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1 Inledning
Denna fördjupning av översiktsplanen (FÖP)skiljer sig från 
tidigare framtagna geografi ska fördjupningar. Planen behandlar 
området långt mer detaljerat än normalt. Bland annat när det gäller 
bebyggelseområdenas strukturer, gestaltning och utformning av 
byggnader, närmar den sig i detaljeringsgrad ett detaljplaneprogram. 
Skälet till det är områdets särart och behovet att belysa området i 
sammanhanget längs vattnet och den karakteristiska höjdsträckningen 
samt närheten till riksintresseområdena i Mariefred och Gripsholm. 
Markägoförhållandena inom området är också sådana att det är troligt 
att områdets utbyggnad kommer att ske etappvis och fördelas på 
många små detaljplaner där ett övergripande programarbete inte skulle 
vara möjligt. En kommande planläggning utan att beakta frågorna som 
normalt belyses i programarbetet skulle äventyra den helhetssyn som 
eft ersträvas inom detta känsliga område och lämna många för området 
viktiga exploateringsfrågor olösta. Beskrivningen i denna fördjupning 
av översiktsplanen är noggrann och tydlig och bedömningen är att 
kommande detaljplaner behöver inte föregås av något planprogram. 

Sammanfattning
Antalet nya bostäder som är möjliga att bygga inom området på 
kort och lång sikt är 450 - 500. Av dessa är ca 140 bostäder redan 
detaljplanelagda år 2013.

Hedlandet ska ses i ett större sammanhang tillsammans med 
hela bebyggelsen kring Gripsholmsviken, som del i en växande och 
expansiv region kring Stockholm och Mälardalen och i ett nationellt 
helhetsperspektiv.

Gripsholmsviken med Mariefred, Gripsholms slott, Åkers 
styckebruk, Läggesta, Hedlandet och Taxinge gods är en kulturbygd 
och ett sjölandskap med gamla anor och lång historia där Mälarens 
vatten genom tiderna har fungerat som en sammanhållande livsnerv. 
Men det är också ett område som ingår i Strängnäs kommun i 
2000-talets moderna mediasamhälle som globaliseras alltmer och 
där förutsättningarna på många sätt ständigt förändras. I ett rörligt 
och föränderligt samhällsklimat verkar allt fl er söka sig till vackra 
landskap och goda bebyggelsemiljöer där de långa perspektiven i natur 
och kulturhistoria ständigt gör sig påminda. Mariefreds kommundel, 
i vilken Hedlandet ingår har stor attraktionskraft , både för turister, 
tillfälligt gästande och hitfl yttande nya invånare. 

Strängnäs växer, och kommunen har som mål att verka för en 
fortsatt tillväxt. Bostadsbyggandet behöver öka avsevärt för att svara 
mot förväntade boendebehov. Det är den kommunala planeringen 
som ska skapa förutsättningarna för att vårt samhälle ska fungera 
väl. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är nödvändig för 
att skaff a överblick och god handlingsberedskap inför kommande 
detaljplaneprojektering. I avvägningen mellan nationella, regionala och 
kommunala intressen är avsikten också att bevaka vad som är unikt för 
Hedlandet. Hur tar vi vara på detta och vad kan Hedlandet erbjuda för 
kommunens övriga invånare och besökare?

Med utgångspunkt i god bebyggd miljö, som är en av de sexton 
nationella miljömålen, har attraktiv livsmiljö formulerats som ett 
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konkurrensmedel mellan kommunerna och som ett begrepp för både 
individer och företag vid val av kommun. Länsstyrelsen har i projektet 
”Bo i Sörmland” lanserat idén om attraktionsplanering istället för 
restriktionsplanering. Eft erföljaren ”Det är möjligt” lyft er fram 
möjlighetsplanering, där lagstift ning, restriktioner och möjligheter 
vägs samman vid tvärsektoriella beredningar. 

Defi nitionen på hållbar utveckling är enligt Bruntlandrapporten från 
1987 en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 1999 
togs ett riksdagsbeslut om att ”vi ska lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de största miljöproblemen är lösta”. Alla olika aktörer i 
landet har ansvar för att miljömålen uppnås. Den kommunala fysiska 
planeringen är ett viktigt instrument i arbetet för ett hållbart samhälle, 
där ekologiska aspekter måste fungera ihop med sociala, ekonomiska 
och tekniska aspekter. 

Syft et med planeringen är ett samhälle där god hälsa för människor 
främjas, kulturella värden blir en naturlig del i samhällets utveckling, 
naturen och den biologiska mångfalden bevaras och naturresurserna 
används eff ektivt och långsiktigt.

Kommunens strategiska plan (2009 – 2011) och andra kommunala 
styrdokument formulerar mål som utgör grundläggande 
förutsättningar för planen (FÖP): 

- Strängnäs kommun ska ha 40000 invånare år 2020

- Vision för Strängnäs kommun 2020 – Strängnäs är ett
komplett samhälle

- Förvalta, bevara, vårda och utveckla levnadsmiljön i våra
städer, tätorter och på landsbygden

- God planberedskap för såväl bostäder som företags-
verksamhet

- Kommunen har ett varierat utbud av bostäder såväl vad 
- gäller storlek, upplåtelseform som lokalisering 

Strategiska planen för 2011-2014 aktuella målformuleringar är: 
- Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att 

människor vill bo och verka här.
- Företagsklimatet förbättras och förutsättningar för 

entreprenörskap ska utvecklas.
- Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och 

genom samarbete med företagare och andra aktörer minska sin 
klimatpåverkan.

- Barn och unga ska ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla 
förmåga.

- Tryggheten ökar och hälsan förbättras
- Medborgarna ska ges ökade möjligheter till dialog och 

delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling

Vissa ställningsstaganden har varit särskilt viktiga i framtagandet av 
planen och de sammanfattas nedan:
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- Nyexploatering kan bara ske om tillfredsställande lösningar för 
dagvatten, vatten- och avlopp går att ordna, som är fullgoda ur 
miljöhänsyn och långsiktigt hållbara.

- Landskapets kontraster mellan öppna fält och lummiga 
träddungar, alléer och skogspartier ska bevaras och utvecklas, så 
också de återkommande utblickarna mot Mälaren. 

- Mälarmårdssiluetten får inte äventyras.

- Ny bebyggelse ska utformas och placeras enligt 
gestaltningsriktlinjer som utarbetats för Hedlandet. Överordnat 
är att behålla intryck och verkan av en landsbygd i kontrast till 
stad eller tätort.

- Trafi kfl ödena ska omfördelas på fl er vägar. Ingen ny bebyggelse 
ska tillåtas med Hedlandavägen som tillfart. Nya vägar ska ha 
strategiska dragningar för att öka trafi ksäkerheten.

- Kommunens markinnehav ska användas, med god 
framförhållning för framtida behov och åtkomst, bl.a. för 
allmänna anläggningar och teknisk försörjning. Utvecklingen 
på kommunala tomter ska fungera som utmärkta förebilder av 
hög kvalitet för övrig exploatering i området.

- Gång- och cykelvägar ska tillskapas för att främja 
friluft slivet, göra trafi kmiljön tryggare och förbättra 
kontakterna med de lokala omgivningarna.

Bakgrund och syfte
Under 2005 aktualiserade Plan- och byggnämnden arbetet med 
fördjupningen av översiktsplanen för Helandet och fattade 2005-
11-09 beslut om att inga nya förhandsbesked får beviljas och ingen 
detaljplaneläggning får ske inom Hedlandet förrän en fördjupning av 
översiktsplanen för området är framtagen. 

En ny översiktsplan håller på att arbetas fram för kommunen, 
samråd sker under hösten 2013. Hedlandet ligger inom utpekat 
utbyggnadsområde och västra delen inom 3 km från Läggesta station. 

I den gamla översiktsplanen för Strängnäs kommun 2002 
berörs Hedlandet helt kort som ett planområde inom Mariefreds 
kommundelsprogram vars utbyggnadsmöjligheter behöver studeras 
noggrannare genom en fördjupning av översiktsplanen. Motsvarande 
fördjupning för Mariefred/Läggesta vann laga kraft  2007-04-23.

Hedlandets fördjupning hänger till sitt innehåll på många sätt ihop 
med frågor som berör Mariefred/Läggesta-området men Hedlandet 
har också egna utmaningar som gör att det bör studeras för sig.

Viktiga frågor är vattenförsörjning, spill- och dagvattenhantering 
och bevarandet av det mycket karakteristiska natur- och kulturlands-
kapet, både upplevd på plats och betraktad från Gripsholmssidan. 
Otillräckliga vägar och bristande kommunikationer är ytterligare en 
fråga.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?
Översiktsplaner (ÖP) och fördjupningar av översiktsplaner (FÖP) är 
de planinstrument som på en övergripande nivå stakar ut riktlinjerna 

Översiktsplanering enligt PBL:

” I översiktsplanen skall redovisas de 
allmänna intressen enligt 2 kap. och de
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas 
vid beslut om användning av mark- och 
vattenområden. vid redovisningen skall 
riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbal-
ken anges särskilt.
Av planen skall framgå

1.grunddragen i fråga om den avsedda 
användningen av mark- och vattenom-
råden,
2.kommunens syn på hur den bebyggda 
miljön skall utvecklas och bevaras,
3.hur kommunen avser att tillgodose
riksintressena och iaktta gällande miljö-
kvalitetsnormer.

Översiktsplanens innebörd och konse-
kvenser skall kunna utläsas utan svårig-
het.”
PBL 4 kap 1§
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för kommunens fysiska miljö. Detta sker genom att samla ihop, belysa 
och väga samman olika intressen, både enskilda och allmänna, till en 
plan för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas.

 För en fördjupning av översiktsplanen gäller samma krav på 
förfarande som för den kommunomfattande översiktsplanen. 
Av planen ska framgå grunddragen ifråga om den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn 
på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur 
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och 
iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Översiktsplaner är vägledande 
men inte bindande för eft erföljande beslut. Planerna ska ses som en 
sammanställning av kunskap och en beskrivning av konsekvenser av 
olika utvecklingsalternativ. En bra fördjupning av översiktsplanen ger 
möjlighet till fl exibilitet och utrymme för alternativ och nya lösningar. 
Översiktsplaner ska utformas så att de ger tydlig vägledning och 
information till kommuninvånare, berörda myndigheter, föreningar 
och företag.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas 
klart. Planen ska först och främst avspegla kommunens intentioner 
men det är också viktigt att ha ett brett och långt perspektiv för att 
kunna svara mot utifrån kommande önskemål och krav. Det är viktigt 
att introducera ett långsiktigt arbetssätt som säkrar att förnyelsearbetet 
blir en kontinuerlig process istället för tillfälliga insatser. 

Varför en fördjupning av översiktsplanen?
Om det behövs en ökad detaljeringsgrad och belysning av olika 
scenarier och ställningstaganden i planeringsfrågor kan fördjupningar 
av översiktsplanen bli aktuella. Fördjupningarna kan vara geografi ska 
då en viss kommundel studeras eller tematiska som innebär att vissa 
ämnesområden som är särskilt viktiga och intressanta bearbetas. För 
denna FÖP är det fråga om en geografi sk fördjupning. 

Behovet av en fördjupning har som bakgrund att Strängnäs 
sedan länge är en starkt expanderande kommun. Den huvudsakliga 
anledningen till fördjupningen är bevakandet av natur- och 
kulturvärden och belysningen av olika infrastrukturella problem i 
relation till en kommande komplettering av Hedlandets bebyggelse.

Syfte och inriktning  
Syft et med fördjupningar av översiktsplanen är att samla kunskap 
kring de olika frågorna, skapa goda premisser för en samsyn och bättre 
samarbete och att utifrån givna planeringsförutsättningar utarbeta 
riktlinjer för framtiden. Planen ska främst behandla de långsiktiga 
strategiska frågorna. För Hedlandets del handlar det t.ex. om strategier 
för minskad spridning av föroreningar och näringsläckage till Mälarens 
vatten, landsbygdsutveckling samt ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet i bebyggelsestruktur och trafi kplanering. Fördjupningen 
ska ge kommunen underlag för beslut om utbyggnad av bostäder, 
företagsverksamheter och investeringar samt handlingsberedskap 
inför framtida förändringar. Den är också grunden för prövning av 
detaljplane- och bygglovärenden samt förhandsbesked. 
Som nämndes i början är FÖP Hedlandet utformad mer utförligt än 
vanligt, så att den ska kunna ersätta kommande detaljplaneprogram.
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Planeringsprocessen
I maj 2007 startade arbetet genom att samhällsbyggnadskontoret 
anordnade ett öppet informationsmöte i Grafi kens hus, Mariefred. 
Allmänheten, företagare och intresseföreningar m.fl . gjordes genom 
en inbjudan uppmärksamma på att arbetet är igång och bjöds in att 
komma med synpunkter gällande Hedlandets framtid. Syft et var att 
redan före den formella planeringsprocessen enligt PBL (Plan- och 
bygglagen), som omfattar samråd och utställning, ge tillfälle för allmän 
delaktighet och kunskapsutbyte. 
Under september-november 2009 har ett förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Hedlandet varit ute på samråd med myndigheter 
och berörda. Eft er bearbeting av inkomna synpunkter har planen 
ställts ut för gransknig under december 2011 till februari 2012. De 
inkomna synpunkterna har sammanvägts i denna handling.

Planens upplägg och status i förhållande till andra dokument
Dokumentet Fördjupning av översiktsplanen Hedlandet består 
av denna huvudhandling en miljökonsekvensbeskrivning, samt 
ett antal bilagor som fi nns angivna längst bak i denna handling. 
Kommunens grönplan är liksom översiktsplaneringen uppdelad i dels 
en kommunövergripande del och dels tätortsspecifi ka delar knutna 
till varje fördjupning av översiktsplanen (FÖP) som tas fram. Det är 
viktigt att komma ihåg att grönplanen i sina delar inte är ett fristående 
styrdokument. Grönplan del B2 Hedlandet, tillsammans med den 
övergripande delen för hela Strängnäs kommun Grönplan del A, 
ingår i FÖP Hedlandet som underlag för den sammanvägning av olika 
intressen som själva fördjupningen av översiktsplanen utgör.

Denna handling är indelad i tre avdelningar med rubrikerna 
Förutsättningar, Planbeskrivning samt Riksintressen och 
andra allmänna intressen. Den första beskriver det fysiska och 

N

demografi ska utgångsläget, den historiska bakgrunden och de 
planeringsförutsättningar i form av politiska målsättningar som gäller 
för området ifråga. Den andra avdelningen beskriver själva planen i 
sina olika delar och teman. Där redovisas också de överväganden som 
har gjorts, hur de allmänna intressena beaktas, riktlinjer för gestaltning 
och konsekvenser av planens genomförande. Den tredje avdelningen 
tar upp de riksintressen och andra allmänna intressen som är aktuella 
för planområdet. Lagar och bestämmelser enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) och Miljöbalken (MB) samt eventuella värdetexter för de allmänna 
intressena redovisas också.

Planområdets avgränsning
Fördjupning av Översiktsplanen Hedlandet begränsas av Gripsholms-
viken i norr och E 20-sträckningen i söder. I väster 
omfattas viken vid Bergåsa med den gamla Eskilstuna - 
Södertäljejärnvägen och Svealandsbanan i sydväst. 
I öster sträcker sig planområdet fram till gränsen mot 
Nykvarns kommun. Frågan om sammanhållen cykelled kan komma att 
beröra en del av Nykvarns kommun och bör lösas gemensamt på bästa 
sätt. 
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”En hållbar utveckling tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighe-
ter att tillgodose sina behov.”
Ur Brundtlandsrapporten 1987

Förutsättningar
2 Hållbar utveckling
De stora miljöproblemen ska i Sverige vara lösta år 2020 och arbetet 
för att nå en hållbar utveckling måste ske på alla olika nivåer i 
samhället och genom fl era olika arbetsfält såsom politik, ekonomi, 
teknik, organisation, livsmönster och sociala förhållanden. Den 
fysiska planeringen är av stor vikt i detta sammanhang, samtidigt 
är det angeläget med ett aktivt samspel mellan fysisk planering och 
andra styrmedel för att planeringen ska få ett genomslag i praktiken. 
Det krävs ett synsätt där man betraktar helheter istället för isolerade 
lösningar och där strävan mot det hållbara samhället ges en central 
plats i planeringen. 

Riksdagen har antagit mål för kvalitén på miljön inom 
sexton områden som beskriver vad som ska uppnås. (Se alla 
miljökvalitetsmålen under kapitlet Riksintressen och andra allmänna 
intressen) Särskilt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö berör den 
kommunala översiktsplaneringen.

De tre övergripande miljömålsfrågorna som på olika sätt inbegrips i 
miljökvalitesmålen är:  

• Kulturmiljö
• Hälsa 
• Fysisk planering och hushållning med mark, vatten samt 

byggnader.

Tre strategier ska vara vägledande i arbetet med miljökvalitetsmålen:

• En strategi för eff ektivare energianvändning och transporter för 
att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna 

• En strategi för gift fria och resurssnåla kretslopp, som innefattar 
en miljöorienterad produktpolitik, för att skapa energi- och 
materialsnåla kretslopp och för att minska de diff usa utsläppen 
av miljögift er 

• En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd 
miljö för ökad hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljö 
och människors hälsa, för god hushållning med mark och 
vatten samt miljöanpassad fysisk planering och hållbar 
bebyggelsestruktur.

Kommunens hållbarhetsarbete
Kommunerna har ett övergripande ansvar för att anpassa 
miljökvalitetsmålen lokalt. I Strängnäs kommuns miljöpolicy som 
antogs av kommunfullmäktige 2003-02-24, framgår att kommunen ska 
låta den ekologiska, ekonomiska, demokratiska, sociala och kulturella 
utvecklingen gå hand i hand i en strävan att uppnå ett hållbart 
samhälle.

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

Vidare så skall enligt miljöpolicyn miljöaspekterna alltid vägas in i 

”Städer och tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö och fungera 
för alla och bidra till förbättring av 
den regionala och globala miljön. 
Natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och 
energi och andra naturresurser 
främjas.”
Nationellt miljömål ”God bebyggd miljö”

Läs mer på www.regeringen.se
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det dagliga kommunala arbetet vid upphandling av tjänster och varor, 
vid beslut och planering och vid förvaltning av kommunens marker, 
fastigheter och kapital.

Bärkraftig planering för Hedlandet
Ställningstagande i sådana planfrågor som bebyggelsens täthet och 
struktur, kretsloppet mellan stad och land, hur verksamheter och 
arbetsplatser fördelas, grön- och vattenstrukturer, trafi kfl öden och 
infrastruktur etc. har betydelse för hur bärkraft igt och ekologiskt 
hållbart ett samhälle blir i verkligheten. 
En grundförutsättning vid lokalisering av ny bebyggelse 
är att den bör planeras med hänsyn tagen till befi ntlig social och 
teknisk infrastruktur, att den ska nyttja den för ändamålet mest 
lämpliga marken och att bebyggelsen ska lokaliseras riktigt både i 
makro- och mikroskalan och utgå från platsens lokala förutsättningar.

Nedanstående s.k. värderos illustrerar riktningen för den 
fördjupade översiktsplaneringen för Hedlandet med utgångspunkt från 
svagheterna och styrkorna i nuläget.

I de yttre ändarna på cirkeldiagrammets radier finns den fysiska strukturens olika huvudaspekter angivna. Alla aspekter bör ha en god 
förekomst i ett långsiktigt bärkraftigt samhälle, vilket i så fall resulterar i en samlad rosliknande form. Punkternas lägen på radierna 
fungerar som indikatorer: Sämsta värdet är i cirkelns mitt, det bästa är i periferin. Bildens streckade linjer visar var planförslaget lägger 
tyngdpunkten för utvecklingen av Hedlandet.
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3 Kommunala mål
Vision för Strängnäs kommun 
Den 6 mars 2006 antog kommunstyrelsen Vision för Strängnäs 
kommun år 2020 som en målbild för vad vi vill uppnå.
 Formuleringen lyder:

Strängnäs kommun är ett komplett samhälle. Här erbjuds ett 
attraktivt boende där det bästa av den moderna staden, den 
genuina småstaden och den levande landsbygden förenas med 
närheten till Mälaren. En god befolkningstillväxt ger underlag 
för heltäckande kommersiell och off entlig service där omsorgen 
om den enskilde kommuninvånarens välfärd och trygghet står i 
centrum.
Genom goda kommunikationer förenas närheten till Stockholm 
med tillgång till rika naturupplevelser och småstadens charm. En 
väl utbyggd infrastruktur understryker kommunens strategiska 
läge i hjärtat av Mälardalen.
 Genom ett rikt varierat näringsliv, där bioteknisk och 
högteknologiskt kvalifi cerad produktion, avancerad 
logistikverksamhet och blomstrande småföretagande är viktiga 
inslag, fi nns god tillgång till arbete på hemmaplan.
Ett rikt utbud av kvalifi cerad gymnasie- och yrkesutbildning i nära 
samverkan med näringslivet gör Strängnäs konkurrenskraft igt och 
attraktivt för studerande långt utanför Strängnäs gränser. 
I Strängnäs kommun innefattar det goda livet rika möjligheter till 
framgång på egna villkor, delaktighet i samhällets utveck ling och 
deltagande i ett mångfacetterat kultur- och fritidsliv.

Strategisk plan 
I styrdokument som ”Strategisk Plan 2009-2011 med mål och budget 
2009” och även ”Strategisk Plan 2011-2014” preciseras några av de mål 
och riktlinjer som är grunden för denna plan (FÖP) och fungerar som 
förutsättningar. 
Det framgår bland annat att: 

• Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att 
människor vill bo och verka här.

• Strängnäs ligger i en region med mycket stark befolknings- 
utveckling. Antalet invånare har i genomsnitt ökat med 
300 per år sedan 1985. Befolkningstillväxten innebär att 
kommunen stärks genom att infl yttarna tillför inkomster, vilket 
ger ökad köpkraft , växande lokal sysselsättning, förbättrat 
rekryteringsunderlag för näringslivet och en mer komplett 
service för företag och medborgare i allmänhet. Kommunen 
bejakar därför befolkningstillväxten och har satt som mål att 
Strängnäs ska ha 40000 invånare år 2020. Siff rorna ligger 
i linje med den prognos som regeringens långtidsutredning 
kommit fram till, men för att nå målet behövs en högre 
befolkningsökning än hittills, från år 2012.

• Bostadsbyggandet - därmed också den kommersiella 
och kommunala servicen - måste öka för att ta tillvara 
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regionens tillväxtpotential i syft e att utveckla Strängnäs till 
ett komplett samhälle. Kommunens tillväxt ska i första 
hand ske i och i anslutning till de befi ntliga tätorterna så 
att kommunikationer och infrastruktur kan utvecklas på ett 
långsiktigt hållbart sätt.

• Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och 
genom samarbete med företagare och andra aktörer minska sin 
klimatpåverkan.

• En god förvaltning och hushållning med resurserna kräver 
en långsiktig strategi för tillväxten som gör det möjligt 
att samtidigt bevara och utveckla befi ntliga kvalitéer i 
levnadsmiljön i kommunen. Det kan t.ex. handla om vackra 
naturomgivningar, miljöer av kulturhistoriskt värde eller 
socialt betydelsefulla miljöer. Bebyggelseutvecklingen bör 
ske med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Genom en 
förutseende planering av den fysiska miljön undviks framtida 
miljöproblem.

• Siktet är ett varierat utbud av bostäder såväl vad gäller 
storlek, upplåtelseform som lokalisering. Ett boende på 
landsbygden ingår som en del av det varierade utbud av 
bostadsalternativ kommunen vill kunna erbjuda. Kommunen 
ska arbeta för en allsidig bebyggelse av villor, bostadsrätter och 
hyresrätter i alla kommundelar.

• Kommunen strävar eft er att erbjuda god service och god 
planberedskap för företagsverksamhet. Företagande och 
initiativkraft  ska ha stöd i den fysiska planeringen, även 
företagande i den lilla skalan och på landsbygden. Med ett 
diversifi erat näringsliv följer ett rikt och varierat utbud av 
arbetstillfällen vilket är viktigt för ett komplett samhälle.

4 Tillkommande planerings-
förutsättningar
Översiktsplaneringen redovisar hur mark- och vattenområden ska 
användas i kommunen och redovisar hur de allmänna intressena ska 
tillgodoses. De allmänna intressena beskrivs längre fram i kapitlet 
”Riksintressen och andra allmänna intressen”. Hur de tillgodoses mer 
specifi kt i planen beskrivs i kapitlet Planbeskrivning. Flera viktiga 
planeringsförutsättningar, som bör vägas in i fördjupningen av 
översiktsplanen, har tillkommit de senaste åren. Dessa beskrivs nedan.

Utbyggnad av fjärrvärme 
Utbyggnaden av fj ärrvärmenätet är ett pågående projekt i kommunen 
genom SEVAB Strängnäs Energi AB. Därmed är också en lokalisering 
av ytterligare ett biobränseeldat fj ärrvärmeverk aktuellt. I Fördjupning 
av översiktsplanen för Mariefred–Läggesta redovisas alternativa 
lägen för ett sådant fj ärrvärmeverk. Under våren 2009 har ett nytt 
kraft värmeverk färdigställts i Storängens industriområde, Strängnäs. 
Kraft värmeverket är en stor och långsiktig miljösatsning som genom 
biobränsleeldning förser Strängnäs företag och invånare med både 
elektricitet och fj ärrvärme. 
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Strängnäsprojektet 
Strängnäsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Stockholm Vatten, 
Strängnäs kommun och Ekerö kommun om dricksvattenförsörjning. 
2006-06-05 tecknade Strängnäs kommun och Ekerö kommun 
avtal med Stockholm Vatten angående köp av dricksvatten. 
Stockholm Vatten tar sitt vatten från Mälaren. Från och med början 
av 2009 levereras strängnäsbornas dricksvatten från Norsborgs 
vattenverk via en ca 3 mil lång ledning på botten av Mälaren och 
leveransvolymen blir drygt 4 miljoner m³ per år. Som en följd av den 
förändrade vattenförsörjningen förstärker Strängnäs Vatten nätet vid 
Gorsingeholms vattenverk. Om distributionsproblem skulle uppstå 
kommer detta att användas som reservvattenverk. 

Förbättringar Svealandsbanan 
Det stora antalet tågpendlare i regionen har lett till behov av förbättrad 
punktlighet och ökad turtäthet i tågtrafi ken. Trafi kverket har under 
senare år genomfört förbättringsarbeten längs Svealandsbanan genom 
anläggande av mötesspår och dubbelspår. Mötesspår i Almnäs, 
Grundbro och Barva och dubbelspåret Nykvarn – Ryssjöbrink byggdes 
under åren 2008 – 2010. Nytt resecentrum och 8 km långt dubbelspår 
byggs i Strängnäs med inriktning att vara klart 2017 när Citybanan i 
Stockholm ska vara färdig.

Planering och byggande i närområdet
Planering och byggande runt Läggesta station fortskrider och 

ett stort antal småhus och villor är redan färdigställda närmast 
Marielundsviken bl.a. vid Marielund och Jagbackens nordöstra del. För 
området norr om väg 223, Läggesta – Södra Årby, fortgår planering.

