med
avseende på riksintresset är därför av visuell karaktär och
handlar om möjligheten att avläsa och uppleva miljön
kring den närliggande Kungsladugården och Kärnby medeltida kyrkoruin.
För att tillgodose värdena inom dessa miljöer har utbyggnadsområdet placerats med respektavstånd till riksintresset. Det innebär att det öppna landskapet i anslutning till
Kungsladugården och Kyrkoruinen bevaras. På så sätt
bibehålls ekonomibyggnadernas visuella dominans i landskapet, upplevelsen av Kungsladugården som en sammanhängande agrar miljö bevaras och väsentliga siktlinjer och
vyer kring och från ladugård och kyrkoruin respekteras.
Den pedagogiska möjligheten att avläsa och uppleva kyrkoruinens funktion som markör av socknens tidigare religiösa centrum samt Kungsladugårdens historiska betydelse
för slottet och dess forna hushållning bedöms därför inte
påverkas i någon större utsträckning.
Planerad utbyggnad bedöms därmed inte medföra påtaglig
skada på riksintresset.
Kommunen bedömmer att värdena kan bibehållas om riktlinjerna i kulturmiljöanalysen och MKBn följs i kommande detaljplanearbete och att de nya bebyggelseområdena
beaktar skyddsavstånd och siktlinjer.
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Särskilt viktigt är det att sammanhangen i den sydöstra
delen av området, mellan Finsta kulle och Kungsladugården, det öppna lanskapsrummet mot söder och väg 223
bibehålls och att bebyggelse som finns inom den delen av
området framgent upplevs som fristående bebyggelsegrupper i landskapet.
Den sydöstra gränsen av tillkommande bebyggelseområden ska sättas så lång norrut så att inte ovanstående sammanhang och därmed riksintresset påtagligt skadas.
Kommunen gör dock bedömningen att det även är önskvärt att området Gripsholms Hagar ges möjlighet att ansluta mot området runt MAVAB (nuvarande industriområde)
så att den mindre tilltalande fondverkan som nuvarande
industribebyggelse har, kan brytas upp med en bebyggelse
som bättre samspelar med Riksintresset och som även rätt
utformad kan förstärka värdena på platsen.

Kyrkan

Slottet

Den exakta gränsen mellan tillkommande bebyggelseområde för den syd-östra delen av förslaget får betraktas vara
något flexibel. Gränsdragningen måste göras nogrant i
samspel mellan kulturvärden och nya byggnaders och lanskapsrums gestaltning. Bedömningen kan inte göras förrän
konkreta förslag på bebyggelseutformning och placering
finns framme. En sådan avgränsning låter sig därför inte
göras på denna övergripande nivå. Frågan om den exakta
gränsdragningen bör därför hänskjutas till kommande detaljplan för den sydöstra delen.
Det är inte bara bebyggelse som i den här delen av planområdet kan få konsekvenser för kulturmiljön och då
särskilt på upplevelsevärdena. Alla typer av markanläggningar och markanvändning inom det öppna området mellan Kungsladugården, Finsta kulle och väg 223 påverkar
intrycket. Det är särskilt viktigt att inte vägskyltar och
belysnigsstolpar stör sammanhangen inom området. Vid
genomförandet av den gata som i enlighet med FÖP-2007
kommer att sträcka sig genom området, bör alternativa
belysningsmetoder prövas så att gatubelysning på höga
stolpar undviks.

Utsikt mot Kyrkan och slottet från kulturparken
inom Golfbanans område

Höga krav på på utformningen bör rent generellt ställas i
kommande detaljplaner. Med anledning av områdets höga
kulturvärden kommer det att vara nödvändigt att antikvarisk kompetens deltar i kommande planerings och genomförandeskeden.
För sammanhanget och upplevelsen är det även viktigt att
det öppna, från vägen synliga, partiet av landskapet norr
om väg 223 mot Läggesta, hålls öppet och reserveras som
rekreationsområde.
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Fornlämningar inom planområdet
Fornminnen

Inom och i anslutning till planområdet finns ett stort antal kända fornminnen. I samband med detaljplanering för
golfbanan har merparten av dessa inventerats och utretts.
Det kan dock finnas idag okända fornlämningar inom
övriga delar av planområdet. Ytterligare arkeologiska utredningar och försundersökningar kan således komma att
krävas i kommande detaljplaneprocess.
Till kulturmiljöanalysen finns en särskild bilaga gällande
de förhistoriska miljöerna i området där fornlämningarnas
skyddsområden och betydelsefulla samband analyseras så
att sammanhangen i den förhistoriska miljön framgent blir
avläsbar i landskapet.
Mellan Kärnbo kyrkoruin i öster och Svansta i väster finns
ett öst-västligt stråk med rika fornlämningsmiljöer på de
bergsknallar och impediment som omsluts av nuvarande
golfbana. Miljön som helhet har trots ändrad markanvändning till golfbana och fler moderna inslag som kraftledningar och den livliga trafikerade Mariefredsvägen fortfarande
en agrar prägel, som är tydligt skiljd från staden öster om
kungsladugården och kyrkoruinen.
Årby, Svansta och Gretre är dokumenterade i medeltida källor, liksom Fågelsta och Finnsta som numera är obebyggda.

Golfbanan med fornminnesskyddad åkerholme (85:1)
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Finnsta var en stor gård som bör ha spelat en viktig roll
i bygden. Att Kärnbo kyrka, dvs socknens religiösa centrum, på 1100-talet lades så nära just Finnsta är antagligen
ingen slump. Kyrkan, kungsladugården, slottet och staden
har en förhistoria som handlar om attraktiv mark nära viktiga vattenvägar, bördig jord och välmående gårdar. Här
finns hela perioden bronsålder till tidig medeltid representerad. Fornlämningarna är i sig inte spektakulära eller
unika, men de bildar en väsentlig fond för att förstå den
historiska utvecklingen i området och bidrar med miljöskapande kvaliteter.
I de centrala delarna av området dominerar lämningar från
brons- och järnålder. Området är idag delvis betesmark
men är på många ställen igenväxt och ganska otillgängligt.
I områdets västra del finns en sammanhållen miljö med
Svansta gård, gravfält och gravar. Gården, som är en av
de äldsta som ännu är bebyggd, är omgiven av ett kulturlandskap med åkerformer och impediment som kan kännas
igen från de äldsta kartorna, ritade på 1600-talet. Värdet
ligger dels i lämningarnas kunskapspotential ifall de undersöks arkeologiskt, dels i möjligheten att visuellt uppleva en del av det sörmländska jordbrukslandskapet med
tidsdjup. Den direkta tillgängligheten är dock begränsad.
Åby gård är en väl sammanhållen miljö med ålderdomlig
bebyggelse, åkermarker, äldre vägsträckning, runsten och
gravar öster om Ärjavägen, och ett omfattande gravfält,
fossil åkermark och en fornborg på Jätteberget väster om
vägen. Fornlämningarna, byn, odlingslandskapet och vägsträckningen speglar en lång bebyggelsekontinuitet med
flera viktiga platser av olika karaktär som har samspelat
med och avlöst varandra. Miljön har stort kunskapsvärde
för att belysa hur olika lämningar förhåller sig till varandra
i ett mindre landskapsavsnitt, och även potential att med
vårdande och skyddande insatser vara en tätortsnära sevärdhet.
I ett första skede (bostäder på kort sikt) innebär planförslaget att området norr om Finnsta bytomt samt golfbaneområdet mellan Finnsta och Klaralund tas i anspråk. Det
öppna landskapet väster om kungsladugården bevaras och
de viktiga utblickarna från fornlämningarna mot söder
bibehålls. Att den öppna marken norr om fornlämningsområdet bebyggs försvårar i viss mån förståelsen och upplevelsen av fornlämningarna. Sett från Mariefredsvägen kan
ny bebyggelse något inkräkta på miljön genom att synas
bakom och mellan åkerholmarna. Utblickarna från Finnsta
bytomt mot kungsladugården, kyrkan, slottet och staden
bevaras genom att bebyggelsen placeras norr om bytomten. Sambandet mellan gravfälten och Finnsta bytomt påverkas inte.
På längre sikt planeras ett tätortsområde i norra delen av
golfbanan och Falkebogärdet. De viktiga utblickarna från
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fornlämningarna mot söder och Mälaren bevaras, men
i de östra och norra delarna påverkar ny bebyggelse de
kända fornlämningarna visuellt. Detta är emellertid fornlämningsområdenas ”baksida” och skogsklädd impedimentmark finns på många ställen mellan planområdet och
fornlämningsmiljöerna. Svansta gård med intilliggande
fornlämningar och impedimentmark bör kunna undvikas.
Planerat område för samordnat lantligt boende ger ingen
eller marginell påverkan på miljön Finnsta-Svansta och
bedöms inte heller påverka miljön vid Årby.
(För en djupare beskrivning av de förhistoriska miljöerna
och hur de påverkas av planförslaget hänvisas till bilagan
Förhistoriska miljöer vid Gripsholms Hagar, Arekologikonsult 2012-02-03.)
Kulturparken och Finsta kulle kommer att bevaras intakt.
Intill planerade bebyggelseområden som tillägget föreslår
finns även fornlämningarna Kärnbo 85:1 och 203:1 m fl
vilka behöver ett obebyggt fornlämningsområde dels för
skydd av kända fornlämningar och upplevelsevärden och
dels för att området sannolikt rymmer fler fornlämningar
som inte identifierats.
Fornminnen kan med fördel lyftas fram fram och tydliggöras och bli till en tillgång i kommande detaljplaner. Detta
arbete måste ske i nära samråd med länsstyrelsen. Alla
ingrepp inom fornlämningar och fornlämningsområden är
tillståndspliktiga. Länsstyrelsen har meddelat att man inte
kommer att godta några markingrepp inom Finsta kulle
och Kulturparken.
Som inriktning för grönstruktur inom planområdet gäller
av Strängnäs kommun antagen grönplan del A. I den framtida utbyggnadsstrategin
bör strukturer som möjliggör tvärförbindelser som
knyter ihop de olika grönområdena, föredras. Detta för
att kunna erbjuda god tillgängligheten och en tillräcklig
försörjning av friytor. Vid grönstrukturplanering bör de
kulturhistoriska värdena och fornminnena i landskapet
skyddas och tydligare synliggöras för allmänheten. Se
även stycket om skötselplaner och naturskydd i Naturvårdsavsnittet.
Naturmiljö
Naturen i sig har ett eget skyddsvärde. De övergripande
bestämmelserna om naturens skyddsvärde regleras i Miljöbalkens kap.1, 1 § och skyddsvärda områden skyddas
enligt Miljöbalkens 7 kap.
Naturmiljöer av lokalt och regionalt intresse

