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Virsbo	är	en	ort	som	behöver	en	”framtidsbild”,	inte	främst	för	att	redovisa	utbygg-
nadsområden	för	bostäder	och	verksamheter,	utan	mer	för	att	redovisa	hur	ortens	
status	och	identitet	skulle	kunna	utvecklas	genom	olika	åtgärder	och	insatser.	Detta	
dokument	ska	visa	på	en	önsvärd	utveckling	av	Virsbo	fram	till	2025.
Denna	”framtidsbild”	har	främst	inriktats	på
•	att	redovisa	olika	åtgärder,	som	kan	vara	lämpliga	för	att	skapa	en	samsyn	kring	
Virsbos	positiva	värden,
•	att	föreslå	fysiska	och	administrativa	åtgärder	för	att	åstadkomma	förändringar,
•	att	peka	på	att	ett	genomförande	av	föreslagna	åtgärder	kräver	samverkan	mellan	
enskilda,	företag	och	det	allmänna	-	konkret,	praktiskt	och	ekonomiskt.	Ett	genom-
förande	av	föreslagna	åtgärder	som	t	ex	bostadsbyggande	förutsätter	även	medverkan	
från	externa	aktörer	som	t	ex	banker.

Surahammar	augusti	2011

Britt-Inger	Fröberg	 	 Tobias	Nordlander
Kommunalråd	 	 	 	Ordf.	Bygg-	och	Miljönämnden
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Vision Virsbo 2025
Virsbo en grön och attraktiv industri-, service- och bostadsort

Virsbo ställning som industriort är fortsatt stark
Ägarbilden och företagsstrukturen karakteriseras av mångfald. Fler företag 
har egna produkter och varumärken.

Arbetsmarknaden är mer differentierad
Fler tjänsteföretag har etablerats på orten.

En mer varierad boendestruktur har skapats
Fler bostäder har byggts i attraktiva lägen. Bostadsutbudet präglas av mång-
fald med villor, små flerbostadshus och annan bostadsbebyggelse med olika 
upplåtelseformer.

Centrala delarna av Virsbo har fått ökad attraktivitet och har självklara 
mötesplatser för Virsboborna med särskilt fokus på ungdomar
Virsbo centrum och Gamla Bruket med omgivningar och dess byggnader har 
rustats upp. Samlingsplatser för framförallt ungdomar har skapats.

Utbudet vad gäller service är bättre och inom kultur och nöjen har det 
ökat
Fler aktiviteter inom musik, konst, teater m m har tillkommit. 

Den kommunala servicen inom barnomsorg, skola och äldreomsorg är 
fortfarande hög
Virsboskolan har rustats upp. Vårdboende för äldre har tillkommit.

Trafiksituationen har förbättrats och det finns ett större hänsynstagande 
mellan olika trafikantgrupper
Bruksvägen och Jägargatan har blivit trafiksäkrare. Ett flertal platser i trafik-
miljön har förbättrats. Trafikmoralen har höjts.

De ”gröna och blå” stråken har utvecklats till attraktiva platser i närmil-
jön och skötseln av det offentliga rummet har blivit bättre
Stränderna har lyfts fram i samhällsbilden och gjorts tillgängliga och attrakti-
va. Parker, lekplatser, badet och grönområden har rustats upp. Naturområden 
som Sörbomsberg har blivit tillgängligare.

Virsbo har synliggjorts utanför regionen och för de förbipasserande
Skyltning och marknadsföring har förbättrats. 

Virsbo Konsthall har befäst sin ställning som ett viktigt kulturcentrum i regio-
nen.

Herrgården och herrgårdsområdet har utvecklats till ett betydelsefullt 
ridsportscentrum. 

Gamla Bruksområdet har utvecklats med en hantverksby och byggnadsvårds-
anläggning. 

Besöksnäring med inriktning på ”vildmarksturism” har etablerats. 
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1. SAMMANFATTNING
Huvuddragen	i	planförslaget

Planförslaget redovisar förslag på ett antal fysiska åtgärder som kan bidra till 
att Virsbo utvecklas på det sätt som mål för samhället anger:

• Nya småhusområden med förutsättningar för ett attraktivt boende föreslås 
dels vid Gamla Bruket och dels norr om villabebyggelsen vid Karlsgatan med 
utsikt över Åmänningen.

• Kompletterring med områden för småhus och serviceboende föreslås i cen-
trumnära lägen.

• Centrum föreslås upprustat och kompletterat med äldreboende öster om ICA-
butiken.

• Gammelby föreslås kompletterat med område för småhus.

• Verksamhetsområden för småföretag föreslås norr om Nordanöverken vid 
väg 668.

• Herrgården utvecklas till ett attraktivt besöksmål och ridsportcentrum.

•Konsthallen är ett starkt besöksmål där tillfart och parkering förbättras.

• Inom Gamla Brukets område föreslås etablerande av en hantverksby.

• Förbättrad skyltning vid riksväg 66 samt rastplats med informationstavla till 
besöksmål.

• Infarten till Virsbo från riksväg 66 görs attraktiv med en parkanläggning 
söder om kapellet, flaggspel o d.

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklande har genomförts på 
Bruksvägen genom samhället.

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås också på de kommunala Jägargatan 
och Enebbavägen. 

• Ett sammanhängande, attraktivt promenadstråk föreslås i strandnära läge vid 
Åmänningen och Virsbosjön över Sörbomsberg och utmed Bruksvägen. Här 
föreslås parkbänkar med  jämna mellanrum på vackra platser.

• Sörbomsberg är ett värdefullt, närbeläget naturområde som föreslås skyddat.

• Badplatsen utvecklas och rustas upp.

• Förutsättningar för ny lekplats väster om Bruksvägen utreds.

• Mötesplats för ungdomar föreslås vid Virsboskolan.

Tidigt i planarbetet har konstaterats att fysiska åtgärder inte är tillräckligt för 
att åstadkomma önskade utvecklingseffekter i Virsbo. Väl så viktigt är att de 
boende och företagen m fl i Virsbo skapar en gemenskap som gynnar utveck-
lingen. Ett antal administrativa åtgärder kan bidra till detta:

• De boende och företagen deltar aktivt i genomförandet och skötseln av vissa 
fysiska anläggningar enligt ovan.

• En kraftfull marknadsföring av Virsbo och dess möjligheter sker i samverkan 
mellan föreningsliv, företag och kommun.

Den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och det 
slutliga dokumentet med förslag till riktlinjer och åtgärder blir därmed 
ett styrdokument som redovisar kommunfullmäktiges mål och ambi-
tioner när det gäller utvecklingen av Virsbo. Det är sedan respektive 
styrelse och nämnds ansvar att behandla och genomföra de av kommun-
fullmäktige antagna riktlinjerna.
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Bakgrund

Planens	syfte

Virsbo tätort är präglad av sin industri och och den fina bruksmiljön vid 
Strömsholms kanal och Gamla Bruket. Just nu står industrin i Sverige för en 
stark strukturomvandling och frågan är hur denna kommer att påverka Virsbo 
som ort. Kommer industrin att överleva i samma form eller kommer den att 
förändras? Vilka spår kommer den att sätta i den fysiska miljön? Dessa frågor 
måste ställas för att vi ska veta vad vi ska planera för. Ingen har facit, men det 
är viktigt att en viljeinriktning för ortens framtid läggs fast. 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är

• Att ge underlag för en diskussion om framtidsfrågorna i Virsbo.

• Att ge riktlinjer för utveckling av orten och hur vi ska använda marken för 
bostäder, arbetsplatser, grönområden etc.

Den fördjupade översiktsplanen kan ligga till grund för detaljplanering och 
andra åtgärder av fysisk karaktär. Av planen framgår grunddragen i frågor om 
avsedd användning av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur kommunen avser att tillgo-
dose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas och förstås 
utan svårighet. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Virsbo 
syftar till att skaffa en gemensam viljeyttring för ortens utveckling. Översikts-
planen är också grunden för framtagande av detaljplaner.

Kommunen har det övergripande ansvaret för planering och grundläg-
gande samhällsservice. För framtiden är det värdefullt om finansiering 
av olika projekt i form av nya bostäder, verksamhetslokaler, tomtmark 
m m kan breddas med investeringar även från annat håll än kommunen. 
Bredare lösningar torde också eftersträvas vad avser drift av anlägg-
ningar.

En särskild Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.

2. ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN
För Virsbo har frågor som rört centrumutveckling aktualiserats av ortsborna 
själva genom skrivelser. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har 
detta engagemang tagits fasta på och tyngdpunkten har lagts på attraktiva tom-
ter, centrum- och trafikfrågor.

En arbetsgrupp har träffats regelbundet under hösten 2006 och våren 2007 
och har under hand arbetat fram ett förslag till förändring av centrum. Arbetet 
har inriktats på en förändrad utformning av Bruksvägen för att få en bättre 
fungerande trafikmiljö i anslutning till infart från riksväg 66, upprustning och 
försköning av Bruksvägen genom de centrala delarna samt upprustning av tra-
fikmiljön vid affären (ICA). Övriga viktiga frågor som bl. a. diskuterats är hur 
Virsbo kan utnyttja sin närhet till Virsbosjön och Åmänningen, utveckling av 
gamla bruksområdet och Herrgården, hur affärsverksamheterna kan behållas 
och utvecklas i centrum, var nya attraktiva bostadslägen och verksamhetsom-
råden kan utvecklas, hur mötesplatser kan skapas och Virsbo identitet stärkas. 
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3. FAKTA OM VIRSBO OCH PLANOMRÅDET
Geografi
Virsbo ligger i norra delen av den naturgeografiska region som kallas ”skogs-
låglandet omedelbart söder om Norrladsgränsen” även Bergslagsgränsen. 
Orten ligger i Kolbäcksåns flacka dalgång som här domineras av sjöarna 
Åmänningen i nordväst och Virsbosjön i sydöst. Landskapet runt samhäl-
let är småbrutet, med mindre arealer jordbruksmark öster och nordöst om 
Virsbosjön. Skogsmarken runt Virsbo är kuperad och på många ställen block-
rik. Skogen består främst av barrskog.

Lokalklimat	och	geoteknik
Virsbo är till stora delar byggt i söderläge med en höjdskillnad inom tätorten 
från ca 78 m ö h i söder till drygt 90 m ö h i norra delen av samhället. Ortens 
läge i en sydsluttning gör att lokalklimatet är gynnsamt för bebyggelse. Lo-
kalklimatet förbättras ytterligare av vindskyddande höjder och skog norr om 
orten samt sjöar i söder och sydväst som reflekterar solljus.

Terrängen i Virsbo är varierad, vilket gör att de geotekniska förhållandena 
varierar. Bebyggelsen i centrala och södra delen ligger på mark som är relativt 
plan och med goda grundförhållanden. Morän är dominerande jordart i stora 
delar av orten. Genom samhället löper en rullstensås, det nordligaste avsnittet 
av Strömsholmsåsen. De geotekniska förutsättningarna för bebyggelse är här 
relativt goda, utom där marken är alltför storblockig eller kuperad. Berggrun-
den domineras av granit och granodiorit, berget går i dagen främst i de nordös-
tra delarna. I de centrala delarna av Virsbo finns områden med lera. I områden 
med lera kan under vissa omständigheter skredrisk föreligga.

Området nordväst om den befintliga bebyggelsen är mindre lämpligt för 
bebyggelse på grund av de geotekniska förhållandena. Marken här består av 
blockrik yta närmast bebyggelsen samt kärrtorv.