Utvecklingen av Läggesta med stationsområde kommer för Hedlan-
dets invånare innebära gång- och cykelavstånd till centrum- och 
servicefunktioner som skola, förskola, livsmedelsbutik och annan 
handels- och kontorsverksamhet. Färdigbyggt kommer området söder 
om väg 223 att innehålla ca 450 bostäder. Planeringen för området 
norr om samma väg innebär upp till 1000 bostäder och ca 3000 
invånare.

I Hedlandet-området har ett några detaljplaner antagits av 
Plan- och byggnämnden sedan de anpassats till de övergripande 
intentionerna med denna FÖP: 
Södra skogen 1:43, (Hedlandet öst)bostäder, laga kraft  2008-05-07
Södra skogen 1:43, (Lotorps Udde) bostäder, laga kraft  2012-02-29
Stora Sundby 4:3, (Södra Skogen) verksamheter, 2013-01-07
Lotorp 1:6, 1:7 (Sanpoint) bostäder och verksamheter, laga kraft    
2011-05-20

Överlåtelse av järnvägsfastigheter
Strängnäs kommun har genom beslut i Kommunfullmäktige 2005-

12-12 godkänt att järnvägsfastigheterna Gertre 3:1 och Hedlandet 1:1 
överlåts till ÖSIJ (Östra Södermanlands Järnväg) sedan kommunen 
köpt dessa för en symbolisk summa av Banverket. Överlåtelsen 
hade förbehållet att ett nyttjanderättsavtal tecknades på 50 år 
mellan kommunen och ÖSIJ. Att ÖSIJ står som ägare för nämnda 
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järnvägsfastigheter och ämnar bedriva museijärnvägstrafi k samtidigt 
som banvallen nyttjas för ledningsdragning och en gång- och cykelväg 
är nu en av utgångspunkterna för fördjupning av översiktsplanen för 
Hedlandet.

5 Analys av nuläget
Befolkningsutveckling 
Hedlandet räknas som tätortsnära landsbygd och ingår i Mariefreds 
kommundel. De närmaste tätorterna Åkers Styckebruk och Mariefred 
ligger på bekvämt cykelavstånd. Läggesta station ligger mitt emellan, 
inom ett för fl ertalet invånare rimligt promenadavstånd (3,5 km 
från centrala Hedlandet). Arean för området är ca 9,5 km². Antalet 
invånare på Hedlandet (FÖP-området) är ca 200 om man bara 
räknar fastboende, vilket innebär drygt 21 invånare per km². Som 
jämförelse har hela Strängnäs kommun drygt 31000 invånare och 
en befolkningstäthet på 42 invånare per km². I genomsnitt bor 2,3 
invånare per hushåll utanför tätort i Strängnäs kommun.

Befolkningen i Strängnäs kommun ökar sedan 20 år tillbaka 
med i genomsnitt 300 invånare per år. Inom kommunen är antalet 
infl yttningar, i absoluta tal, störst till Strängnäs stad, som mellan 1985 
och 2004 ökade med i genomsnitt 152 invånare per år eller totalt ca 
23 %. Kommundelen Mariefred har relativt sett ökat  invånarantal 
mest, ca 39 %, under samma 20-årsperiod. Förklaringen till att 
Mariefred med omland är så eft ertraktat att fl ytta till anses vara dels 
ett geografi skt lämpligt läge för arbetspendling till Stockholm och 
Södertälje (Svealandsbanan med stationer i Läggesta och Strängnäs 
stad invigdes juni 1997 och motorvägen E20 i oktober 2004) och 
dels de kvalitéer som Mariefred med omgivningar kan erbjuda som 
boendemiljö.

Invånarstatistiken för Strängnäs visar på befolkning över 
riksgenomsnittet i åldrarna 10-20 år, 40-45 år och 55-65 år. Däremot 
fi nns ett underskott på 20 till 30-årngar, vilka kan antas söka 
sig till större städer för högre utbildning och ett större utbud av 
karriärsmöjligheter. Det fi nns inget som tyder på att Hedlandet skulle 
avvika från den statistiken. 

Ett tydligt fl yttmönster är att unga högutbildade familjer med 
barn från Stockholms län fl yttar in i kommunens östra delar, främst 
Mariefred, för att senare, när barnen blir lite större fl ytta in till 
Strängnäs stad.

Av Hedlandets invånare pendlade ca 50 personer (2004) till arbetet 
utanför Strängnäs kommun, dvs. mer än hälft en av de 92 personer som 
då var förvärvsarbetande. Fördelningen på olika yrkeskategorier var 
46% arbetare, 35% tjänstemän, samt 19% företagare.

Ägoförhållanden och boendeform
Det fi nns inom området ca 200 fastigheter. Kommunen äger en mindre 
del som översatt i ytenheter motsvarar ca 3 % av området. Resten, ca 
97 %  har enskilda fastighetsägare. 

Boendeformen på Hedlandet är till till allra största delen enskilt 
ägda friliggande hus, gårdar eller torp avsedda för ett hushåll. 
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Tomterna är stora. En vanlig storlek för bostadshus utan jordbruk är 
mellan 1500 och 3500 m². En stor del av bostäderna, ca 50 %, bebos 
endast sommartid, men det är vanligt att inreda fritidshus till året-
runt-bostäder. Om man antar 2,3 inv./hushåll och 200 fastboende 
invånare ger mellan 80 och 90 året-runt-hushåll.

Bostadsmarknad
Eft ersom många önskar bo i hus på Hedlandet har under de senare 
åren inkommit en rad förfrågningar från fastighetsägare som vill 
stycka av tomter för exploatering. Det relativt lite exploaterade 
Hedlandet – med sin idylliska, lite avsides liggande prägel – som ändå 
ligger så bra till för arbetspendling, gör att området är eft erfrågat för 
boende. Det är i första hand enskilda hus på egen tomt som är av 
intresse.

Företagande och verksamhet
Hygienartikelsfabriken Sanpoint på fastigheten Lotorp 1:6 och 1:7 är 
nedlagd sedan 2005. Nuvarande ägare vill bygga bostäder varvat med 
verksamheter på området. AB Stjernqvist Metallfabrik upphörde 1983. 
Idag drivs på samma tomt, Hedlandet 1:56, handelsverksamhet i form 
av Lågprisvaruhuset Hedlandet AB. I fastigheten Lotorp 1:18 fi nns en 
svets- och maskinmontageverkstad.

I övrigt fi nns näringsverksamhet i form av jordbruk och skogsbruk. 
Hästhållning förekommer på ett antal fastigheter, bl.a. Hedlandet 1:33, 
Hedlandet 1:38 och Södra skogen 1:47. Vid ett fl ertal andra fastigheter 
har man tidigare haft  hästar alternativt nyligen lagt in förfrågan om 
hästhållning. Det fi nns även ett livaktigt föreningsliv och åtskilliga 
mindre enmansföretag. 

Trafi ksituationen på vägarna 
Hedlandavägen och Ralsborgsvägen är de två huvudvägarna till 

Uppskattning av framtida bostadsbyggande i Mariefred
Hustyp Upplåtelseform 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Flerbostadshus Bostadsrätt 4 29 30 58 40 30 30 30 20
Flerbostadshus Hyresrätt 29 30 20 10 8 8 8
Flerbostadshus Bostadsrätt/hyresrätt
Villa äganderätt 13 13 16 18 24 35 30 34 37 41
Villa bostadsrätt 4 3
Radhus äganderätt 6 5 10 27 18 19
Villa/radhus äganderätt 19 10 10
Villa/radhus/flerbostadshus äganderätt 21 5 10 20 20 10
Villa/radhus/flerbostadshus äganderätt/bostadsrätt 50 50 50 50 50 50
Summa samtliga 13 27 101 109 189 168 139 142 145 129

Befolkningsutveckling i Mariefred, prognos beräknad 2013-04-25/2013-08-28
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centrala Hedlandet där Lågprisvaruhuset ligger. Hedlandavägen  
följer strandlinjen mot Gripsholmsviken. Den ansluter i väster 
till väg 990 vid Bergåsa och når i öster centrala Hedlandet. 
Vägen är underdimensionerad för det trafi kfl öde som fi nns idag.   
Trafi kmängden på Hedlandavägen är ca 280 fordon/dygn (2007) 
Hastigheten är satt till  70 km/h. Vägen är som smal knappt 4 
meter och det saknas vägren. Renodlad gång- och cykelväg saknas. 
Länstrafi kens linje 642 trafi kerar Hedlandavägen med mellan tre och 
fyra turer under skoldagar. Hedlandavägen ägs av Strängnäs kommun. 
Väghållningen sköts av Vägverket. Hedlandavägen kan inte påföras 
mera trafi k. Trafi ksituationen är idag otillfredsställande. 

Ralsborgsvägen, väg 987, leder från Ralsborg i söder till centrala 
Hedlandet i norr. Den är bredare ca 6 meter och har bättre kapacitet 
att klara nuvarande trafi kmängd uppmätt till ca 230 fordon/dygn. 
Ralsborgsvägen ägs av Strängnäs kommun fram till och med 
avtagsvägen till Nybygget i södra delen av Hedlandet. Vägverket är 
väghållare.

Hedlanda Gårdsväg som utgår från Ralsborgsvägen, passerar norr 
om handelshuset och för vidare österut. Vid Annero/Ekbacka upphör 
vägen att vara kommunägd och blir enskild. Vägverket är väghållare 
för den kommunägda delen. Underhållet av enskilt ägda vägar sköts av 
vägföreningar. Hedlanda gårdsväg är en grusväg och den är lika smal 
som Hedlandavägen. Sträckan upplevs inte som lika problematisk som 
Hedlandavägen eft ersom den inte är lika trafi kerad. Trafi kfl ödet är 
uppmätt till drygt 30 fordon/dygn.

Vid tillkomsten av fl er bostäder kommer trafi kmängden att öka och 
därmed ökar också behovet att åtgärda problemen. 

På Hedlandet har det tidigare helt saknats cykelleder i riktning 
mot de näraliggande tätorterna Mariefred, Taxinge, Åkers styckebruk 
och Läggesta och den service och kultur som där kan erbjudas. 
Från Läggesta fi nns idag en separat gång- och cykelväg (GC-väg) 
längs ena sidan av Mariefredsvägen in till Mariefred. Även utmed 
vägen från Läggesta till Åkers Styckebruk fi nns en separat GC-väg 
som ansluter till Forsavägen. En ny GC-väg längs med och norr om 
den gamla järnvägen anlades under 2009 mellan järnvägsbron vid 
Marielundsviken (Läggesta) och Fäbodhagen på Hedlandet. På så sätt 
förbinds de centrala delarna av Hedlandet med befi ntliga vägar för 
gående och cyklister mot Mariefred och Åkers Styckebruk. 

Kollektivtrafi ken
Arbetspendlingen har ökat kraft igt sedan Svealandsbanan byggdes 
1997 och utbyggnad av spåren för att förbättra kapaciteten och öka 
turtätheten pågår. Järnvägstrafi ken väntas inom en tioårsperiod  öka 
med 50% till uppemot 50 - 60 tåg /dygn, enligt aktuella (2013) planer 
för utveckling av Mälartrafi ken. Från 2010 förstärker Strängnäs 
kommun också busstrafi ken Strängnäs - Läggesta  - Södertälje, främst 
för att tillmötesgå behov vid de stora arbetsplatserna i Södertälje. 
Kollektivtrafi ken inom Hedlandet  är i nuläget begränsad till 
Länstrafi kens linje 642. Turerna är anpassade till skolungdomars 
behov och kör endast under grundskolans läsdagar, tidig morgon 
och eft ermiddag. Kompletteringstrafi k kan beställas av taxi fram till 

Smalt vägavsnitt längs Hedlandavägen
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närmstaste busslinje vid Läggesta station.

Museijärnvägen
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSIJ) är en ideell 
förening som under sommarsäsongen bedriver järnvägstrafi k med 
ångloksdragna tåg mellan järnvägsstationen i Mariefred och hamnen 
samt mellan Mariefred och Läggesta  nedre station. Söder om viken 
trafi kerades spåren fram till hösten 2008 av dieseldriven rälsbuss mel-
lan Läggesta och Taxinge Näsby station. Enligt ÖSLJ transporteras 
årligen c:a 25000 passagerare/turister inom kommunen.

ÖSIJ äger sedan hösten 2008 spårområdet och har bytt ut den 
normalspåriga järnvägen mot smalspårig för ångloksdrivna tåg på 
linjen Läggesta - Taxinge Näsby. Man vill kunna erbjuda resenärer och 
turister museiturer på den gamla sortens smalspåriga (600 mm) räls. 

För att kunna tillåta trafi kering med koleldade ånglok har Strängnäs 
kommun ställt som krav att en miljökonsekvensanalys framtagen 
av oberoende företag kan visa att ingen hälsofara föreligger. Det 
holländska riksinstitutet för folkhälsa och miljö har 2002 mätt 
utsläpp från koleldade ånglok. Svenska Miljöinstitutet IVL:s analys 
visar att ÖSIJ:s utsläpp blir en bråkdel av de holländska värdena, 
som i sig ligger långt under de aktuella normvärdena för hälsofarliga 
utsläpp.  Strängnäs kommun har godtagit miljökonsekvensanalysen 
som underlag för att konstatera att ingen hälsorisk föreligger som 
konsekvens av ÖSIJ:s koleldade ånglok.

Kommunal och kommersiell service
På Hedlandet saknas samhällelig och kommersiell service i omedelbar 
närhet. Ingen livsmedelsbutik fi nns, men ett lågprisvaruhus med bl.a. 
kläder, husgeråd och verk-tyg ligger centralt i området och besöks av 
tillresande från hela kommunen. 

De närmaste skolorna för närvarande ligger i Åkers styckebruk 
och Mariefred. Dock har beslut fattats om detaljplaner i Läggesta 
där tomtmark reserverats för både förskola och på längre sikt skola i 
årskurserna 1-9. Planerna omfattar också andra centrumfunktioner 
som handel och service.

Vatten och avlopp 
Spillvatten- och dagvattenhanteringen är otillfredsställande och måste 
få en långsiktigt hållbar lösning. Dricksvattnet i vissa brunnar är 
otjänligt.
Tillgång till rent vatten
Dricksvattnet som levereras via sjöledningen från Norsborg når 
vid Toresund den ringmatningsledning som binder samman 
vattenförsörjningen i Stallarholmen, Mariefred, Åkers styckebruk 
och Strängnäs.  Endast en liten del av bebyggelsen på Hedlandet är 
sammankopplade med detta system.

Huvudparten av Hedlandets bostäder försörjs med vatten 
från enskilda brunnar. De hedlandetbor i hus som är anslutna 
till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp får sitt 
dricksvatten via en sjöledning från Mariefred som på den södra sidan 

Museitåg i Läggesta

Busslinje 642
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om Gripsholmsviken ansluts till den kommunala fastigheten Strängnäs 
Hedlandet 1:52. Uppemot fyrtio fastigheter är anslutna idag, inklusive 
fastigheterna inom fritidshusområdet Sjöbygget.

Spillvatten
Spillvattnet, det använda vattnet från diskhoar, toaletter, dusch/ bad 
och industrier, som är anslutet till kommunalt verksamhetsområde 
samlas upp och leds med hjälp av en pumpstation över 
Gripsholmsviken till Ärnäs reningsverk i Mariefred. 

VA-anläggningens kapacitet klarar en utbyggnad på upp till ca 
40 bostäder. Om antalet bostäder för verksamhetsområdet blir fl er 
än så, krävs enligt Strängnäs Vatten (Översiktlig VA-utredning för 
området Hedlandet, Mariefred, dec. 2006) att både ledningen för 
tryckspillvatten och ledningen för renvatten över sjön blir grövre. 

Idag har de fl esta bostäderna i området egna system för spillvattnet. 
Oft a är det äldre typer av markbäddsinfi ltration som inte når upp till 
dagens krav. Påtaglig risk fi nns att orent vatten läcker ut i Mälaren, 
speciellt från de lägst liggande tomterna nära strandlinjen. I en strävan 
att förbättra vattenmiljön, bl.a. genom att bygga ut det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp, har beslut fattats om att 
förbereda för detta genom att lägga ner VA-ledningar, el-kraft ledningar 
och rör för bredband i museijärnvägens banvall. Arbetet med 
ledningsdragningar mellan fastigheten Lotorp 1:6 och Strängnäs 
Hedlandet 1:52, genomfördes under hösten och vintern 2008/2009.

Dagvatten
Det regn- och smältvatten som samlas upp från tak och hårdgjorda 
ytor kallas för dagvatten. Dagvatten från parkeringsytor och vägar 
behöver renas innan det rinner ut i Mälaren. Stora vattenmängder 
kan behöva fördröjas och ges möjlighet till infi ltrering i marken innan 
det resterande rinner vidare i diken och bäckar. Metoder att fördröja 
vattnets väg till Mälaren bör studeras för hela området. (Se vidare i 
Grönplan B2 Hedlandet)

Förorenad mark
Stjernsquists f d metallfabrik
Enstaka provtagningar (2005) har visat att grundvattnet på några 
ställen i omgivningarna av Hedlandets lågprisvaruhus innehåller 
för höga värden av klorerade lösningsmedel, bl.a. Trikloretylen. 
Trikloretylen är ett lösningsmedel som är tyngre än vatten och 
dessutom lösligt i vatten. Det antas vara föroreningar från tidigare 
metallfabrik där handelshuset Hedlandet idag har sin verksamhet. Av 
den anledningen har miljönämnden beslutat om särskilda restriktioner 
inom ett visst område runt nuvarande handelshus. (se illustration) 
Befi ntliga grundvattentäkter får ej nyttjas och inga nya får etableras. 
Ej heller tillåts att borra för bergvärmeuttag. Nya byggnader ska som 
extra försiktighetsåtgärd förses med tät grundläggning för att förhindra 
eventuell inträngning av gas från mark och grundvatten. 

Utredningsarbete har genomförts i fl era steg som sammanfattades 
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och färdigställdes i dokumentet Huvudstudie Stjernqvist f d 
metallfabrik, Hedlandet under början av 2010 av Niras Johan Helldén 
AB. Rapporten redovisar bla föroreningssituationen och hur en 
eventuell sanering kan genomföras.

Undersökningar har påvisat föroreningar av främst koppar, krom, 
zink och organiska lösningsmedel. Metallföroreningarna är ytliga 
och fl äckvis förekommande, dels längs den nord-östra grusvägen 
ned mot Mälaren på den obebyggda fastigheten Hedlandet 1:52, dels 
på de f d industritomterna Hedlandet 1:26 och 1:56. Lösningsmedel 
har konstaterats vid fem s k hot spots. Från dessa områden har 
föroreningarna spridit sig i en nordostlig och en nordvästlig riktning. 

Olika åtgärdsalternativ är tänkbara. Metaller schaktas bort. För 
lösningsmedel är förångnining och uppsamling av föroreningar 
på plats en alternativ metod. För föroreningsområden föreslås 

två olika metoder, dels nedbrytning genom att gynnsamma 
nedbrytningsförhållanden skapas, dels uppumpning och rening av 
förorenat grundvatten. Den uppskattade saneringskostnaden varierar 
stort beroende på osäkerheten om föroreningarnas avgränsning.

Ansökan om statliga bidrag för sanering har lämnats till 
Länstyrelsen våren 2012 och omarbetats 2013. Omfattningen av en 
sanering kan variera beroende på avsedd markanvändning. Mer 
långtgående krav ställs på sanering av mark som ska användas för 
bostadsändamål än för handel och industri. Kommunstyrelsen ska 
också utifrån riskvärdering besluta om vilka åtgärdsalternativ som ska 

Restriktionsområde centrala Hedlandet
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väljas. Saneringen genomförs förutsatt att statliga bidrag erhålls. 
Då föroreningsutbredningen inte är helt kartlagd behövs en  
förprojektering som ett första steg i saneringen. Teknik- och 
servicekontoret handhar inlämnande av bidragsansökan, upp-
handling av förprojektering och saneringsåtgärder samt redovisning av 
saneringsprojektet.
I eft erföljande detaljplanering samordnas kommunens 
planeringsprocess enligt Plan- och bygglagen med den process som 
hanteras av kommunens miljöansvariga. Om detaljplaneringen 
förutsätter ytterligare eft erbehandling av mark och vatten för den 
markanvändning som planen möjliggör, bör nödvändiga åtgärder 
regleras i civilrättsliga avtal mellan kommun och aktuell markägare 
och exploatör. Innebörden av avtalen med exploatör och markägare 
bör gälla som förutsättning för detaljplanens genomförande. 

Andra förorenade områden
Andra delar inom Hedlandet där förorenad mark kan fi nnas är 
vid maskinverkstaden intill före detta Lotorps skola. Vid den 
nedlagda Sanpointfabriken gjordes markundersökning (enligt MIFO 
2-metoden) i samband med detaljplanering, föroreningshalterna 
i marken visade sig vara låga och understeg riktvärden för 
bostadsexploatering.

Avfallshantering
Avfallsanläggningar i Strängnäs kommun är för närvarande
Kvittens återvinningscentral samt Läggesta återvinningscentral. 

Kommunens renhållningsansvar omfattar insamling, transport och 
behandling av hushållsavfall (”sopor”, latrin och slam från enskilda 
slamavskiljare och septitankar). Hushållens farliga avfall ska sorteras 
ut och samlas in separat. Det som inte går till förbränning (60 %) eller 
materialåtervinning (30%) går till biologisk behandling alternativt 
deponi. Återvinning sker dels via bemannade återvinningscentraler  
som i Läggesta eller dels via obemannade återvinningsstationer. 
Boende på Hedlandet kan lämna grovsopor och farligt material på 
återvinningscentralen i Läggesta.

Uppvärmning och elförsörjning
Husen uppvärms till stor del med olja och el, kompletterat med 
vedeldning.

Sedan 2009 produceras både el, värme och ånga eff ektivt och 
miljövänligt i kraft värmeverket i Strängnäs. Kraft värmeverket eldas 
huvudsakligen med förnyelsebara bränslen som returträ eller rester 
från skogsbruket. 

Strängnäs energi AB äger områdets lokala elnät och ansvarar för 
elförsörjningen till invånarna. De lokala ledningarna går idag till 
stora delar som luft ledningar genom skogsområdena i Hedlandet. 
Ett program för att öka leveranssäkerheten i mellanspänningsnätet 
pågår och innebär att en stor del av SEVAB:s luft ledningar kommer att 
ersättas av jordkabel. Man passar också på att byta från 6 kV till 12kV 
i de aktuella ledningarna. Även befi ntligt lokalnät på Hedlandet kan 
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komma att omfattas av dessa planer.
När gång- och cykelstråket byggdes längs museijärnvägen mellan 
Läggesta och Hedlandet drogs tomrör fram i banvallen för ledningar 
för renvatten och spillvatten och även även för framtida elkraft  och 
bredband.

Landskap och natur 
Den överordnade landskapsstrukturen kring Eskilstuna, Strängnäs 
och Mariefred kan avläsas som långa öst – västliga förkastningar 
och sydväst – nordostliga sprickdalar. Topografi , vegetation, 
bebyggelsestruktur, vägar, skala, riktning m.m. samverkar på olika 
karaktäristiska sätt och kan urskiljas som landskapstyper. Landskapet 
kring Gripsholmsviken uppvisar (enligt landskapsanalysen Mälarens 
stränder i Södermanlands län, 2004) två markerade landskapstyper, 
områden med likartad helhetskaraktär. 

Det skogsdominerade mosaiklandskapet
Den största utbredningen har det skogsdominerade mosaiklandskapet 
som inom Hedlandet utgörs av delar av förkastningsryggen 
Mälarmården. Landskapstypen består av ett kuperat, skogsklätt 
platålandskap, svagt sluttande mot söder. Norrut avslutas det abrupt 
i branta förkastningar mot vatten eller slättland. Vegetationen 
är mager till följd av dålig jordmån och sjöarna är följaktligen 
också näringsfattiga. Barrskog täcker den största delen av denna 
landskapstyp. Bebyggelsen består oft a av torp eller fritidshus. 

Småskaligt mosaiklandskap med bebyggelse
Den andra landskapstypen utgörs av småskalig fl ack lerslätt med 
inslag av berg- och moränpartier i form av holmar i åker och äng. Dess 
omväxlande karaktär brukar beskrivas som mosaikartad. Åkerholmar 
och skogsbryn mot den brukade jorden har ett markant inslag av 
lövträd. Torp och mindre gårdar ligger på höjder och längs dalsidor. 
Denna landskapstyp förknippas framförallt med områdena norr och 
öster om Mariefred.

Båda landskapstyperna fi nns representerade på Hedlandet. Den 
förra breder ut sig över större delen av området med höjdpunkter vid 
Lotorpsberget och Lobjörnsberget, men även öster om Ralsborgsvägen 
fi nns ett fl ertal höjder på över 70 meter. Mot Svealandsbanan sänker 
sig platåhöjden sakta för att vid Kvartinge gård bilda en liten ”udde” 
med utsikt söderut över dalen. Österut bildar platån två sänkor, dels 
vid Mörtsjön, dels vid våtmarken söder om Ludvigsberg. Större delen 
av området avvattnas genom vattendrag som rinner norrut mot 
Mälaren, utom vid Nybygget-Ekkullen och Luff arberget söder om väg 
990 där vattendragen rinner söderut mot Kvartinge respektive ner mot 
Marsjön.

Det småskaliga mosaiklandskapet återfi nns i mindre grad vid 
Hedlanda gård, vid Karlsborgs strandområden norr om Hedlandets 
hållplats och även vid Björkdal. 

Skogspartier på Mälarmården
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Geologiska förhållanden
I Grönplanen för Hedlandet beskrivs de geologiska förhållandena 
kortfattat tillsammans med ett utsnitt av jordartskartan från SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökningar) .

Hedlandets karaktär och byggnadskultur
Det ligger i linje med uttalade kommunala mål att på Hedlandet 
behålla och förstärka den eft ertraktade karaktär av småskalig 
landsortsbebyggelse i ett naturskönt förkastningslandskap vid 
Gripsholmsviken. Hur kan bebyggelsen kompletteras utan att 
gemensamma intressen som t.ex. tillgång till strandområden och 
sammanhängande strövområden i skog och mark äventyras?

Med sin närhet till Mälaren, sina vackra kulturmiljöer och många 
spår bakåt till historiens olika skeden, utgör bebyggelsen i landskapet 
fram till idag en sammanhållen och tydligt avläsbar helhet. Denna 
”helhet” består bland annat av en konsekvent bebyggelsestruktur 
där så gott som alla byggnader har en traditionell placering i 
förhållande till huvudväg, topografi , strandlinje och skogs- respektive 
jordbrukslandskap. 

De fl esta hus följer timmerbyggnadstraditionen med torp 
av nätta mått, enkla former och traditionsenliga proportioner. 
Några har sportstugeprägel. En rad hus längs stranden sydväst om 
Karlsborg tillkom kring sekelskift et 1900 och har snarare den tidens 
”sommarvilla” som förebild med sina stora verandor, brutna takfall och 
oft a ljust målad, detaljrik panelbehandling. Bebyggelsens småskalighet 
bryts då och då av med större volymer i form av ladugårdar och 
andra jordbruksbyggnader, väl placerade i kanten av öppna fält, på 
åkerholmar eller i anslutning till övrig gårdsformation.