Praktiskt taget hela planområdet ingår i Länsstyrelsens
naturvårdsprogram och det är landskapsbilden som lyfts
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fram. Landskapet är omväxlande med åkrar, hagmarker
och skog. Ädellövskog med ek och inplanterad bok finns
i den nordöstra delen av området. Fågellivet är rikt utvecklat i hela området. Länsstyrelsen klassar området som
klass III vilket innebär att området har ett lokalt naturvärde.
Länsstyrelsen uttalar, att ”naturvärdena kan bestå om beteshävden av hagmarkspartierna fortsätter”. I områdets
nordöstra del finns två nyckelbiotopområden och ett så
kallat opåverkat område. Alla områden har inslag av ädellövskog och värdefulla träd. I planområdets västra del
finns också ett område med ädellövskog. Dessa områden
ska särskilt beaktas vid detaljplaneringen och byggnation
och finns utmärkta på den naturvärdeskarta som återfinns i
MKBn (sid 9).
En omsorgsfull lokalisering av bebyggelse och anpassning av material och utformning till den känsliga miljön
är nödvändig. Detaljplaner måste föregås av fördjupade
naturvärdesinventeringar så att grönstrukturen i planerna
samordnas med värdena på platsen. Det gäller också att
anpassa vägdragning och annan infrastruktur till topografi
och natur. För att säkra naturvärden och minska slitage på
områden som man identifierar efter de fördjupade inventeringar och som gränsar till planerade bebyggelseområden,
kan det bli nödvändigt att detaljplaner omfattar även större
natur-/rekreationsområden med skydds- och skötselbestämmelser.
Riksintresse för naturvården, natura 2000 , naturreservat och naturminne
Den del av planområdet som innebär förändrad markanvändning innehåller eller gränsar inte till något naturreservat, natura 2000-område eller naturminne.
Söder om riksväg 223, utanför det område som utpekas i planen, finns ett Natura-2000 område, Gripsholm
(SE0220085) även kallat Hjorthagen vars bevarandestatus
inte bedöms skadas av planen. Området utgörs av trädklädd betesmark med dominerande inslag av glest stående
grova ekar. I Hjorthagen ingående arter enligt artdirektivet är Läderbaggen som är en prioriterad art. Hjorthagen
omfattar en relativt stor areal på 48,6 ha men är i övrigt
isolerad genom Mälaren i söder och odlingslandskap samt
golfbana i norr. Inom det öppna landskapet, på och runt
golfbanan, finns en del mindre och större kullar med visst
inslag av ek och annan ädellövskog som tillsammans med
de ovan nämnda nyckelbiotoperna och mer fristående
skogspartier kan fungera som spridningskorridorer, för de
arter som lever inom naturreservatet och natura-2000 området, mot det mer sammanhängande skogsområdet i norr
ca 900m från natura -2000 området.
22 Gripsholms Hagar, tillägg till FÖP Mariefred–Läggesta, Antagen av KF 2013-04-24, § 57

För att arter ska kunna nyttja planområdet vid en framtida spridning i landskapet är det av vikt att omgivande
skogslandskap brukas med god hänsyn, framförallt med
avseende på lämnande av äldre ädellövträd och potentiella
rekryteringsträd, samt att spridningskorridorer bibehålls
till de stora skogsområdena norr om planområdet. De förutsättningar för kommande detaljplaner som av fullmäktige antagen grönplan del A anger och den i planen angivna
bebyggelsestrukturen ger goda förutsättningar att inom
utpekade bebyggelseområden skapa gröna korridorer/stråk
som kommer att fungera som spridningskorridorer även
efter det att området är fullt utbyggt.

Strandskydd
Planområdet bedöms ej beröras av strandskydd. Ställningstagande för eventuella vattenförande diken hänskjuts
till kommande detaljplanering.
Friluftsliv och rekreation
Tätortsnära rekreations- och fritidsområden

Planområdet och dess mönster skapar goda förutsättningar
för ett tydligt strukturellt samband mellan stad och natur,
bland annat genom att utveckla sammanhängande stråk av
gång- och cykelvägar inom och till planområdet. Många
forskningsresultat visar att människor som motionerar
förebygger ohälsa. Tillhandahållande av ändamålsenliga
lokaler, anläggningar samt tillgång till natur- och
friluftsområden är en viktig framtidsfråga i syfte att främja
folkhälsomålen.
Strängnäs kommun har antagit en övergripande grönplan
med mål och inriktning för grönstrukturen i hela kommunen. Grönplanen ska på sikt kompletteras med tätortsspecifika detaljerade grönplaner för våra befintliga
ortsstrukturer. Någon sådan plan finns för närvarande ej
för Mariefred. Vid kommande planering ska dock målen
och inriktningen för grönstrukturen i den kommungemensamma grönplanen följas.
Sett ur barnens perspektiv är vikten av lek- och träffpunkter stor. Vid planering av Gripsholms Hagar är det viktigt
att tillskapa ytor för spontana aktiviteter i närområdet och
att avsätta ytor för näridrottsplatser vilka skapar möjligheter till spontanidrott. Det finns planer på att inrätta ett
friluftscentrum inom området och därmed få en mer
differentierad användning av golfbaneområdet för rekreation. Detta kommer att bidra till mycket goda förutsättningar för motion, idrott och lek.
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Närströvområden

I anslutning till planområdet och Mariefred finns på olika
avstånd närströvområden, Blåbärsskogen, Hjorthagen,
Hammaren m fl. Planeringen av Gripsholms Hagar bör ske
så att så korta och säkra gångförbindelser som möjligt leder till dessa strövområden genom att gång- och cykelvägnätet kompletteras både inom och utanför planområdet.
Idrott

Sport- och rekreationsmöjligheter finns inom och i direkt
anslutning till planområdet. Mariefreds nya idrottsplats
ligger inom ströv- och rekrationsområdet Hammaren. På
längre sikt kommer även näridrottsplatser för spontanidrott
att planeras för i Läggestaområdet och Södra Årby.
Golfbana

Planområdet ansluter direkt till golfbanan. Golfbanan har
goda möjligheter att utvecklas till ett friluftscentrum för
åretruntbruk och kan tillföra invånarna inom planområdet,
och Mariefred–Läggesta i övrigt, varierade rekreationsmöjligheter, samtidigt som man upprätthåller landskapsbilden i anslutning till riksintresset för kulturmiljön.
Totalförsvaret
Planen berör inget riksintresse för totalförsvaret.
Kommunikationer
Järnvägar – Svealandsbanan

Hela Svealandsbanan är utpekad som riksintresse för kommunikation. Lokaliseringen av bebyggelsen enligt planförslaget Gripsholms Hagar påverkar riksintresset positivt
genom att stärka underlaget för tågresande. Bebyggelsen
störs ej av buller från järnvägen.
Europaväg 20

Planområdet ligger nära motorvägen men störs ej av trafikbuller och inverkar ej heller negativt på detta riksintresse.