Jordartskarta. (Källa sGU 2010)

storblockig yta
isälvssediment

Kärrtorv

sandig morän Lera

Åskrön

Virsbo från sydväst.       Flygfoto: bergslagsbild.
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Allmän	översikt
Gravfynd och boplatslämningar samt lämningar av järnframställning visar att 
området mellan Åmänningen och Virsbosjön varit bebott under tusentals år.

Det historiska Virsbo var från början fyra hemman runt Virsbosjön och Kol-
bäcksåns forsar vid utloppet från Åmänningen. År 1620 byggdes en ham-
marsmedja vid forsarna och efterföljaren var i drift till i början av 1890-talet. 
Strömsholms kanal, som byggdes mellan åren 1776-95, drogs genom Virsbo 
vilket fick avgörande betydelse för brukets och ortens utveckling. 

Järnvägsstationen, vid det största hemmanet - Gammelby - invigdes år 1876 
då SWB:s järnvägslinje Tillberga-Ängelsberg öppnades. Lokaliseringen av 
järnvägen öster om Virsbosjön påverkade i hög grad  utveckling och utbygg-
nad av Virsbo som modern industriort. 

Virsbo är ett typiskt exempel på de traditionella och för Norden unika bruken. 
Vid dessa skapades ett i stort sett självförsörjande samhälle som en av lokali-
seringen nödvändig och naturlig uppgift. Detta historiskt betingade samhälls-
ansvar och intresse präglade i hög grad verksamheten även sedan de allmänna, 
politiskt styrda, organisationerna tagit över samhällsfunktionerna.

I Virsbo svarade Bruket ända fram till 1980-talet för praktiskt taget all sam-
hällsplanering och bostadsbyggande samt skötte länge vägar och grönområ-
den.

Brukets snabba expansion i mitten av 1900-talet innebar ständig rekrytering av 
arbetskraft utifrån med ökat bostadsbehov. Detta tillgodosågs dels genom un-
derstöd av egnahemsbyggandet, dels genom uppförande av hyreshus, fram till 
slutet av 1940-talet i egen regi och därefter i form av bostadsrättsföreningar. 
För att snabbt öka antalet villor upphandlades ett flertal gruppbebyggelser med 
början 1950. För ungkarlar ordnades ett särskilt boende med kooperativ hus-
hållning, där Bruket anställde föreståndarinnan. För såväl gäster som anställda 
drevs hotell med restaurang.

Historia Virsbo. 1907 års karta
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Trakten runt Virsbosjön har varit attraktiv 
under lång tid. Runt Virsbo finns fynd 
som visar att trakten varit bebodd, eller 
åtminstone tidvis bebodd, under så lång 
tid som sex-sjutusen år. Människor har 
bott permanent här sedan järnåldern.

Här har gjorts fynd av yxor och läm-
ningar från redskapstillverkning och 
typen av yxor tyder på boplatser från 
jägarstenålder, (ca 5000 - 4000 f Kr). 

Från järnåldern (500 f Kr - 1000 e Kr) 
finns älvkvarnar/skålgropar som förekom-
mer redan under bronsåldern. Här finns 
gravar och gravfält som visar att det finns 
boplatser från järnåldern i området. Några 
gravar är undersökta och daterade till 
folkvandringstid, 400-500 e Kr. Här finns 
slagg från järnframställning i blästerug-
nar vid Virsbosjön, där troligen sjömalm 
använts. Tekniken användes under hela 

stensättning (gravfält) från järnåldern ovanför 
badplatsen.

järnåldern, i vissa områden även under medeltid och senare. Ett fynd av ett 
yxformat ämnesjärn är värt att notera då det var produktionens slutprodukt och 
en handelsvara.

Från medeltid (1000 - 1527 e Kr) finns två bytomter som motsvarar det medel-
tida gårdsläget, norr om Nordanöverken, .

Från historisk tid finns lämningar från Virsbo gamla bruk från 1600-tal och 
framåt.

Fornlämningar och värdefulla bebyggelsemiljöer i Virsbo. Karta: riksantikvarieämbetet.

Område av riksintresse för kulturmiljövården - Gamla Bruket, Herrgården och 
Strömsholms kanal - markerat med blått på ovanstående karta.

Alla fasta fornlämningar, både kända och okända, är skyddade enligt 2 kap. 
lag om kulturminnen. Fornlämningar får inte skadas, ändras eller avlägsnas 
utan tillstånd från länsstyrelsen.
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Mycket av den gamla bruksbebyggelsen i Virsbo är idag kulturhistoriskt 
värdefull. De flesta byggnaderna har kvar sin ursprungliga karaktär och bidrar 
genom sin mångfald till att ge en god bild av hur Wirsbo bruk såg ut tidigare. 
Arbetarbostäderna är grupperade längs bruksgator och på den lilla holmen i 
Kolbäcksån ligger det gamla kolhuset, fabriksbyggnader och brukskontor väl 
samlade. Vid ån finns också Dammgården från 1857, som har varit skola och 
det vita stenmagasinet, byggt åren 1795-1797, som nu innehåller bruksarkivet. 
Två skolhus har också funnits där brandstationen finns idag. 

PBL 3:12
”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av 
denna karaktär, får inte förvanskas.”

”Tillämpningen av 3:12 skall utgå från den vidare syn som idag finns på vad 
som är av värde att bevara. Idag anses det gälla inte bara enskilda byggnader 
av monumental karaktär eller stort historiskt värde av allmänt intresse utan
också byggnader och samlade bebyggelsemiljöer som representerar olika 
tidsepoker eller något typiskt från skilda sociala miljöer eller som värderas 
högt av en lokal opinion. Ett tillräckligt motiv för att bevara byggnader eller 
bebyggelsemiljöer kan vara att de är representativa för tidigare samhälleliga 
eller estetiska ideal eller att de ger en god uppfattning av sociala villkor för en 
viss samhällsgrupp. Motiv för bevarande kan också vara att bebyggelsen eller 
byggnaderna haft betydelse för den historiska, arkitektur- och kulturhistoriska 
eller tekniska utvecklingen.” Prop. 1985/86:1

DE NATIONELLA MILJÖMÅLEN
Riksdagen har lagt fast femton nationella miljökvalitetsmål, där ”god bebyg-
gelsemiljö” är ett av dem. I detta sammanhang är det ett av delmålen som är 
aktuellt att behandla: ”Kulturhistoriska och estetiska värden tas till vara och 
förstärks.”

Det innebär att 
- strukturer och funktionssamband av betydelse för den byggda miljöns his-
toriska identitet, karaktär och estetiska uttryck respekteras och tas till vara i 
samhällsplaneringen. (Planeringsmålet)
- historiska och estetiska värden av betydelse för den byggda miljöns identitet 
och karaktär tas till vara och respekteras vid ändring av befintliga och uppfö-
rande av nya byggnader och anläggningar. (Byggmålet)
- historiska och estetiska värden av betydelse för den byggda miljöns ideni-
tet och karaktär tas till vara och respekteras vid underhåll och förvaltning av 
byggnader och anläggningar. (Förvaltningsmålet)

Värdefulla	bebyggelsemiljöer
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storgårdsvägen

Gamla	Bruket	—	Herrgården
Wirsbo Bruks historia börjar år 1620 då Johan de la Gardie fick tillstånd 
att anlägga en smideshammare vid Virsboströmmen. Fyra år senare anlades 
ytterligare en stångjärnshammare. På 1650-talet såldes hamrarna och den 
omkringliggande marken köptes för att tillsammans bilda det som senare blev 
Wirsbo bruk. När Grau på 1750-talet beskrev bruket omfattade det två hamrar 
med fyra härdar, mjöl- och sågkvarn samt 12 kolartorp. Från den här tiden 
finns flera välbevarade byggnader som stallbyggnaden från 1759 i falurött 
timmer med vitmålade pilastrar. Kolhuset samt två bostadshus är från samma 
år liksom Krogen. Äldre byggnader finns också bevarade inom bruksområdet 
som Gammelgården och Storgården från 1646 respektive 1724. Byggnaderna 
är alla timrade och rödfärgade.

Bruksrörelsen gynnades förutom av god tillgång till vattenkraft och skog 
också av goda kommunikationer. År 1795 invigdes Strömsholms kanal med 
sträckning från Smedjebacken till Mälaren. Transporterna blev snabbare och 
billigare och arbetskraften kunde frigöras för andra arbetsuppgifter.

Någon större utveckling skedde därefter inte, förrän bruket köptes av minister 
Herman Lagercrantz år 1897.

Detta var starten av en ny era i brukets historia med betydande investeringar 
som fick både bruket och samhället att blomstra. År 1933 byggdes det första 
rörverket i Virsbo. Den verksamhet som då inleddes fick stor betydelse för den 
fortsatta utvecklingen. Familjen Lagercrantz drev bruket till 1978 då det såldes 
till Gränges.

Gamla bruket     Flygbild: bergslagsbild 2005-05-07

strömsholms kanal.
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Avskilt på en udde i Virsbosjön lig-
ger Bruksherrgården. Herrgården 
uppfördes ursprungligen i slutet av 
1600-talet. På 1880-talet revs denna 
byggnad och en ny uppfördes nära 
intill. Sitt nuvarande utseende i 
nationalromantisk stil fick herrgår-
den 1918. Arkitekt var Lars Johan 
Lehming. På en i herrgården beva-
rad tapet från 1770-talet  finns åter-
givet en bild av dess föregångare, 
en karolinsk herrgård med säteritak 
omgiven av prydliga staket. Kring 
huvudbyggnaden grupperas fyra 
flygelbyggnader, den äldsta från 
1600-talet och den yngsta från 1810. 

Lusthuset i herrgårdsparken.

Virsbo kyrka uppfördes på initiativ 
av brukets ägare Herman Lagercrantz 
och invigdes 1937. Wirsbo bruk 
överlämnade 1976 kyrkan som gåva 
till Ramnäs församling. I kyrkan 
finns många värdefulla inventarier 
bl a altaruppsatsen i barockstil från 
1700-talet och ett silverkrucifix från 
1600-talet. Kyrkans gammelsvenska 
(nationalromantiska) exteriör har 
ritats av Erik Hahr, stadsarkitekt i 
Västerås, interiören i barockstil har 
ritats av Lars Johan Lehming. Prins 
Eugen har ritat kyrkklockan som 
är gjuten vid det påvliga gjuteriet i 
Rom. Klockan blev vid gjutningen 
välsignad av dåvarande påven. 
Virsbo är sannolikt den enda kyrka i 
landet som har en så märklig klocka.

13
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BebyggelsestrukturNulägesbeskrivning
Virsbo idag
Virsbo är en välmående ort med 1 551 invånare (31 dec 2009). Nära hälften 
har rötter i den stora arbetskraftsinvandringen under senare hälften av 1900-
talet. Arbetsmarknaden domineras helt av industrin med mer än 900 anställda. 
Det finns fler arbetare än tjänstemän på orten och förvärvsfrekvensen är hög. 
Inpendlingen är större än utpendlingen. Virsbo är ett undantag inte bara i Su-
rahammars kommun utan i hela Bergslagen. Genom en tidig satsning på delvis 
annan produktion än stål har man kunnat fortsätta att hålla en hög sysselsätt-
ningsnivå.

Befolkningsutveckling
1965	 1970	 1975	 1980	 1990	 1995	 2000	 2005		2009
1735 1754 2021 2133 1905 1782 1629 1587   1551 invånare

Sedan 1990 har befolkningen i Virsbo minskat med ca 350 invånare.

Under 2000-talet har befolkningen minskat med ett 80-tal personer. Den 
befolkningsgrupp som minskat mest var 20-64 år. Åldersgruppen över 65 år 
ökade däremot i antal under samma tid.