Även vägstrukturen följer i stort sett ett traditionellt mönster, där 
enskilda vägar till storlek, utformning och materialval underordnar sig 
huvudvägarna. 

När jordlotterna stakades ut till Mariefredsborna i slutet 
av 1700-talet var det viktigt att alla ägare fi ck tillgång till både 
strandremsa och skogspartier, varför indelningarna gjordes i tämligen 
jämnstora, långsmala och nord-sydliga remsor. Dessa tomter har sedan 
gradvis bebyggts, framförallt längs strandlinjen. Smågårdar byggdes 
och åkrar uppodlades allteft ersom behovet uppkom även längre upp 
på mälarmårdplatån. På så sätt har Södra skogens barrskogsmatta 
här och var öppna partier med äng och åkermark där lövträd har 
kunnat etablera sig i brynen. Struktur och ägoförhållanden har alltså 
bidragit till den mosaikartat småskaliga, men skenbart slumpartade 
karaktären av att bit läggs till bit. Varje tillägg, hus, gård har till viss del 
individuella uttryck, men följer ändå ett mönster gemensamt för alla. 
Exempel på sådana småbruk och torp som fi nns kvar är Dammkärr, 
Nybygget, Ludvigsberg, Johannesdal och Sjöstugan. Vissa av torpen 
har fått behålla sitt ursprungliga byggnadsskick med tidstrogna 
detaljer. Vad som utgör en ”sammanhållen helhet” låter sig inte helt 
kort beskrivas, men kan ingå i det attraktionvärde som Hedlandet har 
för både de nuvarande invånarna och för dem som vill fl ytta hit. Det 
är av vikt att vid detaljplaneläggning uppmärksamma och slå vakt om 

Ekonomilänga tillhörande Sjöstugan, 
fint renoverad och inredd till bostad.

Småskaligt mosaiklandskap vid 
Hedlanda gård
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dessa värden.  
Några delar av Hedlandet bör särskilt uppmärksammas för sina 

kulturbyggnader och omgivande odlingsmarker: Områdena kring 
Hedlanda gård och Karlsborg pekas ut som regionalt intresse för 
kulturminnesvården i Södermanlands län och beskrivs närmare under 
avsnittet Riksintressen och andra allmänna intressen.

Samband med omlandet
Hedlandet är med sin infrastruktur geografi skt väl kopplat till större 
trafi kleder som Svealandsbanan med station i Läggesta eller Europaväg 
20, vilka snabbt leder till huvudstaden eller andra större urbana noder 
i regionen. Från Läggesta station tar tåget endast 38 minuter till 
Stockholms centralstation. Med bil tar det ca 50 minuter. 

De mer lokala sambanden med omlandet är däremot både 
bristfälliga och avskurna. Med samband menas här både själva 
kommunikationsleden, som utformas utifrån vilken typ av trafi k-
belastning den är tänkt för, och den kontinuerligt rumsskapande 
gestaltningen, som ständigt skift ar beroende på hur leden går ge-
nom vegetation, bebyggelse och öppna landskap. I en ekonomiskt 
begränsande situation är det förmågan att utnyttja befi ntliga ”gratis-
värden” i miljön som avgör hur starka, positiva och omväxlande de 
rumsliga sambanden blir. Kommunikationen lokalt mellan Hedlandets 
olika bebyggelsegrupper och målpunkterna i omlandet – även över 
kommungränsen - behöver underlättas och sambanden behöver 
förbättras fysiskt genom tillskapande av goda miljöer där detta brister.

Identifi erade samband som har brister är mot:
• Taxinge Näsby Gods och Ångbåtsbrygga
• Härnöängens naturreservat
• Kvartinge
• Läggesta värdshus och Sörmlandsleden
• Marsjön
• Läggesta station 

Till Nykvarns kommun leder en smal enskild grusväg. Den kan 
användas som cykelväg mellan Hedlandet och Taxinge. Härnöängens 
naturreservat kan också nås via den vägen.

Kvartinge är en gammal bygd i Ralsborgsvägens södra förlängning 
som skurits av från Hedlandet och Mälaren i och med tillkomsten 
av Svealandsbanan och E20. Här fi nns idag bl.a. försäljning av antika 
möbler och gamla ting. Mellringes ansamling av hus och marker, som 
tidigare fungerade som en länk till Kvartinge, har klyvts i två delar. 
Den förbindelse som återstår är väg 990 som höjer sig på en viadukt 
över motorväg och järnväg. Miljön präglas av trafi kbrus, vägvallar och 
djupa bergsskärningar. 

Befi ntliga grusvägar söder om väg 990, som skulle kunna fungera 
som cykelleder ut i omgivningarna, ligger isolerade och utan förbin-
delse med Hedlandets bostäder eller Sörmlandsleden i sydväst.

Den viktigaste lokala GC-kommunikationen mellan det centrala 
Hedlandet och den framväxande bebyggelsen i Läggesta, där det 
fi nns stationer både för bussar, museijärnväg och Svealandsbana,  
färdigställdes under 2009. 

Hedlandavägen och Hedlanda gårdsväg bjuder på 
flera vackra utblickar mot Gripsholm och 
Mariefred

Torpet Dammkärr med vy över tidigare brukad 
åkermark

Torpet Nybygget
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Besöksnäring, sport, friluftsliv och kulturhistoria
En av områdets stora tillgångar är de rika möjligheterna till friluft sliv. 
Vanliga fritidsaktiviteter är orientering och sportfi ske. Även jakt 
förekommer inom området.

Lite längre bort, några kilometer väster om Hedlandet, passerar 
Sörmlandsleden och Marvikarna ger tillgång till enastående vackra 
kanotleder. Kalla vintrar bjuder Mälaren och mindre sjöar på 
möjligheter för skridskoåkning.

Båtintresset är stort. Ett fl ertal strandtomter mot Gripsholmsviken 
har egna bryggor och på två kommunala tomter Strängnäs Lotorp 
1:12 och Strängnäs Hedlandet 1:17 fi nns bryggor med småbåtsplatser 
även för båtägare i området utan strandtomt. Eft erfrågan är större än 
tillgången. 

I dagsläget fi nns det en ganska liten och stillsam, men allmänt 
tillgänglig badplats vid östra änden av Hedlandet 1:17.

Skönhetsvärdena i natur, jordbrukslandskap och kulturbygd spelar 
stor roll för turistnäringen oavsett om besökaren kommer till fots, 
med cykel, med båt, farandes på museijärnvägen eller med bil. Stora 
Härnöns naturreservat Härnöängen ligger nära. Området har också en 
mängd fornminnen av olika slag, vackra utsiktspunkter och värdefulla 
kulturmiljöer som skulle kunna lyft as fram, informeras om och göras 
mer tillgängliga för allmänheten, på ett lockande och intressant sätt 
genom gestaltningen av omkringmiljön. Närheten till Taxinge Näsby 
gods med restaurang, kafé, utställningar, hästkapplöpningar och 
äventyrsevenemang m.m. är också en tillgång. Många sommarturister 
väljer att ta en helgtur med ångfartyget Maja (S/S Mariefred) mellan 
Mariefred och Taxinge Näsby. ÖSLJ kommer fr.o.m. 2010 att kunna 
erbjuda turer med ångloksdragna tåg på hela sträckan Mariefred - 
Läggesta – Taxinge Näsby. Även cykling och vandring runt viken 
borde kunna bli ett attraktivt alternativ för besökare. Det råder brist 
på små, enkla parkeringsplatser i anslutning till Hedlandavägen för 
bilburna besökare som t.ex. vill söka sig ner till vattnet eller till någon 
utsiktspunkt på Mälarmården.

6 Historik
Nedanstående är hämtat från ”Kulturhistorisk analys av Mariefred, 
Åker, Hedlandet, Läggesta” av ark SAR Ann Mari Westerlind på 
uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län och Strängnäs kommun, 
1992:

Stenålder
Inte förrän under yngre stenålder började åkerbruk och boskapsskötsel 
förekomma. Boplatser och gravar låg vanligtvis på sandjord i anslut-
ning till rullstensåsarna som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. 
Forntidens vägar följde oft a åsarna, t.ex. den gamla vägen från 
Nyköping längs Marietorpsåsen.

Merparten av jord- och stenmaterial i isen, bildade morän, då 
osorterade, skarpkantade block och stenar, grus, mo och mjäla av-
lagrades direkt på berggrunden. Moränen går oft a i dagen och är van- Småbåtsbrygga i ”Logviken”
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ligen skogbevuxen. Strandlinjen låg 50 meter högre upp än idag. På 
Hedlandet har ännu inga fornlämningar eft er stenåldersbosättningar 
påträff ats. 

Bronsålder
Det som nu upplevs som gränsen mellan öppen jordbruksbygd och 
skogbevuxen mark var i stort sett bronsålderns strandlinje, 20 meter 
högre upp än dagens strandlinje. Bronsåldersbosättarna sökte upp 
sluttningar nära stränderna där sedimenten inte var alltför lertunga. 
Längs med vattenfarleden Trosa – Strängnäs låg boplatser och grav-
områden. 

Inga hällristningar, skärvstenshögar, gravfynd eller liknande 
bronsåderslämningar har dock påträff ats på Hedlandet.

Järnålder
Från Järnåldern (vikingatiden) härstammar 
fornborgarna, som oft a byggdes på höga och branta berg. 
Jättebergets fornborg fungerade t.ex. som tillfl yktsort i orostider. 
Byväsendet utvecklades med inägor (åker, äng, bytomt) och utmarker 
för betande djur. De äldsta spåren i Kvartinge och Sättra är från 
järnåldern. 

Strandlinjen, ca 10 meter högre än idag, kan upplevas som 
övergången mot de låglänta, plana delarna av dalgångarna i området 
som ännu odlas eller betas, t ex vid Hedlanda gård.

Svea rike tar form. Utöver kungsgårdarna (Tunagårdar/ Husby-
gårdar) indelas riket i härader och något senare i socknar. Ridvägar 
bildar vägsystem och runstenar blir vanliga.

Missionären Eskil kom i början av 1000-talet till Tuna och 
kristendomen börjar få fäste i Södermanland.

Inga järnålderslämningar eft er bosättningar har påträff ats på 
Hedlandet.

Medeltid
Kyrkan växer sig allt starkare under medeltiden. Flera kyrkor 
uppförs först i natursten och senare i tegel, bl.a. i Kärnbo (ruin invid 
Mariefreds nutida kyrka) redan på 1100-talet. På 1200-talet får 
Strängnäs stadsrättigheter och domkyrkan tas i bruk. 

På 1300-talet kom Magnus Erikssons lands- och stadslagar och 
häradsväsendet inrättades.

Bo Jonsson Grip besitter Näsby gods och låter uppföra borgen 
Gripsholms på 1370-talet. Drottning Margareta och Sten Sture d ä var 
ägare till både Gripsholm och Näsby under 1400-talet. 1472 skänks 
godsen till det nybildade Kartusianklostret Pacis Mariae. 

Läggesta med sitt färjeläge utvecklades som kommunikationspunkt 
i korsningen mellan vattenvägen till Åker och landsvägen Södertälje – 
Strängnäs. 

Vasatid
Gustav Vasa väljs till kung 1523 i Strängnäs den 6:e juni.
Med Gustav Vasa rivs klostret och byggnadsmaterialet används till 
ombyggnadsarbeten på ”vasaborgen” Gripsholm. Hertig karl lät 
genomföra ytterligare ombyggnader. Under medeltid och vasatid 

På väg upp 
till Lotorps-
bergets 
utsiktsplats

Utsikt mot 
nordost från 
Lotorpsberget
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tillhörde marken på Hedlandet kronan, vars boskap gick på 
sommarbete bl a vid Fäbodhagen.
1600-tal
1605 utfärdas stadsprivilegier för Mariefred.
Hertig Karl undertecknar 1590 ett privilegiebrev där större delen av 
Södra Skogen (ungefär nuvarande Hedlandet) tilldelades Mariefred 
Stads borgare för bete, jakt, bär och svampplockning och uttag av 
ved för husbehov. Delar av Hedlandet tillhörde Gripsholm, bl a 
Fäbodhagen. Norra Skogen donerades till Mariefredsborna först 1789.

Vikingatidens vägnät blev stommen till 1600-talets 
landsvägsutbyggnad med gästgiverier, skjutsstationer och milstolpar 
av ek. 1604 byggdes Läggesta bro. 1693 omvandlades Sätra krog 
till Läggesta gästgiveri med hästar. Befolkningsökning, intensivare 
järnhantering och fartygsbyggen tär hårt på ekbeståndet från Gustav 
Vasas tid. Det kronoägda styckebruket vid Åker hade en glansperiod 
under stormaktstiden.

1700 - ca 1850
Invid Gripsholm drevs i början av 1700-talet ett tegelbruk och Åkers 
styckebruk hade sin andra storhetsperiod första hälft en av 1800-talet. 
Samtidigt genomgick landskapet stora förändringar under denna 
period.

Från mitten av 1700-talet och hela 1800-talet företogs 
skift esförrättningar för att öka avkastningen i jordbruket. Kronan 
intresserade sig för skogen och jordbruket och det påbjöds att alléträd 
skulle planteras längs alla vägar, där varje gård fi ck underhållsansvar 
för en bit väg. Än idag fi nns alléer kvar vid Hedlanda gård. Inom 
område för dagens Hedlandet fanns inga byar att reglera eller 
jordlotter att slå samman, men befolkningsökningen tvingade 
också fram hemmansklyvning med torp för nyodlingar. Hedlandets 
skogsmarker, Södra Skogen, som hittills hade brukats samfällt 
av Mariefreds borgare, skift ades 1785 i 37 långsmala lotter med 
tillsammans 85 ägare. 

Bostäder började uppföras inom stadens gamla ägor från slutet av 
1800-talets början och framåt. Hedlanda gård är ett tidigt exempel. 
Inom Fäbodhagen, som lydde under Gripsholm, förekom bosättning 
redan på 1600-talet. En ny huvudbyggnad uppfördes där på 1810-talet. 
Eft er hand byggdes också fl er och fl er småbruk eller torp på Södra 
Skogenägorna, vilka till stor del än idag sätter sin kulturhistoriskt 
intressanta prägel på skogsbygden.

Strandlinjen under Bronsåldern,1800 f Kr-500 e Kr.
Den streckade bågen i mitten något söder om 
strandlinjen är spår efter svallvågor då strandlinjen 
låg ännu högre. Dessa kan skönjas fortfarande idag 
och betraktas som fast fornlämning.
(Bilden är beskuren)
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På 1830-talet startades reguljär ångbåtstrafi k med brygga först vid 
Gripsholm och sedan vid Kölnholmen utanför Mariefred.

1850 – 1950
Vid Laga skift e sprängdes byarna överallt i landet. Man höll 
sig inte längre till gamla byggtraditioner. Smala parhus i sluten 
gårdsbebyggelse ersattes av breda manbyggnader med fl yglade 
byggnader i öppen gårdsformation eft er herrgårdsmönster. Vanligt 
var en och en halv våning med frontespis, glasveranda, sågad och 
oljefärgad panel, lövsågade dekorationer och långt utskjutande 
taksprång. Men småbruken som tillkom på 1880- och 90-talen i Norra 
och Södra Skogen bebyggdes vanligtvis med faluröda enkelhus i en 
våning med vind och en liten ladugård med höskulle i skogs-brynet 
invid en liten åker.

1895 invigdes Norra Södermanlands järnväg mellan Eskilstuna och 
Södertälje med stationer och hållplatser bl a i Läggesta, Hedlandet 
och Taxinge – Näsby. Ett stickspår gick till Mariefred och ett annat till 
Strängnäs. Den drevs fram till 1994, då linjen ersattes med buss till 
dess Svealandsbanan öppnade 1997. Både Läggesta och Mariefred har 
stationshus i tidens typiska schweizerstil.

Med den nya bil- och busstrafi ken ökade behovet av bättre 
landsvägar. 1920 anlades landsvägen mellan Läggesta och Hedlanda 
gård. Utbyggnaden av fritidshus och bostadshus på avstyckade lotter 
längs vägen fortsatte, oft a med mycket små hus. Närmast stranden 
byggdes redan vid sekelskift et sommarvillor med utsikt över slottet och 

Den stuga som enligt sägnen var Karin Månsdotters 
bostad under Erik XIV:s vistelse på Gripsholm.

Södra Skogen med sina långsmala lotter
De svarta fälten är mindre odlingsmarker som 
brutits upp i skogen. (Kartan är beskuren)
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staden.

1950 –
Under 30-talet fanns en plåtverkstad nära Hedlandets hållplats, som 
så småningom övergick till AB Stjernqvist Metallfabrik med ca 200 
anställda. Idag är fabriken nedlagd och tömd på maskiner. Istället 
används lokalerna av Lågprisvaruhuset Hedlandet AB för försäljning 
av kläder, husgeråd, skor, leksaker m.m . Ett annat fabriksområde 
etablerades vid Bergåsa, där sedermera hygienfabriken Sanpoint 
AB bedrev verksamhet fram till 2005. Det har hållits en småskola 
och däreft er lågstadieskola inom fastigheten Lotorp 1:18 fram till 
sextiotalet.

Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSLJ) öppnade 
sin smalspårstrafi k 1966 mellan Läggesta och Mariefred. 1995 tog 
ÖSLJ över Läggesta gamla station, som sedan Svealandsbanan 
öppnade kallas Läggesta Nedre. Mellan1999 och 2009 trafi kerade ÖSLJ 
dessutom sträckan Läggesta - Taxinge med dieseldriven rälsbuss,. 
Denna har numer ersatts med äldre typ av museitåg. 

Selebo Härads karta från 1897 (beskuren) med den 
nya järnvägen inritad.
Hedlandet hörde till Selebo härad och Kärnbo 
socken.

Namn och byggnadsår för ovanstående torp och 
gårdar på Hedlandet är hämtade från Kulturhisto-
risk analys av Mariefred-Åker-Hedlandet och 
Läggesta.

Apelgården 1917, Annero 1936, Bergåsa 1909, 
Björkhaga 1930, Björkhem 1940, Brostugan 1849, 
Bäcka torp 1899, Dammkärr 1814 (tillhörde 
Hedlanda), Ekenäs 1911, Ekkullen 1908, Ekudden 
1896, Elnaborg 1914, Erikberg 1867, Fagervik 
1912, Fjällnäs 1895, Fridhem 1901, Fäbohagen 
(bosättn. på 1600-talet), Hedlanda gård 1780-ta-
let, Ahlberga 1915, Ludvigsberg 1890, Täckham-
mar 1910, Ivarsgården 1897, Johannesdal 1864, 
Karlsborg 1817, Karlsborg arr bostad 1870, 
Kristinelund 1877,
Lindkälla 1887, Lillgården 1909, Hedlandets stn 
1940, Lotorp 1895, Lotorps skola 1895, Lövstalund 
1893, Marieberg 1877, Mellringe 1919, Nybygget 
1814, Peterslund 1857, Ralsborg 1889, Sjöborg 
1921, Sjölund 1866, Sjöstugan 1864, Skalla hage 
1921, Solhöjden 1940, Stenvik 1892, Solvik 1909, 
Sommarro 1910-20, Stockstugan 1938, Vikna 
1914, Ängen 1923, Ängsborg 1891, (Karlshäll 
1915) Ängsborg 1938, Ärnässtugan 1924.
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Lågprisvaruhusets huvudingång, 2011

Del av Fäbodhagen och Lotorp sett från 
Hjorthagen, sommaren 2007
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Planbeskrivning
7 Utbyggnadsstrategier
Riksintresset Mälarens öar och stränder och den omedelbara närvaron 
av byggnadsminnet Gripsholms slott med omgivningar, tvärs över 
Gripsholmsviken, ges utgångspunkter för bebyggelseutveckling på 
Hedlandet. Här fi nns historiska sammanhang lika väl som naturvärden 
och landskapsmässiga värden att förhålla sig till. Strängnäs kommun 
har länge haft  en restriktiv hållning till ny bebyggelse på grund av 
dessa värden, men också på grund av områdets otillräckliga tekniska 
system, begränsad kapacitet på befi ntliga vägar och nödvändigheten av 
en hållbar lösning för vatten- och avloppshanteringen. 

Flera omständigheter i utvecklingen av Mälardalsregionen 
och Strängnäs har gjort att det nu går att se möjligheter och inte 
bara svårigheter med en bostadsutbyggnad. Befolkningstillväxten, 
regionförstoringen avseende bostads- och arbetsmarknaden, 
tillkomsten av Svealandsbanan och inte minst den ökande 
angelägenheten att förbättra vattenkvalitén i Mälaren, är några 
exempel. Strängnäs ska förvaltas och utvecklas genom en långsiktigt 
hållbar strategi. En av de viktigare strategiska besluten som kommunen 
har fattat är att mark på cykelavstånd från järnvägsstationerna i 
kommunen ska utnyttja potentialer för bostadsutveckling. Vad som 
är full potential blir givetvis en bedömningsfråga utifrån det specifi ka 
markområdets betingelser och förutsättningar och som kan utredas 
genom en fördjupning av översiktsplanen. Ett annat viktigt strategiskt 
beslut är att framförallt Strängnäs och Mariefreds stadkärnor och 
andra tätorter ska byggas ut och att det ska ske inifrån och utåt. 
Hedlandet betraktas närmast som ett landsbygdsområde, men med 
närheten till Läggesta station fi nns ur ett regionalt hållbarhetsperpektiv 
starka motiv att pröva en anpassad bebyggelseutveckling. 

I förhållande till gällande översiktsplan från 2002 har denna 
plan kommit fram till en något förändrad bedömning vad gäller 
utbyggnaden i området.  Där översiktsplanen talar om ”enstaka 
kompletteringar av enfamiljshus” eft ersträas här ett samlat grepp och 
med tydligare riktlinjer kan områden för kompletterande bebyggelse 
föreslås medan andra delar blir obebyggda. 

Tidsperspektivet för fördjupning av översiktsplanen för Hedlandet 
uppskattas till 20-25 år.  Vissa delar, som i kartmaterialet benämns 
”Planerat bostadsområde på lång sikt”, har en lägre prioritering och 
är beroende av att andra delar av planen redan har genomförts.  Hur 
många år som avses med lång sikt kan därför inte preciseras utan har 
att göra med utbyggnadstakten i övrigt. 

Behov och avsikter
Genom att öppna för fl er bostäder och därmed fl er invånare ökar 
belastningen på vägarna och åtgärder behövs för att förbättra 
säkerheten och trafi kmiljön som helhet. Befi ntliga vägar behöver 
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rustas upp och kompletteras med nya. Gång- och cykelvägar behöver 
anläggas. 

Fler hus med enskilda avloppssystem skulle utgöra en alltför 
stor miljöbelastning på grundvattnet och därmed Mälarens vatten. 
Framdragandet av kommunalt VA, till vilket nya och befi ntliga 
bostäder ansluter, blir en avgörande förutsättning för nybyggnation. En 
strategi för dagvattnet är en viktig miljöfråga och bör arbetas fram.

Med fl er invånare kommer också en större eft erfrågan på övrig 
infrastruktur som bredband och störningssäker el. Frågan om 
energieff ektiva uppvärmningssystem som är bra ur ett miljöperspektiv 
aktualiseras. 

Det uppstår större sociala behov av gemensamma samlingsplatser 
som torg, kafé, föreningslokal, allmän ”gröning” för bollspel eller 
olika publika evenemang. Även tillgången och kvalitén på allmänna 
badplatser och småbåtsplatser behöver ses över. Möjligheterna måste 
öka för allmänheten att nå och vistas vid strandområderna.

Ny bebyggelse på Hedlandet innebär ökat befolkningsunderlag 
och det bör förberedas för kommersiell och kommunal service i 
planeringen.

Då invånarantalet ökar blir det också mer angeläget att stärka 
den socioekonomiska förankringen i bygden. Det måste fi nnas stöd 
i planen för ett varierat näringsliv att utvecklas, både befi ntlig och 
tillkommande verksamhet ska främjas. Här avses också projekt inom 
natur- och kulturturism, t.ex. som komplement till lantbruk i fortsatt 
verksamhet.

Översikt planerad mark- och vattenanvändning Hedlandet
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Principer för överordnad struktur 
Strategier för den överordnade strukturen och lokaliseringen av ny 
bebyggelse har utarbetats med utgångspunkt i de problem, behov och 
förutsättningar som fi nns.

• Tillkommande bostäder styrs till fyra utpekade noder med 
befi ntlig relativt koncentrerad bebyggelse. Detta för att hålla 
igen på infrastrukturella kostnader och för att kunna erbjuda 
stora sammanhängande områden för friluft sliv.

• Huvudsakligen lokalisera ny bebyggelse på moränmarker 
i skogsområdenas randzoner, så att de öppna landskapen 
i form av åker, äng eller betesmark tillåts kontrastera 
mot skogslandskapen. Dels för att inte förlora avgörande 
attraktionsvärden, dels för att hålla anknytningen till platsens 
jordbrukshistoria levande. 

• Områdets stomme av vägar behålls. Ny bebyggelse måste 
anordnas så att den inte belastar Hedlandavägen med biltrafi k. 
Inga nya tomtutfarter och väganslutningar till Hedlandavägen 
på avsnittet mellan centrala Hedlandet och Lotorp. En ny 
parallell väg kan på sikt medge ytterligare utbyggnad på 
mälarmårdshöjden.

• Ett stort sammanhängande strövområde som idag är obebyggt 
behålls orört, utan ingrepp i form av bebyggelse eller annan 
anläggning. På så sätt fredas skogsområdets fl ora och fauna och 
Hedlandets attraktionskraft  för friluft slivet består. 

• Planen undviker exploatering längs krönet av Mälarmården 
och föreslår en byggbar zon ovanför strandskyddsgränsen och 
huvudsakligen nedanför höjdkurvan +55 m över Mälarens 
vattenyta. Detta för att siluetten av den skogsklädda branten ska 
hålla samman och förbli obruten med hänsyn till riksintressena 
Gripsholm och Mälaren med öar och strandområden. 

• Gemensamt använd och skött mark bör tillkomma för t ex 
bollspel och midsommarfi rande.

• Inga nya bostäder tillkommer inom strandskyddat område.

• Tillgängligheten till Hedlandets skogsmarker säkras genom 
att breda remsor av skogbevuxen naturmark sparas mellan 
hustomterna, så att strövområderna står i förbindelse med de 
allmänna vägarna. Därmed uppnås även syft en att vattnets 
avrinningsvägar från höjden till Mälaren hålls obebyggda och 
kan utnyttjas vid dagvattenplanering. Bebyggelsen bäddas in i 
vegetation och upplevs som förankrad i skogsbranten.

Bostäder där vägar möts
Planen föreslår fyra befi ntliga knutpunkter eller noder av mötande 
vägar dit tillkommande bostäder lokaliseras. Dessa noder har en redan 
etablerad struktur av vägar och bebyggelse kan kompletteras och för-
tätas utan att bryta bebyggelsemönstret. Kompletteringsområdena är 
 Kring det centrala Hedlandet
 Kring Eriksberg/Lotorp
 Kring Ralsborg
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 Kring Hedlanda Gård

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs utbyggnadsförslaget med 
ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet innebär att enstaka 
kompletteringar av hus fortsätter att tillkomma där eft erfrågan är 
störst, i enlighet med kommunens riktlinjer för bostadsbyggande 
utanför utpekade områden, men i övrigt utan samordning eller 
särskild hänsyn till just Hedlandets problematik. 