Gällande planer och tidigare
ställningstaganden
Följande planer påverkar särskilt området Gripsholms Hagar i större eller mindre omfattning: Översiktsplan 2002,
fördjupning av översiktsplanen för Läggesta–Mariefred
2007, detaljplaneprogram för Läggesta – Södra Årby 2009
och detaljplaneprogram för Manhem 1 m fl. (MAVAB)
2008. Samt gällande detaljplan för golfbaneområdet.
FÖP Mariefred - Läggesta 2007

Fördjupningen av översiktsplanen för Mariefred–Läggesta
antogs efter en lång demokratisk process av kommunfullmäktige 2007-04-23. Området Gripsholms Hagar är här
utpekat som utredningsområde för bostäder.
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Skälet till att området i motsats till tidigare utredningar och
planer för området inte fick en fastslagen markanvändning
beror huvudsakligen på de intressekonflikter som finns
inom området. Sedan FÖP -07 arbetades fram har fokus i
samhällsplaneringen allt mer kommit att handla om en långsiktigt hållbar utveckling och hur vi med samhällsbyggnadsstrategier kan bidra till minskat transportbehov, en hållbar
teknisk infrastruktur och en minskad klimatpåverkan.
Det är därför viktigt att även den relativt nya FÖPen för
Mariefred–Läggesta kompletteras så att den återspeglar ett
synsätt som innebär en hållbar långsiktig utveckling och
minskad klimatpåverkan. Kommunen bör därför fullfölja tidigare visioner om utbyggnadsriktning och pröva möjligheterna till en utbyggnadsriktning av Mariefred mot Läggesta i
samklang med de kulturvärden som finns på platsen.
I fördjupningen för Mariefred–Läggesta anges en rad kriterier som bör uppfyllas för kompletteringar av bebyggelse
i och i anslutning till Mariefred. Planen för Gripsholms
Hagar utgår från dessa planeringsförutsättningar.

Markförhållanden
I områdets norra del finns ett brett stråk i väst-nordvästlig
riktning med inslag av sandig morän och berg i dagen. Planområdet är delvis kuperat där berg i dagen förekommer.

Jordartskarta från SGU
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De generella jordarterna utgörs av berg och morän som
överlagrats av glacial lera. Ovanpå detta förekommer i viss
mån fyllnadsmassor av stenig grusig sand. Området är ett
låg- till normalriskområde för radon enligt kommunens
översiktliga radonriskkarta (SGU 1988).
Det finns tämligen goda uttagsmöjligheter av grundvatten
i hela området. Markförhållandena är sådana att området bedöms vara relativt lättexploaterat men kan i delar
kräva ställningstaganden vad gäller grundförsärkning vid
utbyggnad. När det gäller områden som detaljplaneras så
kommer mer detaljerade ställningstaganden att göras vid
planläggningen. Vid bedömning av eventuella förhadsbesked eller bygglov i oplanerade delar krävs dock att man
beaktar grundläggningsförhållandena vi handläggning av
respektive ärende.

Översvämningsrisker
Gripsholms Hagar ligger utanför zon för översvämningsrisk. Området ligger inom ett av de områden där kommunen med anledning av tidigare års häftiga regn utrett
och beaktat förändringar med kraftiga flöden som kan
uppkomma med anledning av de klimatförändringar som
pågår. Särskilda åtgärder för fördröjning och uppsamling
krävs i kommande detaljplaner.
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Mark- och
vattenanvändning
Gripsholms Hagar – framtida
markanvändning
Planens syfte är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt
hållbart bostadsbyggande i attraktiva lägen mellan Södra
Årby och Marifreds stadskärna. Utvecklingen av Gripsholms Hagar har mycket goda förutsättningar att uppfylla
de kriterier som tas upp i FÖP -07 under rubrikerna komplettering av bebyggelse i och runt staden. Bebyggelse kan
utvecklas till en hållbar helhet i balans med naturmiljön
inom golfbaneområdet, Blåbärsskogen och kulturmiljön,
riksintresset Gripsholm och Mariefreds stadskärna. Med
gång- och cykelavstånd till Mariefreds stadskärna och
Läggesta är området mycket attraktivt.
Markanvändningen delas in i områden för utveckling på
kort (15 år) och på lång (15-30 år) sikt. Tidsperspektiven
ska inte ses som absoluta utan beskriver mer en plane-
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Hästgård, Flen

Skiss på förskola. Tovatt architect and planners

Stadsradhus, möjlighet till verksamheter i
entréplan.
Arken Arkitekter AB

ringsordning för bland annat infrastruktur. Den verkliga
genomförandetiden är beroende på utvecklingen i stort
för kommundelen och läggs fast i kommande detaljplaner.
Staden byggs inifrån och ut med de områden som ansluter
till Slottsbrinken och MAVAB-området i första hand. En
tät, låg bebyggelse med en tydlig kvartersstruktur ger goda
möjligheter till energieffektivt utformning och resurssnålt
byggande och är en naturlig fortsättning på Mariefred. Den
lilla skalan med en stor variation av kvarterstyper har valts
för att ge betingelser för lokalt byggande, både av stora
och små entreprenörer.
På samma sätt som Mariefred genom planen kommer att
ges möjlighet att utvecklas åt öster, kommer även Läggesta genom Södra Årby området att närma sig Mariefred
från väster med en tät småstadsstruktur.
På längre sikt är det sedan meningen att områdena ska
sammanbindas med ett tätortsstråk norr om golfbanan.
Norr om detta stråk med sin genomgående gata från MAVAB-området genom planområdet och vidare genom Södra Årby mot Läggesta station utpekas markområdet för så
kallat samordnat lantligt boende. En utbyggnad enligt planen ger möjlighet till lantligt boende närmare infrastruktur
och på ett sådant sätt att inte jord- och skogsbrukslandskapets höga natur- och kulturvärden förbrukas. Synsättet att
peka ut områden för lantligt boende har tillämpats i FÖP
Strängnäs stad – Härad 2009 och är ett led i att möjliggöra
lantligt boende i sådana lägen som är förenliga med långsiktigt hållbar utveckling och där framtida möjligheter för
kollektivtrafik och teknisk infrastruktur anses vara goda.
Genom detta synsätt kan kommunen vara mer restriktiv
gällande tillkomsten av nya detaljplaner för enbart boende,
utspridda på landsbygden i övrigt. Synsättet är en del av en
medveten satsning på att möjliggöra en utveckling mot en
levande landsbygd och ansluter till de målsättningar som
tas upp i det landsbygdsprogram som EU och Staten har
för 2007-2013. Landsbygdens resurser tas där huvudsakligen i anspråk för en utveckling av den agrara näringen, rekreation och turism, samtidigt som även förutsättningarna
att spara sammanhängande naturvärden förbättras.
En utbyggnad enligt planen bedöms också bidra till att
överflytta pendlingstrafik från bil till tåg på Svealandsbanan. I planen föreslås en planstruktur med ett genomgående gatu- och gc-stråk som ger kollektivtrafiken goda förutsättningar att utvecklas och stärkas. Gatan erbjuder bra
hållplatslägen som gynnar kollektivresandet och samtidigt
skapar förutsättningar för serviceetableringar av olika slag.
Inom planområdet föreslås primärt byggrätter för bostäder.
Möjlighet ska dock även finnas till ”hemmaföretagande”,
så kallade bokaler. Byggrätter för viss service och andra
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mindre företagsverksamheter i så kallade ”företagarhus”
kan med fördel prövas i detaljplaneringen inom de mest
tätbebyggda delarna.
Planen erbjuder en mängd lägen för lokalisering av förskola och gruppboende.
Vid planeringen av den nya stadsdelen är det viktigt att
utveckla och bygga vidare på sammanhangen i den gamla
kulturmiljön, t ex siktlinjen mellan Kärnbo kyrkoruin och
gamla Finnsta bytomt längre västerut på golfbanan
(se illustration) samt i sin helhet beakta planområdets påverkan på riksintresset för kulturmiljön kring Gripsholms
slott så att det inte påtagligt skadas. I illustration till FÖP
för Gripsholms Hagar redovisas ett förslag till markanvändning, planstruktur och gestaltningsprinciper som
grundar sig på den kulturmiljöanalys som tagits fram för
området och som redovisas i en bilaga till denna FÖP.
Med stöd av miljöutredningen där vi prioriterat vilka miljöaspekter som gäller generellt för planområdet kan vi
ange översiktliga åtgärder som ska följas upp i detaljplaneskedet. De åtgärder bland annat som är viktiga att följa
upp och genomföra framgår av MKBn – avsnitt åtgärder.
Under förutsättningskapitlet, tidigare i denna handling,
anges även de åtgärder och riktlinjer som är nödvändiga
att ta med sig i det fortsatta arbetet för att säkerställa de
natur- och kulturvärdena som finns på platsen.