Kommersiell och offentlig service
I Virsbo finns (år 2009) en livsmedelsbutik med bank i butik och apo-
teksutlämning. Det finns också brukshotell, pizzeria, bensinstation, 
hårvård med solarium, antikaffär och ett bibliotek bredvid grundskolan. 
Vårdsektorn är representerad av läkarcentral med distriktssköterskemot-
tagning, folktandvård samt äldreboende och hemtjänst. Barnomsorg och 
grundskola finns i Virsbo.

Virsbo är ett villasamhälle. Den friliggande villan är den dominerande bo-
stadsformen, men det finns också områden med gruppbebyggelse. Flerbo-
stadshus finns framförallt i de centrala delarna nordväst om centrum men även 
öster om Virsboskolan. Flertalet lägenheter i flerbostadshusen är bostadsrätter. 
I Virsbo finns även kommunalt äldreboende.

År 2005 bodde drygt 70% av virsboborna i småhus medan knappt 30% bodde  
i flerbostadshus.

Arbetsplatserna i Virsbo finns till övervägande del i Nordanöområdet, där den 
tunga industrin är lokaliserad.
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Kommunikationer
Riksväg 66 ligger väster om Virsbo och järnvägen ligger öster om samhället. 
Länsväg 669 (Bruksvägen), med relativt stor andel tung trafik till industrierna 
i Nordanö, löper genom samhället och utgör en barriär som delar av och på-
verkar de interna kommunikationerna och trafiksäkerheten i orten negativt. 

Antalet tågpassager på järnvägen, Tåg i Bergslagen, genom Virsbo är 36 (år 
2009). Tågen på sträckan Västerås - Ludvika stannar i Virsbo. Detta har stor 
betydelse för ortens utvecklingsmöjligheter i och med att det underlättar för 
dem som pendlar till eller från Ludvika eller Västerås och vidare mot Stock-
holm. Matarbussar knyter samman centrala delar av Virsbo med stationen

En busslinje till och från Fagersta samt Brukslinjen trafikerar Virsbo.

Bredband (ADSL) finns tillgängligt för företagare och hushåll i Virsbo.

Teknisk	försörjning
I stort sett alla hushåll i Virsbo är anslutna till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Virsbo försörjs med dricksvatten  via ledningar från vattenverket 
i Rävnäs som tar grundvatten från åsen.
Avloppsvattnet från Virsbo renas i ett kommunalt reningsverk som ligger syd-
öst om orten. Virsbosjön är recipient för det renade avloppsvattnet. Reningen 
består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket är dimensio-
nerat för 2000 personenheter (pe) och den nuvarande belastningen är ca 1350 
pe.

I större delen av Virsbo är dagvattnet separerat från avloppsvattnet. Dagvattnet 
leds till Åmänningen och Virsbosjön.

Surahammars KommunalTeknik AB ansvarar för återvinning och avfallshan-
tering/sophantering i Virsbo. Omhändertagandet av avfallet sköts av Vafab 
Miljö AB som ägs av kommunerna i Västmanlands län.

Surahammars KommunalTeknik AB svarar för produktion av fjärrvärme till 
skolan, förskolan och flerbostadshusen vid Jägargatan.

Grönstruktur

Vattenfall har elanläggningar inom och i anslutning till planområdet. Ledning-
arna omfattar från 130 kV högspänningsledningar av regionnätstyp till 0,4 kV 
lågspänningsledningar i lokalnätet. Vattenfalls regionnätsledningar innehas 
med linjekoncession utfärdad av Energimarknadsinspektionen. Linjekonces-
sion innebär att ledningens sträckning är bestämd och kan inte flyttas eller 
kablifieras utan nytt tillstånd.

Vattenfalls luftledningar och markförlagda kablar måste uppfylla det säker-
hetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets strakströmsföreskrifter. För-
utom säkerhetsavstånd anser Vattenfall att kommuner och exploatörer använ-
der sig av den av myndigheterna rekommenderade försiktighetsprincipen vid 
nybyggnad vid Vattenfalls anläggningar. Det övergripande syftet med försik-
tighetsprincipen är att på sikt reducera människors exponering av magnetfält i 
vår omgivning.

Grönstrukturen består av de obebyggda områden, som inte utgörs av hård-
gjorda ytor. Även själva marken, vattnet och ekosystemen räknas till grönst-
rukturen. En orts grönstruktur är viktig ur flera olika aspekter, till exempel för 
befolkningens hälsa och rekreation, för den biologiska mångfalden, för lokal-
klimat och för den kulturella identiteten.

Runt Virsbo, och även inom tätorten, finns stora områden med skog och även 
en del åkermark. Skogsmarken har betydelse för rekreation, biologisk mång-
fald och ortens klimat. Åkermarken har stor betydelse för landskapsbilden och 
även den biologiska mångfalden.

Sjöarna Åmänningen och Virsbosjön med strandområden är av stor betydelse 
för hälsa och rekreation, biologisk mångfald, för ortens identitet samt för land-
skapsbilden och inte minst skönhetsupplevelserna. De mindre vattendragen är 
också viktiga för rekreation och biologisk mångfald. 

En stor tillgång för grönstrukturen i Virsbo är de många villaträdgårdarna och 
gårdarna vid flerbostadshusen. Dessa bidrar till den biologiska mångfalden 
och vegetationen i dem påverkar också ortens klimat positivt. Trädgårdarna är 
också positiva ur hälso- och rekrationssynpunkt.
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Trafikstruktur	och	interna	samband

En trafiknätsanalys har utförts inom Surahammars kommun (maj 2002). I 
denna analys beskrivs möjligheterna att öka trafiksäkerheten för trafikanter i 
allmänhet och för oskyddade trafikanter i synnerhet samt även visa hur till-
gängligheten i trafiksystemet för funktionshindrade kan förbättras. Det allvar-
ligaste trafiksäkerhetsproblemet inom en tätort är olyckor mellan fordon och 
oskyddade trafikanter, då dessa olyckor ofta leder till svåra skador. Vägverket 
har initierat och genomfört en problemstudie (augusti 2006) som ska leda till 
förbättrad trafiksäkerhet vid övergångsställena längs de statliga vägarna inom 
Virsbo.

En särskild översyn av nuvarande övergångsställen inom Virsbo har utförts. 

I analysen utreddes vilka behov det fanns av olika övergångsställen. De över-
gångsställen som mer slentrianmässigt lagts ut föreslogs att tas bort. Ett bort-
tagande av övergångsställen innebär sämre framkomlighet för gående och den 
upplevda säkerheten och tryggheten försämras. ”Verklig” säkerhet ökar dock 
för de gående på grund av att det sker en skärpning av uppmärksamheten från 
de gåendes sida vid passage över väg utan övergångsställe.

De återstående övergångsställena utformas med någon form av åtgärd för att 
säkerställa att passerande fordons hastighet kan hållas nere. I Virsbo finns 

Problemanalys Virsbo
Väg 66 går i en förbifartslänk väster om samhället och genomfartstrafik av 
regional och nationell karaktär elimineras därmed. Industrin i Virsbo genererar 
dock en del tung trafik som kan innebära negativa effekter på boendemiljöer 
och för oskyddade trafikanter. Den dominerande vägen genom den tätbyggda 
delen av Virsbo är länsväg 669 (Bruksvägen). Vägen trafikeras med med drygt    
1 600 fordon per årsmedeldygn (år 2004). Andelen tung trafik är ca 15 %.

I Virsbo finns Virsboskolan med knappt 300 elever från förskola till årskurs 
9. Konflikten med skolbarn utmed skolvägen och Bruksvägen är viktig att be-
akta. Möjligheten att kunna tillhandahålla säkra skolvägar för barn är en viktig 
del i de senaste årens trafiksäkerhetsarbete.

Två övergångsställen på Bruksvägen vid centrum är hastighetssäkrade.

Förstudie har under 2010 tagits fram för korsningen mellan väg 66 och väg 
669 (Bruksvägen). Det finns inga medel reserverade inom de närmaste åren 
för åtgärder i korsningen.

Det finns fyra hållplatslägen för busstrafiken: i södra delen av Virsbo på 
Bruksvägen, vid Wirsbo Bruk, vid stationen och Gammelby i östra delen (väg 
668). Dessa har alla brister i utformningen. Generellt saknar de tillgänglighets-
anpassning för personer med funktionshinder.
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det totalt fyra övergångsställen på det statliga vägnätet. En tydlig ambition i 
arbetet har varit att fastslå vilka punkter som verkligen kräver ett övergångs-
ställe och därefter föreslå åtgärder som kan hastighetssäkra passagen. Övriga 
övergångsställen som inte uppfyller kraven ska på sikt tas bort.

Utöver genomgången av gångpassager har även tillgängligheten studerats vid 
de busshållplatser som ligger utmed det statliga vägnätet i Virsbo. Hållplats-
lägena i Virsbo är både vägrens- och fickhållplatser utan någon tillgänglig-
hetsanpassning. Befintliga hållplatser bör därför på sikt anpassas för bättre 
tillgänglighet. Åtgärder som föreslås är komplettering med plattform av trafik-
säkerhets- och trygghetsskäl. Inga medel finns inom de närmaste åren avsatta 
för genomförande av ytterligare åtgärder längs det statliga vägnätet i Virsbo

Längs Allévägen finns en allé med stora lindar. Den är en del av ett viktigt 
grönt stråk genom orten. Allén har stor betydelse ur estetisk och kulturhis-
torisk synvinkel och för den biologiska mångfalden. Väster om villorna vid 
Allévägen finns ett sammanhängande parkområde med gräsytor och lövträ

Vid Virsboskolan finns en sporthall. Vid Herrgården finns en större 
ridsportanläggning med ridhus. Fotbollsplaner med gräs finns söder om Bruks-
vägen vid anslutningen till riksväg 66. Vid Skräddartorp finns en motions-
anläggning med elljusspår och vid Lefelingen finns Fiskevårdsföreningens 
stuga i närheten av goda fiskevatten. Dessa anläggningar har stor betydelse för 
befolkningens rekreation och hälsa.
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4. SAMBAND MED PÅGÅENDE PROJEKT 
OCH ÖVRIG PLANERING
Kommunomfattande	översiktsplan
Den kommunomfattande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 
1991-04-22. I den finns följande som har bäring på Virsbo och ska vara grund-
läggande förutsättningar för den fördjupade översiktsplanen:

Övergripande mål
Att verka för för en långsiktigt god hushållning med naturresurser med ut-
gångspunkt i ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar,
Att göra kommunen mer attraktiv genom att arbeta för en hög kvalitet och ett 
brett utbud av bostäder, social service, kultur och rekreation.

Tätortsutveckling
Att kommunens tre tätorter ska utvecklas utifrån varje orts speciella förutsätt-
ningar.

Landsbygdsutveckling
Att i Kolbäcksåns dalgång och i Strömsholms kanals omgivningar prioritera 
bevarandeintressena av det öppna landskapet för att utveckla rekreation och 
turism.

Miljö, hälsa och säkerhet
Att arbeta för en förbättrad miljökvalitet, som minskade bullerstörningar, ut-
släpp av föroreningar till luft och vatten samt att förebygga nya miljöproblem.
Att arbeta för att minska tillförseln av näringsämnen, metall- och oljeföro-
reningar till sjöar och vattendrag och att minska avfallsmängderna samt öka 
återanvändningen.
Att ta erforderliga beredskapshänsyn samt förebygga risk för olyckor bl a 
genom förutseende lokalisering av farliga verksamheter.

Kulturlandskapet
Att det äldre kulturlandskapet så långt möjligt ska bevaras. Detta innebär t ex 
att byggandet i kulturlandskapet sker på ett anpassat sätt
- restaurering av unika bruksmiljöer så att de bevaras för framtiden.
- det öppna kulturlandskapet bevaras och att variationen i landskapet bibe-
hålls och att speciellt arbeta för att de hävdade ängs- och hagmarkerna brukas 
vidare.