Det maximalt utbyggda alternativet innebär så stor exploatering 
som är möjlig utan att stora värden går förlorade och förutsätter 
en ny sammanbindande lokal väg söder om och parallellt med 
Hedlandavägen. 

Det måttligt utbyggda scenariet innebär i förhållande till 
maxalternativet en mindre omfattande exploatering framförallt i de 
delar av planen som påverkar trafi ken på Hedlandavägen. Alltför 
begränsad utbyggnad innebär å andra sidan att kommunal VA-
framdragning och allmänna anläggningar blir svåra att motivera 
ekonomiskt. Bedömningen av mängden bostäder som hamnar 
under benämningen ”måttlig” är en uppskattning av den undre 
exploateringsgränsen för vad kommunen anser vara bärkraft ig för de 
relativt stora investeringar som behöver göras i området. 

Typen av bebyggelse som planen syft ar till är huvudsakligen 
fristående hus på naturtomt. Platsens förutsättningar och de allmänna 
intressen som måste beaktas medverkar till att denna byggnadstyp får 
dominera. Där situationen medger det föreslås även andra hustyper 
och möjlighet för andra upplåtelseformer.

Nedan redovisas ett antal områden som föreslås för bostäder och 
verksamheter. De benämningar som används ska betraktas som arbets-
namn tills dess att namnberedningens beslut om gatunamn, ortsnamn 
etc fastställts enligt god ortnamnssed. (Lag om kulturminnen m.m.)

8 Centrala Hedlandet
Bostäder
Ca 130 - 150 bostäder

Kring Karlsborg (KB)
(ca 2,2 ha)
Platsen kring Karlsborg är planmässigt betydelsefull genom sitt 
centrala läge, sin historiska koppling till Gripsholms slott, sitt 
lövträdsbestånd och den allmänt tillgängliga strandzonen. En 
detaljplan över bebyggelse, strandområden och allmänna platser 
behöver tas fram.

Under samråd- och utställningstiden har fl era alternativa 
markområden för utbyggnad funnits. I den nu framtagna 
antagandehandlingen är endast två mindre markområden angivna för 
friliggande småhus.

Området är låglänt, i motsats till barrblandskogen på Mälarmårds-
höjden. I området fi nns berg i dagen och mindre kullar i svag slänt 
ner mot vattnet. Platsen har potential att bli en naturskön park för 
rekreation i nära anslutning till bad och båtplatser, vilket planen 
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föreslår. Den täta och snåriga vegetationen behöver gallras ut 
samtidigt som stora ädelträd, speciellt ekar, tas tillvara. Där fi nns ett 
fl ertal särskilt skyddsvärda träd utpekade av länsstyrelsen. Solbelysta 
gläntor och örtrika ängar tillskapas och uppmuntras genom medvetet 
riktad skötsel för att området ska återfå sin beteskaraktär och bli 
mer användbart för utfl ykter och förströelse. Inför utvecklingen av 
området bör en växtinventering göras och en gallrings-, skötsel- och 
trädkompletteringsplan arbetas fram med avsikten att gynna de för 
denna naturbiotop typiska arter inom fl ora och fauna.

Två markområden för ny bebyggelse föreslås, ett söder om 
Fäbohagen och det andra söder om Karin Månsdotterstugan. 
Bebyggelsen bör uppföras som friliggande småhus gärna med 
tillhörande uthusbyggnader. Tak och fasader bör ha släktskap med 
landsbygdens röda trähus, för att smälta in i landskapet och omgivande 
bebyggelsen.

Grusade promenadstigar bör anläggas som komplement 
och vidareut-veckling av befi ntliga stigar. I väster leder de till 
strandområde som reserveras för bad (utan småbåtsbryggor), i öster 
till befi ntliga och kompletterande bryggor för småbåtar.
Den största delen av åker- och betesmarken norr om järnvägsspåren 
föreslås fortfarande vara obebyggda, att användas antingen som 
hagmark eller som allmänning för olika gemensamma och/eller 
publika ändamål. De öppna fälten delas idag av en smal alléväg som 
är ett viktigt landskapsarkitektoniskt inslag och behålles i planen: Den 
är en tydlig entré till området i riktning mot gården Karlsborg och när 
man rör sig i den förstärks upplevelsen av de öppna fälten. Vägen kan 
vara tillfartsväg till det västra området, men bör få en mötesfi cka för 
mötande trafi k på lämplig plats. Tillfart till området i öster föreslås via 
befi ntlig mot badet vid Logviken.

Inom området fi nns skyddsvärda träd (se Grönplanen, karta 2) och 
befi ntliga lövträddungar ska sparas. Strävan bör vara att låta träd eller 
träddungar bädda in husen, så att de inte framträder annat än glimtvis 
från Mälaren. Här fi nns också befi ntlig gård- och torpbebyggelse av 
kulturhistoriskt intresse samt fornlämningar att förhålla sig varsamt 
till. (se kap.18 Kulturmiljövård) Befi ntliga ekonomibyggnader, delvis 
i kommunal ägo, i form av magasin och lador utgör viktiga inslag 
i miljön och bör bevaras. Att hitta en lämplig användning som tar 
hänsyn till byggnadernas traditionella teknik och material bör bli en 
del av detaljplaneuppdraget. 

Bäcken genom östra delen av betesmarken tas tillvara som ett 
attraktivt landskapselement. En grusad gång- och cykelväg föreslås 
längs bäcken ner till stranden. Den huvudsakliga hamnutbyggnaden 
för småbåtar planeras i Logviken vid befi ntliga bryggor väster om 
Åsgård. Det blir möjligt att ta sig hit med bil och båtsläp. Förutom fl er 
båtplatser bör detaljplaneras för båtiläggningsramp, framtida möjlighet 
för turbåt att lägga till och ett litet antal besöksparkeringsplatser, 
naturligt inpassade i terrängen. Tomtmark tillhörande nya bostäder 
bör tydligt avgränsas från det som är annan mark på liknande sätt som 
Hedlandets befi ntliga bebyggelse genom häckar, staket eller låga murar. 

Det bör beaktas att förslaget till bebyggelse i den östra delen ligger 
inom restriktionsområde för förorenad mark. Planförslaget förutsätter 

Lindallé mot Karlsborg gård

Karlsborg - mangårdsbyggnad och lada. 

Det är av kulturhistoriskt värde att murpartiet, som 
tidigare ramade in en grind, fi nns kvar. Tillsammans 
med allén markeras huvudentrén till Karlsborg  och 
berättar om gårdens historiska betydelse.

Jordkällaren väster om Karlsborg är välbevarad 
och har tillsammans med intilliggande 
ekonomibyggnader betydelse.för upplevelsen av 
hela gårdsmiljön. Bästa bevarandealternativ är att 
dessa får ingå i huvudbyggnadens fastighet.
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att eft erbehandling av den förorenade marken görs.
 Under 2010 genomfördes på uppdrag av kommunen en mark-

undersökning i området. Under våren 2012 lämnades en ansökan om 
att få statliga medel för sanering eft er metallfabriken som tidigare låg 
på platsen. Resultatet av en sådan sanering avgör hur och med vilka 
eventella restriktioner bebyggelse kan ske, vilket ska framgå i framtida 
detaljplan för området. Om rester från föroreningar kvarstår bör 
Strängnäs kommun vara restriktiv t.ex. med att tillåta infi ltration av 
dagvatten i området. 

Väster om Ivarsgården (VIG)
(ca 16 ha) 
Skogsmarkerna väster om Ralsborgsvägen och söder om 
Hedlandavägen kan enligt planförslaget användas för bostadstomter. 
Marken i nordöstra delen är bebyggd, men kan kompletteras med nya 
hus. Marken ska detaljplaneläggas innan nya bostäder kan komma till. 
Bebyggelsetypen bör vara fristående hus på stora tomter, 1500-2500 
m2. Infart till bebyggelsen sker från Ralsborgsvägen. 

Söder om Linkällan (SLK)
(ca 4,5 ha) + (bef. ca 4 ha)
Detta område omfattar till en del redan bebyggda tomter. Tillfartsvägar 
och tomtstorlekar bör studeras tillsammans med tillkommande 
bostäder i framtida detaljplaneläggning. 

Öster om Ralsborgvägen och söder om gården Linkällan 
kompletteras skogsmarkerna med bostäder enligt samma mönster 
som befi ntliga hus, d.v.s. fristående hus på stora tomter. Väginfart bör 
huvudsakligen ske från Ralsborgsvägen och behöver samordnas mellan 
fl era fastighetsägare.

 Bebyggelseområdet gränsar i öster till ett aspskogsområde utpekat 
som nyckelbiotop. 

Öster om Fjälltorp (ÖF)
(ca 2,5 ha)
Området öster om befi ntligt handelshus och gården Fjälltorp är 
planlagt. Arbetsnamnet var ”Hedlandet öst”.  Planen vann laga 
kraft  2008-05-06. Planen tillåter att 14 nya tomter för fristående 
enbostadshus kan komma till. I den nordöstra delen av området går 
ett vattendrag vilket bevaras öppet och användes i samband med 
omhändertagande av dagvatten. Bäcken blir en attraktiv del av ett 
grönstråk som leder vidare upp på skogshöjden söderut.

Bebyggelsen inkräktar något på ett nyckelbiotopsklassat aspskogs-
bestånd i sydväst. Den del som påverkas ska enligt planhandlingen 
kompenseras av byggherren genom att aspskogsbeståndet utökas åt 
annat håll. 

Sydost om Balders hage (SBH)
(ca13,5  ha) 
Området innefattar Baldershage, men sträcker sig söder och öster om 
Balders hage. Det är öppet men bebyggt vid Annero och Ekbacka i 
övrigt består marken av en barrskogssluttning, brantast intill Hedlanda 
gårdsväg och fl ackare längre söderut, med vy mot Mälaren och 
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Torsholmen i norr. Inom området är det möjligt att uppföra bostäder 
på lång sikt. Marken vid Annero och Ekbacka ska planläggas om 
ytterligare byggnader ska tillkomma. Den jungfruliga marken kan 
kompletteras med fristående hus på stora tomter.  Ett vattendrag går 
genom området i nordvästlig riktning från en sumpskogsparti i söder 
och ner mot vattnet väster om Åsgård. 

I detaljplaneläggning bör området kring bäcken – som en 
fortsättning från det redan detaljplanelagda området Hedlandet 
öst – hållas fritt från bebyggelse och tillgängligt såsom ett allmänt 
naturparkstråk. Markerna går över fl era olika fastigheter och 
samordning måste ske vid anläggning av vägar. Tillfart sker från 
Hedlanda gårdsväg.

Gränsen österut bör hållas eft ersom tillräckligt avstånd från 
hästgårdar vid Hedlanda gård ska beaktas.

Sydvästra Fäbodhagen (SFH) 
(ca 1,5 ha)
Området är möjligt att använda för bostäder på lång sikt. Det 
gränsar intill museijärnväg och GC-väg i norr. Nya bostäder är när 
tillfartsfrågan är löst. Bebyggelsen bör vara fristående hus på stora 
tomter och ansluta till byggnadsmönstret på granntomterna. Tillfart 
från Hedlndavägen är olämplig. 

Verksamheter
Hedlandets station (HS) – kring befi ntligt handelshus 
(ca 4  ha)

Det befi ntliga handelshuset AB Lågprisvaruhuset Hedlandet ligger 
i korsningen av Hedlandets tre viktigaste vägar och är utöver sin 
handelsfunktion en social träff punkt för de boende. 
Med utvecklingen av strandtomten väster om Åsgård fi nns möjlighet 
till ett nytt rörelsestråk mellan kajplatsen-småbåtshamnen och 
handelsområdet vid Hedlandets station. Området får i planen en 
tydligare inriktning mot kommersiell service i anslutning till allmän 
platsmark.

Promenadavståndet till Svealandsbanans station i Läggesta är ca 
3,5 km. Invid museijärnvägsspåren i norr befi nner sig Hedlandets 
hållplats. Nuvarande handels- och bostadsfunktion bör kunna 
kompletteras med fl er verksamheter, t.ex. lokaler för mindre 
konsultföretag, handel, hantverk och service. Kommunen äger en del 
obebyggd restmark som skulle kunna utvecklas för liknande ändamål. 
I övrigt är marken i privat ägo.

Miljön runt lågprisvaruhuset präglas av den grovt plåtklädda f.d. 
fabriksbyggnaden med sina tydliga utryck av tillverkningsindustri. 
Omkringliggande tomter är bebyggda med bostadshus från olika 
perioder av 1900 talet och ger ett osammanhängande och splittrat 
intryck. En förtätning av byggnadsstrukturen och bearbetning av de 
gemensamma platserna och ytorna skulle lyft a fram potentialen och ge 
mer energi åt platsen. En typ av verksamhetslokaler för egenföretagare 
där lokal med skyltfönster mot gatan kombineras med bostad på 
ovanvåningen eller längre in på gården – s.k. ”bokaler” – föreslås som 

Gatumiljön omkring lågprisvaruhuset är gles och 
odefinierad. Fotografi från 2007. 

Lågprisvaruhuset, vy från sydost. 2007.

Industrilokaler kan med god gestaltning vara 
vackra inslag i miljön. Exemplet hämtat från 
Eibenstock, Tyskland.
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tillskott till bebyggelsen, framförallt i områdets norra och västra delar.  
Gestaltningen kan hämta intryck från såväl goda exempel av småskalig 
industriarkitektur som från den traditionella bostadsbebyggelsen i 
omgivningarna. Strävan bör vara att bygga vidare på, försköna och 
stärka platsens identitet, präglad av både äldre och mer nutida historia.

Gällande plan (Stadsplan upprättad av Osvald Almqvist 
1943) behöver omvärderas i förhållande till dagens situation. 
Detaljplaneändringen bör bl.a. pröva möjligheten till ökad byggrätt 
samtidigt som byggnadsvolymerna till skala och storlek hålls nere 
till högst två våningar. Tomterna närmast varuhuset kan tillåtas bli 
betydligt mindre och bebyggd yta i förhållande till tomtyta bör kunna 
bli upp till 30-40 %, uthus inkluderade. Bestämmelser om ett samlande 
allmänt torgrum och parkeringsmöjligheter behöver fi nnas.  

På grund av markföroreningar som har påverkat grundvattnet har 
kommunen belagt området med vissa restriktioner beträff ande enskild 
vattentäkt och bergvärme. Utöver den sanering, för vilken kommunen 
beslutat söka statliga bidrag, kan ytterligare sanering komma att krävas 
vid framtida detaljplaneläggning.

 

9 Eriksberg/Lotorp/Luffarberget
Bostäder
Detaljplanelagt ca 120 bostäder
Förslag ytterligare ca: 70 bostäder

Lotorp(LO) – Lotorps brygga(LB)
(ca 4 ha) + (3 ha)
En detaljplan för Lotorps brygga (LB) och västra delen av Lotorp 
(LO) har arbetas fram i samstämmighet med denna fördjupning av 
översiktsplanen. Planen vann laga kraft  2011-05-20. Planen tillåter 
olika typer av bostäder, uppblandat med lokaler för viss verksamhet. 
Östra delen av området är ännu inte planlagt. I norr ligger det 
tänkta bebyggelseområdet inom strandskyddet, 100 m. Spåret för 
museejärnvägen och den nya gång- och cykelvägen, ca 40 m från 
stranden, skiljer bebyggelsen från vattnet och bör anses som skäl för att 
tillåta intrånget. Planområdet ligger exemplariskt för pendlare, 1,5 km 
från Läggesta station och påfarten till E20, i en sluttning mot nordost 
och med en fi n utsikt över Marielundsfj ärden. Trots närheten till stora 
kommunikationsleder är platsen genom sin topografi  ostörd av buller. 

I väster dominerar idag den nedlagda Sanpointfabrikens hallar och 
kontorslokaler, med asfalterade vändplaner och parkeringsplatser (se 
vidare kap.9 Verksamheter) I områdets västra del är exploateringen 
relativt tät med både fl erfamiljshus och radhus eller liknande, men 
som längre åt öster övergår i en struktur med småtomter för fristående 
hus. Den övervägande delen av markytan planeras för bostäder som 
inte överstiger två våningar, men dessa kan i gengäld byggas tätt t.ex. 
som radhus med mindre trädgårdstäppor. Gränser mellan vad som 
är allmän mark och vad som är bostadsgårdar och enskild tomt bör 
gestaltas med omsorg.

Provtagning på land och i vatten har inte visat på föroreningar 
från tidigare industriverksamhet som överstiger rekommenderade 
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riktvärden.
En allmänt och med bil tillgänglig kaj och marina för småbåtar 

ingår i planerna, vilket innebär att en sparsamt trafi kerad körväg 
kommer att korsa spåren.  Avsikten är att strandområdena ska bli 
vackra och omväxlande – till glädje och rekreation även för andra än 
båtägare. Lövträdsbeståndet längs stranden liksom vattendraget som 
rinner ut, ska vårdas och utnyttjas för att skapa en avkopplande och 
behaglig plats att vistas vid. Stora träd, i synnerhet lövträd, ska i största 
möjliga mån sparas för att samspela med den kommande bebyggelsen. 

Västra Eriksberg (VE)
(ca 4 ha)

Detaljplan har tagits fram i nära samarbete och parallellt med FÖP 
Hedlandet och följer intentionerna med översiktsplanen. Detaljplanen 
vann laga kraft  2012-02-29. Planen tillåter att skogsområdet längst 
i väster och söder om Hedlandavägen ska avsättas för fristående 
enfamiljshus på stora tomter, som en komplettering till befi ntlig 
bebyggelse i Lotorp och Eriksberg. Placeringen anpassas i höjdled så 
att bebyggelsen ligger nedanför krönet vid höjdkurvan +40 m, enligt 
siluettanalysen kap. 28, och så att toppen på kullen förblir obebyggd 
och täckt med träd. Tillfart till området sker via en befi ntlig väg i söder 
som sedan ansluter till väg 990. 

Bostäderna matas med VA-ledningar från Marielundsfj ärden och 
Sanpointsområdet som sedan leder vidare till den västra änden av 
kommande verksamhetsområde söder om väg 990. 

Östra Eriksberg (ÖE)
(ca 5 ha)
Öster om Lotorp och norr om Eriksberg i tallskogssluttningen föreslås 
att det blir möjligt med kompletterande fristående enfamiljshus. 
Hustomterna ska vara stora och följa befi ntligt mönster. Alla har sina 
tillfarter mot väg 990, via nya och befi ntliga lokala vägar. Bebyggelsen 
ska inte nå ner till Hedlandavägen. Hedlandavägen får inte vara tillfart 
till de nya tomterna beroende på vägens smala och krokiga dragning.
Höjdryggen sänker sig härifrån och västerut sett från Mälaren 
och bebyggelsen lokaliseras därför nedanför nivåkurvan +50. (Se 
siluettanalys kap.28) För att undvika alltför branta vägar tvärs 
nivåkurvorna behöver byggandet av vägarna samordnas mellan fl era 
markägare.

Genande skogsstigar kan ledas genom remsor av trädbevuxen 
naturmark leder från bostäderna ner till båtplatser och badbryggor 
och beskriver samtidigt den backe som västerifrån via Eriksbergs gård 
leder upp till Lotorpsbergets topp. 

Industrier
Luffarberget industriområde (LBI) 
 (ca 25 ha)
Markområdet söder om Eriksberg och väg 990 och norr om 
Svealandsbanan är planlagt för industrier, terminaler med behov av 
stora lager- och hanteringsytor. Detaljplanen vann laga kraft  2013-
01-07. Området har i sydöst bra ”skyltläge” mot motorvägen E20 

Lada i Eriksberg

Infart till Eriksberg från väg 990.

Vägutsnitt i Eriksberg
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och avståndet mellan infarten och Läggesta trafi kplats är inte längre 
än 2,5 km. Sedan tillkomsten av Svealandsbanan är stora markytor 
avverkade och utfyllda med sprängsten. Under tiden för arbetet med 
Svealandsbanan fanns ett stickspår på en ramp upp till markmrådet. 
Idag bedöms byggkostnaderna för stora, men förutsättningarna kan 
på lång sikt ändras och läget invid järnvägen är en möjlighet att i 
framtiden eventuellt ordna regelrätta stickspår för godstransporter. 
Tillfarten till området sker från väg 990 och verksamhetsbebyg-
gelsen matas med en lokalgata som delvis följer nuvarande grusväg 
och fastighetsgräns mot norr. Sparade träd och naturmark mellan 
denna lokalgata och väg 990 och erbjuder en god miljö för en gång- 
och cykelväg längs med lokalgatan, från bostäderna i Ralsborg och i 
riktning mot Läggesta station. Gång- och cykelvägen behövs också för 
att tillgängliggöra själva versamhetsområdet för trafi kanter utan bil.

10 Ralsborg
Bostäder
Ca 70 – 80 bostäder

Söder om och nedanför Hedlandets skogshöjder pekar planen ut 
mindre områden möjligt för bostäder som samlar sig kring befi ntliga 
vägar i Ralsborg. Vid lokaliseringen har beaktats både att hålla 
tillfreds-ställande avstånd från större trafi kleder söderut och att inte 
inkräkta för mycket på det stora sammanhängande skogsområdet 
norrut, värde-fullt för friluft slivet. 

Befi ntlig bebyggelse i form av mindre gårdar med åker- och betes-
fält präglar omgivningarna och det förekommer hästhållning i de 
södra delarna. De öppna fälten i konstrast till skogslandskapet är av 
värde för upplevelsen av miljön. Här fi nns god potential att utveckla 
fi na boendemiljöer; sydsluttning, social gemenskap med lantlig prägel 
och omedelbar närhet till naturområden. 

En busshållsplats för linje 642 fi nns centralt där områdets vägar 
sammanstrålar med Ralsborgsvägen. Cykelvägar planeras mot 
Läggesta station, ca 4 km bort, och centrala Hedlandet, ca 1,5 km bort.

Bostadsutvecklingen är tidsmässigt beroende av att verksamhets-
området Luff arberget i väster mot Läggesta färdigställs först, eft ersom 
VA-dragningen till Ralsborgsområdet planeras som en förlängning 
västerifrån.

Vid Ralsborgsvägen, väster och öster (RVV/RVÖ) 
(ca 4 ha)
Området väster och öster om Ralsborgsvägen kan kompletteras med 
fristående enfamiljshus, parhus eller kortare längor av hus i högst två 
våningar. Varje hus, parhus eller länga planeras med en egen stor tomt, 
tydligt avgränsad.
Situationen är en vacker tall- och blåbärsskog i en svag sluttning mot 
syd-sydost. I nord-nordväst skymtar Hedlandets hällmarker mellan 
trädstammarna. Möjligheten att med tillkommande entréfasader ordna 
en mindre platsbildning, där vägen mot Marieberg möter södergående 
väg från Ralsborgsvägen i ett T-kors, bör försöka utnyttjas vid eventuell 
detaljplaneläggning.
Vid detaljplanering bör, i samband med nödvändig trafi köversyn, 

 Hästbete i Ralsborg

Söder om Ralsborg passerar motorvägen E 20. 
Större delen av sträckningen som berör befi ntlig 
bebyggelse är bullerskärmad av vallar.
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Fast fornlämning 
gammal farväg

Vattendrag
Dalgång

Kulturlandskapet i Ralsborgområdet karakteriserasav ett 
antal småbruk som samlas i kanten av en dalgång till 
största delen bestående av öppen hagmark och åker.
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särskilt beaktas att vägen kan korsas av oskyddade trafi kanter som 
gående , cyklister och ridande.

Norr om/söder om väg till Marieberg (NMV/SMV) 
(ca 6,5 ha/ca 5 ha)

Mellan Ralsborgsvägen och gården Marieberg sträcker sig en 
befi ntlig grusväg längs sluttningskanten. Norr och söder om denna 
kan komplettering ske med långsmala tydligt avgränsade tomter för 
fristående enfamiljshus, parhus eller kortare längor av hus i högst två 
våningar, som en fortsättning på redan etablerad bebyggelsestruktur 
längs vägen. Tomterna bör vara stora för att ansluta sig till befi ntlig 
tomtstruktur och för att kunna erbjuda plats för trädgårdsodling eller 
annan landsbygdanknuten verksamhet. Syft et är att skapa en trivsam 
och småskalig bygata med bostäderna på södra sidan nära vägen 
medan bostäderna på norra sidan placeras lite längre upp i backen så 
att möjlighet skapas till solbelyst framsida och trädgård i sydsluttning 
ner mot vägen. Söder om vägen bör tomtstorlekarna vara 2500-3500 
m² för att förhålla sig följsamt mot befi ntlig småbruksstruktur.

Sydsluttningen söder om befi ntlig väg tillåter plats för dubbla 
rader av tomter, så att hälft en av tomterna kan få sin vägtillfart från 
nederkanten av sluttningen. 

En skogtäckt kulle mellan E20 och bostadsområdet skärmar av och 
ramar idag in dalen söder om planerade bostäder på ett attraktivt sätt 
och bidrar också till att trafi kbuller dämpas.  Markområdet norr om 
kullen vid dalgångens vattendrag, är mindre bra ur bostadssynpunkt 
(kalluft ssjö och fukt). Hagmark eller allmän gröning som 
gemensamhetsanläggning skulle förhöja värdet för området och göra 
södra delens tomter extra attraktiva. Detaljplaneläggning får utvisa om 
behov fi nns.

Åtgärder för att minska störningar från biltrafi ken är nödvändigt 
för att få en fullgod boendemiljö och bullerutredning behöver göras 
i samband med detaljplaneläggning. E20 passerar ungefär 300 meter 
söderut och framförallt den östra tredjedelen av området är exponerat 
för trafi kbrus, beroende på att bullervallen längs motorvägen har 
ett avbrott på två ställen. En komplettering av ljudskärmen skulle 
säkerställa ljudmiljön för de utsatta delarna och höja attraktionsvärdet 
avsevärt för hela området. (se Miljökonsekvensbeskrivning) 

Småbruk i Ralsborgområdet

Del av gårdsmiljö vid Marieberg som har kvar sin 
1800-talsprägel. 

Lokala kulturmiljövärden i Ralsborg 
att ta vara på:

• Den öppna dalgången där 
fornminnensfynd visar att 
en gammal farled tidigare 
passerade mellan Kvartinge 
och Mariefred

• Vattendraget i dalgången
• Placeringen av gårdarna i 

kanten av och med utsikt 
över dalgångens åkrar och 
hagmarker

• Skogen som ramar in 
dalgången och skärmar mot 
trafi ken i söder
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Mark- och vattenanvändning Hedlanda Gård

NH

SH
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11 Hedlanda gård
Bostäder
ca 10 - 15 bostäder för ”lantligt boende” 

(Med ”lantligt boende” menas här större hästgårdar på 
5000-15000 m² blandat med mindre avstyckningar för bostäder)

Norra och södra Hedlanda (NH/SH)
(ca 13 ha)
Österut från Hedlandets station och fritidshusområdet Sjöbygget 
öppnar skogslandskapet upp sig i åkerfält och ängsmarker med 
sluttning ner mot Mälarstranden. Befi ntlig bebyggelsemiljö bär spår av 
fl era hundra års jordbruk och djurhållning. I centrum ligger Hedlanda 
gård. 