Exempel på företagarhus

I dokumentet Kulturmiljöanalys redovisas mer detaljerade
åtgärder för att undvika eller minska negativ påverkan på
riksintresset Gripsholm Mariefred. Gestaltning och lokalisering av bebyggelse, utformning och materialval ska ske
med hänsyn till den känsliga miljön.
Det gäller också att anpassa vägdragning och annan infrastruktur till topografi och natur. Kommunen ska på
olika sätt arbeta för att Fjärrvärme med bästa möjliga
reningsteknik, utnyttjande av solvärmeteknik kommer att
tillämpas i området. Kommunen saknar möjligheter att i
detaljplan föreskriva högre krav på energieffektivitet och
exempelvis byggande av så kallade passivhus eller plusenergihus men ska avtalsvägen försöka påverka framtida
byggherrar till sådana lösningar.
Kontroll om skyddsåtgärder är nödvändiga i samband
med schaktningsarbeten och byggnation, en omsorgsfull
lokalisering av bebyggelse och anpassning av materialutformning till den känsliga miljön är nödvändig både ur
kulturmiljö- och naturmiljösynpunkt. I detaljplaneskedet
och under genomförandet behöver därför antikvarisk kompetens delta i projekten samtidigt som MKBns åtgärder
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om lokalisering, fornlämningar och naturmiljö följs. Bland
annat så är det viktigt för miljömålet ”ett rikt växt och
djurliv” att det inom de bebyggelse områden som utpekas
på lång sikt, möjliggöra spridningskorridorer så att inte arter inom natura- 2000 området, Hjorthagen, söder om väg
223 skärs av från möjliga spridningsvägar norrut mot de
större sammanhängande skogsområdena i norr.
Om dessa åtgärder genomförs och områdets värden både
vad gäller kultur och naturmiljö beaktas höjs områdets
attraktivitet. Området i anslutning till riksintresset som det
utpekas i planen bör kunna bebyggas om det tydligt tillförs
kvaliteter som på ett påtagligt sätt förstärker riksintresset.
Bebyggelsen ska komplettera och lyfta fram riksintresset.
De miljöaspekter som identifierats och översiktligt beskrivits i MKBn skall, vid utarbetande av respektive områdes
detaljplan även bli föremål för fördjupade utredningar som
leder till lämpliga åtgärder, vilka resulterar i positiva eller så små negativa miljöförändringar som är ekonomiskt
rimliga och tekniskt möjliga enligt Miljöbalkens intentioner. Rent praktiskt kommer denna uppföljning att ske i
samband med detaljplaneprocessen där ansvaret ligger hos
respektive facknämnd och kommunstyrelsen.
Kulturmiljöanalysen har bland annat inneburit att sydöstra
delen av det område som i FÖP -07 Mariefred–Läggesta
utpekats som utredningsområde för bostäder ej längre är
aktuellt för exploatering. Detta för att säkra de kulturhistoriska upplevelserna och sammanhangen kring Gripsholms
slott, Hjorthagen, Kungsladugården samt Kärnbo kyrkoruin.

Trafik och gator
Gatunät

Ett återkommande problem i Mariefred är trafikbelastningen på vissa gatuavsnitt. Den i många fall gamla strukturen
är inte dimensionerad för dagens trafikbehov och ger i
många fall upphov till buller, vibrationer och trafiksäkerhetsproblem. I anslutning till Gripsholms Hagar finns flera
problempunkter som kan förbättras genom insatser i den
aktuella planen. Målsättningen är att skapa en gatustruktur
som genom kopplingar till angränsande områden minskar
trafikbelastningen i problempunkterna och även att peka ut
behovet av vägreservat för framtida eventuell förbifart.
De problempunkter som ligger i anslutning till området är
dels Slottsbrinksvägen och dels Stallarholmsvägen dragning och kopplingar in mot den centrala stadskärnan särskilt korsningen Stallarholmsvägen - Storgatan.
Problemen på dessa sträckor samverkar och en minskad
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svägen innebär minskad belastning i korsningen vid Storgatan.
Planen förutsätter, som FÖP -07 också anger, en anslutning från området till Mariefredsvägen i kanten av golfbanans sydöstra del. Skogsborgsvägen med MAVABs verksamhetsområde och det aktuella utredningsområde som
denna plan bygger på är tänkt att anslutas till denna gata.
Genom att bygga vidare på det i FÖP-07 utpekade gatusystemet skapas förutsättningar för att koppla stora delar
av Slottsbrinksområdet till planområdets huvudgatunät,
anslutningen med cirkulationsplats mot väg 223 bidrar på
så sätt till att avlasta Slottsbrinksvägen och därmed även
Stallarholmsvägen med dess korsningar.

Huvudgata 17 m

För att ytterligare förbättra situationen i korsningen Stallarholmsvägen och Storgatan redovisas i FÖP -07 en möjlighet att från denna cirkulationsplats vid Mariefredsvägen
anlägga en kompletterande infart till Gripsholms slottsparkering och Gripsholmsvikens konferensanläggning. Denna
anslutning bedöms avsevärt kunna avlasta dagens infart till
Gripsholms besöksparkering och gör så att nuvarande infart
till Slottet skulle kunna begränsas till gående och cyklister.
Korsningen Storgatan - Stallarholmsvägen skulle därigenom kunna ges förbättrad kapacitet och ökad säkerhet och
på så sätt kunna klara en ökande trafikmängd. Därmed
finns inget akut behov av någon ny förbifart i varje fall inte
på kort sikt om intentionerna vad gäller trafiklösning i
FÖP -07 och detta tillägg genomförs.
Alternativ lösning för att klara korsningen Stallarholmsvägen och Storgatan skulle kunna vara att i höjd med Tomtebovägen vika av Stallarholmsvägen väster om fornparken
och Kungsladugården mot den utpekade cirkulationsplatsen. Det skulle dock innebära att dragningen av en sådan
väg skulle behöva gå över nuvarande MAVABs område.
Även om det idag finns ett program för ändrad användning
av området från verksamheter till bostäder finns förnärvarande inga planer på att flytta nuvarande verksamhet.
Ett genomförande av en sådan lösning skulle därför ligga
långt fram i tiden varför den inte bedöms kunna lösa dagens problem. Denna anslutning kan dock bli aktuell att
pröva om och när en detaljplan för MAVAB-området blir
aktuell, eftersom den skulle förbättra trafiksituationen även
i korsningen Stallarholmsvägen - Kärnbogatan.

Lokalgata 12 m

Gränd 6 m

Gränd 4 m

Planen föreslår vidare en framtida gatusträckning från
östra delen av Gripsholms Hagar norr om golfbanan via
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Svansta och Södra Årby programområde till Ärjavägen.
Denna anslutning utgör en länk mellan Läggesta och Mariefred för boende i området och förbinder framtida bebyggelseområden inom Gripsholms Hagar, södra och västra
Slottsbrinken Norra Skogen och östra delen av Södra
Årby. Tillsammans med den i FÖP-07 utpekade anslutningen mellan Slottsbrinken och MAVABs område, utgör
den stommen i det huvudgatunät som behöver skapas för
planområdet. Gatusträckningen bidrar till en rationell och
kapacitetssäker infrastruktur som möjliggör samlad kollektivtrafik med bättre resandeunderlag.
För planen i sin helhet ska trädgårdsstadens gestaltningsprinciper med blandad bebyggelse, småskalighet, måttlig
exploatering och en kvartersstruktur med grönskande
gårdar och markkontakt gälla. Gator ska utföras trädplanterade och anpassas i skala för önskad funktion i en tydlig
hierarki. Oskyddade trafikanter ska prioriteras.