Bostäder
Att bostadsbyggandet ska öka för att tillgodose efterfrågan.
Att bygga goda miljöer för alla grupper i samhället.
Att bygga och bygga om bostäder så att de blir tillgängliga för alla.
Att nyttja befintliga investeringar i teknik och service samt att främja en god 
energihushållning.

Vatten
Att vattenkvaliteten ska bibehållas eller förbättras såväl för grundvatten som 
ytvatten.
Att arbeta för att en förbättring ska ske av vattenkvaliteten i Kolbäcksån.
Att långsiktigt säkerställa kommunens vattenförsörjning. Grundvattenmaga-
sinen ska erhålla ett långsiktigt skydd och undvikbara  risker minimeras, som     
t ex transport av miljöfarligt gods på väg genom vattentäkten.

Luft
Att arbeta för att luftkvaliteten ska bibehållas eller förbättras i kommunen och 
att fastställda riktvärden för luftkvalitet inte överskrids.
Att arbeta för att störningar av buller och vibrationer från trafik, industri        
m m ska minskas och nivåerna ska vara under rekommenderade riktvärden. 
Att riktlinjer för skyddszoner vid störande verksamhet tillämpas vid nyetable-
ring av verksamhet.
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Virsbo - frågor för framtiden
Översiktsplanen som antogs 1991 anger som frågor för framtiden gällande 
Virsbo tätort.
Wirsbo Bruk utvecklas snabbt. Efterfrågan på arbetskraft har lett till en ökad 
efterfrågan på bostäder, främst smålägenheter.

Virsbos natursköna läge, goda kommunikationer och närhet till naturen gör 
orten attraktiv som bostadsort. Kommunen avser att öka bostadsbyggandet i 
Virsbo och studera nya attraktiva lägen för dessa. Inom Gamla Bruket plane-
rades för förtätning med bostäder anpassade till traditioner på platsen. Denna 
plan har genomförts.

Centralt i samhället planeras för bostäder (mindre lägenheter) och en förnyelse 
av centrums utseende.

Attraktiva lägen för bebyggelse finns i närheten till Åmänningen och 
Virsbosjön. Ett fortsatt studium av lämpliga områden för bebyggelseutveck-
ling ska göras. 

Kommunfullmäktige antog i december 2003 Bostadsprogram för Suraham-
mars kommun.

För Virsbo angavs att orten hämtar sin energi både från historien och nuti-
den. Ett både levande och historiskt avtryck av arbete och industriproduktion 
framträder i Virsbo. Skaparkraften är i högsta grad levande i Virsbo och har 
bäring mot framtiden. Här finns fler arbetstillfällen per invånare än i de flesta 
jämförbara tätorter.

Många från övriga tätorter i kommen och Fagersta pendlar till arbeten i Virsbo 
och därför finns potential för lokal befolkningstillväxt. 

Virsbo anses av många som en av de vackraste orterna i Västmanland. Sjö-
arna och naturen är betydelsefulla för det positiva intrycket. Här finns också 
ett klassiskt stadsbyggnadsmotiv uppbyggt kring fondmotiven herrgården och 
kyrkan med ett öppet parklandskap som inramning. 

Den karaktärsstarka 
bruksmiljön vid kanal-
slussen mellan de två 
sjöarna  är också en unik 
tillgång i profileringen av 
Virsbo.

Landskaps- och stads-
byggnadsvärdena i Virsbo 
är unika tillgångar i arbe-
tet med att profilera orten.
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5. PLANERINGSUNDERLAG
Riksintressen
Riksväg 66 och järnvägen är av riksintresse för kommunikationer och ska 
därmed enligt miljöbalken 3 kap. 8 § skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra nyttjandet av vägen och järnvägen.

Strömsholms kanal, Kolbäcksån och dess sjösystem (Åmänningen och 
Virsbosjön) är av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet och 
ska därmed skyddas enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Definieras som järnbruks- 
och kommunikationsmiljö i ett sammanflätat transport- och produktionssystem 
med landets näst äldsta kanal utmed Kolbäcksån och dess sjösystem och som 
mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från all-
män synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. 

Riksintressen är områden som bedöms vara betydelsefulla ur ett nationellt 
perspektiv och där staten har inflytande över besluten. Att ett område är av 
riksintresse betyder att miljön är skyddsvärd och att det utpekade värdet inte 
får skadas av annan verksamhet. Ett riksintresse väger alltid tyngre än eventu-
ella motstående lokala allmänintressen. Om det finns motstridiga riksintressen 
ska länsstyrelsen göra en avvägning och precisera det riksintresse som bäst 
främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka att riksintressena redovisas och 
beaktas i den fysiska planeringen.

Översiktsplanen ska enligt Plan- och bygglagen redovisa områden som är av 
riksintresse och ange hur kommunen avser att tillgodose riksintressena enligt 
Miljöbalken. Om kommunen har en annan uppfattning än staten ska det fram-
gå i översiktsplanen. I Virsbo finns riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv 
och kommunikation. Enligt Miljöbalkens bestämmelser ska dessa områden 
skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar dessa värden.

Slussen Strömsholms kanal

Bostadsmiljö i Gamla Bruket
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Gamla Bruket, Bruksgata

Vita Magasinet Karta Länsstyrelsen
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Friluftsliv

Karta Länsstyrelsen
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Allmänna	intressen
Naturvård
Naturen runt Virsbo är en stor tillgång för orten. Ortens omgivningar domi-
neras av barrskog, men här finns även inslag av åkermark. De två sjöarna, 
Åmänningen och Virsbosjön, med sina stränder är också viktiga inslag i natur-
miljön.

Brännmossen nordväst om Virsbo är utpekad som värdefull våtmark i länssty-
relsens inventering. Området är värderat till klass 2 på en skala 1-3, där klass 1 
är mest värdefull.

Ett område sydväst om Gammelby, mellan järnvägen och Virsbosjön, finns 
med i länsstyrelsens inventering av värdefulla ängs- och hagmarker från 1992. 
Området är värderat till klass 1 på en skala 1-3, där 1 är mest värdefull.

Miljömål

Riksdagen antog i april 1999 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur och kulturresurser som 
ekologiskt hållbara på lång sikt. För att konkretisera miljöarbetet antog riksda-
gen drygt 60 delmål. De flesta delmålen har 2010 som målår.
Riksdagen fastställde i november 2005 reviderade nationella miljökvalitets-
mål, vilket bland annat innebar ett nytt sextonde miljömål: ”Ett rikt växt- och 
djurliv”.

Våren 2005 beslutade Länsstyrelsen i Västmanlands län om regionala miljö-
mål. Se Miljömål för Västmanlands län, rapport 2004:11.

I lägesrapport Når vi miljömålen? från 2008 har länsstyrelsen sammanställt 
en bedömning hur de regionala miljömålen kommer att uppnås inom uppsatta 
tidsramar. 

De miljömål som är relevanta för FÖP Virsbo redovisas på sidorna 45 - 46.

Åmänningen

Virsbosjön
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Miljö-	och	riskfaktorer
Buller och vibrationer
I Virsbo finns ett fåtal källor till buller. Bruksvägen och järnvägen  orsakar 
bullernivåer som dock inte överstiger riktvärdena vid befintlig bostadsbebyg-
gelse. Trafikbullernivå för bostadsbebyggelse vid Bruksvägen har beräknats 
med utgångspunkt i bedömning av dagens trafik ca 1800 f/åmd. Befintlig 
bostadsbebyggelse ligger i allmänhet på sådant avstånd från Bruksvägen att 
gällande riktvärden underskrids. Vid en beräknad årlig trafikökning om 1,3 % 
ökar biltrafiken till ca 1900 f/åmd år 2015. Gällande riktvärden beräknas inte 
att överskridas. (Beräkning av vägtrafikbuller har gjorts enligt Naturvårdsver-
kets modell, rev 1966. Buller VÄG version 8.6, Trivector AB)

Då industriområdet Nordanö ligger öster om Virsbo bedöms störande industri-
buller inte uppkomma inom bostadsbebyggelsen. (Förhärskande vindriktning 
är sydvästlig).

Riksdagen har beslutat om riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas 
vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av 
väg eller järnväg:
- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
- 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats för järnvägsbuller
- 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområden i övrigt för järnvägsbuller
Vid befintlig bebyggelse gäller:
- 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller
- 55 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från järnvägstrafik. 

Inga bostadsområden i Virsbo bedöms utsatta för bullernivåer över etappmå-
len för väg- och järnvägstrafik.

För vibrationer från järnväg tillämpar Trafikverket 0,4 mm (RMS 1-80 Hz) 
som den nivå som ska följas vid nybyggnad.
Förslag till riktlinjer
• Vid lokalisering av ny bostadsbebyggelse ska gällande riktvärden för buller inte överskridas.
• särskilt angeläget är att riktvärdena inomhus inte överskrids när nya bostäder planeras.

Skred och ras
Inom områden med lera och/eller silt kan markstabiliteten snabbt minska vid 
förändrade grund- eller ytvattenförhållanden, eller vid belastning genom byg-
gande eller tung fordonstrafik med tillhörande vibrationer. Stabilitesförhållan-
dena ska klarläggas om fråga om exploatering uppkommer.

Förslag till riktlinjer
• Detaljplanering och bygglovprövning inom lerområden ska föregås av geoteknisk utredning.

Transport av farligt gods
Som farligt gods betecknas ämnen som, om de sprids, kan vara skadliga för 
människors hälsa eller miljön. Det kan vara ämnen som kan orsaka förgift-
ning, brand eller explosion eller som kan förorena grund- eller ytvatten eller 
skada miljön på annat sätt.

Riskkällor är framför allt koncentrerade till Wirsbo industriområde där be-
tydande mängder brandfarliga kemikalier hanteras. Leveranser av sådana 
kemikalier (farligt godstransporter) till industriområdet medför en riskbild i 
transportledens närområde. Bruksvägen genom Virsbo tätort nyttjas för alla 
typer av tunga transporter. Länsstyrelsen har inte beslutat om några särskilda 
restriktioner (lokala trafikföreskrifter eller rekommenderade färdvägar) för far-
ligt godstransporter genom Virsbo. Farligt gods transporter till industriområdet 
kan även ske på järnväg. Genomfartstrafik på järnväg kan också vara lastad 
med farligt gods.

Det finns således riskkällor som kan påverka människor och miljö. För vissa 
delar av tätorten är det därmed nödvändigt att vidta särskild riskhänsyn i sam-
band med framtida detaljplanearbete. Tidigt i planprocessen ska därför samråd 
ske med Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR) eller motsvarande 
organisation. Extra uppmärksamhet bör riktas mot områden inom ett avstånd 
av 100 meter från väg eller järnväg där farligt gods transporteras och mot om-
råden inom ett avstånd av 500 meter från industriområdets riskkällor.

Förslag till riktlinjer
• Vid detaljplanering för ny bostadsbebyggelse i anslutning till industriområde nordanö, bruks-
vägen och järnvägen ska samråd ske med Mbr.
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Radon
Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas som finns naturligt i varierande 
halt i berggrunden och marken, samt i grundvattnet. Från berggrunden eller 
marken kan radon komma in i byggnader via husgrunden. Via vattenanvänd-
ning kan radon spridas från kranvatten till inomhusluft. Radon finns även i 
vissa byggnadsmaterial, främst alunskifferbaserad gasbetong, vanligtvis kallad 
blåbetong eller blå lättbetong. Blåbetong användes som byggnadsmaterial 
under perioden 1929-1975.