Miljön erbjuder attraktioner till exempel kulturmiljö, jordbruk i 
verksamhet och möjligheter att hålla hästar på egen gård. Hästhållning 
förekommer redan och planen pekar ut nya markområden möjliga att 
stycka av i större tomter för kompletterande hästgårdar.

Tillkommamde bebyggelsen ska kunna förenas med ett rationellt 
bedrivande av skog- och jordbruk.

Avståndet till den service som Läggesta kommer att erbjuda är 
ca 5,5 km. Utvecklingen vid Hedlanda gård föreslås därför bli mer 
begränsad än vid övriga bebyggelsenoder. Ett annat skäl är den 
känsliga kulturmiljön. Antalet bostäder kan inte bli fl er än att de kan 
anpassas i befi ntlig miljö på ett följsamt och traditionsenligt sätt. 
Ett samlat område med små och likformiga villatomter är alltså inte 
vad som avses här. Mindre tomtavstyckningar kan förekomma, men 
minst hälft en av bostäderna bör utgöras av stora tomter lämpliga för 
hästgårdar eller gårdar med annan landsbygdsanknuten verksamhet. 

Vid utformning och placering av ny bebyggelse ska särskild omsorg 
läggas vid att studera och eft erlikna samspelet mellan gårdar/hus 
och vegetation/odlingsmarker i omgivningen och i den sörmländska 
traditionen i allmänhet. Bebyggelsen förläggs till sämre odlingsmarker 
(oft a moränhöjder) bakom lövträdsridån i brynen. Befi ntliga vägar 
utnyttjas och nya vägar av samma utformning och karaktär som 
befi ntliga, anläggs vid behov. Där nya vägar anläggs, som på ena 
sidan har bebyggelse och på den andra öppna landskap, ska dessa på 
landskapssidan alltid kantas av lövträd för att bilda allé. Lövträd på 
tomtmark nära allmänt tillgänglig väg bör sparas.

Ett torp i närheten av Hedlanda gård ligger vackert 
beläget i brynzonen, bakom en ridå av alléträd.   
Till höger om vägen i bilden öppnar sig åkerland-
skapet.

Hedlanda gård med flygelbyggnad till vänster.

Miljön kring Hedlanda gård.
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Mark- och vattenanvändning Södra skogsbrinken

SSB SSB
SSB

SSB SSB
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12 Södra skogsbrinken (SSB)
Bostäder på lång sikt
ca 8 ha –  ca 30 bostäder

Södra skogsbrinken i norrsluttningen mellan Eriksberg/Lotorp och 
centrala Hedlandet är den del i planen som är svårast att bebygga 
utan negativa konsekvenser. Det kan samtidigt, med sin dramatiska 
utsikt mot Mälaren vara ett lockande tomtläge för många som söker 
vattennära boende i Mariefredstrakten. 

För hela Södra skogens norrsluttning innebär en bostadsutbyggnad 
överväganden om hur dagvatten ska hanteras och att riksintressen för 
friluft sliv, natur- och kulturmiljö kan påverkas negativt. Genom god 
dagvattenplanering, medveten lokalisering och vägplanering samt 
restriktioner för exploateringsgrad och utbredning, undviks negativa 
följder. 

Området är inte prioriterat utan anges som ”planerade bostäder på 
lång sikt”. Dess utbyggnad blir avhängig hur trafi kfrågan kan lösas. En 
ny tillfartsväg måste byggas eft ersom Hedlandavägen inte får påföras 
mer trafi k. Hedlandavägen kan i nuvarande utformning inte klara en 
ökade trafi kmängd. En ombyggnad av vägen längs hela dess sträckning 
bedöms inte som genomförbar och skulle innebära att fl era byggnader 
och karaktärsskapande träd skulle behöva tas bort, vilket skulle 
innebära ett alltför stort ingrepp i den befi ntliga kulturmiljön och 
värdena i det befi ntliga landskapet. 

Olika alternativ för trafi kförsörjning av områdena har prövats. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ingen ny bebyggelse kan 
tillåtas med Hedlandavägen som tillfart. En ny sammanbindande väg 
längre upp på höjdsträckningen, ”Mälarmårdsvägen”, föreslås.

Genomförandet är avhängigt av hur utbyggnaden kan samordnas i 
kommande planeringsarbete och behöver redan inledningsvis beaktas i 
detaljplaneringen runt noderna vid Hedlandet och Lotorp/Eriksberg.



52 / FÖP Hedlandet • antagen kommunfullmäktige 2013-12-16

13 Utanför utpekade områden, där 
ingen förändring förväntas
Utanför de i planen utpekade noderna bör ny bebyggelse undvikas. 
Hållningen bör vara mycket restriktiv särskilt om ny bebyggelse 
medför mera trafi k på Hedlandavägen. Bebyggelseområden utanför  
noderna där ingen förändring förväntas kan behöva planläggas i 
samband med att intilliggande mark planläggs eller om större ändring 
av bebyggelsen på egna tomten ska ske.

Fördjupningen av översiktsplanen pekar ut ett antal nya områden 
för bostadsbebyggelse. Planområdet är relativt litet och de utpekade 
områdena bedöms sammantaget vara en övre exploateringsgräns för 
vad Hedlandet tål utan att dess unika karaktär och kvalitéer byggs 
bort. Syft et är att genom bostadsutbyggnad verka för utveckling som 
samtidigt ger möjlighet till miljöförbättringar. För att upprätthålla en 
balans mellan social, kulturell och ekonomisk bärkraft  är kommunen 
restriktiv till bebyggelse utanför utpekade områden. 

Kompletteringar med enstaka hus, i första hand i anslutning till 
befi ntliga bebyggelsenoder, kan prövas i förhandsbesked eller bygglov. 

Viktigt i prövningen är bl.a. avvägningar i denna FÖP: 
• möjligheten att ansluta till långsiktigt hållbara system för 

uppvärmning, dricksvatten, spillvatten och att godtagbar 
dagvattenhantering går att ordna

• natur- och kulturmiljön med hänsyn till riksintresset Mälaren 
med öar och strandområden samt riksintresset Gripsholm – 
Mariefred

• det allmänna intresset Stora opåverkade områden och att allas 
tillgänglighet till dessa inte försvåras

• att ny bebyggelse inte är beroende av och belastar 
Hedlandavägen som tillfartsväg

• att odlings-, ängs- och betesmarker förblir öppna och brukbara 
och att möjligheten till ett rationellt bedrivande av skogs- eller 
jordbruk inte hindras

• att lokalisering sker i anslutning till allmänt tillgängliga vägar 
med acceptabelt avstånd till kollektivtrafi k och där ingen fara 
för hälsa (buller, föroreningar etc.) föreligger

• placering, utformning, skala och färgsättning görs eft er platsens 
förutsättningar och i enlighet med FÖP Hedlandets riktlinjer 
för gestaltning, så att tillkommande bebyggelse på ett nutida 
sätt kommunicerar med byggnadstraditionen på Hedlandet.

Inom strandskyddsområde
Endast en liten del av ny bebyggelse föreslås inom 100-meterszonen för 
strandskydd vid Lotorp. Järnvägsspåret och gång- och cykelvägen fi nns 
mellan bebyggeslen och stranden. I kommunens önskan att lyft a fram 
Strängnäs som attraktiv mälarstad ingår att enligt traditionella mönster 
låta stads- och tätortsstruktur komma nära vattenlinjen, men utan att 
området invid vattnet privatiseras. Några nya sjötomter kommer inte 
att tillåtas.

Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. de boendes och övrigas hälsa och säkerhet,

2. jord-, berg- och vattenförhållandena

3. möjligheterna att ordna trafi k, vattenför-

sörjning och avlopp samt annan samhällsser-

vice

4. möjligheterna att förebygga vatten- och 

luftföroreningar samt bullerstörningar, och

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och anläggningar som för sin funk-

tion kräver tillförsel av energis kall lokaliseras 

på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till en-

ergiförsörjningen.
2 kap. 3 § PBL 
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En förändrad strandskyddslagstift ning från den 1 juli 2009 tillsam-
mans med lagförslag om strandskydd och landsbygdsutveckling 
som trädde i kraft  under 2010, medför att kommunen har påbörjat 
ett tematiskt underlag till översiktsplanen – en blåplan. Den ska 
bl.a. behandla och kartlägga vatten- och strandområden och deras 
betydelse för strandskyddets syft en. Områden utanför de egentliga 
tätorterna som kan bli aktuella för framtida vattennära byggnation 
i syft e att stödja landsbygdens serviceunderlag och sysselsättning, 
kommer att behandlas i Blåplanen. 

14 Övriga verksamheter - förskolor
Planen för Hedlandet kan om den verkställs innebära en 
befolkningsökning på 800-1300 personer. Med samma fördelning 
av åldersgrupper som invånarna i Strängnäs kommun har idag (1-6 
år: 8%) skulle det innebära ytterligare 80 – 120 barn i förskoleåldern. 
Därmed uppstår behov av förskolor.

Att områden i planens kartmaterial är betecknade som bostäder 
innebär aldrig något principiellt hinder för barnomsorgsverksamhet. 
Inför all detaljplaneläggning är det av vikt att se över behovet och 
eventuellt pröva möjligheten att upplåta mark och lokaler för olika 
slags barnomsorg, även för alternativ såsom föräldrakooperativ. 

I den nyligen antagna detaljplanen vid f d Sanpoint har mark 
reserverats för förskola.

I Hedlandets närhet fi nns en förskola i Marielund och en större 
förskola är planerad i Södra Årbys kommande bebyggelse norr om 
Läggesta station. 

Södra delen av centrala Hedlandet (i området som på kartan 
benämns SLK) har bra förutsättningar för en förskola; trafi kmatning 
kan ske från Ralsborgsvägen som bättre än Hedlandavägen klarar stor 
daglig biltilströmning av hämtande och lämnande föräldrar.

Platsen erbjuder eft ermiddagssol, har omedelbar närhet till 
naturmarker och promenadavstånd till busshållplats och strandbad.

15 Allmänna platser och anläggningar
I detaljplanen regleras vilket huvudmannaskap det ska vara för 
all männa platser. Enligt 6 kap i Plan- och bygglagen ska kommunen 
vara huvudman för vägarna om det inte fi nns särskilda skäl för 
någonting annat. Hänsyn tas till huvudmannaskapet i angränsande 
områden. Kommunen har i sina ställningstaganden beaktat om 
fastighetsägarna själva önskat att det ska vara en vägförening som är 
huvudman. 

Konsekvenserna vid kommunalt eller enskilt huvudmannaskap 
skiljer sig åt både ekonomiskt och praktiskt. Målet är dock alltid att 
skapa hållbara och väl fungerande lösningar. Nedan redovisas de 
huvudsakliga områdena – förutom vägar och cykelvägar – som på en 
översiktlig nivå är avsatta för allmän plats. 

Torg, offentliga platser 
Två zoner – Lotorpområdet och centrala Hedlandet – föreslås som 
mötesplatser eller torg som är allmänt tilllgängliga. (Se även under 
Verksamheter för respektive område) Lokaliseringen motiveras av 
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mötande kommunikationsstråk och målpunkter, möjligheten att bygga 
tätt samt målet om tillgängliggöra strandområden.

Både torgen/platserna och stråken i riktning mot torgen bör 
gestaltas med hårdgjorda markytor, kantstenar, belysning m m. 
Utformningen av den omkringliggande bebyggelsen bör vara 
sammanhållen till exempel genom material och färgval, även om 
funktionerna är blandade.

I den fortsatta planeringen ska beaktas att torgen, platserna och 
stråken tillgodoser inte bara närboendes behov, utan dessutom behov 
som övriga boende på Hedlandet, tillfälliga besökare och turister kan 
förväntas ha. Parkeringsmöjligheter behövs i anslutning till båtbryggor 
och till strandparker och bad. Områdena ligger i svagt sluttande 
terräng. God tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är 
möjlig att nå.

Parker
På Hedlandet fi nns genom Allemansrätten goda möjligheter att ta 
del av skog och mark i närheten av boendet. Någon skötselkrävande 
park av typen gestaltad stadspark är därför inte aktuell. Däremot 
föreslås att de obebyggda strandområdena rensas, tillgängliggörs 
och iordningställs med befi ntligt växtmaterial som utgångspunkt. 
I synnerhet strandparker i anslutning till föreslagna badplatser och 
båtbryggor. 

Andra allmänna platser
Båtbryggor
Förutom småbåtsbryggorna i Logviken föreslås områden i 
Lotorpområdet, nordöst om Karlsborg och vid Sjöbygget, där 
småbåtsbryggor kan tillåtas eft er detaljplaneläggning. Huvudstråket 
mellan handelsområdet i centrala Hedlandet och  småbåtshamnen 
föreslås via den befi ntliga vägen i öster. Någon lämplig mark för 
framtida båtuppläggning och vinterförvaring har inte tagits fram. 

Badplatser
Nya badplatser pekas ut huvudsakligen i bemärkelsen allmän 
rekreation vid vatten där båtbryggor ska undvikas. Om behov uppstår 
på sikt kan badbryggor anläggas. Bottenförhållandena är inte ideala, 
muddring och rensning från vass kan behövas. Platser som anvisas är 
den lilla udden, Kottudden, mellan Lotorpområdet och Ekudden, vid 
Fäbodhagens strand och västra Torsholmen.

Badklippor på Torsholmen

Utsikt från Hedlanda gårdsväg vid Balders hage
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Allmänna grönytor 
På östra och västra sidan om Karlsborgs allé och vid Hedlanda Gård 
(i kartmaterialet markerat med ljusgröna prickar) pekas områden ut 
som av landskapsmässiga och kulturhistoriska skäl förblir öppna och 
obebyggda och som föreslås användas för gemensamma ändamål. 

Utsiktsplatser 
Befi ntlig utsiktsplats på Lotorpsbergets högsta punkt (se sid 28) kan 
kompletteras med fl er utsiktsplatser, förslagsvis på höjden väster om 
Linkällan. I strandnära lägen och i nära anslutning till gång- och 
cykelvägen längs museijärnvägen, kan iordningställas bänkar på platser 
med särskilt fi na utblickar över Gripsholmsviken, vid behov på utskju-
tande bryggkonstruktioner.

16 Vägsystem och trafi k 
Under samråd och utställning har fl era vägalternativ prövats. 
En samlad bedömning med hänsyn till inkomna yttranden bl a 
från Trafi kverket har medfört att bara ett alternativ med en ny 
Mälarmårdsväg redovisas i planen. Ingen ytterligare trafi k får tillföras 
på Hedlandavägen. 
Hedlandavägens anses vara en vacker väg lisom även Hedlanda 
gårdsväg. Vägarna har lantliga karaktär och utgör en attraktion för hela 
området. Denna skulle gå förlorad om man i alltför hög grad rätar ut, 
planar ut och breddar vägen och därmed kanske tvingas fälla träd och 
riva byggnader. 

Attraktiva egenskaper värda att bevara för Hedlandavägen och 
Hedlanda gårdsväg är att: 

• Vägen följer längs med höjdkurvan och därmed gör naturliga 
svängar i landskapet, såväl i sidled som i höjdled.                          
Vägens sträckning åskådliggör äldre tiders kommunikationer. 

• Utblickar mot Mälaren återkommer på fl era ställen längs med 
Hedlandavägen och ibland från högre upp liggande vägar som 
ansluter söderifrån.

• Karaktärsfulla träd ramar in vägpartier och skapar varierande 
och uttrycksfulla ”vägrum”.

• Husen samlar sig traditionellt kring vägen med inbjudande 
entréer och trädgårdar så att man kan utläsa sammanhang och 
förståelse för mänsklig, social verksamhet både förr och nu.

• Vägprofi len och vägens detaljering har en lantlig och återhållen 
framtoning som hör ihop med landskapet och bebyggelsemjön.

Planförslaget innebär att ingen ny bebyggelse ska tillkomma med 
Hedlandavägen som tillfart. De totalt möjliga ca 500 nya bostäderna 
inom området alstrar ca 3000 fordonsrörelser/dygn, som ska ha 
väg 990 eller Ralsborgsvägen som tillfart. Trafi ksäkerheten på 
Hedlandavägen behöver förbättras även om den inte tillförs mera 
trafi k. De attraktiva värdena bör dock inte byggas bort. 

För vägarna föreslås: 
• En ny väg, Mälarmårdsvägen, parallellt med Hedlandavägen,  

ska försörja den på lång sikt föreslagna bebyggelsen vid Södra 
skogsbrinken

Lutning 1:5 (20%)

2,1m 5,0m

Högsta lutning 
nersida vägslänt 1:3 

Högsta lutning 
uppsida vägslänt 1:2 

°

0,4m

Kanal eller dike med god 
kapacitet att magasinera och 
fördröja kraftiga vattenfl öden 

>5,0m>5,0m
GC    /    BILAR

Stensättning i svackan 
genomsläpplig för 
dagvatten

Mälarmårdsvägen, typsektion A-A: Körbana 5 m, 
intilliggande gång- 



56 / FÖP Hedlandet • antagen kommunfullmäktige 2013-12-16

• Nuvarande hastighetsbegränsning (70 km/tim) sänks till 40-50 
km/tim. Eventuellt hålls hastigheten nere på Hedlandavägen 
genom farthinder.

• Mötesplatser anordnas på Hedlandavägen där det är möjligt 
• Säkra alternativ erbjuds för gång- och cykeltrafi kanter
• Siktförhållanden förbättras vid utfarter, busshållplatser,  

korsande vägar och gångvägar. Stora ädelträd eller andra 
karaktärskapande träd bör om möjligt sparas.

• Säkerhet där Hedlandavägen ansluter mot väg 990 bör 
förbättras.

När ny bebyggelse tillkommer kring de fyra noderna bör 
målsättningen vara att nya lokala vägar i sina bägge ändar ansluter 
till befi ntlig vägstruktur så att säckgator om möjligt kan undvikas. 
Nya väganslutningar till Hedlandavägen mellan Lotorp och centrala 
Hedlandet ska inte tillåtas.
Nya vägar bör medverka till att Ralsborgsvägen blir huvudsaklig 
tillfartsväg till Hedlandet. 

Trafi knätet i kommunen delas upp i huvudgator och lokalgator 
utifrån dess huvudsakliga trafi kuppgift . Vägarna inom området för 
denna fördjupning - bortsett från E20 och väg 990 - betraktas som 
lokalgator, där hastigheten regleras med hänsyn till säkerhet och 
framkomlighet för oskyddade trafi kanter. 

En utredning av konsultföretaget Atkins, belyser vilka möjliga 
åtgärder som eventuellt skulle kunna genomföras i syft e att förbättra 
trafi ksäkerheten och framkomligheten på Hedlandavägen och 
Ralsborgsvägen. 

En ny ”Mälarmårdsväg”
De mest eft ertraktade tomtlägena är på Mälarmårdshöjden med utsikt 
mot Gripsholmsviken. 

En sammanbindande väg som matar den nya bebyggelsen längs 
höjden oberoende av Hedlandavägen bedöms som den ur alla aspekter 
långsiktigt mest hållbara lösningen. 
En ny väg parallellt med och oberoende av Hedlandavägen kan 
möjliggöra ytterligare tomter. En ny väg binder samman varje grupp 
av bostadsbebyggelse längs höjden och ansluter i östra änden till 
Ralsborgsvägen och i väster till väg 990 via befi ntlig mindre väg i 
Eriksberg. Breddningen av vägen över Eriksberg bör göras med hänsyn 
till befi ntliga kulturmiljövärden.
 

Detaljplaner krävs för all ny bebyggelse och vägdragning söder om 
Hedlandavägen. Den nya bebyggelsen ska bära kostnaderna för den 
nya vägen. 

Gång- och cykeltrafi k
Från Läggesta station fi nns en separat gång- och cykelväg (GC-väg) 
längs Mariefredsvägen in till Mariefred. Även utmed gamla järnvägen 
Läggesta – Åker fi nns en separat GC-väg. Dessa vägar kan bindas 
samman med framtida gång- och cykelbanenät på Hedlandet.
En något smalare GC-väg än standard har anlagts under 2009 på 
banvallens sjösida av järnvägsspåret mellan Stora Skallaholmen och det 

Vackert inramat och mjukt böjande vägparti av 
Hedlandavägen.

Fint vägavsnitt som slingrar mellan lummiga tomter 
och träddungar, Hedlandavägen.

Exempel på fi nt vägavsnitt, Hedlandavägen.

Exempel på vackert kulturmiljöpräglat vägavsnitt , 
Hedlandavägen.
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centrala Hedlandet, i enlighet med ett nyttjandeavtal mellan Strängnäs 
kommun och ÖSIJ. Från denna promenad- och cykelsträcka  ansluter 
stigar ner mot Mälarens stränder och båtplatser. Stråket kan användas 
som GC-väg. Från Hedlandet till Taxinge-Näsby kan cyklister nyttja 
den befi ntliga grusvägen. Leden kan bli en turistattraktion för vandring  
eller cykling runt Gripsholmsviken. Förslag om att anlägga gång- och 
cykelväg på banvallen även på sträckan Hedlandet - Taxinge har 
diskuterats. Förslaget får anses som en långsiktig ambition. Så länge 
biltrafi ken är begränsad på Hedlanda gårdsväg österut, och cyklande 
eller gående kan samsas med biltrafi ken, kommer kommunen inte att 
prioritera anläggandet av separat gång- och cykelväg mot Taxinge.

Från bostäderna i Ralsborg föreslås en framtida GC-väg till  
Läggesta station. Med en sådan väg nås verksamhetsområdet på västra  
sidan gamla Stockholmsvägen (väg 990) och rekreationsområden 
på östra sidan.  Om den utformas som GC-väg på ena sidan av 
industriområdets lokalgata, erbjuds en lugnare trafi kmiljö än längs 
Stockholmsvägen. Delar av träd- och naturmarksbältet mellan 
lokalgatan och landsvägen kan sparas. Vidare norrut, följer GC-vägen 
under järnvägsbron och ansluter till befi ntlig GC-väg i Läggesta. 

Längs med Ralsborgsvägen föreslås ytterligare ett gång- och 
cykelstråk som binder samman de norra och södra delarna av 
Hedlandet. 

Den viktigaste kommunikationsriktningen är mellan centrala 
Hedlandet och Läggesta. Bättre och säkrare alternativ till cykling 
och promenad längs Hedlandavägen behövs. Om den maximala 
utbyggnaden längs Mälarmården i norr blir aktuell och en ny parallell 
väg kommer till stånd kan det fi nnas behov för en kompletterande GC-
väg längs norra sidan av Mälarmårdsvägen.  Denna bör i så fall få full 
standardbredd.

Skogsstigar och ridstigar
Skogsområdena på Hedlandet genomkorsas idag av stigar. En av 

de äldre stigarna, som tidigare var fl itigt använd, är skolstigen mellan 
Ralsborg och Lotorp. I mark- och vattenanvändningskartorna har de 
viktigaste av dessa markerats med ljusgrå punktlinjer.  Kommande 
detaljplanering, utreder behov och lägen av nya gångstigar och 
- beroende på vilken typ av bebyggelse som planeras - ridstigar.  
Säkerhet och siktförhållanden kring korsningar mellan stigar och 
bilvägar måste särskilt studeras.

Kollektivtrafi k
För Hedlandets invånare blir Läggesta en viktig knutpunkt. I Läggesta 
sammanstrålar inomkommunala busslinjer, Svealandsbanan och 
museijärnvägen och respektive stationer med GC-stråk, goda 
parkeringsmöjligheter och planerad service.  Den utökade busstrafi ken 
för pendlare mellan Strängnäs och Södertälje har också hållplats här.

Tillkommande bebyggelse inom planområdet följer i stort sett 
befi ntliga strukturer vilket medför att dagens busslinje 642 inte 
behöver förlängas. En successivt ökad befolkning skuklle i framtiden 
kunna ge underlag för en ökad turtäthet. Samverkan behövs på sikt 
med Nykvarns kommun angående anpassning till angränsande 
busslinjer.

Träd och vegetation kan användas i 
trafi kplaneringen, som markörer eller avskiljare vid 
anslutande vägar. Hedlandavägen.

Smalt men karakteristiskt vägavsnitt av 
Hedlandavägen.

Fint vägavsnitt av Hedlandavägen 
nedanför Forsbacka.
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Museijärnvägen
Det har konstateras genom miljökonsekvensanalys för sträckan 

Läggesta - Taxinge  (Svenska miljöinstitutet, 2008) att  den totala 
miljöpåverkan är mycket liten – ”försumbar” eft ersom trafi ken är 
begränsad till få tåg om dagen och mindre än 100 dagar/år.  Det 
bedöms att ”Inga nuvarande och nu planerade kommande miljökrav 
förväntas överskridas.”  En mer konkretiserad planutredning 
angående avstånd mellan bebyggelse och spår görs i samband med 
detaljplanering. 

Det är Trafi kverket som beslutar om skyddskrav som ska gälla i 
plankorsningar, även för plankorsningar som inte ligger på statens 
järnvägars mark. Trafi ksäkerheten vid gång- och cykelpassager och 
plankorsningar, avstånd med hänsyn till risk för urspårning, möjlighet 
att skärma av med vegetation eller andra byggnader än bostäder ska 
studeras. Riktlinjer och bestämmelser om detta fi nns i Trafi kverkets 
”Järnvägen i samhället”.  Vägledande riktlinjer fi nns i Trafi kverkets 
skrift  ”Järnvägen i samhällsplaneringen”.

Båttrafi k
Det fi nns stöd i planen för en framtida angöringsplats för båttrafi k 
väster om Åsgård.

17 Uppvärmning och teknisk 
försörjning
I översiktlig planering kan kommunen styra bebyggelse till lägen som 
är lämpliga utifrån syft et god energihushållning, där möjligheten att 
ordna transporter, kollektivtrafi k, sophantering m.m. också väges in.  

Det är väl känt att lokalklimatet spelar roll för hur stort 
uppvärmningsbehov en byggnad har. Det gör stor skillnad att 
placera småhus högt jämfört med i sänkor med ”kalluft ssjöar”, där 
energibehovet blir större. Föreslagen bebyggelse är inte lokaliserad 
där man kan förvänta sig kalluft ssjöar. Bästa lokaliseringen ur 
energibesparingssynpunkt har troligtvis föreslagen bebyggelse kring 
Ralsborg. 

Det eff ektivaste verktyget för energibesparing för småhus görs 
genom att husen till konstruktion och utformning byggs med hög 
energiprestanda. 

Kommunen har högt ställda krav på att uppvärmning av nya 
byggnader ska ske på ett miljövänligt sätt med förnyelsebara 
energikällor. För fastbränsleeldning gäller att eldstäderna är 
miljögodkända. Vid anläggning av bergvärme tillåts endast slutna 
system.