I planen anges även alternativa utredningsområden för
eventuellt framtida vägreservat för ny ”förbifart” Mariefred. Utredningsområdena syftar till att säkerställa att
kommande detaljplaner ska möjliggöra en sådan förbindelse. Förbindelsen har tidigare diskuterats i samband
med utredning av olika förbifartsförslag. Vägsträckningen
kan åter komma att bli aktuell att pröva i framtiden för att
komma tillrätta med trafikproblematiken genom Mariefred
på nuvarande Stallarholmsvägen. Den nya förbifarten bör
kunna nyttja delar av det ovan nämnda huvudgatusystemet
men då ställs högre krav på utformning som bland annat
skulle innebära ett större vägområde, bullerbegränsande
åtgärder och trafiksäkra passager på de sträckningar av huvudgatan som sammanfaller med en framtida ”förbifart”.
I planen har två olika möjliga huvudalternativ för framtida
sträckning av ”förbifart” pekats ut. En vägförbindelse i
nord-sydlig riktning, alternativ A, som sammanbinder områdena från Målartorp i norr över det område som kallas
Norra Skogen, ned igenom planområdet - Gripsholms
Hagar - och vidare över golfbanan för att ansluta mot väg
223 väster om där kraftledningen idag korsar landsvägen.
Alternativet ansluter i hög grad till de trafiklösningar för
utbyggnad av västra Mariefred från 1990 som dåvarande
gatukontoret presenterade för Kommunstyrelsen i samband med beslut om kommande planering. Det är oklart
hur mycket en sådan dragning skulle påverka möjligheterna att bedriva verksamhet på golfbanan och värdena i
det öppna lanskapet som golfbanan utgör.
Vägsträckningen är dock ur ekonomisk synvinkel att före-
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dra på grund av den kortare dragningen och att en mindre
del av de tänkta bebyggelseområdena påverkas.
Alternativ B1 och B2, innebär samma initiala sträckning
från Målartorp och Stallarholmsvägen i norr men viker
sedan av mot väster i gränsen mot skogsområdet norr om
golfbanan för att sedan mynna på väg 223 i kanten på golfbaneområdet mot Svansta alternativt på Ärjavägen norr
om planen för Södra Årby. En sådan sträckning bedöms
inverka mindre på själva golfbanans möjlighet att bedriva
verksamhet inom området och inverkar även i mindre utsträckning på det öppna landskapet.
Vägen bedöms dock innebära höga kostnader och även
ha en stor inverkan på de bebyggelseområden som kommer att angränsa mot vägen. Strukturen med två parallella
vägar av landvägskaraktär inom området bedöms även ur
underhållsynpunkt och landskapsbild i övrigt vara mindre
tilltalande.
Frågan om plats för framtida ”förbifart” Mariefred behandlas inte i tilläggets MKB. Planens syfte är endast att
säkerställa mark i olika alternativa lägen för möjliggöra
eventuella framtida beslut om en sådan lösning. Förbifarten är ett vägprojekt som i sig kräver förstudier och vägplan med tillhörande MKB enligt väglagen.
För att en förbindelse enligt något av alternativen ska
kunna bli möjlig krävs att trafikverket aktualiserar frågan
genom en förstudie och vägplan samt sannolikt även att
kommunen kan vara med och delfinansiera en sådan förbifart. En möjlighet till delfinansiering kan vara att exploatering längs hela sträckningen från i höjd med Målartorp i
norr ner igenom planområdet – Gripsholms Hagar blir av.
För att det i framtiden ska vara möjligt att välja en sådan
vägförbindelse krävs att kommande detaljplaner beaktar
de alternativa vägområdenas utrymmesbehov tills dess
beslut om dragning och genomförande av en framtida förbifart tagits.
Buss och tåg

Ovan nämnda stråk av huvudgata genom planområdet kan
i framtiden även utgöra bussgata. Stallarholmsvägen/Mariefredsvägen bedöms dock under överskådlig tid utgöra
närmaste huvudbussgata. Från planområdets bostadsbebyggelse är det endast några minuters gångväg till Stallarholmsvägen/Mariefredsvägen. Idag finns hållplatser vid
Slottsbrinken och Gripsholm. Hur busshållplatserna kommer att placeras och utformas i framtiden är belyst genom
olika alternativ i FÖP och den trafikutredning som utförts
2005. En översyn av busslinjerna, dess dragning inom Ma34 Gripsholms Hagar, tillägg till FÖP Mariefred–Läggesta, Antagen av KF 2013-04-24, § 57

riefred samt framtida tillkomst av nya linjer mot Läggesta
station har utretts under 2012.
Planens genomförande kommer att stärka underlaget för
kollektivt resande. Svealandsbanan med Läggesta station
erbjuder mycket goda pendlingsmöjligheter med tåg till
Stockholm och Eskilstuna. Gripsholms Hagar utgör hållbar utbyggnadsriktning för att öka resandet med buss och
tåg.
Gång- och cykelstråk till staden

Planområdet kommer att förses med gång- och cykelstråk
både i riktning mot Läggesta och stadskärnan. Cykelstråket kan delvis anläggas längs Drottning Kristinas väg och
vidare mot Södra Årby och Läggesta. Något separerat
befintligt gång- och cykelstråk från planområdet till Mariefreds centrum finns inte idag. Som gående eller cyklist
är man i hög utsträckning hänvisad till befintliga gator och
trottoarer i anslutning till dessa.
Enligt FÖP från 2007 och Trafikutredningen från 2005 planeras en separat gång- och cykelväg längs Stallarholmsvägen och Storgatan in till centrum. För att få ett fungerade
gång- och cykelstråk till Gripsholms Hagar krävs två anslutningar till Stallarholmsvägen. Den södra ansluter mellan Kungsladugården och Kärnbo kyrkoruin för att sedan
fortsätta längs Falkebovägen och vidare in längs Skogsborgsvägen. Den norra ansluter till Tomtebovägen och
följer dess dragning till Skogsborgsvägen. Planområdet
ansluts söderut mot Mariefredsvägen och befintligt gångoch cykelstråk via golfbanan, Drottning Kristinas väg.
Störningar

Gripsholms Hagar bedöms som helhet inte beröras av trafikbuller från Mariefredsvägen i söder. Om det visar sig
nödvändigt kan en bullerutredning göras för att visa vilka
nivåer som kan bli dimensionerande för eventuellt utsatt
bebyggelse och vilka åtgärder som i så fall ska vidtas och
föreskrivas i kommande detaljplaner.

Verksamheter
Närliggande djurhållning

I planprogrammet för MAVAB, Manhem 1 m fl har frågan
om närliggande djurhållning diskuterats. Den befintliga
djurvårdsverksamheten på fastigheten Skogsborg 13 bedöms även i framtiden ha möjlighet att fortsätta med viss
djurhållning. Verksamheten kan antas bli en stor tillgång
särskilt för familjer med barn och ungdomar inom Gripsholms Hagar men också övriga närboende och hela Mariefred. Vad gäller närheten till hästhållning har kunskapen
de senaste åren förbättras om hur hästallergener sprids.
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Information om hästallergenspridning i utomhusluft har
framkommit i studier från bland annat Miljömedicinska
enheten, Stockholms läns landsting och Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bland annat
sägs att allergiriskerna avtar drastiskt med avståndet från
stallet. Länsstyrelsen i Skåne och ett flertal kommuner har
tagit fram riktlinjer vad gäller planläggning i närheten av
hästanläggningar. Dessa riktlinjer bygger på, att hur nära
hästhållning det är möjligt att planera för bostäder beror på
antalet hästar.
För mindre anläggningar, 1-10 hästar rekommenderas
minst 100 meter till stall och gödselhantering och minst 50
meter till område där hästarna vistas. Utifrån forskning på
området anser Plan- och byggnämnden att dessa avstånd
kan anses rimliga inom planområdet. Planstrukturen mellan Södra Årby och Mariefred i FÖP Gripsholms Hagar
skapar förutsättningar för lantligt boende. Mot bakgrund
av ovanstående skulle också viss djurhållning kunna prövas i lämpliga detaljplaneetapper i det planområde som
utpekats för samordnat lantligt boende.
Skolor och förskolor

Närmast befintliga förskolor är belägna på Hammarängen,
Slottsbrinken och Jagbacken, Läggesta. Mariefreds grundskola med klasser t o m åk 9 finns i Mariefreds centrum.
Inom programområdet för Läggesta/Södra Årby finns
mark reserverad för skola. Mariefreds nästa skola byggs
sannolikt inom detta område. Det finns goda förutsättningar att lokalisera i första hand förskola inom Gripsholms
Hagar.
Vid kommande detaljplaneläggning av området ska behovet av förskola beaktas. Framtidens skollokaler kommer
alltmer att vara flexibla, dvs användbara för både förskola
och skola, särskilt de första skolåren. För gymnasieskolor
hänvisas till de bägge gymnasieskolorna i Strängnäs eller
till studieprogram i andra kommuner.
Service

Kommunal service i Mariefred förutom skolverksamheten
är bl a en vårdcentral och ett bibliotek. Närmaste sjukhus
för Mariefredsborna är Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Den
nuvarande idrottsplatsen Hammarängen kommer att flyttas till Hammaren. Någon kommunal service bedöms ej
tillkomma inom Gripsholms Hagar. Den kommersiella
servicen är koncentrerad till Mariefreds centrum. Här finns
livsmedelsbutiker och övrigt blandat detaljhandelsutbud.
I programmet för Läggesta – Södra Årby finns område för
kommersiell service avsatt i anslutning till stationsområdet
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delscentra. Vartefter underlaget i Mariefred Läggestaområdet ökar kommer dessa områden att tas i anspråk för handel
och service. Det är viktigt att den utvecklingen sker vid rätt
tillfälle och hand i hand med utvecklingen så att inte Mariefreds stadskärna utarmas. Kommunen har under 2012 utarbetat ett förslag till ny handelspolicy som är på remiss under
sommaren 2012 där bland annat dessa frågor behandlas.