Höga radonhalter i inomhusluft innebär ökad risk för lungcancer hos män-
niskor som bor i eller vistas i byggnaden. Radonhalt mäts i bequerel (Bq/m³). 
För bostäder byggda före 1981 gäller ett riktvärde för högsta radonhalt på 200 
Bq/m³. För bostäder byggda efter 1981 gäller ett gränsvärde om 200 Bq/m³. 
För att undvika för höga radonhalter i byggnader bör dess utföras radonskyd-
dat eller radonsäkert. Bra ventilation är också viktigt för att undvika för hög 
radonhalt i inomhusluft.

Ventilationsåtgärder är lämpliga om det enbart är blåbetong som orsakar de 
förhöjda radonhalterna inomhus. Är det markradon som är källan till de för-
höjda radonhalterna inomhus är ventilationsåtgärder mindre lämpliga då dessa 
istället kan bidra till att mer radonhaltig markluft sugs in i byggnaden.

Vid alla typer av rördragningar, som avlopp, el m fl, är det viktigt att anslut-
ningar in till byggnader är täta för att förhindra inläkage av radongas. Det 
finns alltid tillräckligt med radon i marken för att orsaka för höga radonhalter 
inomhus om ett hus är otätt mot marken.

Förhållandet vad gäller radon i inomhusluft i bostäder i Virsbo behöver kart-
läggas. Stora delar av Virsbo har markförhållanden (isälvsavlagringar och 
morän) som betecknas som högriskområden för radon. 

Förslag till riktlinjer
• På högradonmark krävs radonsäkert byggande. radonhalten i inomhusluften i alla bostäder 
ska vara lägre än 200 bq/m³ luft  år 2020.
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Förorenade områden
Miljöenheten på Länsstyrelsen har i sin inventering och riskklassning enligt 
MIFO fas 1 ”Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador” kom-
mit fram till att det finns fyra områden tillhörande riskklass 2 (stor risk) och 
fyra tillhörande riskklass 3 (måttlig risk) därutöver finns ett antal identifierade 
objekt. 

Industriområdet Nordanö och industrideponi nordväst om Virsbo tillhör risk-
klass 2. Orsakerna till detta är dels föroreningarnas farlighet, dels den mycket 
stora risken för spridning av föroreningar till omgivningen. Föroreningar 
riskerar att spridas via vattendrag och från dagvatten i området till Virsbosjön. 
Hänsyn till risker för miljö och hälsa måste tas vid byggande eller schaktning i 
området. 

Gamla bruket tillhör riskklass 3 där det under lång tid bedrivits olika industri-
verksamheter. Vissa av dessa har lämnat miljö- och hälsofarliga ämnen efter 
sig.

Förorenade områden finns på flera platser i Virsbo. Det gäller exempelvis plat-
ser där det finns eller har funnits bensinstationer, verkstäder, träimpregnering 
eller fabriker. detta är något som behöver inventeras ytterligare, och vid behov 
ska mark och/eller byggnader saneras. 

Förändringar
För att möjliggöra bostadsplanering och marksanering är det viktigt att mark-
frågorna behandlas tidigt i planprocessen. Inga markföroreningar ska utgöra 
risk för hälsa och miljö. Under saneringsarbetet samt utbyggnader inom 
Virsbo ska nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att befintliga föro-
reningar sprids vidare till närbelägna fastigheter, till grundvattnet eller till 
sjöarna. Genom god planering kan man undvika onödiga kostnader i ett senare 
skede. Om flera objekt kan samordnas kan kostnaden för sanering bli lägre. 
Som utgångspunkt för bedömning av föroreningarnas hälso- och miljörisk bör 
Naturvårdsverkets nationella riktvärden för mark användas. Om platsspecifika 
riktvärden ska tillämpas så ska dessa ta hänsyn till markanvändning, markför-
hållanden, föroreningarnas spridningsmöjlighet, risk för hälsa och miljö, samt 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall markförorening



Kartan visar de platser inom Virsbo och Gammelby som vid Länsstyrelsens MiFo-inventering bedömts vara förorenade. 
Kartan baserar på trolig riskklassning och bygger inte på provtagningar. Karta från 2007, avstämning gjord med Läns-
styrelsen	2011-07-18.

FÖRORENADE OMRÅDEN

arna inte kan åtgärdas bör markanvändningen begränsas. Exploatör, markägare 
och kommunen ska avtala om markmiljöfrågor i ett tidigt skede så att riktvär-
den inför eventuell sanering fastställs i god tid.

Förslag till riktlinjer
• Fördjupade marktekniska undersökningar ska utföras när arbetet 
med att ta fram nya detaljplaner påbörjas.
• nödvändiga förebyggande åtgärder ska vidtas i samband med sane-
rings- och byggprocessen så att befintliga föroreningar inte sprids till 
närliggande fastigheter, till grundvatten eller till sjöarna.
• i första hand ska naturvårdsverkets nationella riktvärden för mark 
användas. om de nationella riktvärdena inte kan uppfyllas kan i 
undantagsfall platsspecifika riktvärden prövas.
• Exploatör, markägare och kommunen ska avtala om markmiljöfrågor 
i ett tidigt skede.
• För att minska risken för spridningar av föroreningar till närliggande 
fastigheter, grundvatten samt ytvatten ska sanering av mark samt 
utbyggnad samordnas i största möjliga utsträckning. 

Luftkvalitet 
Vedeldning är en kretsloppsanpassad uppvärmningsmetod 
i och med att förbränning av biobränslen inte innebär nå-
got nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Vedeldning 
bidrar med andra ord inte till växthuseffekten.
Småskalig vedeldning kan dock innebära utsläpp av miljö- 
och hälsofarliga ämnen som VOC (flyktiga organiska 
ämnen), partiklar och cancerogena ämnen. Även rökluk-
ten kan innebära olägenhet. Dessa problem kan minskas 
genom användning av moderna vedpannor i gott skick 
samt genom bra eldningsteknik.

För närvarande genomförs inga luftkvalitetsmätningar i 
kommunen. Kommunen bör utreda vilka förutsättningar 
som finns för att utföra mätningar.

Förslag till riktlinjer
• Kommunen ska i sina kontakter i samband med bygganmälan/
bygglov verka för att bästa möjliga teknik och bränsle används vid 
fastbränsleeldning i Virsbo.
• Kommunen ska utreda förutsättningarna för att utföra luftkvalitets-
mätningar enligt gällande luftkvalitetsnormer.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR VIRSBO
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Skyddsområde 500 m Nordanö

Ur	Terrängkartan	©	Lantmäteriet	Gävle	2010.	MEDGIV-2010-25686.
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Miljöstörande verksamheter
Det finns flera verksamheter i Virsbo som kan vara miljöstörande. De flesta 
verksamheter är beroende av transporter och alstrar därmed trafik, som kan 
vara störande.
Fabriker och verkstäder av olika slag kan innebära störning i form av bland 
annat buller och genom hantering av skadliga eller luktande ämnen.
Djurhållning kan innebära störning i form av lukt, buller, flugor och genom att 
ge allergiska besvär.
Bensinstationer innebär störning i form av buller och spridning av förorening-
ar, bland annat lättflyktiga kolväten från tankning och spill av olja.

Reningsverket kan innebära störning, främst i form av lukt.

På vidstående karta finns markerat skyddsområde (ca 500 m) runt miljöstöran-
de verksamheter - industriområde Nordanö (enligt Boverket: Bättre plats för 
arbete). Detta skyddsområde är riktlinje för var det är olämpligt att bygga nya 
bostäder. Beroende på bland annat verksamhetens art och omfattning, lokaler 
som används och topografin i omgivningen kan det område som påverkas va-
riera. Det område där bostäder inte bör byggas kan vara större eller mindre än 
det markerade skyddsområdet. Riktlinjerna för skyddsområden gäller bostä-
der. Skolor och förskolor bör lokaliseras på ännu större avstånd från miljöstö-
rande verksamheter.

Förslag till riktlinjer
• nya bostäder eller störningskänsliga verksamheter får inte tillkomma inom markerat skydds-
område i nordanö.
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Översvämningsrisker
Stora delar av Virsbo och Gammelby ligger strandnära och låglänt. De senaste 
årens klimatförändringar föranleder att risker för översvämningar ska belysas 
i samband med planer på exploatering i strandnära områden. Räddningsverket 
har tagit fram en rapport  som översiktligt redovisar översvämningskartering 
längs Kolbäcksån På vidstående bild visas den del av området där den över-
siktliga översvämningskarteringen som berör Virsbo har utförts.

Enligt ny förordning om översvämningsrisker ska Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) ta fram underlag och göra preliminära bedöm-
ningar av översvämningsrisker och fastställa vilka områden som anses ha 
betydande risker. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt ska sedan ta 
fram kartor med översvämningsrisker och Länsstyrelsen fastställer därefter en 
riskhanteringsplan.

I augusti 2007 utfördes inventering av Virsbo och Gammelby i syfte att kart-
lägga lågpunkter som kan komma att översvämmas i samband med höga 
flöden. Utredningen är en fortsättning av kartläggningen som utförts av Rädd-
ningsverket och SMHI (som presenteras ovan) av risker vid höga flöden. Ut-
redningen visar att den översiktliga utredningen i stora drag överensstämmer 
med detaljkarteringen. Vid ett 100-årsflöde översvämmas avfarten från riks-
väg 66 vid Bruksvägen. Detta har tidigare hänt i början av 2000-talet. Även 
den bensinmack som finns vid 66:ans avfart riskerar att översvämmas. Vid 
herrgården finns en invallning längs med Virsbosjöns strandkant. Invallningen 
ligger idag på kommunens mark och upphör där privat mark tar vid. Följden 
vid ett 100-årsflöde blir då att vattnet går runt invallningen och stiger upp 
på betesmarken norr om Virsbosjön. Det finns en viss risk för att avloppsre-
ningsverket i Virsbo översvämmas. Reningsverket riskerar också att sättas ur 
funktion om vatten från översvämmade områden tränger in i avloppssystemet. 
Avloppsvatten kan komma att brädda ut i recipienten som då belastas med 
höga halter av näringsämnen. I Gammelby svämmas järnväg och järnvägs-
station över. Gång- och cykelbanan mellan Gammelby och Virsbo kommer 
delvis att hamna under vattenytan. Stora delar av industriområdet i Gammelby 
kommer att svämmas över, liksom det ställverk i Gammelby som står intill 
väg 252. På halvön Näs riskerar fem fastigheter att bli isolerade.
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Förslag till riktlinjer
• Detaljplaner för nybebyggelse i strandnära lägen ska föregås av särskilda utredningar som 
belyser risker för och konsekvenser av översvämningar.

Vatten
Grundvatten från Åsen har tidigare använts för vattenförsörjningen i Virsbo. 
Denna vattentäkt är numera nedlagd och sedan ett antal år tillbaka har vatten-
försörjningen skett från kommunens grundvattentäkt i Rävnäs. Åsen utgör en 
del av en av vattenförvaltningen avgränsad grundvattenförekomst. Om kom-
munen bestämmer att åsen ska användas som reservvattentäkt rekommenderar 
SGU att vattenskyddsområde inrättas för att säkra vattenkvaliteten. Vatten-
skyddsområden får även inrättas reservvattentäkter och vattenförekomster 
tänkbara att användas för framtida vattenförsörjning.
Förslag till riktlinje
• Åsen ska som eventuell framtida grundvattenresurs skyddas mot exploatering.