Fjärrvärme – passivhus 
Den lägre exploateringsnivå som är tänkbar för Hedlandets del gör 
fj ärrvärme svårt att motivera ekonomiskt. Teknikutvecklingen i 
samband med ledningsdragning medför ändå att Sevab (Strängnäs 
Energi AB) inte vill utesluta möjligheten för fj ärrvärme. Ur ekologisk 
hållbarhetssynpunkt – såvida systemet grundar sig på biobränsle 
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– är fj ärrvärme en mycket bra lösning. I så fall blir det framförallt 
aktuellt i planområdets västra del, som ligger närmast det planerade 
fj ärrvärmenätet för bostadsutvecklingen i Läggesta. 

Tekniken att bygga hus som nästan inte behöver någon 
uppvärmning, passivhus, har funnits en tid. För de glest bebyggda 
delarna av Hedlandet är tekniken att bygga väl isolerade hus en 
möjlighet att nå en på sikt hållbar energianvändning.

Vindkraft
Den översiktliga karteringen över vindenergiinnehållet på land visar 
på otillräckliga vindförhållandena för eff ektiv vindkraft sutvinning på 
Hedlandet.  

Ett tillägg till översiktsplanen på temat vindkraft  antogs 2010-04-
26 av kommunfullmäktige. Vindkraft splanen redogör bland annat för 
vilka områden inom kommunen som är lämpade för fortsatt utredning 
av vindkraft sutbyggnad. Hedlandet är i vindkraft stillägget inte utpekat 
som ett område aktuellt för vindkraft verk. 

Principer för vatten och avlopp
Huvudledningar för renvatten och spillvatten är redan förberedda 
längs med banvallen mellan Lotorpområdet i väster och det centrala 
Hedlandet. Till dessa kommer den största delen av ny bebyggelse att 
kunna anslutas. Längs sträckan fi nns också förberett med ett fl ertal 
anslutningar till befi ntliga hus och för kommande etableringar söder 
om Hedlandavägen.

Som komplement till det befi ntliga verksamhetsområdet för 
kommunalt VA kring Hedlandets station, kommer ett motsvarande 
verksamhetsområde med anläggning för tryckstegring och pump-
station att behövas vid Lotorpsbebyggelsen. Till verksamhetsområdet 
i Lotorp kan VA-ledningar dras på sjöbottnen från befi ntligt led-
ningssystem i Marielundsområdet, vilket innebär krav på vattendom.

För alla anslutningspunkter till tomter som ligger över +35 meter 
över Mälarens vattennivå behövs tryckstegring för att garantera 
tillräckligt vattenfl öde.

Om utbyggnadsplanerna genomförs fullt ut kommer troligtvis de 
båda verksamhetsområdena att kopplas samman och allt spillvatten 
att ledas via pumpstationen norr om Hedlandets station över 
Gripsholmsviken till Mariefred.

Luff arbergets industriområde kan försörjas med VA-ledningar från 
Lotorp via bostadsutbyggnaden i Eriksberg till en anslutningspunkt i 
industriområdets nordvästra ände. När industriområdet är etablerat 
kan ledningar från dess sydöstra ände dras vidare mot bostadsområdet 
i Ralsborg.

Österut sträcker sig kommunens ledningar så långt som till 
Sjöbygget. Därifrån kan ledningarna förlängas fram till framtida 
”lantligt boende” kring Hedlanda Gård.

Dagvatten
Att förbättra Mälarens vattenkvalitet är en prioriterad fråga. 
Kommunens dagvattenpolicy antogs 2007-10-10 av Trafi k- och 
fritidsnämnden. En offi  ciell recipientklassifi cering av Strängnäs 
vattenområden, med de noggranna inventeringar som krävs, har ännu 
inte utförts. 

• Dagvattenhantering ska börja med 
LOD. (”Börja på tomten”)

• Fördröjning kan ske redan på skogspla-
tån.

• I branten i planområdets norra del bör 
dagvattendiken anläggas tvärs mot 
lutningen för att få ner hastigheten på 
vattnet. 

• Inom de låga områdena nära strandlin-
jen bör infi ltrationsdammar anläggas så 
att dagvattnet rengörs innan det når 
recipienten. 

• Exploatörerna bör stå för kostnaderna. 

1

2

3

Skogsplatån:Om behov fi nns att fördröja 
vattenfl öden vid kraftiga skyfall bör befi ntliga 
lågpunkter och våtmarker på platån utnyttjas

Norrsluttningen: Vattenfl öden skärs av och 
bromsas av tvärgående diken mellan tomtmarker 
och höjden söder om dessa samt av diken 
längs de vägar som följer nivåkurvorna. Dikena 
bör utformas öppna för naturlig rening genom 
infi ltration.

Strandzonen: Om föroreningar fi nns kvar trots 
sanering måste fördröjningsdammarna utformas 
utan infi ltration. Dagvattnet renas då på annat 
sätt innan det når recipienten.

Dagvattenprincip i den norra delen av Hedlandet.
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2
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LOD

LOD

LOD

LOD
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Dagvattenpolicyn och Grönplan Hedlandet har varit vägledande 
för fördjupningen av översiktsplanen för Hedlandet. Genom att 
bebygga tidigare skogsmark med hus och vägar minskar man 
markområdets kapacitet att med naturlig infi ltration fördröja och 
rena dagvatten. Största delen av planen utgörs av områden som 
enligt policyn kan kategoriseras till klass 1= områden som alstrar 
låga halter av föroreningar i dagvattnet. Hit hör ”park- och grönytor, 
småhusområde i ytterstaden inklusive lokalgator med <8000 fordon/
dygn”. Tunt jordlager, berg i dagen och den kraft iga norrsluttningen 
ökar risken för översvämningar vid häft iga regn. Därför behövs en 
mer aktiv dagvattenhantering än vad som skulle ha varit fallet med 
bättre infi ltrationsförhållanden. Några markområden i planen som 
tidigare varit industrimark (Lotorps brygga, Hedlandets station) eller 
som planeras för nya verksamheter (Luff arbergets industriområde) 
kategoriseras troligen som klass 3 till 4 = områden som alstrar måttliga 
till höga halter av föroreningar i dagvattnet. Dagvattnet kan då behöva 
renas innan det infi ltreras eller leds vidare.
All ny anläggning och bebyggelse ska ske i enlighet med Strängnäs 
kommuns dagvattenpolicy, med lokalt omhändertagande av 
dagvattnen(LOD). Ekologiskt öppna dagvattenlösningar ska 
huvudsakligen nyttjas. De fem sammanfattande rekommendationerna 
i marginalen är hämtade från Grönplan Hedlandet, sidan 36, och är 
utgångspunkten för Hedlandets dagvattenplanering.

18 Riktlinjer för gestaltning

Utgångspunkten för gestaltning av nya byggnader på Hedlandet ska 
vara ett hållbart förhållningssätt till bevarande, men tillåta nutida 
arkitektur. Avsikten med detta kapitel är att bygga vidare på och 
utveckla gestaltningsprogrammet i FÖP Mariefred –Läggesta . 

Hedlandet har en ”landsbygdsgrammatik” med egenskaper och 
kännetecken i både bebyggelse och landskap värda att respektera och 
vidareutveckla.

Allmänna riktlinjer – bebyggelsen 
• Hedlandet ska utökas genom att ”bit läggs till bit” , en byggnad 

i taget.  Vid bostadsutbyggnaden bör större enhetliga områden 
av samma utformning undvikas. Varje ny byggnad och 
byggnadsstruktur kan istället försöka relatera till hela området

• Varje utbyggnadsföretag bör identifi era och tillvarata platsens 
positiva kvalitéer, karaktärsdanande element och spår som gör 
bygdens historia läsbar 

• Tillkommande bostadshus anpassas i skala och storlek till den 
befi ntliga bebyggelsen. Ett sätt att få ner skalan är att dela upp 

byggnaden i fl era mindre volymer. Befi ntlig bebyggelsestruktur 
utgörs framförallt av den traditionella torpbebyggelsen 
som tillkom under 1800-talets lopp. Husen är relativt nätta 
med smala gavlar då dimensionerna har sitt ursprung i 
timmerhustekniken. 

• Tak- och fastadmaterial ska samspela med traktens befi ntliga 
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material.  Lertegel, papp och slätplåt på tak och framförallt trä 
på fasader. Tegel som fasadmaterial bör användas restriktivt 
och endast i de tätare bebyggda Lotorps brygga och Hedlandets 
station eller i Luff arberget industriområde. 

• Fasadfärger kan vara falurött, men inte nödvändigtvis. De 
lite dovare traditionella jordfärgernas färgskala eller grånat/
gråbehandlat trä, som inte alltför kraft igt träder fram sett 
från Gripsholmssidan, är att föredra längs Mälarmårdens 
norrsluttning. 

• Bebyggelsen ska till form och struktur befrämja det lokala 
näringsidkandet. Strukturen ska på ett okomplicerat sätt 
medge inslag av byggnader för verksamheter som är lämpliga 
i boendemiljöer. Kompletteringsbyggnader av ekonomislag på 
bostadstomten bör i så fall formges som en komposition med 
bostadshuset, men ha en sidoordnad eller sekundär placering. 
Detaljering och uttryck bör vara enklare (mer avskalad) än på 
boningshuset. Avskärmning av verksamhet med plank, murar 
eller liknande kan ställas som krav.

• Skyltning och reklam måste anpassa sitt ”tonläge” till den 
lokala landsbygdsmiljön; d.v.s. inte vara alltför stor eller 
iögonfallande. Lysande eller belysta skyltar är inte lämpligt.

• Schaktningar och terrasseringar måste göras med försiktighet, 
så att de naturliga terrängformerna och branterna bibehålls.
Dessa ska kunna avläsas även sedan nya byggnader tillkommit. 
Alla detaljplaner bör ha bestämmelser om terränganpassning.

• Grundläggningsteknik som inte kräver sprängning bör i första 
hand väljas. I de tätare bebyggda delarna bör nivåskillnaderna i 
zonen mellan allmän plats och bostad/lokal gestaltas med extra 
stor omsorg och tydlighet.

• I centrala Hedlandet och Ralsborg kan husen ligga relativt 
nära vägen med avgränsad trädgårdstomt och med uthus. 
Bygatan kan vara förebild i skala, struktur och placering. Där 
verksamheter förekommer ersätts trädgården med en mindre, 
hårdgjord handelsgård.

• Kring Hedlanda gård och på Södra skogsbrinken kan bostaden 
ligga längre in på fastigheten, omgärdad av trädgård och 
skogsmark.

• Landskap, byggnader och vägar ska samverka till en helhet. 
Miljöer som präglas enbart av sin funktion av att vara t.ex. 
”väg” ”bostad” eller ”verksamhetsområde” med oanvändbara 
impedimentytor däremellan, ska undvikas. Detta kan uppnås 
genom att funktionerna till viss del och med förstånd vävs 
samman, samtidigt som de i sin gestaltning hämtar intryck 
av och förhåller sig till den lokala platsens eller det lokala 
landskapsrummets karaktär. 

Medel och detaljer som stödjer Hedlandets karaktär 
• Landsbygdens vägar har traditionellt en mjuk övergång i 

landskapet. Vägen är följsam gentemot terrängens variationer.
Skärningar och uppbyggda vägbankar är undantag. Detta bör 
också vara målsättningen för nya och befi ntliga vägar. Att 

Exempel på ett annat takmaterial än tegel som 
på ett lyckat sätt samspelar med traditionell 
bebyggelse. En mer dämpad färg än ljust tegelrött 
kan på Hedlandets norrsluttning ha fördelen att 
synas mindre.  

Exempel på materialval som låter byggnaden ta 
färg av sin naturomgivning. Foto: Jonas Glock, 
Glockgruppen Arkitektur AB, med upphovsmannens 
tillåtelse.
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mindre trafi kerade, lokala vägar har grusbeläggning förstärker 
upplevelsen av land i kontrast till stad. 

• Återhållsamhet med element som är utmärkande för stadsmiljö 
eller förorter såsom t.ex. asfalterade vägar med trottoarer, 
refuger, målade övergångsställen, ljusskyltar, gatubelysning, 
vändplaner eller cirkulationsplatser och stora ytor med 
parkeringsplatser 

• Underhålla och bygga vidare på (med variationer) utmärkande 
element för landskapet och bebyggelsen, t.ex. odlingsrösen och 
låga gråstensmurar som tar upp nivåskillnader i terrängen, 

staket, häckar, grindstolpar och grindar som markerar entréer 
och övergångar mellan allmän och enskild mark.

• Fåtaliga men ändamålsenliga och omsorgsfullt utförda 

byggnadsdetaljer: skorstenar, trappor, verandor, dörrar, 
takavslutningar

• Enkla, lugna och okomplicerade byggnadsvolymer, till exempel 

i form av bodar och större ekonomilängor 

Allmänna riktlinjer – landskapet 
Mälarmårdslandskapet
I skogslandskapet, är avsikten att i största möjliga mån lokalisera 
bebyggelsen så att man från norra sidan av Gripsholmsviken 
fortfarande uppfattar Hedlandet som en skogsklädd förkastningsbrant, 
med inslag av hus. Detta säkras genom att:

• inte tillåta bebyggelse på eller alltför nära skogsplatåns krön. 
Enligt siluettanalysen i kapitel 28 innebär det i princip en övre 
gräns vid höjdkurvan +55 m över medelvattennivå. Vid östra 
Eriksberg sänks gränsen till +50 m och vid västra Eriksberg till 
+40 m. Exploatering kommer att medföra trädfällning på delar 
av tomten och genom att bygga en bit ner i slänten undviks 
luckor i skogens siluett mot himlen. Söder om höjdryggen är 
höjdkurvan inte lika avgörande, där är istället intresset av ett 
stort sammanhängande naturområde styrande. 

• hustomterna längs Mälarmårdsbranten grupperas och delas 
upp av breda remsor av trädbevuxen naturmark

• tomtstorlekarna utom i Lotorp och runt Hedlandets hållplats är 
relativt stora, som regel minst 1500 m² och detaljplaneregleras 
så att 1/3 av tomten förblir trädbevuxen naturmark

• detaljplaneringen reglerar bevarandet av stora träd inom 
tio meter från de större allmänt tillgängliga vägarna som 
Hedlandavägen, Hedlanda Gårdsväg och ny Mälarmårdsväg.

• vackra berghällar i dagen i största möjliga mån tas tillvara, även 
inom tomtmark.

Odlingslandskap med bete, lövskogslundar och strandängar
• Ny bebyggelse placeras bakom lövträdsridåer på moränmarker 

i randområdena mellan skogen och de öppna fälten. Befi ntliga, 
hag- ängs- och åkermarker bebygges ej. De fåtaliga öppna 
markerna värnas, eft ersom växlingen mellan sluten skogsmiljö 
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och solbelysta långa siktlinjer över fält och hagar är en 
attraktion i området. 

• Strandområdenas lövträdsbestånd, särskilt inom 
strandskyddszonen, vårdas, sly gallras bort samtidigt som stora 
träd skyddas från fällning. Skötselplaner bör ha den halvöppna 
och betade strandängen som förebild i växtval, utformning och 
biologisk mångfald. 

• Naturmiljöerna i åkerholmar och längs vattendrag liksom 
alleér och lövträdsridåer i skogsbryn, bevaras och vårdas.

• Vattenmiljöer, vattendrag och diken vårdas och utvecklas 
och behålles öppna i sitt naturliga sammanhang. Endast i 
undantagsfall, i de två tätt bebyggda noderna, kan vattendrag 
korta sträckor dras i kanaler under jord. I dessa delar kan 
utformningen av vattenmiljöerna också få en mer urbant 
”byggd” karaktär, t.ex. som öppna kanaler.

19 Konsekvenser av planens 
genomförande - Miljöbedömning
Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanens innebörd och 
konsekvenser kunna utläsas utan svå righet. 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 ekologiska miljö konsekvenser 
ska också planens sociala (inklusive kulturella) och ekonomiska 
konsekvenser beskrivas. 
Utgångspunkten i miljökonsekvensbeskrivningen är att de 
viljeinriktningar som redovisas i planen ska bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling av kom munen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen gör regelmässigt behovsbedömningar, dvs bedömningar 
av vilket behov som fi nns att göra en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), bl a  i samband med upp-
rättande av detaljplaner. I bilagan Miljökonsekvensbeskrivning, 
Fördjupning av översiktsplanen för Hedlandet, har ett antal 
generella miljökonsekvenser identifi erats som skall innefattas 
vid behovsbedömningen av varje eft erföljande detaljplan. 
Behovsbedömningen för respektive detaljplan får avgöra om 
miljöaspekterna är betydande för planen i fråga.

Enligt EU-direktivet 2001/42/EG ska för planer med betydande 
miljöpåverkan göras en miljöbedömning och resultatet av denna 
ska integreras i planen med målsättningen att få en hållbar 
utveckling till stånd. EU-direktivet har inarbetats i svensk lag i 
Miljöbalkens 6 kap, i Plan- och Bygglagens 4 och 5 kap samt i MKB-
förordningen. Då en fördjupning av översiktsplanen alltid kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
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med miljökonsekvensbeskrivning göras. Inför upprättande 
av miljökonsekvensbeskrivningen har en avgränsning för 
miljöbedömning gjorts i samråd med länsstyrelsen. 

Avgränsningen för miljöbedömningen är ett viktigt dokument 
där miljöaspekterna som identifi erats ha betydande miljöpåverkan 
skall beaktas i FÖP arbetet och det kommande detaljplanearbetet, vid 
bygglovgivning och förhandsbesked. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kompletterar avgränsningen 
såtillvida att man försöker få en helhetsbild av området och identifi era 
de konsekvenser som en utbyggnad av området enligt fördjupningen 
innebär. Vidare ges ett försök att beskriva vad konsekvenserna blir om 
man inte beaktar miljökonsekvenserna utifrån helhetsperspektivet. 
Denna bedömning grundar sig på utbyggnadsstrategin för området 
och omfattar infrastrukturen i dess olika former samt hälso- och 
säkerhetsaspekter i ett helhetsperspektiv.

Däremot går det inte på denna nivå att bedöma 
miljökonsekvenserna för varje enskild miljöaspekt då syft et med 
fördjupningen endast anger riktlinjer för den framtida utvecklingen 
av området. Områdets relativa begränsning ger dock möjligheter till 
åtgärdsförslag utifrån ett helhetsperspektiv.

En utbyggnad av Hedlandet innebär ett avsteg från kommunens 
utbyggnadsstrategi som utgår från principen att i första hand bygga på 
befi ntlig infrastruktur i tätorterna. Ur den hållbarhetsaspekten är en 
utveckling svår att försvara. Samtidigt fi nns ett stort eft erfrågetryck på 
utbyggnad i området, då stor eft erfrågan fi nns på naturnära boende. 
Vidare ligger planområdet, genom sin närhet till Läggesta station, bra 
till för tågpendling till Södertälje och Stockholm, samt Strängnäs och 
Eskilstuna. 

Av planens syft e framgår att det fi nns ett stort behov att ta ett 
helhetsgrepp på området och planera för en utveckling av området 
vilket också har stöd i gällande översiktsplan.

Avsaknaden av väl fungerande infrastruktur gör det nödvändigt 
att ha en genomtänkt utbyggnadsstrategi för att kunna fi nansiera 
en utbyggnad från ett uthållighetsperspektiv. Samtidigt ger detta 
möjligheter att lokalisera utbyggnadsområden med tillhörande 
infrastruktur på ett bra sätt i förhållande till naturvärden, 
landskapsbild och kulturmiljö.

Konsekvenserna av fördjupningen av översiktsplanen för Hedlandet 
uppstår först när de förändringar av mark- och vattenanvändning 
som föreslås kommer till genomförande. Genomförandet och den 
verksamhet som däreft er tar vid påverkar miljön och indelas i olika 
miljöaspekter. Miljöaspekten kan beskrivas som orsaken till att en 
miljöpåverkan sker. Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. 
FÖP Hedlandets MKB har fokuserat på riskperspektivet (negativ 
påverkan). De betydande miljöaspekter som har identifi erats i MKB, 
generellt för planområdet är:

Ianspråktagande av mark, vatten och naturresurser
 Miljöpåverkan: Föroreningar, störningar och hinder från
 t ex trafi k och bygganläggningar påverkar framförallt natur-
 miljön och därmed miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Liten
påverkan/
begränsad
relevans

Beskrivs
och

bedöms i
MKB

Platsen
Radon X
Geologi X
Skredrisk X
Översvämningsrisk X
Lokalkllimat X
Markföroreningar X

Buller från omgivningen. X

Förekomst av
verksamheter som medför
risk för omgivningen i eller
i närheten av planområdet.

X

Grönytor i tätort X
Tätortsnära
rekreationsområde

X

Nuvarande verksamhet
riskerar att överträda
miljökvalitetsnormer.

X

Riksintresse X
Regionalt intresse X
Arkeologi X
Särdrag i naturen X
Strandskydd X
Naturreservat X
Djurskyddsområde X
Växtskydd X
Biotopskydd X
Miljöskyddsområde X
Vattenskyddsområde X
Naturminne X
Turismen och det rörliga
friluftslivet.

X

Påverkan
Projektets omfattning
Dagvattenhantering X
Påverkan på
trafiksituationen inom och
utom planområdet

X

Påverkan på stads
/landskapsbilden

X

Utnyttjande av mark X
Utnyttjande av vatten X
Utnyttjande av övriga X
Alstrande av avfall X

Alstrande av föroreningar X

Alstrande av störningar X

Risker
Hälsa X
Planen
Ger planen möjlighet till
miljöpåverkande
verksamheter.

JA

Avser planen reglera
miljöpåverkande
verksamheter.

NEJ

Har planen betydelse för
andra planers
miljöpåverkan.

JA

Överensstämmelse med
kommunens miljöstrategi.

JA

Sammanfattning av avgränsning

av miljöbedömningen
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 Skogspartier som gränsar mot befi ntlig bebyggelse berörs,
 dock inga 
Lokalisering av bostadsbebyggelse, infrastruktur
 Miljöpåverkan: Hur den fysiska miljön struktureras, hur/var 
 bebyggelsen lokaliseras och utformas påverkar framförallt 
 förekomsten av en god bebyggd miljö. Vid olämpliga åtgärder 
 kan landskapet förfulas och kulturhistoriska värden 
 imintetgöras, vilket påverkar människors sociala välmående 
 och trivsel negativt. Bullrig boendemiljö och osäker 
 trafi kmiljö kan påverka och riskera människors hälsa.
 Indirekt påverkas också natur- och djurliv genom valet av  

 markområden som lämnas orörda.
Lokalisering av verksamhetsområden

 Miljöpåverkan: Som ovan. Störande verksamheter nära 
 boendemiljö kan innebära risk för skada och olägenhet på 
 grund av buller, obehagliga lukter och föroreningar.
Uppvärmning av bostäder och verksamheter
 Miljöpåverkan: Olämpliga av uppvärmningssystem kan på
 lång sikt och med kumulativa eff ekter påverka miljömålen 
 Gift fri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och 
 vattendrag, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.
Dagvattenhantering
 Miljöpåverkan: Hur dagvattnet omhändertas påverkar,  

 både på lång och kort sikt, framförallt miljömålen   
 God bebyggd miljö, Ingen övergödning och Levande  

 sjöar och vattendrag genom att tungmetaller och
  näringsämnen hamnar i mark och vattendrag samt Mälaren.
  Terrängsituationen i norra delen av Hedlandet innebär  

 också risk för bortspolning av jordmassor och skador på  
 anläggningar vid stora skyfall om inte dagvattenåtgärder  
 vidtas.

Förorenad mark
 Miljöpåverkan:  Det nya verksamhetsområdet kan i en 
 avgränsad zon innebära verksamhet som kan påverka 
 miljömålet  En gift frimiljö genom nya föroreningar.

Genom identifi eringen av betydande miljöaspekter och förslag 
till åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv bedömer vi att planens 
anpassning och miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med 
avgränsningen för miljöbedömningen skall ge en god vägledning för 
att minimera negativ miljöpåverkan i det framtida detaljplanearbetet.

Några viktiga intentioner och riktlinjer angående kommande 
detaljplanearbete för minimerande av negativ miljöpåverkan och 
tillvaratagande av områdets kvalitéer anges nedan.

Kulturmiljö och landskapsbild
Lokalisering av bebyggelse, vägar, verksamheter, badplatser och 
båtbryggor ska ta hänsyn till riksintresset för kulturmiljön så det 
inte påtagligt skadas och så att inverkan på landskapsbilden med den 
karakteristiska Mälarmården minimeras. 
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Inverkan på naturmiljö och friluftsliv
Stora skogsområden hålls samman utan exploatering och att utpekade 
miljöer som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden i största 
möjliga mån ska förblir orörda.

Sjöar och vattendrag
Mälaren är av nationellt intresse för både det rörliga friluft slivet 
och fi sket. Det är därför av stor vikt att behandlingen av dagvatten 
ägnas speciell omsorg för att minimera negativ miljöpåverkan vid 
genomförande av detaljplaner. I princip ska inget förorenat dagatten nå 
Mälaren.

Nollalternativet
Nollalternativet i miljöbedömningen är att planförslaget inte 
genomförs och det innebär att man inte utnyttjar planinstrumentet. 
Om inte kommunen styr den framtida bebyggelseutvecklingen eft er 
de riktlinjer man lägger fast i fördjupningen av översiktsplanen kan 
resultatet bli att man får en mer splittrad och mer slumpmässigt 
tillkommen bebyggelseutveckling vilket kan komma att medföra 
många typer av negativa konsekvenser. T.ex. blir det svårare att utnyttja 
befi ntlig infrastruktur, att tillhandahålla service, skolor, förskolor och 
kollektivtrafi k inom rimliga gränser. Det fi nns också ökade risker 
för slumpmässiga etableringar längs Mälarstranden som påverkar 
riksintresset för det rörliga friluft slivet och den känsliga fl oran och 
faunan negativt i strandområdena. 

Då man inte har någon helhetsbild så fi nns risk att man placerar in 
bostadshus på ett olämpligt sätt som är störande för landskapsbilden 
eller inverkar negativt på befi ntliga kulturvärden. En icke genomtänkt 
gestaltning och färgsättning kan inverka negativt på befi ntliga 
kulturmiljöer i området.

En icke planlagd utbyggnad medför också att riksintresseområdet 
för kulturmiljön vid Gripsholms slott kan påtagligt skadas.

Det är uppenbart att hus som slumpmässigt placeras i området 
mellan Eriksberg/Lotorp och Centrala Hedlandet försämrar 
trafi ksäkerheten på den redan överbelastade Hedlandavägen.

En slumpmässig utbyggnad av området gör det sannolikt praktiskt 
omöjligt att fi nna en rimlig kollektivtrafi klösning för området. 

En grundförutsättning ur miljösynpunkt är att förse området 
med en kommunal VA-lösning för att undvika en kraft ig negativ 
miljöpåverkan i området och i Mälaren. Detta blir inte praktiskt 
genomförbart genom en icke planerad utbyggnad av området.

Sammantaget ger alla dessa negativa eff ekter vid handen att en 
fortsatt icke planerad utbyggnad leder till problem och minskad 
attraktivitet för området som helhet. Därför fi nns ett behov av att 
skaff a sig ett helhetsgrepp med en genomtänkt planering för vidare 
nyetablering av bostäder och verksamheter inom planområdet. 