Rekreationsområden
Strängnäs kommun har antagit en övergripande grönplan
med mål och inriktning för grönstrukturen i kommunen.
Grönplanen ska på sikt kompletteras med tätortsspecifika
detaljerade grönplaner för våra befintliga ortsstrukturer.
Någon sådan plan finns för närvarande ej för Mariefred.
Vid kommande planering ska dock målen och inriktningen
för grönstrukturen i den kommungemensamma grönplanen
följas (Grönplan del A).
Planområdet ligger kringgärdat av grönområden. Alldeles
nordöst om planområdet finns ett befintligt skogsområde
– Blåbärsskogen – som blir tillgängligt som strövområde
också för boende inom Gripsholms Hagar. Planområdet
kan också länkas till naturområdena i norr i anslutning till
Slottsbrinken. Det finns således förutsättningar att Gripsholms Hagar-områdets stadsmässiga del blir väl försörjt
med rekreationsytor såväl i närmiljön som på lite distans.
Intill och öster om planområdet finns ett mindre skogsparti
nära kyrkoruinen. Från toppen av denna bergknalle har
man fin utsikt över stora delar av Mariefred.
I anslutning till planområdet ligger en i tidigare detaljplan
utlagd kulturpark med fornminnen, som kan bli en tillgång
för hela området. Det finns också förutsättningar att skapa
gröna kulturstråk i form av gc-vägar genom golfbaneområdet mot Läggesta. Drottning Kristinas väg finns kvar inom
golfbaneområdet. Detta stråk kan lyftas fram och vissa delar användas som gång- och cykelväg.
I anslutning till Gripsholms golfklubbhus planeras utbyggnad av ett friluftscenter så att området blir ett rekreationsområde som är tillgängligt för aktiviteter under hela
året och kompletterar golfsporten och erbjuder ytterligare
utbud av sport och rekreation. En sådan utveckling av
golfbaneområdet skulle exempelvis kunna innebära ett
konstfruset skidspår, cykelstigar, gym och spa, mindre inomhusbassäng, klättervägg m.m.
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Teknisk infrastruktur och
försörjning
Kommunalt VA, el, tele och bredband finns för direkt
anslutning till Gripsholms Hagar. Planområdet kommer i
framtiden att kunna anslutas till fjärrvärmenät. Planområdet förutsätts anslutas till befintligt elnät i Mariefred.

Planerad mark för kommande
bebyggelse
Naturreservat - Natura 2000
Fornminnesområde
Skogsområde
Allmänt stråk på natur- eller allmän mark

Allmänt stråk på fornminnesväg
Grönplan

FÖP Mariefred–Läggesta har i dagsläget ingen egen grönplan.
Målsättningarna i den kommunövergripande grönplanen ska dock följas. I nedanstående illustration visas
hur väl områdets östra delar uppfyller målsättningarna i grönplanen för
Strängnäs kommun del A.

Planerad mark för kommande
bebyggelse
Naturreservat - Natura 2000
Fornminnesområde
Skogsområde
Allmänt stråk på natur- eller allmän mark
Allmänt stråk på fornminnesväg
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Dagvattenhantering

Souterränghus, Arkitekt Jan Geselius

Senaste årets stora nederbördsmängder de efterföljande
översvämningarna och de pågående klimatförändringarna
har än mer satt fokus på vikten av väldimensionerad dagvattenhantering. Dagvatten ska omhändertas och fördröjas
lokalt enligt Strängnäs kommuns dagvattenpolicy. Det
finns bra förutsättningar att inom området lösa dagvattenfrågan och gestalta dagvattensystemet så att det tillför
området kvalitéer i utemiljön. För att begränsa mängden
dagvatten ska strävan vara att genom lämplig utformning
minimera hårdgjorda ytor och infiltrera/perkolera dagvattnet lokalt (LOD). Dagvatten som ändå behöver avledas
ska hellre föras i öppna diken än i ledningar. Utloppsdiken mot Mälaren bör utformas för långsam avledning.
Områdets dagvattensystem kommer också att bidra till
att minska problematiken runt befintliga system i Slottsbrinksområdet.

Genomförande
FÖP-tillägget avses samrådas och ställas ut i enlighet med
PBL, processen för översiktsplan och fördjupning av översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige och
fogas som ett tillägg till översiktsplanen för Mariefred/
Läggesta -07.

Centralt kvarter, Mariefred

Planen för Gripsholms Hagar, tillägg till FÖP -07 Mariefred–Läggesta bedöms bli så detaljerad och genomarbetad
att att detaljplaneprogram inte behöver upprättas. Detaljplaneringen för Gripsholms Hagar delas sannolikt upp i
etapper. Kommunens översiktsberedning ska godkänna
etappindelningen och ge klartecken till påbörjande. En detaljplaneprocess beräknas ta 8-14 månader. Genomförandetiderna för detaljplanerna bedöms till 5-10 år.

Gestaltningsprogram
I FÖP från 2007 finns ett avsnitt som behandlar arkitektonisk utformning av nya hus i Strängnäs kommun och
Mariefred. Detta gestaltningsprogram kan användas som
utgångspunkt för utformningen av den nya stadsdelen.
Programmet skall inte ses som ett färdigt recept för hur
framtida bebyggelse skall utformas men kan användas som
bas och historisk bakgrund för hur Mariefred är uppbyggt
och vilka förväntningar och krav som kommunen kommer
att ställa i kommande detaljplaner.

Damm- och vattendrag på Gripsholms
Golfklubb

Inom ramen för detta program skall finnas möjlighet att ge
ett område en egen identitet och karaktär som också stämmer överens med de strömningar som finns inom modern
arkitektur.
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Principskiss på dagvattnets hantering och utformning, Arken arkitekter AB

Enligt FÖP:s gestaltningsprogram gränsar det aktuella planområdet till ett befintligt småhus/trädgårdsstadsområde.
De befintliga byggnaderna utgörs av villor blandat med
mindre flerbostadshus. Skalan på de nya byggnaderna bör
hållas ungefär som i det befintliga Skogsborgsområdet.
Detta är också en skala som återkommer i Mariefred.
Fasadmaterial för dessa är ofta trä men även puts förekommer. Våningsantalet inom Gripsholms Hagar bedöms
variera, mestadels 1–2 våningar med några inslag av något
högre accenter, tex i kvartershörn.
Kommande detaljplaner för Gripsholms Hagar kommer att
redovisa gestaltningsprinciperna på ett mer detaljerat sätt.
Huvuduppgiften för denna plan är att visa att riksintresset
inte skadas utan istället kan förstärkas och tillföras värde
genom planmönstret och gestaltning av Gripsholms Hagar.

Föreslagen kvartersstruktur i östra delarna, Arken Arkitekter AB
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Tullinge Trädgårdsstad,
Ark. Brunnberg & Forshed, Arken Arkitekter

Konsekvenser av
planens genomförande
Miljökonsekvensbeskrivning

Tensta, Ark. Brunnberg & Forshed

Avgränsning
I en miljökonsekvensbeskrivning för en översiktsplan ska
fokus ligga på de miljöaspekter som kan leda till betydande miljöpåverkan om planen genomförs. Samtidigt ska avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen göras utifrån aktuell plannivå, dvs när det är en översiktsplan som
i det här fallet, kan redovisningen av miljökonsekvenserna
hållas på en övergripande nivå. Det innebär att strukturella
frågor på översiktlig nivå först och främst ska uppmärksammas. Därefter identifieras de geografiska områden där
betydande miljöpåverkan riskerar att uppkomma.
Befintliga miljöproblem och sådana som kan uppstå i
framtiden ska också om möjligt identifieras. Planförslaget
ska bedömas ur miljösynpunkt utifrån minst ett nollalternativ. Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om
det aktuella planförslaget inte genomförs.
Åtgärder som leder till begränsad klimatpåverkan är av
avgörande betydelse för att minimera betydande miljöpåverkan och påverkar indirekt ett flertal andra miljökvalitetsmål. Kommunen har regelmässigt börjat göra behovsbedömningar i samband med upprättande av detaljplaner.
I miljökonsekvensbeskrivningen till denna FÖP har ett
antal generella miljökonsekvenser identifierats som skall
innefattas vid behovsbedömningen av kommande detaljplaner. Behovsbedömningen för respektive plan får avgöra
om miljöaspekterna är betydande för planen i fråga.
Generellt positiva hållbarhetseffekter och miljöeffekter ger
planförslagets idé och ambition att bygga staden inifrån
och ut och att i största möjliga omfattning bygga vidare på
befintlig infrastruktur.
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Finns risk för betydande miljöpåverkan?
Vid genomförande av planen för Gripsholms Hagar bedöms främst landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljön rymma miljöaspekter som kan ha betydande
miljöpåverkan. Det innebär att vid behovsbedömningen
för detaljplanerna eller detaljplanen skall MKBn och kulturmiljöanalysen tjäna som ledstjärna för huruvida genomförande av detaljplanen eller resp detaljplaneetapp i fråga
innebär betydande miljöpåverkan och i så fall konsekvenserna av planens genomförande.
Uppföljning
Fördjupningen av översiktsplanen anger utbyggnadsinriktningen inom det område som angivits och är inte
juridiskt bindande. I samband med detaljplaneprocessen
kommer sannolikt flera miljöaspekter med olika grad av
miljöpåverkan att kunna identifieras. Därför är det viktigt
att MKB:n för översiktsplanens fördjupning inte betraktas
som ett komplett hjälpmedel vid detaljplanearbetet utan
betraktas som en vägledning för detaljplaneprocessen.
De miljöaspekter som identifierats och översiktligt beskrivits i MKBn skall bli föremål för fördjupade utredningar
för att fastställa lämpliga åtgärder som leder till positiva
eller så små negativa miljöförändringar som är ekonomiskt
och tekniskt möjliga enligt miljöbalkens intentioner. Rent
praktiskt kommer denna uppföljning att ske i samband
med detaljplaneprocessen där ansvaret ligger hos respektive facknämnd och kommunstyrelsen.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att planförslaget inte genomförs
och att man inte utnyttjar planinstrumentet. Nuvarande huvudsakliga markanvändning golfbana ligger således kvar.
De bebyggelseområden och den strategi som gällde för
Mariefreds utveckling i FÖP 2007 kommer då fortsättningsvis att gälla. Om bebyggelse tillkommer i de delar
som utpekas norr om Mariefred i enlighet med den fördjupningen blir resultatet ett mer splittrat samhälle som är
svårare att försörja med teknisk infrastruktur och kollektivtrafik. Det innebär även att möjligheten att genomföra
en utveckling nära stationslägena, som även öppnar för en
omflyttning från privatbilism till cykel och kollektivtrafik,
skjuts på framtiden.
Om inte kommunen styr den framtida bebyggelseutvecklingen efter de riktlinjer man lägger fast i detta tillägg till
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fördjupningen av översiktsplanen, kan resultatet bli att
man får en mer splittrad och mer slumpmässigt tillkommen bebyggelseutveckling inom området.
I detta känsliga område ”Gripsholms Hagar” skulle en
slumpmässigt tillkommen bebyggelseutveckling sannolikt
få förödande konsekvenser för såväl landskapsbild som
värdefull natur
I de fall tillägget innebär att allmänna intressena bedöms
så viktiga att det medför intrång i naturområden kommer
dessa att sparas i ett nollalternativ. Sannolikt minskar dock
tillgängligheten för allmänheten i nollalternativet.