Åmänningen och Virsbosjön har god vattenkvalitet. Inom vattenförvaltnings-
arbetet har de klassats till god ekologisk status och god kemisk status, med 
undantag för kvicksilver. Båda sjöarna har dock troligen förhöjda halter av 
zink. Miljökvalitetsnormer och aktuella bedömningar av ekologisk och kemisk 
status för yt- och grundvattenförekomster finns tillgängliga i databasen VISS 
http://www.viss.lst.se 
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Detaljplaner

Detaljplaner och samlad bebyggelse
Huvuddelen av Virsbo samt del av Gammelby regleras med detaljplaner. 
Övriga delar av orten betecknas som områden med samlad bebyggelse.

Detaljplanerade områden som inte är exploaterade finns för bostäder 
väster om Sörbomsberg och Jägargatan.

För verksamheter finns ett, i huvudsak oexploaterat, detaljplanerat om-
råde söder om Bruksvägens anslutning till riksväg 66.

Industriområdet Nordanö är inte detaljplanerat.

VIRSBO (gällande detaljplaner 2010-05-28)

Plannr  Plannamn    Laga kraft   

V 1  Nordanö 1:2 m fl   1957-10-31
V 2  Virsbo 2:4 m fl    1958-03-25 
(Ersatt med V 5, V 12)
V 3  Virsbo 3:13, Gammelby                1963-03-25
V 4  Allégärdet, norra delen               1963-11-26
V 5  Enebbaområdet, Virsbo 2:65 m fl 1965-04-23
V 6  Virsbo 2:1, södra delen, Småind  1970-04-08
V 7  Bruksvägen - Jägargatan  1970-04-13 
(Ersatt med V 14)
V 8  Virsbo 2:5, Tallåsen   1971-06-21
V 9  Virsbo 2:1, gamla Bruket  1972-09-29 
(Delvis ersatt med V 17)
V 10  Allégärdet, Nordanö 1:70  1974-02-21
V 11  Allégärdet    1976-02-27
V 12  Sörbomsberg del av, ändring plan
  Enebbaområdet                 1976-10-13
V 13  Tallåsen Virsbo 2:1 m fl   1977-05-03 
(Delvis ersatt med V 17)

V 16  Virsbo 2:1, Gamla Bruket              1984-04-12
V 17D  Tallåsen, södra delen               1989-05-01 
(Upphävande del av V 13)
V 18D  Område vid Skogsvägen  1990-01-02
V 19D  Nordanö 1:18. Bruksvägen-
  Skräddarvägen                1990-04-02
V 20D  Virsbo Centrum                1991-03-20
V 21D  Virsboskolan, område vid  1999-06-03
V 22D  Strandvägen, Del av Nordanö 1:2 2001-11-01
V 23D  Jägargatan-Enebbavägen  2008-05-16
V 24D  Del av Virsbo 2:226, Dynabacken 2010-05-12

V 14  Herrgårdsgärdet, Centrum  1978-06-14
V 15  Sörbomsberg    1982-09-16
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Skyddsområde längs väg
Enligt väglagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få uppföra en ny 
byggnad eller göra en tillbyggnad inom 12 m från ett vägområde, gäller vid 
allmänna vägar. Länsstyrelsen kan föreskriva att avståndet ökas, dock högst 
till 50 m. För riksväg 66 har avståndet fastställts till 30 m. Tillstånd från Läns-
styrelsen krävs också för att få uppföra en ny byggnad eller göra en tillbygg-
nad inom de så kallade sikttrianglarna på 75x75 m vid korsning mellan två 
allmänna vägar eller mellan en allmän väg och en enskild väg som i större 
utsträckning används för trafik av allmänheten eller mellan allmän väg och 
järnväg. Dessa bestämmelser gäller inte inom områden med detaljplan.

För att skydda ny bebyggelse från en eventuell urspårning av tåg ska ny 
bebyggelse inte uppföras uppföras inom ett avstånd av 30 m från järnvägen.. 
Observationsområdet, inom vilket särskilda analyser behövs för att utreda om 
framtida kan bli olämplig med hänsyn till järnvägen, större än så. Buller kan 
exempelvis påverka områden upp emot ett par hundra meter från järnvägen.

Strandskydd
Enligt bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. miljöbalken får inte byggna-
der eller anläggningar uppföras inom strandskyddsområde. Vid Åmänningen 
och Virsbosjön sträcker sig strandskyddsområdet 100 m från strandlinjen. För 
mindre vattendrag som finns i och i närheten av Virsbo är strandskyddet 25 m.

Sedan 1 juli 2009 gäller att kommunen beslutar om strandskyddsdispens och 
upphävande av strandskydd i detaljplan, om särskilda skäl finns. Kommunen 
ansvarar även för tillsynen över strandskyddsområdena. Strandskyddet återin-
träder automatiskt när en detaljplan ändras eller upphävs.

Strandskyddet är upphävt inom de områden i Virsbo som omfattas av detalj-
planer.
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Strandskydd

Sjöfart
Delar av Virsbosjön och Åmänningen utgörs delvis av farled 958. Farleden är 
en allmän farled klass 3, främst avsedd för fritids- och passagerar sjöfart. I det 
fortsatta planarbetet bör anläggningar och aktiviteter undvikas i farleden och 
dess närhet som kan äventyra fartygstrafikens säkra framkomlighet.
Förslag till riktlinjer
• Planer som berör områden av intresse för sjöfart ska remitteras till sjöfartsverket.
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6. PLANFÖRSLAG
På kartan sidan 43 visas föreslagna områden för utbyggnad av bostäder, verk-
samheter och rekreationsområden.

Surahammars kommun har förbundit sig att i sin verksamhet följa FN:s kon-
vention om barnets rättigheter - barnkonventionen. Vid upprättande av en plan 
innebär det att planen och dess konsekvenser ska kunna bedömas med hänsyn 
till barns säkerhet, tillgång till skola och annan omsorg samt rätt till lek, fritid 
och vila - det ska finnas ett barnperspektiv. 

Riksintresseområdet har stor betydelse för Virsbos identitet och utveckling, 
därför är det av stor vikt att området bevaras och skyddas för framtiden. I 
riksintresset ingår Strömsholms kanal, Gamla Bruket och herrgården. Kana-
lens anläggningar och slussverk är byggnadsminnesförklarade. Virsbo gamla 
bruk och bruksmiljö med tekniska byggnader, herrgård, ekonomibyggnader, 
arbetarbostäder m m har ett betydande historiskt och estetiskt värde. Anlägg-
ningarna inom Virsbo bruk omfattar byggnader från 1930- och 1940-talen som 
är utförda i en representativ stilren funktionalistisk arkitektur. I bruksanlägg-
ningen ingår även äldre strukturer, som kolhus från 1700-talet och pannhusan-
läggningen söder om holmen. För närvarande förekommer endast begränsad 
verksamhet inom området. Anläggningen har en unik karaktär beträffande 
lokaliseringen och bibehållen struktur. För södra delen av bruksområdet samt 
kanal och slussar finns en bevarandeinriktad detaljplan.

Kommunens ställningstagande
Det samlade riksintresseområdet återspeglar den historiska utvecklingen och 
har stor betydelse för Virsbos identitet. Kommunen ser områdena som stora 
tillgångar och mycket värdefulla för utvecklingen av Virsbo. Bebyggelsen ska 
vårdas och underhållas och ny bebyggelse ska anpassas till befintlig miljö. Vid 
prövning av bygglov ska särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. 
Framtida detaljplaner ska föregås av inventering som karakteriserar och doku-
menterar området, bebyggelsen samt särskilt värdefulla byggnaders interiör. 

Det är önsvärt med nya bostäder i Virsbo för att stärka underlaget för service, 
skola etc. möjligheterna till komplettering av orten bör tillvaratas. Utbyggna-
den förutsätter initiativ från såväl privata som kommunala aktörer.

Under den kommande tioårsperioden kommer åldersstrukturen i Virsbo att 
förändras och detta ställer nya krav på boendet. Det är inte säkert att de som 
kommer att bo i Virsbo i framtiden hyser samma värderingar om boendefrågor 
som idag. I Virsbo finns idag ca 430 lägenheter i flerbostadshus och  ca 1160 
lägenheter i småhus.

I första hand ska tomter i redan exploaterade områden utnyttjas. I andra hand 
bebyggs detaljplanerade områden som inte är exploaterade. Oexploaterade 
områden ska detaljplaneläggas innan de bebyggs. När nya områden planläggs 
och bebyggs ska hänsyn tas till boendemiljön vad gäller exempelvis risk för 
översvämning, trafikbuller och närhet till miljöstörande verksamheter. Hal-
ten radon i inomhusluft i alla bostäder ska år 2020 understiga 200 Bq/m³ luft. 
Hänsyn ska också tas till möjligheterna att hålla ner energiförbrukningen i 
byggnaderna samt att nyttja långsiktigt uthålliga energikällor. I samband med 
detaljplanering ska även respektive områdes mark- och geotekniska förhållan-
den redovisas.

I Virsbo finns enstaka obebyggda villatomter i redan exploaterade områden. 
Dessa tomter är byggklara och kan bebyggas när intresse finns.

Detaljplanerat område för småhus, som inte är exploaterat, finns i anslutning 
till Jägargatan/Enebbavägen i nordöstra delen av Virsbo.

Det finns ett begränsat antal områden, som inte är planlagda, som på sikt kan 
vara lämpliga för bostadsbebyggelse i Virsbo. 

Inom Gamla Bruket finns ett par områden lämpliga för småhusbebyggelse 
i anslutning till befintligt småhusområde. Innan området bebyggs ska en ny 
detaljplan tas fram. Kommunägd mark.

Barnperspektiv
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Värdefulla	bebyggelsemiljöerVäster om Åsen och norr om Jägargatan finns ett område i direkt anslutning 
till befintliga småhus som bedöms lämpligt för småhusbebyggelse. Innan om-
rådet bebyggs ska en ny detaljplan tas fram. Kommunägd mark.

Inom Gammelby föreslås ny småhusbebyggelse. Innan området bebyggs ska 
ny detaljplan tas fram. Kommunägd mark.

Norr om bostadsbebyggelsen  vid  Karlsgatan finns ytterligare ett område vars 
lämplighet utreds ytterligare för småhusbebyggelse. Innan området bebyggs 
ska en ny detaljplan tas fram. Det krävs fördjupade studier av områdets dis-
position, mark- och grundförhållanden samt hur gatuanslutning, vatten och 
avlopp m m kan lösas.

seniorbostäder
Seniorbostäder efterfrågas av flera Virsbobor, främst äldre villaägare. Det be-
hövs bra boendealternativ för dem som inte längre orkar med att sköta en villa, 
men som har många år kvar till vårdboende. Det möjliggör också generations-
växling då unga barnfamiljer kan ta över de äldres villor, som ofta ligger i de 
centrala delarna i Virsbo.

Seniorbostäder föreslås i anslutning till centrum, dels omedelbart öster om 
ICA-butiken och dels väster om Bruksvägen inom en fastighet där det tidigare 
funnits flerbostadshus.

Förslag till riktlinjer
• Virsbo ska utvecklas efter sina karaktärsdrag.

• bostäder ska tillkomma i attraktiva och sjönära områden.

• Antalet äldrebostäder ska öka.

• Fler upplåtelseformer ska eftersträvas.

• Ytterligare flerbostads- och enbostadshus kan tillkomma i Virsbo och ska i första hand byg-
gas i den centrala delen. Målsättningen ska vara ett bostadsutbud tillgängligt för alla och för 
alla skeden i livet.

Kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden
I översiktsplanen redovisas områden som bedöms vara särskilt värdefulla res-
pektive värdefulla från kulturhistorisk synpunkt.
Dessa områden kan t ex
● vara representativa, typiska för sin tid eller sin sort
● vara välbevarade eller i ”originalskick”
● ha ett högt konstnärligt egenvärde eller
● berätta något om sin tid.