 

Övriga konsekvenser  
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Ekonomiska konsekvenser
I ett övergripande kommunalt perspektiv är Hedlandet perifert 
lokaliserat vilket också medför att området ur kommunalekonomisk 
synpunkt är ofördelaktigt lokaliserat. Lokaliseringen av stationen 
i Läggesta och utbyggnaden av Läggesta- området förbättrar dock 
förutsättningarna avsevärt. Teknikutvecklingen som medfört att det är 
ekonomiskt rimligt och möjligt att ansluta området till det kommunala 
VA-nätet har också förbättrat förutsättningarna för en ekonomisk 
försvarbar utbyggnad av området. 

Kravet på en måttlig täthet vid utbyggnad av området, medhänsyn 
till riksintresset för kultur Gripsholms slott, försvårar  och fördyrar 
utbyggnad av vägar och ledningar. 

Sociala konsekvenser
Hedlandets lokalisering intill Mälaren med vidsträckta skogsområden 
och strövområden inpå knuten är en kvalité som har stor attraktion 
och är för många positiv ur ett socialt perspektiv. Planens ambitioner 
att anlägga gång- och cykelvägar utökar denna typ av kvalité liksom 
förslagen att göra Mälarstranden mer lättillgänglig. Konsekvensen blir 
förbättrad hälsa och ökat välmående. 
Vissa yrkesgrupper är inte beroende av att ha en bostad i närheten av 
arbetsplatsen, som oft ast är i staden eller tätorten. Generellt kan allt 
fl er också i allt större utsträckning utföra en del av sitt arbete hemifrån. 
Det kan för många upplevas som nödvändigt att bosätta sig i ett 
lugnt område för att kunna återhämta sig från ett hektiskt arbetsliv. 
Planen erbjuder ett gott boendealternativ för dessa grupper. Planen 
uppmuntrar samtidigt tillkomsten av viss småskalig verksamhet i 
boendemiljön, som kan dra fördel av de lantliga förhållandena och 
som bidrar till social stabilitet och trygghet i området. Det bör också 
vara positivt och tryggt för barn att växa upp i en greppbar miljö med 
många möjligheter till spontan lek i näraliggande skogsområden.

De sociala konsekvenserna av utbyggnad beror generellt i hög 
grad på vilka slags bostäder som byggs. Inom planområdet fi nns goda 
möjligheter till ett varierat utbud främst inom Eriksberg och Lotorp-
området. Området runt Hedlanda gård har utmärkta möjligheter att 
utvecklas till ett lantligt boende med mycket höga kvalitéer.
De som väljer att bosätta sig i något av de tätare utbyggnads-områdena 
har möjligheter till att utveckla ett socialt umgänge inom närområdet.

I västra delen av FÖP-området fi nns en detaljplan för ett 
verksamhetsområde. Verksamhetsområdet samt närheten till Läggesta 
station med planerad service, handel och verksamheter samt de 
miljömässigt fördelaktiga pendlingsmöjligheterna som fi nns genom 
Svealandsbanan snabbtåg, innebär att boende har tillgång till en 
varierad arbets-marknad inom ett stort område med korta restider. 

De stora sammanhängande skogspartierna och närheten till 
Mälaren ger goda förutsättningar för ett rikt friluft sliv i ett rikt 
natur- och kulturlandskap. Eft erfrågan på småbåtsplatser förväntas 
bli större varteft er området växer vilket har beaktats i planförslaget. 
Möjlighet för människor att utöva fritidsintresse vid gemensamma 
småbåtsanläggningar kan stärka sociala samhörigheten.

Konsekvenser för kulturmiljön
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Den sociala dimensionen är i hög grad beroende av hur nya tillskott av 
bebyggelsen görs och hur väl befi ntlig kultur och bebyggelsemiljö tas 
tillvara. Områden där kulturmiljön kan påverkas sammanfaller med 
de områden som utpekas för bebyggelse. Planens påverkan, beaktat 
utifrån påverkan på regionalt intresse för kulturmiljövården samt 
närliggande riksintresse för kulturmiljö Gripsholm-Mariefred, beskrivs 
och bedöms områdesvis nedan. 

Centrala Hedlandet
Påverkan: 

• En mindre del av den öppna åkermarken bebyggs.
• Skogsklädda sluttningar bebyggs.
• Vattenområden utvecklas delvis till småbåtshamnar.
• Ökad trafi k

Konsekvenser:
• Möjligheten att uppleva gårdsmiljöernas ursprungliga 
           jordbrukssammanhang påverkas något.
• Upplevelsen av den obebyggda skogsklädda förkastnings-
           branten påverkas.

     • Upplevelsen av det öppna vattenområdet påverkas.
     • Äldre småskalig vägstruktur belastas.
Åtgärder:

• Bebyggelsen förläggs till ytterkanterna av de öppna 
           åkermarkerna.
• Kvarvarande öppna fält mellan Karlsborg och järnvägen
           bevaras och säkerställs.
• Befi ntlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras.
• Ny bebyggelse placeras med hänsyn till skyddsvärda träd och 
          så att befi ntliga lövträdsdungar bibehålls i så stor utsträckning   
          som möjligt. 
• Bostadsmark lokaliseras med hänsyn till 
           befi ntliga fornminnen.
• Skala, volym och utformning av ny bebyggelse 
 anpassas till befi ntlig bebyggelsemiljö. 
• Längs med vattnet bibehålls en zon med strandskog som
          skydd av landskapsvyn.
• Bebyggelsen på skogssluttningar lokaliseras under höjdkur-  
           van +55 m så att möjligheten att uppleva den obrutna skogs- 
          silhuetten på krönet längs med förkastningsbranten bibehålls.  
• Samspelet mellan bebyggelse och skogsmark anpassas så att
           upplevelsen av en skogsklädd förkastningsbrant bibehålls.
• Hustomter längs med branten grupperas och delas upp av 
           breda remsor av trädbevuxen naturmark.
• Båthamnar underordnar sig landskapet och ges en skala och
           omfattning som är anpassad till miljön.
• Befi ntlig småskalig vägstruktur bevaras, vägars upprustning 
           anpassas till befi ntlig bebyggelsemiljö.
• Ny väg som tillgodoser ökad trafi kmängd anläggs parallellt 
           med Hedlandavägen.
• Ny väg utformas med hänsyn till kulturmiljön.
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Eriksberg/Lotorp
Området ligger utanför kulturmiljö av regionalt intresse.
Påverkan:

• Tallskogssluttning bebyggs.
• Vattenområde utvecklas till småbåtshamn.
• Ökad trafi k.

Konsekvenser:
• Upplevelsen av obebyggd skogssluttning påverkas.
• Upplevelsen av öppet vattenområde påverkas.
• Äldre småskalig vägstruktur belastas.

Åtgärder:
• Nya byggnader följer befi ntligt bebyggelsemönster och utförs
           som fristående enfamiljshus på stora naturtomter.
• Tomterna grupperas och delas upp av remsor av trädbevuxen
           naturmark.
• Bebyggelsen lokaliseras under höjdkurvan +55 m så att möj-
           ligheten att uppleva den obrutna skogssilhuetten på krönet
           längs med förkastningsbranten bibehålls.
• Exploateringsgraden anpassas så att upplevelsen av en 
           skogsklädd förkastningsbrant bibehålls.
• Båthamnar underordnar sig landskapet och ges en skala och 
           omfattning som är anpassad till miljön.
• Befi ntlig småskalig vägstruktur bevaras.
• Nödvändiga vägförbättringsåtgärder utförs med hänsyn till 
           kulturmiljön.
• Ny väg som tillgodoser ökad trafi kmängd anläggs parallellt 
           med Hedlandavägen.
• Ny väg utformas med hänsyn till kulturmiljön.

Luffarberget
Området ligger utanför regionalt intresse för kulturmiljön 
Ingen påverkan 

• Byggnadshöjderna regleras så att de inte sticker upp och stör
           vyn från Mälaren.

Ralsborg
Området ligger utanför regionalt intresse för kulturmiljön 
Ingen påverkan

• Planens riktlinjer om utformning av bebyggelse och relativt
          stora tomter syft ar till att ansluta till befi ntlig lantlig struktur
          och bebyggelsekaraktär.

Hedlanda gård
Påverkan:

• Obebyggd skogsmark bebyggs
Konsekvenser:

• Gammal kulturbygd förtätas.
Åtgärder:

• Befi ntlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras.
• Befi ntliga öppna betes- och odlingsmarker bibehålls.
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• Nya fastigheter utgörs huvudsakligen av stora tomter för 
           landsbygdsanknuten verksamhet. 
• Ny bebyggelse förläggs på skogsmark som inte är lämpar sig 
           för odling.
• Byggnader placeras och utformas så att det för omgivningen 
           karakteristiska samspelet mellan gårdar/hus och vegetation/
           odlingsmark bibehålls. 

Södra skogsbrinken
Delar av utpekade utvecklingsområden berör kulturmiljö av regionalt 
intresse
Påverkan:

• Obebyggd skogsmark bebyggs
• Ökad trafi k

Konsekvenser:
• Upplevelsen av den obebyggda skogsklädda förkastnings-
           branten påverkas

Åtgärder:
• Bebyggelsen placeras och utformas så att upplevelsen av en 
           skogsklädd förkastningsbrant bibehålls.
• Inför detaljplaneläggning krävs fördjupade studier av hur 
           bebyggelse och skogsmark kan samspela för att uppnå detta
           mål.
• Befi ntlig småskalig vägstruktur bevaras.
• Ny väg som tillgodoser ökad trafi kmängd anläggs parallellt
           med Hedlandavägen.
• Ny väg utformas med hänsyn till kulturmiljön.

Bedömning:
Sammanfattningsvis bedöms utbyggnad i enlighet med 
planförslaget medföra små negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Planförslaget innebär att de konsekvenser som skulle kunna inträff a 
lokalt, förhindras genom olika åtgärder. 

20 Genomförande

Etapputbyggnad
Denna fördjupning av översiktsplanen för Hedlandet är något mer 
detaljerad än brukligt. Detaljplaneprogram bedöms därför inte behöva 
tas fram innan detaljplanearbeten påbörjas.

Förutsättningarna inom området – bl.a. att markerna i hög grad 
är uppdelade på många mindre privat ägda fastigheter – medför 
att det är troligt att utbyggnaden kommer att ske etappvis och 
fördelas på många små detaljplaner. Perspektivet på planens 
genomförande är 20-25 år. Planen genomförs successivt i takt med att 
förfrågningar om detaljplaneläggning inkommer från fastighetsägare. 
Prioriteringsordningen styrs av kommunen genom sitt planmonopol 
främst av kommunekonomiska och infrastrukturella skäl: 

• Utbyggnaden i de noderna Lotorp/Eriksberg och centrala 
Hedlandet har högst prioritet, eft ersom de ligger i anslutning 
till befi ntlig och planerad framdragning av kommunalt VA. 
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• Ralsborgsbebyggelsens utbyggnad är beroende av att VA-
framdragningen till industriområdet Luff arberget.

• Bebyggelsen längs Mälarmårdens sluttning mellan Lotorp/
Eriksberg och centrala Hedlandet benämns ”Planerade 
bostäder på lång sikt” har lägst prioritet.

Fortsatt planering
En hel del frågor bör studeras mer ingående än vad som kan göras i en 
översiktsplan. Vid samrådsskedet framfördes många synpunkter om 
att kulturmiljökonsekvenserna, främst i anslutning till Karlsborg men 
också Ralsborg, bör beskrivas närmare och tas i  större beaktande.

Vid kommande detaljplanearbete  och byggprojekt ska följande 
utredas närmare:

• Tydliga bestämmelser om utformning i känsliga kulturmiljöer.
• Bostäders närhet till djurhållnintg vid Ralsborg och vid 

Hedlanda gård samt lämpliga lägen för eventuella ridstigar.
• Dagvattenhantering; bestämning av lägen och lämplig 

utformning av fördröjnings- och eventuella reningsåtgärder.
• Trafi ksäkerhet vid gång- cykel- och bilpassager över 

museijärnvägen
• Trafi ksäkerhetsåtgärder och utformning vid busshållplatser och 

passager över Ralsborgsvägen och Hedlandavägen
• För Mälarmårdsvägens utbyggnad längs norrsluttningen 

söder om Hedlandavägen krävs utredning om lämpligt läge. 
Utredningen bör också visa hur utbyggnaden av vägen i ett 
första skede klarar att mata bebyggelsen närmast noderna utan 
att bindas samman. 
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Kulturmiljö av regionalt intresse

Föreslagna utvecklingsområden 

Planerade lantliga boenden med hästhagar

+ 55 m över Mälarens vattenyta

Planerade bostäder på lång sikt

”Strandskogen” bibehålls som skyddszon för landskapsvyn från Mälaren

KuKK lturmiljl ö av aa regionaalt intresse

Föreslagna utvecklingsområden en

Plaannerade llaantliga iga boenden mmed hästhagar

+ 55 m över Mälarens vattenynn ta

Planerade erade bbooossttäder ppå å llåång siktkk

”Strandskogen”n bibehålls som skykk ddszon föff r landskapsvyvv n frff ån Mälaren

Utbredningen av föreslagen bebyggelse i 
förhållande till regionalt intresse för kulturmiljö.
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Med allmänna intressen menas intressen som är gemensamma för 
lokalbefolkningen, kommunens, regionens, nationens eller fl era olika 
länders invånare. Värden som är av nationell angelägenhet anges av 
olika statliga verk och myndigheter som riksintressen.
Detta kapitel beskiver de värden som vi vill värna om och risker 
som bör beaktas vid framtida planering och byggande. Hur denna 
fördjupning av översiktsplanen påverkar riksintressena beskrivs. 
Redovisningen sker sektorsvis. Områdenas avgränsning redovisas 
tillsammans på kartor.

Allmänna intressen
Grundläggande för all planering är att den skall utgå ifrån att mark- 
och vattenområden skall användas för det lämpligaste ändamålet. 
Lagar som reglerar detta fi nns 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 och återges i marginalen. Översiktplanen 
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 geografi ska 
områden som har ett nationellt intresse för rennäringen, yrkesfi sket, 
naturvård, kulturmiljövård, friluft sliv, ämnen och material, industriell 
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning, avfallshantering och totalförsvar. 

De sektorer som ovan redovisas kursiverade fi nns 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 exploateringsföretag. Vissa 
riksintressen behöver exempelvis inte utgöra hinder för utveckling av 
befi ntliga tätorter eller för det lokala näringslivet. Inte heller skall det 
utgöra ett hinder för anläggningar som behövs för totalförsvaret (MB 4 
kap 1 §).

Stora opåverkade områden
Delar av stora mark- och vattenområden som i ett regionalt perspektiv 
är endast obetydligt påverkade av exploatering ingår i södra delen av 
FÖP-området och omfattar större delen av Hedlandets skogsplatå. 
Länsstyrelsen redovisar kartor över fl era sådana markområden 
inom kommunen. Hittills har Strängnäs kommun valt att inte lägga 
några speciella restriktioner för dessa. För natur- och friluft slivet 
är det en särskild kvalitet om ett naturområde är tillräckligt stort 
och sammanhängande. Andra allmänna intressen motiverar att 

”Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturvärdena.”
MB 3 kap. 3§

Läs mer på www.miljomal.nu

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

Riksintressen och andra 
allmänna intressen



FÖP Hedlandet • antagen kommunfullmäktige 2013-12-16  75 /   

skogsplatåområdet inom Hedlandets översiktsplan får forsätta att vara 
stort, sammanhängande och så gott som opåverkat. 

Regionala och lokala program och riktlinjer
Förutom reglerna i PBL och MB fi nns lokala och regionala program 
och riktlinjer som reglerar och ställer anspråk på markanvändningen 
inom planområdet. Det är främst natur- och kulturvärden som fi nns 
i den byggda miljön och i landskapet. Planeringen skall ske med 
beaktande av dessa anspråk vid förändringar i bebyggelsestrukturen.

Ekologiskt känsliga områden
All natur påverkas av mänsklig verksamhet, men erfarenhet visar 
att vissa miljöer är särskilt känsliga. Redan mindre ingrepp kan få 
långtgående konsekvenser. Exempel på sådana ekologiskt känsliga 
områden kan vara:

• livsmiljöer för hotade växter och djurarter 
• reproduktionslokaler  
• områden i instabila eller lättpåverkade områden 
• försurningskänsliga områden etc. 

De områden som redovisas som intressanta för naturvården (kap. 24 
Naturvård) är alla i någon omfattning ekologiskt känsliga områden.

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 syft ar 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 naturresurser

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 och i andra länder. 
Teknikutveckling kan bidra till att lösa några av problemen. Det kan 
också behövas mer genomgripande samhällsförändringar. 
Tre åtgärdsstrategier
Ett fåtal aktiviteter - transporter, energianvändning, fl öden av 
material, kemikalier och varor med mera - orsakar fl era av dagens 
miljöproblem. Därför kan vissa åtgärder leda till att mer än ett 

Utsnitt av riksintresseområdet ”Mälaren med öar 
och strandområden”

Hedlandet

Mariefred

Mälaren

Nykvarns 
kommun
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miljömål nås. Som en följd av detta har riksdagen fastställt att arbetet 
med miljökvalitetsmålen ska koncentreras i tre strategier:
1. En strategi för eff ektivare energianvändning och transporter 

- främst för att minska utsläppen från energi- och 
transportsektorerna.

2. En strategi för gift fria och resurssnåla kretslopp för att minska 
användningen av naturresurser, minska de diff usa utsläppen av 
miljögift er 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.

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 föreskrift er om viss lägsta miljökvalitet för 
mark, vatten, luft  eller miljön i övrigt inom ett geografi skt 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 
syft e eller för att åtgärda befi ntliga miljöproblem, för att de svenska 
miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-
direktiv. Idag fi nns sex förordningar om miljökvalitetsnormer; en för 
föroreningar i utomhusluft  (SFS 2001:527), en för olika parametrar i 
fi sk- och musselvatten (SFS 2001:554), en för nationella utsläppstak 
för luft föroreningar (SFS 2003:65), en för förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön (SFS 2004:660), en för omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
samt en badvattensförordning (SFS 2008:218).  

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 översiktligplaneringen och 
detaljplaneläggning.

21 Friluftsliv och rekreation
Riksintressen
Mälaren med öar och strandområden är ett område som med 
beaktande av det varierande landskapet, de befi ntliga natur- och 
kulturvärdena, i sin helhet utpekats som område av riksintresse enligt 
miljöbalkens 4 kap.

Vid ändrad markanvändning inom detta område skall särskilt 
intressen för turism och det rörliga friluft slivet beaktas och respekteras. 
Ianspråktagande av mark får dock ske om detta är ett led i utveckling 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 
utvecklas. ...”
Miljömål 15 - God bebyggd miljö
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av den befi ntliga landsbygden eller om det lokala näringslivet gagnas.
Det fi nns inte någon klar defi nition av begreppet rörligt friluft sliv, 

Strängnäs kommun tolkar innebörden som friluft sliv vilket väsentligen 
grundas på allemansrättsligt nyttjande av naturen, oberoende av någon 
form av anordnad anläggning. 

Översiktsplanens påverkan: 
Genom fördjupningen av översiktsplanen avser kommunen förbättra 
möjligheten till rörligt friluft sliv i området genom att göra delar av 
den strandnära naturmarken mer tillgänglig och trivsammare att 
vistas i. Förväxta strandområden gallras, cykelvägar och stigar anläggs, 
anordnade av rastplatser och båtbryggor. Vid anordnande skall 
dock stor hänsyn tas till djurliv och fauna i respektive område, samt 
eventuella anläggningar prövas mot strandskyddsbestämmelserna.

För att strandområden inte skall upplevas ianspråktagna och 
otillgängliga för besökare i området, är det viktigt att ha en restriktiv 
syn på såväl byggande som iordningställande av mark nära stranden. 
Exploatering av mark (med bostadssyft e) vid strandnära lägen 
kommer enbart att tillåtas på ett fåtal områden, runt Lotorps gamla 
industriområde samt vid Fäbodhagen - Karlsborg. 

För att invånare och turister skall kunna bedriva friluft sliv i 
området, avser kommunens att ta vara på samt utveckla de värdefulla 
natur- och kulturmiljöer som fi nns i området. Dessa beskrivs mer 
utförligt i kapitel 22 och kapitel 23. 

Förbindelsestråk i form av stigar och gångvägar föreslås från 
strandområden upp mot skogsområden söder om vägen.

22 Kulturmiljöer
Det miljömål som berör kulturmiljön inom Hedlandet är främst
”God bebyggd miljö” (se marginaltexten)

Riksintressen
Områden av riksintresse för kulturmiljövården anges av 
Riksantikvarieämbetet. Områdena kan vara allt från små områden 
som speglar en historisk epok eller större typiska landskapsavsnitt 
som skapats under lång tid, alla har dock på något sätt påverkats av 
människan.

Det fi nns elva områden av riksintresse för kulturmiljövården i 
Strängnäs kommun. Inget av dem ligger inom planområdet. Det 
närmaste riksintresset är Gripsholm – Mariefred, som kan beröras av 
utvecklingen på Hedlandet, eft ersom det har historisk samhörighet 
med och direktvy mot Hedlandet. 
Översiktsplanens påverkan: 
Översiktsplanens intentioner är att planera så att dessa riksintressen 
inte påverkas negativt. Av hänsyn till landskapsbilden från Mariefred 
och Gripsholm kommer i huvudsak inga exploateringsåtgärder 
tillåtas som stör den obrutna skogsiluetten längs förkastningsbrantens 
höjdkrön. 

Fornlämningar
Fornlämningar eller fornminnen är spår av mänskliga verksamheter 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda vår kulturmiljö.
   Ansvaret för detta delas av alla. Såväl 
enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar 
eller utför ett arbete skall se till att skador på 
kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller 
begränsas.”

Lag om kulturminnen m.m. 1 kap 1§
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” Den som avseratt uppföra en byggnad eller 
en anläggning eller genomföra ett annat 
arbetsföretag bör i god tid ta reda på om 
någon fast fornlämning kan beröras av 
företaget och i så fall snarast samråda med 
länsstyrelsen . ...”
2 kap.§10, Lag om kulturminnen m.m.

som syns eller fi nns i vår omgivning, och som under en varaktig tid 
varit övergivna.
Alla fornlämningar är skyddade enligt Lag om kulturminnen mm. 
(Kulturminneslagen). Enligt denna lag är det förbjudet att utan 
tillstånd från länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över 
en fornlämning. Skyddet gäller förutom själva fornlämningen ett 
skyddsområde runt om vilket benämns fornlämningsområde. 
Utbredningen av detta skyddsområde varierar beroende på 
fornlämningens art och läge. Den exakta storleken bestäms av 
länsstyrelsen i det specifi ka fallet.

Skyddet gäller även fornlämningar som upptäcks under pågående 
markarbeten, upptäckten skall då anmälas till länsstyrelsen som 
bestämmer vidare behandling av den misstänkta lämningen.
Översiktsplanens påverkan: 

Inom planområdet existerar ett antal platser med kända 
fornlämningar. Dessa skall beaktas vid senare planläggningsarbeten.

I kommande detaljplane- och bygglovsprocesser är det viktigt att 
säkerställa om marken berörs av någon fornlämning. Finns det kända 
fornlämningar inom området skall samverkan ske med länsstyrelsen 
för att bedöma om den tänkta planläggningen är lämplig eller inte.

Andra allmänna intressen 
Regionalt intressanta kulturmiljöer
På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län och Strängnäs 
kommun togs Kulturhistorisk analys av Mariefred – Åker – 
Hedlandet – Läggesta fram 1993, för att närmare beskriva traktens 
kulturhistoriska värden att beakta inför framtida utveckling. I en 

Skifteskarta från 1829 som visar Hedlanda gård och mariefredsbornas omgivande marker.
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Översikt skyddsvärda kulturmiljöer
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sammanfattande värdering av byggnader och landskap för Hedlandet – 
Södra skogen påpekas att det är av värde att:

• Det dramatiska mötet mellan skogklädd förkastningsbrant och 
öppna betesmarker beskriver förutsättningen för områdets 
tidigare användning.

• Små odlade marker ännu hålls öppna.
• Den slingrande vägen åskådliggör äldre tiders 

kommunikationssvårigheter.
• Bebyggelsetillskott från olika tider bevarat sitt tidstypiska 

utseende.
• Murar och andra hägnader visar behov av terrasseringar och 

avgränsning mot betesdjur.
• Järnvägen dragits fram på ett för landskapet hänsynsfullt sätt.
• området från den norra sidan av Gripsholmsviken i huvudsak 

uppfattas som ett skogsområde, med ett fåtal byggnader.
• Hedlandets gård ännu visar uppkomsten av en gård vid skift e 

av tidigare donationsjord i början av 1800-talet.
I det regionala kulturminnesvårdsprogrammet presenterat bland annat 
i Sörmlandsbygden, 1988, formuleras följande värden 
”Betespräglat landskap i sluttning söder om Mälaren med två större 
gårdar och torpbebyggelse.”

• Hedlandet, tidigare Hedelandet, kallas det område, som 
utgörs av Mälarmårdens förkastningsbrant söder om 
Gripsholmsviken. I den brant sluttande terrängen, som 
domineras av berg och morän, fi nns två mer plana områden 
med lerbotten, som tagits i anspråk som åkermark av gårdarna 
Hedlanda och Karlsborg.

• Långvarig betesdrift  präglar strandzonen. Längs stränderna 
växer lövträd innanför vassbältena och vid Hedlanda gård 
fi nns utpräglade strandängar. Öster om gården utbreder sig 
ett lundområde bevuxet med övervägande ek och hassel samt 
inslag av alm och ask.

• I Hedlandet förekommer inga förhistoriska gravfält.
• Betesdrift en på Hedlandet har lång tradition. På 1500-talet 

fi nns skrift ligen belagt att Gripsholm om somrarna bedrev 
boskapsskötsel med vallgång vid fäbodar. Hertig Karl, 
sedermera Karl IX,  skänkte 1590 torpet Sämskarboda samt 
skog mellan Taxinge och Läggesta sund till Mariefreds borgare, 
som under senare århundraden hade sina kreatur på bete här. 
Fäbodhagen och Skansenboda är andra namn som minner om 
fäboddrift en.

• År 1785 skedde ett skift e av ägorna på Hedlandet, varvid en 
gårdsägare i Mariefred, ägare till fem gårdar i staden, fi ck sina 
lotter samlade till ett stort sammanhängande område där 
Hedlanda gård idag ligger. 

• Gården fi ck senare namnet Hedlanda. Huvudbyggnaden är 
troligen uppförd under 1800-talets början.

• Av andra byggnader märks ett ståtligt timrat magasin på en 
höjd på andra sidan järnvägen.

• Kraft iga stenmurar är upplagda på höjden liksom utmed vägen 
som leder förbi gården.
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• Nere vid stranden ligger två knuttimrade bostadshus, Sjöstugan 
och Skansenboda, vilka kan dateras till åtminstone 1700-talet. 
I hagmarken invid Skansenboda fi nns husgrunder av okänd 
ålder.

• Till Hedlanda gård hör torpen Alberga, Bäckatorp, Täckhamra 
och Ludvigsberg, samtliga belägna i skogsmarken söder om 
gården. Torpstugorna är uppförda i slutet av 1800-talet och 
särskilt Ludvigsberg framstår som ett fi nt exempel på tidens s k 
snickarglädje.