Icke teknisk sammanfattning
Planområdet är beläget i anslutning till tätorten och
befintlig infrastruktur. Ur denna aspekt är planområdet
lokaliserat rätt ur hållbarhetssynpunkt. Det vackra och
känsliga landskapet och den värdefulla natur som inhyses
i området ställer dock stora krav på stor varsamhet då
området planeras och bebyggs.
Planområdet ligger i anslutning till riksintresse för
kulturmiljövården, Mariefred – Gripsholm. Planen
tar hänsyn till dessa värden genom att formulera ett
förhållningssätt till riksintresset. Detta innebär att
medvetna åtgärder vidtas i planen för att reducera
eller helt undvika negativ påverkan på kulturmiljön
och riksintresset. Exempel på dessa åtgärder är valet
av planstruktur, relation och avstånd till befintliga
bebyggelsemiljöer, tydliggöranden av äldre vägar och
stråk, riktlinjer för hur samband i den förhistoriska miljön
ska beaktas och om möjligt integreras med grönstråk/
områden. Även planens riktlinjer för arbetet med den
kommande utformningen av den planerade bebyggelsen
tar sikte på landskapsbilden och kulturmiljön. Hänsyn
ska tas även till siktlinjer och historiska samband vid
placeringen av den nya bebyggelsen.
Det framgår av Länsstyrelsens Naturvårdsprogram
att landskapsbilden i området som består av ett
omväxlande landskap med åkrar hagmarker och
lövskog är mycket känslig. Fågellivet i området är rikt
utvecklat. Länsstyrelsens bedömning är att naturvärdena
kan bestå om beteshävden av hagmarkspartierna
fortsätter och att bebyggelse inom dessa partier bör
undvikas. När nya detaljplaner utarbetas kan det med
anledning av ovanstående värden bli aktuellt att utöka
44 Gripsholms Hagar, tillägg till FÖP Mariefred–Läggesta, Antagen av KF 2013-04-24, § 57

detaljplaneområdet till att omfatta även större områden
med natur- hagmark för att därigenom säkerställa värdena
och minska risken för slitage genom skyddsbestämmelser
och krav på skötselplaner.
I söder, utanför planen, ligger ett Natura-2000 området
Gripsholm (SE0220085) även kallat Hjorthagen.
Hjorthagens bevarandestatus bedöms inte skadas av
planen.
Det ställs utifrån ovanstående bedömningar mycket höga
krav vid byggnation av området för att inte områdets
kultur- och naturmiljövärden och områdets attraktivitet ska
gå till spillo.

Övriga konsekvenser –
ekonomiska och sociala
Sociala konsekvenser
Genom en etappvis utbyggnad av bostäder stärks successivt befolkningsunderlaget för social, kommersiell och
kulturell service och inte minst för kollektivt resande.
Området förväntas förutom bostäder med ”bokaler” också
rymma plats för friskvårdscenter, förskola, gruppboende
mm. Positiva sociala konsekvenser blir även att staden
berikas med fler aktiva mötesplatser. Utvecklingen och
etableringen av blandade verksamheter ihop med bostäder
ger ett tillskott till stadslivet. Utformningen av stads- och
parkrum, stråk som förbinder Gripsholms Hagar med Mariefreds stadskärna och Läggesta spelar i högsta grad roll
för hur det sociala livet kan utvecklas positivt. Frågan har
också en trygghets- och jämställdhetsdimension att med
fler människor på plats, även kvällstid skapas också en
tryggare miljö, bl a längs gång- och cykelstråk inom stadsdelen och till och från Läggesta och stadskärnan.
Jämställdhetsperspektiv
De sociala konsekvenserna går också hand i hand med
jämställdhetsperspektivet. Planförslaget innebär att det
finns förutsättningar att jämställdheten stärks genom upplysta offentliga stråk, närhet till kollektiva trafikmedel,
närhet till barnomsorg och skolor, närhet till kommersiell
service av olika slag och närhet rekreationsområden.
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Barnperspektiv
Olika stadstyper ger olika livsbetingelser för våra barn.
För barns välbefinnande och utveckling är det viktigt att
möta människor i olika åldrar, kvinnor och män i olika
livssituationer. Den tätare, varierade och upplevelserika
fysiska miljön, som det inom området finns förutsättningar
att skapa, ger barnen möjlighet att träffa vuxna och skaffa
sig lekkamrater i olika åldrar. Den sammanhållna och olikformade bebyggelsen med flera sorters boende ger också
förutsättningar att organisera barnomsorg på olika sätt.
Inom planområdet finns flera möjliga lägen för barnomsorgsutbyggnad. I vilken takt och form som barnomsorgen
byggs ut beror på utbyggnadstakten i Gripsholms Hagar
och Mariefred som helhet. Det kan också öppna dörren för
föräldrakooperativ och andra aktörer inom barnomsorg.
Det planerade friluftscentret kommer att ytterligare erbjuda barn och ungdomar fritidsaktiviteter nära bostaden.
I småstadens och trädgårdsstadens skala kan de flesta bostäder få markkontakt. Gårdstun, egna tomter och trädgårdar ger de små barnen möjlighet till lek och utevistelse. De
föreslagna bebyggelsemönstren erbjuder en stegvis utvidgning av lek, från tomten till kvarteret, vidare till parken,
torget, närliggande stadsdelar och landskap. De klassiska
stadsmönstren hade dessa stegvisa revir naturligen inbyggda i sina kvartersmönster. Med lågfartsgator och en skala
där de gröna kvalitéerna ryms, kan barnens behov av både
spänning och trygghet växa i den takt de tar sin omgivning
i besittning. En bra stadsväv ger plats och revir för barnen
och deras utforskandebehov av världen runt omkring dem.
Gatunätet inom stadsdelen utformas med hänsyn till trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. Avsmalningar, förhöjda övergångsställen och trädgrupperingar som formar
olikartade gatusekvenser är delar i den ”traffic calming”
som kan behövas för att ge önskat körbeteende genom staden och stadsdelen. Stallarholmsvägen och Golfvägen får
separat gångbana och hela planområdet kopplas mot det
stadigt växande nät av gång- och cykelbanor som planeras
i Mariefred – Läggestaområdet. Gator inne i stadsdelen utformas som blandgator, väl studerade och avvägda mellan
parkering, körfält och gång- och cykelbanor.
Ekonomi och näringsliv
Utvecklingen av Gripsholms Hagar som föreslås i planen
får en positiv inverkan på kommunens och stadens ekonomiska utveckling. Närheten till och samplaneringen med
Mariefreds stadskärna och Läggesta stationsområde ger
gynnsamma ekonomiska effekter.
Små, varierande kvarter ger en bebyggelse som i små steg
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och utan stora investeringströsklar kan befrämja lokalt
byggande, med plats för både stora och små entreprenörer.
Gatunät och detaljplaneregler ska ge betingelser för lokalt
näringsidkande. Här finns förutsättningar att etablera
verksamheter som skapar jobb och ekonomisk tillväxt.
Det är viktigt att vissa delar av husens bottenvåningar kan
aktiveras för lokaler (bokaler). Det bedöms också främja
entreprenörsskap, lokal småföretagsamhet och på sikt ge
arbetstillfällen i anslutning till staden.
Planen för Gripsholms Hagar med angränsande områden
kan medverka till att utveckla och lansera intressanta ekobyggprojekt med stark bäring på energi och hållbarhet.
Som exempel kan nämnas tidigare byggda hus i Skämbyområdet i Åkers styckebruk. Gripsholms Hagar blir
en attraktion för både Mariefredsbor och besökare vilket
främjar ekonomisk utveckling. Befintliga investeringar i
form av vägar, gator och teknisk infrastruktur utnyttjas och
kompletteras. Ett genomförande av förslaget bedöms få
positiva konsekvenser för den enskilde, för näringslivet,
Mariefreds stad och kommunen.
Vinsten ligger i att komplettera stadens attraktiva kulturmiljöer på ett kvalificerat sätt samtidigt som stråket mellan Läggesta och Mariefred stärks på ett hållbart sätt. En
intensiv och medveten användning av marken i anslutning
till staden som planen anvisar, ger möjligheter till både boende och fler verksamheter och därmed arbetstillfällen.
Hållbarhet och miljö
Gripsholms Hagar ligger mycket strategiskt till i anslutning till stadskärnan och på ”rätt” sida om staden i förhållande till Läggesta station. Närheten till tåg och busskommunikationer, befintlig infrastruktur och nyttjandet av
redan gjorda kommunaltekniska investeringar främjar en
hållbar utveckling av staden. Befintligt VA- och elnät kan
utnyttjas och byggas på. Området ansluter till huvudsystemet av fjärrvärmeledningar från Strängnäs med biomassa
eldade, kraftvärmeverk.
Planen som avses fogas till en fördjupning av en översiktsplan innebär formellt betydande miljöpåverkan. Kommunen har gjort bedömningen att en MKB behöver utarbetas
och att den främst kommer att fokuseras på planens konsekvenser för kulturmiljön. Gripsholms Hagar ligger mycket
centralt i Mariefred/Läggesta-området. Planens genomförande skapar förutsättningar för ökad gång- och cykeltrafik
både till stadskärnan och Läggesta. Detta tillsammans med
ökad kollektivtrafikanvändning förväntas ge minskade
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taget anses en exploatering av området medföra en mindre
miljöpåverkan och innebära en bättre hushållning med
mark än ianspråktagandet av annan mark i perifera lägen.
Konsekvenser för stadens attraktivitet
Planens genomförande innebär att staden kompletteras i
hållbar riktning med en hög nyttjandegrad av befintlig
infrastruktur. Gripsholms Hagar är ett viktigt område, en
vinjett till Mariefred som lyfter historien till ytan samtidigt
som det är ett bebyggelsetillskott av vår tid. En utveckling
med boende och verksamheter med hållbar inriktning mot
Läggesta har en stor positiv betydelse för stadens attraktivitet som helhet.