Kulturhistoriskt värde
När man talar om kulturhistoriskt värde, avser man all den information som 
finns lagrad i miljön runt omkring oss. Dessa miljöer fungerar som ett histo-
riskt källmaterial där man kan ”läsa av” olika tekniska, ekonomiska sociala 
och kulturella aspekter. Varje tid producerar sina särskilda miljöer, sitt kul-
turarv, vars utformning präglas av rådande samhällsförhållanden. På så sätt 
skapar varje tidsepok sina särskilda karaktärsdrag och mängden information 
som en miljö har är därför beroende av hur väl bevarade dessa karaktärsdrag 
är. Dessa karaktärsdrag framträder tydligare i hela miljöer än i enskilda objekt  
och beskrivningen har därför inriktats på på sammanhängande områden.

Då det kulturhistoriska värdet är kopplat till den information som kan avläsas 
ur miljön, är avläsbarheten ett viktigt kriterium för de områden som har tagits 
upp i planen. De utvalda områdena är relativt oförändrade och tydligt avläs-
bara. 

De områden som ingår i planen representerar såväl kulturhistoriska dokument-
värden - byggnadshistoria, byggnadsteknikhistoria, arkitekturhistoria, sam-
hällshistoria, socialhistoria - som upplevelsevärden - arkitektoniska, konstnär-
liga, miljöskapande, identitets-, kontinuitets-, traditions- och symbolvärden. 
Sammantaget ger detta en provkarta på bebyggelseområden i Virsbo som 
berättar historien om Virsbo och har höga miljömässiga kvaliteter.
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Värdefulla miljöer i Virsbo
Särskilt värdefulla äldre miljöer och byggnader beskrivs på sidorna 12-13.

Även om en byggnad eller en miljö anses ha ett skydds- eller bevarandevärde 
så innebär inte detta per automatik att inga ändringar eller tillbyggnader får 
eller kan ske. Hus måste få leva med sin tid och förändras efter förändrade 
behov hos ägarna. Det är dock viktigt att dessa förändringar och tillbyggnader 
görs i samspel  med det befintliga husets karaktär och att tillbyggnader under-
ordnar sig det ursprungliga husets volym och skala. Här är anpassningar i t ex 
material, taklutningar och detaljer viktiga att tänka på för att få ett bra slut-
resultat. De miljöer som är särskilt bevaransvärda och som bör kunna ges ett 
starkare skydd vid framtida planläggning är följande:
● Bruksmiljön vid Strömsholms kanal.
● Herrgårdsområdet och allén.
● Kyrkan och omgivande område. 
● Grupphusbebyggelsen vid Allévägen och Enebbavägen.
● Bostadsbebyggelsen vid Snickarvägen, Svarvarvägen och Klockarvägen.

Allén mellan kyrkan och herrgården är skyddad biotop enligt Miljöbalken 7 
kap. 11 § och Förordningen om områdesskydd SFS 1998:1252. 
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Förslag till riktlinjer
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av byggnader och bebyggelsemiljöer med 
särskilda värden ska värnas. särskild hänsyn ska tas 
till utpekade byggnader och bebyggelsemiljöer vid 
detaljplaneläggning och bygglovgivning.

• Vid om- och tillbyggnader ska hänsyn tas till plat-
sens/byggnadens karaktär.

Grupphusbebyggelse väster om Allévägen

ritningar daterade juli 1962. Arkitekt: Alnefelt o Tollbom Arkitektkontor, Västerås. byggherre: stiftelsen 
Virsbo bostäder

Med Åsen som fond avtecknar sig den skulpturalt utformade grupphusbe-
byggelsen som ett gott exempel på hög kvalitet och omsorgsfull getsalning i 
vardagsarkitekturen. Byggnaderna har medvetet placerats med utnyttjande av 
platsens förutsättningar som bestäms av åsen och allén. De enskilda byggna-
derna kännetecknas av en omsorgsfull och väl genomarbetad proportionering 
och utnyttjande av skulpturalt formad gavel till en uttrycksfull helhet. 
Grupp med enfamiljshus i 1½ våning med garage indraget från förgård och 
gata, långsidan mot gatan. Sadeltak med korrugerad skivbeklädnad, fasader i 
vitslammat tegel. Enkelt och gediget, till stor del bevarat i ursprungligt utfö-
rande.
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Nuvarande situation
Dessa områden har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär såväl hos en-
skilda byggnader som hos området i dess helhet och representerar gott bygg-
nadsskick från sin tid. Förändringar kan ha gjorts men utan att dessa förändrat 
det ursprungliga uttrycket, vare sig för enskilda byggnader eller deras samspel 
med sin omgivning, med grönska och gaturum m m.

Förslag
Dessa områden får inte förvanskas. Det innebär dock inte ett förbud mot för-
ändringar. Området och dess byggnader, grönska och trafiksystem ska behålla 
sin tidstypiska karaktär. Förändringarna måste dock relateras till den samlade 
effekten på områdes/byggnadens egenart och kulturvärden. Det tidstypiska 
uttrycket i en byggnad utgörs av summan av alla sina delar, där inte minst ori-
gialfönster och -dörrar är betydelsefulla detaljer som i stor utsträckning finns 
bevarade i respektive gatufasad.

Förändringar kan t ex göras enligt följande:
● förändringar på byggnader och mark ska göras med tidstypiska metoder och 
material samt proportioner
● kompletterande grönska i gaturum, på parkeringsytor o likn. kan göras
● förändringar och kompletteringar av området ska ske med utgångspunkt i 
områdets egenskaper och karaktär på sådant sätt att områdets egenart bibe-
hålls.

Grupphusbebyggelse sydöst om Enebbavägen

         ritningar daterade mars 1955. Arkitekt: s Lund- 
          gren, stockholm. byggherre: Wirsbo bruks Ab.
        
        

Platsen förutsättningar har medvetet och känsligt utnyttjats för att forma 
en trivsam bostadsgrupp i sydsluttningen med väl tillvaratagen utsikt över 
Virsbosjön. Bostadsområdet är ett bra exempel på tidens bostadssociala ambi-
tioner. Även i sin arkitektoniska utformning är området typiskt för det tidiga 
50-talets reaktion mot den, som tyckte, stela och kyliga funktionalismen från 
30-talet. I kvarteret finns en lekfullhet i byggnadernas placering som följer 
den mjukt svängda gatan. De enskilda husen i kvarteret har en enkel men ändå 
detaljrik arkitektur, som t ex skorstenarna som ger området en egen karaktär i 

1. område som utgör mycket	värdefull	bebyggelsemiljö där särskild hänsyn 
ska tas till områdets karaktär.

RIKTLINJER FÖR BYGGANDE OCH PLANERING (Allévägen och 
Enebbavägen)

gaturummet. Stor omsorg har ägnats åt detaljer och val av material, som känns 
mycket typisk för det tidiga 1950-talets bostadsbyggande. 

Husen är i 1½ våning, gavel mot gatan med garage i källarvåningen. Sadeltak, 
fasader i vitputsade stående lättbetongelement och gavelspetsar i trä. Enkelt 
och gediget och till stor del bevarat i ursprungsskick mot gatan. 
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Bruksvägen	26	och	28.

Nuvarande situation
Området utgörs av en sammanhållen enhet, vilket som helhet har kvar ur-
sprunglig karaktär och som representerar gott byggnadsskick från sin tid. I 
området inkluderas trädgårdar, gaturum och parker/grönytor. Enskilda bygg-
nader kan ha förändrats och försetts med tillägg som mer eller mindre föränd-
rat det ursprungliga uttrycket.

Förslag
Området kan förändras och kompletteras, men med hänsyn tagen dess tidsanda 
och karaktär.

Förändringar kan t ex göras enligt följande:
● om- och tillbyggnader kan göras. Förändringarna behöver inte följa husen 
ursprungliga utseende, de ska dock knyta an till den anda och karaktär som 
varit utmärkande vid dess tillkomst
● kompletterande bebyggelse/tomtdelning, förtätning, kan ofta göras. Det 
förutsätter att tillkommande byggnader och tomtdelningar görs på sådant sätt 
att att områdets tidsanda och karaktär inte förvanskas.

RIKTLINJER FÖR BYGGANDE OCH PLANERING

Nordanö 1:4 m fl

området sett från norr, bruksvägen till höger i bilden.

Efter Gamla Bruksområdet är detta den äldsta delen av Virsbo. Området 
begränsas i väster av Bruksvägen, i norr av Hejarvägen, i öster av Klockarvä-
gen/Skrivarvägen och i söder av Centrumvägen/Centrum. Området fick sin sin 
första detaljplan till reglering av bebyggelsen i början av 1950-talet. Området 
var bebyggt sedan tidigare med i huvudsak villor i skiftande byggnadsstilar. 
Områdets karaktär ges av stora tomter med en huvudbyggnad och ofta flera 
mindre byggnader. Huvudbyggnaden är centralt placerad på tomten och indra-
gen från gatan. Husen har tillkommit genom åren fram till i början av 1960-
talet, med det äldsta i södra delen norr om Centrumvägen. Centralt i området 
ligger en liten park söder om Skräddarvägen. Under den tid som gått har flera 
hus kommit att förändras, blivit om- och tillbyggda. Men fortfarande finns ett 
flertal hus, som på alla sätt blev så väl byggda att de håller stånd mot tiden.
Väster om Bruksvägen ligger två flerfamiljshus, med adress Bruksvägen 26 
och 28, byggda i mitten av 1940-talet. Husen är välhållna med ursprunglig 
fasadutfomning med stående panel och ursprungliga fönster. Husen har klas-
siserande detaljer som frontoner som markerar husens entréer, ett välbevarat 
nyklassisistiskt inslag som är ovanligt att finna idag.
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2. område som utgör	värdefull	bebyggelsemiljö	där hänsyn ska tas till områ-
dets karaktär. område inom vilket i huvudsak byggnader, mark och vegetation sam-
spelar på ett sätt som ger det tidstypisk eller särpräglad karaktär. inom dessa områden 
kan	det	finnas	enstaka	objekt	som	avviker.
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Centrum

Det är önskvärt att ta tillvara möjligheterna att komplettera centrumområdet 
med nya centrumfunktioner och bostäder.

• Centrum kompletteras med ”mötesplats” för ungdomar
• Anslutningen till Bruksvägen förbättras
• Biltrafik mellan parkering och butiksentré förhindras
• ”Torget” mellan centrums byggnader och Bruksvägen görs trivsammare med 
nya planteringar och sittplatser
• Seniorboende föreslås öster om butiken

Framtida planering för seniorboende ska ske med beaktande av att ICA-buti-
kens varuintag och lastkaj finns i byggnadens östra del. Varutransporter sker 
med lastbilar, vissa med släp, från tidig morgon till sen eftermiddag. Varu-
transporterna sker från Jägargatan via Dynavägen till lastkajen och riskerar att 
upplevas störande. Placering av bostadshus och detaljplanering av utemiljön 
ska på sådant sätt att varutransporter inte stör. 
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Centrum från Bruksvägen.

Tomt för seniorboende.
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Näringsliv

Nordanöverken.

industri
Den internationella påverkan är stor, marknaden global och företag köps upp 
av nationella och internationella bolag. Kapital tillförs bygden, men det kan 
också innebära att arbetstillfällen försvinner då företag i Virsbo också har 
försäljningsorganisationer och produktion m m i andra delar av landet och 
utomlands. Produktionen är idag lättrörlig och kan ganska enkelt flytta t ex till 
låglöneländer eller andra platser i Sverige. 
Nyföretagandet har under de senaste åren varit svagt, men förändringar sker 
inom företagen. De största framgångsfaktorerna för att Virsbo ska vara fortsatt 
attraktivt för olika företag är att orten har en befolkning som är arbetssam och 
lojal. Orten har också ett bra geografiskt läge i landet.