• Vid Karlsborgs gård fi nns bl a den stuga, som enligt sägnen 
utgjorde Karin Månsdotters bostad under Erik XIV:s vistelse 
på Gripsholm. I närheten av stugan fi nns husgrunder och 
källargropar samt två trefaldighetskällor, varav den ena lär 
vara namngiven eft er Katarina Jagellonica. Gårdens övriga 
byggnader är troligen uppförda vid slutet av 1800-talet och 
tidigt 1900-tal.

• År 1895 invigdes Norra Södermanlands järnväg, som på 
sträckan Läggesta-Taxinge går genom området.

• Vid Hedlanda hållplats, som nu är nedlagd, växte upp ett litet 
samhälle med småindustrier. Söder och sydost om Karlsborg 
och samhället fi nns en samling välbevarade villor från slutet av 
1800-talet.

• Åsgård är en 1600-talspastisch uppförd på 1960-talet med 
stenhuggna byggnadsdelar och dekorationer från rivna 
1600-talshus i Stockholm.”

• Utöver ovanstående citat kan tilläggas att det kring Karlsborg 
fi nns en fi n timrad ekonomibyggnad , en loge, på vägen mot 
badplatsen nära Karin Månsdotters stuga. Den är troligen från 
slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.

• En ny hållplats har iordningställts av museijärnvägsföreningen 
på ungefär den plats där tidigare hållplats låg.

• I kartan över skyddsvärda kulturmiljöer på föregående 
sida markeras de regionala intressena kring Karlsborg och 
Hedlanda gård som ett oprecist, svagt färgat, randat fält. Det 
ska inte uppfattas som skarpa gränsdragningar utan som 
ungefärliga infl uensområden. Det är inte bara de enskilda 
byggnadsverken, utan främst relationerna och sambanden 
mellan dem och de omkringliggande odlingsfälten, 
skogsmarkerna, strandzonerna, gränsdragningar, alléerna m.m. 
som är av intresse. 

Översiktsplanens påverkan:
Den nya bebyggelse som planen medger kan, om den utformas och 
placeras enligt riktlinjerna, innebära ett positivt och karaktärsför-
stärkande tillskott till den befi ntliga kulturmiljön. Riktlinjer som 
handlar om exploateringsgrad, vägar och trafi k har också betydelse 
för kulturmiljön, indirekt. Att låta trafi kbelastningen bli alltför kraft ig 
kan på sikt innebära ”nöd-åtgärder” som suddar ut eller motverkar 
eft ertraktade egenskaper i miljön.

Läs mer om Hedlandets områden av ekologisk 
betydelse för naturvården i
Grönplan, del B2, Hedlandet

”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt 
hållbara och variationsrika livsmiljöer. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas”
Miljömål 3 - Levande sjöar och vattendrag

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheten till allsidig använd-
ning av mark och vatten”
Miljömål 6 - Ingen övergödning

”Den biologiska mångfalden skall bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och 
processer skall värnas. Arter skall kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd”
Miljömål 16 - Ett rikt växt- och djurliv

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller 
som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden.”
Miljömål 4 - Giftfri miljö
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Översikt skyddsvärda naturmiljöer
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23 Naturvård
De miljömål som berör naturvården inom Hedlandet är främst
”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Ett rikt växt 
och djurliv samt ”Gift fri miljö”. Miljömålens innebörd förtydligas i 
marginaltexten.

Riksintressen och naturreservat
Planområdet inrymmer inte något område av riksintresse för 
naturvård. Inte heller något Natura 2000-område fi nns inom 
plangränsen. Torsholmen och vattenområden däromkring omfattas 
sedan slutet av 2009 av naturreservatet Stora Härnön.
Angränsande till planområdet, norr om Marielundsfj ärden, fi nns  
området Gripsholms hjorthage vilket är både naturreservat och Natura 
2000-område. Öster om planområdet, på halvön Stora Härnön ligger 
Härnöängens naturreservat. 

Översiktsplanens påverkan: 
Kommunen anser att de angränsande områdena inte kommer att 
påverkas om planen genomförs enligt intentionerna. Inte heller 
naturreservatet Stora Härnön påverkas negativt, eft ersom Torsholmen 
pekas ut som mark lämplig för rekreation och ingen bebyggelse 
planeras där. 

Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade 
djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan 
förklaras som biotopskyddsområden. Förutom att regeringen 
anger biotoper, med generellt biotopskydd, anges även områden av 
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Områdena skyddas därmed mot verksamheter som kan skada 
naturvärdena.

I planområdets östra del (sydöst om Ludvigsberg) fi nns ett 
biotopskyddat område av typen ”äldre naturskogsartade skogar”. 
Skogsstyrelsens defi nition på denna skogstyp lyder:

 ”Äldre skogar som uppkommit genom naturlig föryngring. I 
områdena har ingen eller endast obetydlig avverkning skett under 
de senaste 30 åren eller så bedöms områdena ha varit kontinuerligt 
trädbevuxna i fl era trädgenerationer. Där fi nns ett inslag av mycket 
gamla träd eller ett påtagligt inslag av död ved.”

Översiktsplanens påverkan: 
Översiktsplanen avser inte ändra markanvändningen vid eller intill 
detta biotopskyddsområde.

Andra allmänna intressen 

Regionalt intressanta naturmiljöer 
Ur Södermanlands läns naturvårdsprogram.
Inom Strängnäs kommun fi nns 105 områden som av länsstyrelsen är 
utpekade som regionalt intressanta naturmiljöer. Dessa indelas i klass 
I av högsta värde, klass II av mycket högt värde och klass III av högt 
värde. Två av dessa naturmiljöområden ligger inom planområdet och 
båda bedöms som klass III – områden:



84 / FÖP Hedlandet • antagen kommunfullmäktige 2013-12-16

• Mälarstranden söder om Gripsholm, strandområde av betydelse 
för landskapsbilden. Stor hänsyn bör tas till landskapsbilden 
vid skogsbruksåtgärder eller vid andra exploateringar och ny 
bebyggelse bör endast tillåtas i begränsad skala.

• Hagmark vid Hedlanda, lövrika hagmarker med artrik fl ora. 
Områdets naturvärde består om beteshävden fortsätter och om 
bestånd av ek och hassel bibehålles. 

Nyckelbiotopsområden
Skogsområden med mycket höga naturvärden. Enligt skogsstyrelsens 
defi nition har nyckelbiotopsområden egenskaper som gör att de har 
en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter, 
ex rödlistade arter. Dessa områden är viktiga att skydda för att bevara 
skogens biologiska mångfald.

Naturvärdesobjekt
Områden/objekt med förhöjda naturvärden. Dessa har dock inte 
samma höga kvalitéer som nyckelbiotopsområdena.

Sumpskogar 
Fuktiga eller blöta skogar som är trädbärande, och där medelhöjden på 
träden är minst 3 m. Naturvärdena bör bevaras genom att vattenföring 
och beskuggning bibehålls.

Särskilt skyddsvärda träd
Jätteträd, gamla och grova träd med stora natur- och kulturhistoriska 
värden samt grova hålträd. Inventeringen genomförd 2005-2006.

Värdetrakt
Mälarens öar och strandskogar med omgivningar är en beslutad 
värdetrakt enligt länsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i 
Södermanlands län. Syft et med strategin är att underlätta upprättandet 
av naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Norra 
halvan av planområdet ingår i denna värdetrakt.

Övriga regionala och lokala inventeringar 
Bör beaktas vid kommande detaljplanearbeten i området

• Våtmarksinventering 
• Ädellövskogsinventering 
• Ängs- och hagmarksinventering 
• Alléinventering 

24 Kommunikationer
De goda kommunikationerna i ett regionalt sammanhang är en 
avgörande faktor för Strängnäs och Mariefreds positiva utveckling 
för näringsliv och turism såväl som för en bra och mångsidig 
boendemiljö. Hedlandet har vunnit på de förbättrade väg- och 
järnvägsförbindelserna. Planområdet binds samman med Mälardalen 
och Stockholm, vilket gör området till en attraktiv bostadsort, även för 
den som arbetar eller studerar utanför kommungränsen. 
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Riksintressen
Anläggningar för kommunikationsändamål som bedömts utgöra 
riksintressen enligt 3 kap. MB, bestäms av myndigheter inom 
respektive trafi kslag.

Vägar av riksintresse
Europaväg 20 ingår i det nationella stamvägnätet och 
vägens funktion är av Vägverket utsett som riksintresse för 
kommunikationsanläggningar enligt 3 kap 8 § miljöbalken.

Enligt Vägverkets beslut innebär detta att vägens funktioner skall 
skyddas avseende möjligheterna att erhålla:

• god transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner.
människors hälsa,

• god tillgänglighet för samtliga trafi kanter, vilket bl.a. innefattar 
att undvika lokaliseringar som innebär att vägen ger ökade 
barriäreff ekter,

• god trafi ksäkerhet,
• god miljö, både ur hälsosynpunkt, skydd av stads- och 

landskapsbild samt strävan eft er estetisk utformning samt 
• ett jämställt transportsystem. 

Översiktsplanens påverkan:
Översiktsplanens intentioner inverkar inte på någon av dessa 
punkter. Inga nya anslutningar mot E20 planeras. Vid förändrad 
markanvändning i närheten av vägen skall förutom hänsyn till själva 
vägområdet tillämpliga avstånd användas med hänsyn till buller 
och förhöjda risknivåer. Trafi kintensiteten vid anslutning väg av 223 
(Mariefredsvägen) till E20 kommer att öka när planlagda områden 
exploateras. Eventuella åtgärder för att säkerställa riksintressets 
funktion får samrådas med vägverket.

Järnvägar av riksintresse
Banverket har angett Svealandsbanan som riksintresse då banan anses 
vara av nationell, interregional, särskild regional betydelse eller är av 
särskild betydelse för den regionala utvecklingen. I riksintresset ingår 
såväl befi ntliga som planerade anläggningar.  

I Banverkets framtidsplan för järnvägen 2004-2015 och i 
Trafi kverkets senare planer anges åtgärder för bättre kapacitet på 
Svealandsbanan. Innebörden av detta kan betyda etablering av 
dubbelspår vilket kräver ianspråktagande av mark intill befi ntlig 
anläggning. 

Översiktsplanens påverkan:
Vid kommande exploateringar i närheten av banan skall kommunen 
samråda med Trafi kverket för att säkerställa att exploateringen inte 
försvårar eventuella framtida anläggningsarbeten för järnvägen. Vid 
förändrat markanvändande i närheten av banan skall tillämpliga 
avstånd användas med hänsyn till buller och förhöjda risknivåer.

Översiktsplanen pekar ut ett område i närheten av järnvägen som 
lämplig för verksamheter.  Särskild utredning erfordras om anspråk på 
anslutning av industrispår till Svealandsbanan framförs.  
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Andra allmänna intressen
Före detta Norra Södermanlands järnväg   
Järnvägen inom planområdet som trafi keras och drivs som en 
museijärnväg är framförallt ett intresse för turistnäringen. Via 
järnvägen kommer många besökare in i och genom området. 
Museijärnvägen drar in många turister i området, liksom 
Lågprisvaruhuset.

Översiktsplanens påverkan: 
Den kommande planläggningen bör beakta järnvägstrafi ken vilket kan 
medföra att skyddsbestämmelser och/eller tekniska åtgärder behöver 
införas i detaljplanerna.

25 Mälaren som vattenresurs
Riksintresse
Riksintresset för yrkesfi sket
Enligt MB 3 kap 5§ st2, skall områden som är av riksintresse för bl a 
rennäringen eller yrkesfi sket skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringens bedrivande. 

Enligt fi skeriverket ansvarar för att ange vilka områden som är av 
betydelse för yrkesfi sket. Vattenområden av betydelse för yrkesfi sket 
bedöms vara följande: 

• Fångstplatser med omfattande fi skeaktivitet eller unika 
förutsättningar för visst fi ske.

• Lek-, uppväxt- och vandringsstråk för kommersiellt viktiga 
arter av fi sk eller skaldjur.

• Fiskehamnar

I Fiskeriverkets revidering av områden av riksintresse för yrkesfi sket 
(2006), är alla sjöar som hyser minst två yrkesverksamma fi skare av  
riksintresse i egenskap av fångstområden för yrkesfi sket. Områden 
som bedöms värdefulla för uppväxt och lekområden, redovisas i 
Fiskeriverkets författningssamling (FIFS).

Översiktsplanens påverkan: 
Kommunen har i samverkan med Länsstyrelsen funnit att de 
vattenverksamheter som planen avser möjliggöra, inte påverkar vare 
sig de fångstområden som verksamma fi skare brukar eller uppväxt/
lekområden för främst gös. 

Andra allmänna intressen
Vatten- och avloppsförsörjningssystem
Vattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser att förvalta. 
Mälaren utgör dricksvattentäkt för Stockholm och sedan januari 2009 
också för Strängnäs kommun.
I syft e att skydda och förbättra kvaliteten på Europas vatten tillkom 
2000 EU:s ramdirektiv för vatten. Dessa har in-förlivats i svensk 
lagstift ning, främst i Miljöbalken och Förordning om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660). Mälaren är recipienten för 
det avrinningsområde som ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt 



FÖP Hedlandet • antagen kommunfullmäktige 2013-12-16  87 /   

där länsstyrelsen i Västmanlands län är den vattenmyndighet som 
ser till att vattendirektivet genomförs. Vattenmyndigheten beslutar 
om miljökvalitetsnormer som ska följas inom distriktet. Att Mälarens 
vatten förbättras har betydelse för om Östersjöns vattenmiljö 
ska kunna förbättras. Målet är god status i alla vatten - ytvatten, 
grundvatten och kustvatten - år 2015. 

Sverige har också kommit överens med övriga länder runt Östersjön 
om en aktionsplan, Baltic Sea Action Plan, vars övergripande mål är 
att Östersjön ska ha god ekologisk status år 2021. Detta ska ske genom 
åtgärder inom de fyra prioriterade områdena: övergödning, farliga 
ämnen, biologisk mångfald och sjöfartens miljöproblem.

Naturvårdsverket arbetar med ett nationellt åtgärdsprogram och 
åtgärderna i aktionsplanen ska vara införda 2016.

Kommunerna har genom den fysiska planeringen, som tillsyns-
myndighet och som ansvarig för avloppsrening en viktig funktion 
i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren och därmed i 
Östersjön. Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna är juridiskt 
bindande och det är kommunernas ansvar att agera så att dessa uppnås 
och inte överskrids.

Översiktsplanens påverkan: 
I och med att exploatering av nya områden möjliggörs i planen, 
skapas förutsättningar för såväl tillkommande som befi ntliga bostäder 
att anslutas till ett utbyggt kommunalt vatten- och avloppsnät. Nya 
småbåtsplatser på Hedlandet ska planeras och förses med nödvändig 
utrustning och information så att utövandet av friluft sliv till sjöss inte 
behöver inverka negativt på vattenmiljön. Detta förväntas att på sikt ge 
goda positiva eff ekter på vattenkvaliteten i Mälaren.

26 Strandskydd

Strandskyddet syft ar till att tillförsäkra allmänheten tillgång 
till strandområden för bad och friluft sliv, samt att bevara goda 
levnadsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Enligt Miljöbalken 7 kap. 13-18 § gäller ett generellt strandskydd 
för land- och vattenområden inom ett avstånd av 100 meter från 
strandlinjen vid havet, sjöar och vattendrag utanför detaljplanelagt 
område. Länsstyrelsen i Södermanland fattade dock beslut, 2013-06-
28, om utvidgat standskydd till 300 m för delar av Mälaren och dess 
öar, undantagna är detaljplanelagda områden. Men för mälarstranden 
längs norra Hedlandet råder fortfarande strandskydd inom 100 meter. 
Inom strandskyddsområdet tillåts ingen tillkommande bebyggelse eller 
anläggning. Undantag och dispens medges i vissa fall. 

Den nya lagen om strandskydd och landsbygdsutveckling 
som trädde i kraft  den 1 juli 2009 respektive 1 februari 2010 
innebär att rätten att i bygglov ge dispens och i detaljplan upphäva 
det generella strand-skyddet, till stora delar fl yttas över till 
kommunerna. Lagen kan under vissa förutsättningar medge lättnader 
i strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen är överprövande 
myndighet av de kommunala besluten. 
Vid Lotorp har strandskyddet upphävts inom en nyligen antagen 
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Översikt översvämningsnivåer Läggesta - Ekudden

Översikt översvämningsnivåer Ekudden - Centrala Hedlandet

Beräknat högsta vattenstånd enligt 
Flödeskommittens riktlinjer för damm-
dimensionering (riskklass I dammar)

100 års vattenstånd

Samma som ovan, inkl vindpåverkan

Samma som ovan, inkl vindpåverkan
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Endast i områden med låg sannolikhet för översvämning 
bör samhällsfunktioner av betydande vikt byggas

I områden med stor sannolikhet för över-
svämning bör ingen bebyggelse av vikt byggasNormalt vattenstånd

I områden med viss sannolikhet för översvämning 
bör endast samhällsfunktioner av mindre vikt byggas

Se även
Översvämningsrisker i fysisk planering
(Länsstyrelserna, 2006)
Översiktlig översvämningskartering för 
Mälaren (Räddningsverket, 2001)

detaljplan.

Översiktsplanens påverkan: 
Strängnäs kommun avser fortsätta utveckla sina tätorter längs strän-
derna på samma sätt som i de ursprungliga stadskärnorna i Mariefred 
och Strängnäs stad med off entliga stråk längs vattnet och i övrigt med 
bebyggelse nära strandkanten. Därutöver är avsikten att behålla eller 
utöka det generella strandskyddet. Förutom tätorterna vill kommunen 
utveckla lämpliga landsbygdsområden i strandnära lägen, vilket 
behandlas i kommunens Blåplan.

27 Risk- och sårbarhetsfaktorer 
Översvämningsrisk

Klimatförändringarna utgör stor risk för samhället idag. I det 
nationella arbetet har Klimat- och sårbarhetsutredningens 
slutbetänkande SOU 2007:60, lyft  fram konsekvenser som kommer att 
påverka Sverige. I underlaget till betänkandet har översvämningskartor 
producerats för två nivåer. Dessa nivåer motsvarar ett vattenstånd med 
100 års återkomsttid respektive ett högsta beräknat vattenstånd.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-28 om riktlinjer för att nå 
ökad robusthet med hänsyn till översvämningsrisker. Dokumentet är 
övergripande och handlar även om befi ntlig byggnation och andra 
tekniska system som ligger utanför översiktplanens påverkan. 

Plan- och byggnämnden har sedan följt upp beslutet med att anta 
riktlinjer för planering, bygglov- och bygganmälan som klargör hur 
översvämningsfrågorna ska beaktas. Riktlinjerna är viktiga därför 
att Plan- och byggnämndens beslut kan innebära stora ekonomiska 
konsekvenser för markägare och exploatörer. Tydliga riktlinjer kan 
lätt kommuniceras med berörda så att olika aktörer redan initialt 
kan känna till de problem som måste hanteras vid byggnation inom 
berörda områden. 

Brandrisk
Hedlandet ligger utanför normal insatstid för räddningstjänsten (10 
min), vilket gör att särskilda krav på byggnadstekniskt brandskydd kan 
ställas. T.ex. förutsätts utrymning kunna ske utan räddningstjänstens 
medverkan. Vid framtagande av detaljplaner bör upplysning införas på 
plankartan om att området ligger utanför normal insatstid.

Vid kommande etableringar inom planområdet skall i detaljplaner 
säkerställas att framkomlighet för räddningsfordon, samt tillgång till 



90 / FÖP Hedlandet • antagen kommunfullmäktige 2013-12-16

Jordartskarta från SGU

släckvatten och brandposter tillgodoses enligt räddningstjänstens 
direktiv.

Förorenad mark
Kända markföroreningar i form av lösningsmedel fi nns omkring 
det befi ntliga handelshuset vid centrala Hedlandet, från området 
intill byggnaden och i en korridor ner mot Mälaren. Den verkliga 
spridningen är inte kartlagd, vilket kan innebära att även områden 
utanför kan vara påverkade. Restriktioner bl a för nyetablering av 
vattentäkter och borrning i berg är belagt gäller för området.

Vid eventuella byggnationer i de områden som kan antas vara 
påverkade av föroreningar måste kompletterande inventeringar och 
åtgärdsutredningar genomföras.

Alla tillkommande bostäder på Hedlandet skall anslutas 
till det kommunala VA-nätet. Utöver detta kan krav på 
byggnadskonstruktionen, sanering eller anpassad markanvändning, 
dvs placering av hus mm., vara nödvändig i områden där förorenad 
mark förekommer.

Ras- och skredrisk
Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. I 
samband med detaljplaneläggning och vid bygglov ska en bedömning 
av risken för ras och skred göras.

Förhöjda risknivåer för skred föreligger om jordarten domineras 
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Riskområden för radon på Hedlandet

av lera och/eller silt samt ligger i sluttningar eller slänter. Risknivån är 
ännu högre om lermarken sluttar mot ett vattendrag.

Ras består av block, stenar, grus- och sandpartiklar som rör sig fritt. 
Ras sker vid bergväggar, grus- och sandbranter.

Någon inventering av ras- och skredrisk är inte genomförd i 
planområdet. Den översiktliga jordartskartan från Sveriges Geologiska 
Undersökningar (SGU) visar att det fi nns områden där förhöjd 
aktsamhet kan vara befogad. Detta gäller främst lerjordar i anslutning 
till mälarstranden.

Ras- och skredrisk ska undersökas i samband med plan- och 
bygglovsprövning. 

Risk för förhöjda radonhalter
En översiktlig bedömning av markradonrisken genomfördes 1988 av 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) inom Strängnäs kommun. 
Bedömningen genomfördes med graderingen hög-, normal- och 
högriskområden.

Inom planområdet fi nns större områden som i den översiktliga 
bedömningen fått graderingen högriskområden.

Vid kommande byggnationer i området skall krav ställas 
på radonsäkra byggnadskonstruktioner. Av hänsyn till radon 
och föroreningar tillåts inte heller några enskilda alternativ för 
vattenförsörjning. Alla tillkommande bostäder skall anslutas till det 

kommunala vattensystemet.



92 / FÖP Hedlandet • antagen kommunfullmäktige 2013-12-16

Riskhanteringsavstånd 150 m 

Zon A  Zon B Zon C

L – odling  G – bilservice  B – bostäder

P – parkering (ytparkering)  J – industri  C – centrum

T – trafik K – kontor D – vård

N – friluftsområde  U – lager  H – övrig handel

   (t.ex. motionsspår) N– friluftsområde (t.ex. camping)  R – kultur

  P – parkering (övrig parkering)  S – skola

  E – tekniska anläggningar  K – hotell och konferens 

  H – sällanköpshandel Y – idrotts- och sportanläggningar 

  Y – idrotts- och sportanläggningar       (arena eller motsvarande)

        (utan betydande åskådarplatser)

 

A B C

     Riskhanteringsavstånd 150 m
Zon A
L-odling
P-parkering
    (ytparkering)
T-trafi k
N-friluftsområde
    (t.ex.motionsspår)

Zon B
G-bilservice
J-industr
K-konror
U-lager
N-friluftsområde
    (t.ex. camping)
P-parkering
    (övrig parkering)
E-tekninska anlägg-
    ningar
H-sällanköpshandel
Y-idrotts- och sport-
    läggningar (utan bety-
    dande åskådarplatser)

Zon C
B-bostäder
C-centrum
D-vård
H-övrig handel
R-kultur
S-skola
Y-idrotts- och   
    sportanlägg-
    ningar (arena 
    el. motsvarande)

Farligt gods
Trafi kolyckor och urspårningar kan förutom själva trafi kolyckan 
även innebära en förhöjd risknivå för närområdet om det gäller  
transportleder för farligt gods.

E20 är en rekommenderad primär transportväg för farligt gods och 
för järnvägar skall utgångspunkten enligt Trafi kverket vara att farligt 
gods alltid kan transporteras på järnväg.

För att säkerställa acceptabla risknivåer skall riskutredningar 
genomföras i samverkan med Trafi kverket vid byggnadsplaner eller 
bygglovsansökan som sker inom 150 meters avstånd från väg- och 
järnvägsområden. Utredningarna skall inte enbart beakta olycksrisker 
utan även buller- och vibrationsproblem. 

Kommunen avser använda liknande zonindelningsmodell som 
länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland tagit fram 
i ett faktablad ”Riskhantering i detaljplaneprocessen, riskpolicy för 
markanvändning intill transportleder för farligt gods”(2006), dock med 
tillägg att i normalfallet bör ny bebyggelse inte tillkomma närmare än 
30 meter.
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28 Referenser och övrigt underlag 
Mälarmårdsssiluetten har studerats för att kunna infoga ny bebyggelse  
utan att skada landskapsbilden. Landskapskartan på sid 93 med 
markeringar för elevationer, samt elevationerna A-B, C-D, E-F och 
G-H, betraktade som vyer från Mälaren, visar en övre gräns för 
bebyggelse längs Hedlandets höjdrygg. Höjdnivåerna +55(orange), 
+50(grön), +40(gul) och +30(lila) meter över vattenytan, redovisas 
med sina olika färger både i plan och elevation. 
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Strategisk plan 2011-2014

Dagvattenpolicy, Strängnäs vatten, antagen 2007-10-10
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2008
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Strängnäs kommun trafi knätsanalys - Säkra gatan 

Miljökonsekvensanalys sträckan Läggesta - Taxinge för Östra 
Södermanlands Järnväg, IVL Svenska miljöinstitutet, 2006

Kommunens energiplan

Handikappolitiskt program för Strängnäs kommun, antagen 2003

Handelspolicy för Strängnäs kommun

Statliga och regionala dokument

Boverket. Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1. 

Boverket, 2001. Delaktighet för alla. 

Boverket (2009). Husets plats i planeringen – detaljplaneringens 
betydelse för en byggnads behov av energi för uppvärmning.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2007. Hur många bostäder behöver 
vi?

Länsstyrelsen i Södermanlands län genom Schibbye Landskap 
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intill transportleder för farligt gods, 2006. 

SKL/Vägverket/Banverket/Boverket, 2007.
Trafi k för en attraktiv stad.

Svenska Kommunförbundet, 2001.
Trafi ksäkerhet i planprocessen, 

Sörmlands museum på uppdrag av Länsstyrelsen, 1988.
Regionalt kulturminnesvårdprogram för Södermanlands län - 
Sörmlandsbygden.

Övrig litteratur
Sveriges Arkitekter genom Erland Ullstad, 2008. Hållbar 
stadsutveckling.

Svenska hus, landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till 
industrialism, T.Hall/K.Dunér, Konstvetenskapliga instutitionen, 
Stockholms universitet, 1995

Maria Flink, 1994. Tusen år i trädgården – från Sörmländska 
herrgårdar och bakgårdar (kapitlet Bondgårdar & torp).

Movium/SLU Alnarp genom Erik skärbäck, 2000. Planering för 
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Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund och Malmö, 2002.
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och Malmö, 2002.

Elektroniska källor
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Bilagor
Grönplan, del B2, Hedlandet
Miljökonsekvensbeskrivning
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