Slutord
Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanens innebörd
och konsekvenser kunna utläsas utan svårighet. Detta avsnitt ska ge en sammantagen och översiktlig beskrivning
av kommunens viljeinriktning och sammanfattning av de
konsekvenser som är möjliga att beskriva. Det betyder att
förutom miljökonsekvenser ska också planens sociala och
ekonomiska konsekvenser beskrivas. Utgångspunkten är
att de viljeinriktningar som redovisas i planen ska bidra till
en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen.
Planområdet är beläget i anslutning till tätorten och befintlig infrastruktur. Ur denna aspekt är planområdet lokaliserat rätt ur hållbarhetssynpunkt. Det vackra och känsliga
landskapet och den värdefulla natur som inhyses i området
ställer dock stora krav på särskild varsamhet då området
planeras och bebyggs.
Denna plan redovisar ett öppet och brett förhållningssätt
för en långsiktigt hållbar utveckling av Gripsholms Hagar. Planens huvudinriktning måste följas men variationer
kan komma att ske över tiden beroende på intressenter och
konjunkturer.
Nya byggnader får inte dominera över eller spoliera det
kulturhistoriska arvet. Rätt utförda kan nya byggnader tillföra nya kontrasterande värden och förstärka upplevelsen
av staden som helhet. Gestaltning av nya byggnader måste
ske med stor omsorg, särskilt avseende skala, volymer
och materialbehandling. Det är av stor vikt att denna miljö
gestaltas på ett ansvarsfullt sätt i samspel och med respekt
för kulturmiljön i Mariefred och landskapsrummen mot
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Läggesta.
Slutliga ställningstaganden för hur planområdet ska bebyggas tas under kommande detaljplanering. Riktlinjerna
i kulturmiljöanalysen och MKBn som FÖPen bygger på
ska gälla för kommande detaljplaner. I den fortsatta planeringen och vid genomförandet krävs även deltagande av
antikvarisk kompetens för att säkra områdets värden och
befästa planens visioner.
Den föreslagna markanvändningen innebär att det öppna
landskapet nordväst om Kungsladugården och norr om
Finsta bebyggs. Utbyggnadsområdet placeras med respektavstånd till Kungsladugården. Väsentliga siktlinjer
i landskapet kring Kungsladugården bevaras. Det öppna
landskapet väster om Ladugården bibehålls. Riktlinjer för
riksintresset respekteras. Möjligheten att avläsa och uppleva kärnvärden inom riksintresset bibehålls.
Planerad utbyggnad bedöms därmed inte medföra påtaglig
skada på riksintresset.

Källor

Kulturhistorisk analys av Mariefred–Åker–Hedlandet–
Läggesta (RAÄ, 1993).
Kulturhistorisk analys av Mariefred–
Åker–Hedlandet–Läggesta (RAÄ, 1993)
Mariefred. Kulturhistorisk bebyggelseinventering
(Sörmlands museum, 1978)
ÖP2002

Bilagor
MKB
Kulturmiljöanalys med bilaga ”Förhistoriska miljöer”
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Länsstyrelsens
granskningsyttrande
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om
1.
förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4
kap. miljöbalken,
2.
förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. miljöbalken inte följs,
3.
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första
stycket miljöbalken,
4.
sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5.
en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har inte funnit anledning att med hänvisning
till ovanstående anföra några synpunkter. Länsstyrelsen
noterar vidare att kommunen beaktat frågan om att bevara
utrotningshotade arter inom Natura -2000 området söder
om planen och delar kommunens bedömning angående
fördjupade naturinventeringar i kommande planeringskede
för att bland annat avgränsa gröna korridorer för spridningsvägar.
Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas i sin helhet
på nästa sida.
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GRANSKNINGSYTTRANDE
Torbjörg Sekse
0155-26 41 96

Datum

Dnr

2013-01-07

401-5579-2012
Dossnr 86-2-005

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och byggenheten
645 80 Strängnäs

Förslag till tillägg till fördjupning av översiktsplanen för MariefredLäggesta, Strängnäs kommun
Förslag till tillägg till fördjupning av översiktsplanen för Mariefred-Läggesta, Strängnäs
kommun är utställt och har inkommit till länsstyrelsen för granskningsyttrande. Kommunen
har remitterat planförslaget till de statliga myndigheter och bolag som berörs.
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget.
Av yttrandet ska framgå om
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken överträds
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig
med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 16 maj 2011. Trafikverket har lämnat
yttrande den 22 november 2012 och har inga invändningar mot utställningshandlingarna.
Statens geotekniska institut har lämnat yttrande den 14 november 2012 och bedömer med
vissa förbehåll att de geotekniska förhållandena inte bör utgör hinder för översiktsplanen.
Naturvärden
Länsstyrelsen noterar att kommunen beaktat frågan om att bevara för utrotningshotade arter inom
Natura 2000-området Gripsholm genom att bland annat skapa gröna korridorer och -stråk inom
framtida bebyggelseområden. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att fördjupade
naturinventeringar bör ske i samband med detaljplanearbetet för att ge underlag för avgränsning av
sådana gröna korridorer.
Övrigt
Beslut i detta ärende har fattats av länsrådet. I ärendet har vidare deltagit företrädare för
berörda sakområden samt länsarkitekt Torbjörg Sekse, föredragande.

Kurt Ekelund
Torbjörg Sekse
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
Telefax
0155-26 40 00 växel 0155-0155-287721

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnr
202100-2262

PlusGiro
35174-2

Bankgiro
5051-8653

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Faktureringsadress
FE 98
833 83 STRÖMSUND

Gripsholms Hagar, tillägg till FÖP Mariefred–Läggesta, Antagen av KF 2013-04-24, § 57

51