Förändringar inom industrin ställer nya krav på den fysiska planeringen. 
Större nya industriområden kanske inte behöver komma till, men läget för nya 
industriella verksamheter och tjänsteföretag kan däremot vara mycket viktigt. 

Vägars och gators standard blir alltmer betydelsefull för företagen då ökade 
krav ställs på logistiken. 

Näringslivet i Virsbo domineras av 3 stora arbetsgivare inom tillverkningsin-
dustrin: Uponor Sweden AB, tillverkning av plaströr ca 375 anställda. Ruukki 
AB, tillverkning av stålrör och swellexbulten ca 100 anställda. Componenta 
Wirsbo AB, Smide och bearbetning ca 195 anställda. Samtliga dessa företag 
(tidigare Wirsbo Bruk AB) har sin verksamhet vid Nordanö (Nordanöverken). 
Vidare finns det en smidesverkstad som huvudsakligen legotillverkar åt ovan-
stående bruk Hedlunds Smidesverkstad AB ca 5 anställda.

Uponor AB är det företag som expanderat kraftigast under senaste året. Men 
de övriga företagen går också bra. Dessa företag expanderar vid Nordanöver-
ken (industriområde). Det finns goda förutsättningar för att utvecklas i Virsbo. 
Vid 66:an (mellan 66:an och Fäbrovägen) finns det ca 21 000 m² planlagd 
industrimark.
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nya företag
Andelen småföretag i Virsbo är låg och för att öka ortens ”robusthet” och ge 
möjlighet till nyetableringar bör lokaler av olika beskaffenhet finnas tillgängli-
ga. Inte minst billiga äldre, lätt renoverade industrilokaler, eller budgetmässigt 
byggda nya lokaler för småföretag, där företagen själva har möjlighet att göra 
nödvändiga kompletteringar. Det är också angeläget att ta till vara och skapa 
bra förutsättningar för samverkan mellan små och stora företag genom plane-
ring av nytt verksamhetsområde i anslutning till Nordanö och genom utnytt-
jande av tomma lokaler inom såväl Nordanö som Gamla Bruksområdet.

Handel
Området mellan Bruksvägen och Centrumvägen utgör det främsta kommersi-
ella läget dit all tillkommande verksamhet bör placeras. Biltillgängligheten är 
en förutsättning för att handeln även i fortsättningen ska vara vital.

Tjänsteföretag
Förutom de större företagen utgörs det övriga näringslivet av tjänsteföretag 
inom: åkerier, handel, frisering, hotell/restaurang och konferens, byggsektorn 
och industriservice. Strukturomvandlingen inom industrin gör att allt fler 
tjänsteföretag skapas. Delar av industriföretag, där produktionen läggs utanför 
landets gränser, kan bli kvar som tjänsteföretag. För att industrin ska bli fort-
satt stark krävs att egna produkter och varumärken tas fram. Detta ger också 
en marknad för konsulter inom området.

För att människorna ska fortsätta vara den resurs för näringslivet som de är 
idag, krävs också olika företag inom tjänstesektorn för att göra Virsbo attrak-
tivt från service- och trivselsynpunkt.

Jordbruk
Jordbruksmark i anslutning till Virsbo har stor betydelse för hur orten upp-
levs. En levande landsbygd signalerar en livskraftig ort. Möjligheten att driva 
mindre jordbruk är större om det finns möjlighet till kompletteringsarbete. 
Närströvområdena blir attraktivare om det finns öppningar i landskapet och 
liv i markerna med t ex betande djur. Närproducerade livsmedel får allt större 
betydelse.

skogsbruk
Skogsbruket är Sveriges största näringsgren bl a sett från exportsynpunkt. 
Dagens skogslagstiftning poängterar både produktion och naturvårdshänsyn. 
Tätortsnära skog har också stor betydelse för tätortsbefolkningens välbefin-
nande. Skogspromenader är gratis. Skog ger många former av upplevelser 
vilket ställer andra krav på det tätortsnära skogsbruket än vad ren produktions-
skog gör.

besöksnäringar — Turism
Besöksnäringen får allt större ekonomisk betydelse och allt fler arbetar inom 
näringen. Virsbo bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt 
mål för besökare från såväl regionen som Sverige i övrigt. Den vackra och re-
lativt ”orörda” naturen lockar även besökare från Europa i övrigt. Sjöarna och 
skogarna kan bilda bas för natur- och upplevelseturism.

Gamla Bruksområdet har redan idag verksamheter som Konsthall, konsthant-
verkare m fl och kan utvecklas ytterligare genom utnyttjande av de byggnader 
som finns inom området. Restaurang finns i f d Brukshotellet i anslutning till 
Gamla Bruksområdet.

Herrgården med tillhörande ridanläggning har potential till att utvecklas till ett 
större ridsportcentrum och konferensanläggning.

Förslag till riktlinjer
• nya småföretag och andra verksamheter lokaliseras till det planlagda området vid väg 66. Ett 
område i anslutning till nordanö industriområde utreds för framtida etableringar.
• Tomma lokaler lämpliga för etablering av småföretag inventeras.
• Förutsättningarna för service- och tjänsteföretag ska stimuleras.
• Handel lokaliseras i första hand i anslutning till bruksvägen/Centrumvägen.
• Verksamheter kan bibehållas och lokaler för handel, hantverk, kontor och andra   
    serviceverksamheter kan tillkomma i Gamla bruksområdet.
• bebyggelse bör inte tillkomma på mark med aktiv jordbruksverksamhet.
• skogsmarken inom planområdet ska betraktas som tätortsnära och följa de regler i           
skogsvårdslagen som berör denna typ av skog.
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Rekreationsområden	-	Grönstruktur
Virsbo har goda möjligheter till rikt friluftsliv och närhet till vacker natur ge-
nom sitt läge mellan sjöarna Åmänningen och Virsbosjön.

Framförallt ska stränderna bevaras oexploaterade för att gynna växt- och djur-
livet och som rekreationsområden. 

En fråga som aktualiserats är förutsättningarna att anlägga ett sammanhäng-
ande promenad- och ridstråk med enkel standard dels i strandnära lägen vid 
Åmänningen och Virsbosjön och dels över Sörbomsberg och utmed Bruksvä-
gen. Det föreslagna stråket ansluter till befintliga vägar och rekreationsstråk 
mot Felingen. Stråket kan delvis samordnas med framtida ridvägar. Den ex-
akta sträckningen av promenadstråket/ridvägarna måste vidare utredas liksom 
ansvar för anläggande och framtida drift och underhåll.

Huvuddelen av marken ägs inte av kommunen. För att säkerställa att avverk-
ning m m inte sker, krävs avtal med markägaren eller någon form av reglering.

Behov av lekplats väster om Bruksvägen utreds.

Badplatsen föreslås upprustad och kompletterad med toalett- och omkläd-
ningsbyggnad, vilket förutsätter att drift och tillsyn an ordnas på ett tillfreds-
ställande sätt. Badplatsen ligger inom mark som ägs av kommunen. 

Området mellan Kvarnängsvägen och Bruksvägen söder om kapellet bör röjas 
från sly och stamträd friställas. Här föreslås en parkanläggning med prome-
nadstråk och bänkar. Här föreslås även att mark reserveras för ett mindre 
hembygdsmuseum. Ett genomförande förutsätter att det finns lokala intres-
senter som kan medverka med finansiering och anläggande. Marken ägs av 
kommunen.

Förslag till riktlinjer
• Ett sammanhängande promenadstråk anläggs i strandnära och natursköna lägen.
• badplatsen rustas upp och kompletteras med servicebyggnad.
• En mindre park och hembygdsmuseum anläggs i området mellan bruksvägen och Kvarn-
ängsvägen..

Strand vid Åmänningen väster om Strandvägens villor.

Badplatsen

Strandområde vid Åmänningen
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Skyddsvärda	naturområden
.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
I slutet av 1980-talet genomfördes en inventering av ekologiskt särskilt käns-
liga områden inom Surahammars kommun. De områden som avsågs var 
områden:
• med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma produktionsförhållanden,
• som rymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade,
• som i övrigt är särskilt ömtåliga och samtidigt rymmer särskilda ekologiska värden och har 
betydelse som genbank och dylikt.

Miljöbalken	3:3
”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.”

I mitten av 1990-talet genomförde kommunen en inventering av den skogs-
mark som kommunen då ägde. Syftet med inventeringen var att identifiera 
de områden som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur- och växtarter som 
annars är särskilt skyddsvärda. Vid åtgärder inom dessa områden bör största 
möjliga hänsyn tas till de värden som är knutna till området. Nyckelbiotoper är 
områden som har höga naturvärden och där man kan hitta eller förväntas hitta 
rödlistade arter. Kräver speciell hänsyn och skydd. Objekt med naturvärden är 
områden som inte riktigt når upp till nyckelbiotopnivån men kan så bli inom 
en snar framtid. Kräver speciella åtgärder och visst skydd för att utvecklas. 
Kräver speciella åtgärder och visst skydd för att utvecklas. Idag är vissa av 
dessa områden inte längre i kommunens ägo.

1. Herrgårdsparken i Virsbo
Vacker herrgårdsmiljö med gammal ädelövvegetation. Stora skötta gräsytor 
som når ned till Virsbosjön. Byggnaderna och parken är belägna på en udde i 
Virsbosjön och sätter då en extra positiv prägel på miljön.

Betydelse för floran:
Här växer ädla lövträd, bl a bok, alm, ask (rödlistad), ek, lönnoxel (även 
tyskoxel) och parklind. Intressanta mossor och lavar har påträffats i parken. 

nyckelbiotoper och objekt med naturvärden

Ekologiskt särskilt känsliga områden

Ur	Terrängkartan	©	Lantmäteriet	Gävle	2010.	MEDGIV-2010-25686.
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Betydelse för faunan:
Värdefull fladdermuslokal, bl a långörad fladdermus, mustaschfladdermus 
samt en population vatten- och nordisk fladdermus.

Övrigt:
Naturskönt område.

Värde:
Mycket värdefullt.

2. Gammelby by
Öppna hagmarker som får sin karaktär genom ett gammaldags småskaligt 
jordbruk. Östra landsvägen med lövuddar och torrängsflora, tall finns här och 
var. Västra landsvägen är ett lövdominerat område, främst björk, även asp, i 
övrigt ängsmark.

Betydelse för floran:
Intressant torrängsflora med bl a nässelsnärja, vårstarr, ängsnejlika samt sten-
bräken och låsbräken.

Övrigt:
Område med värdefullt kulturlandskap. Naturskönt område.

Värde:
Värdefullt.

3. Brännmossen
Beskrivning
Området är beläget norr om Virsbo tätort. Det utgörs av en delvis öppen mosse 
i anslutning till Åmänningen. Mossen är bevuxen med en gles ung blandskog 
av tall och björk ute på själva mosseplanet medan den betydligt fuktigare lag-
gen hyser en bitvis värdefull klibbalskog. Vid mossens nordvästra hörn höjer 
sig en moränrygg, bevuxen med 80-100-årig blandskog.  Inga anordningar för 
friluftsliv finns.

Naturvärde
Området är den enda kvarvarande lokalen för storspoven i Virsbo. Storspoven 
är rödlistad i kategorin sårbar (VU). Vissa år rastar stora mängder sångsvan i 
området (sångsvanen är upptagen i EU:s Fågeldirektiv).

Målsättning
För att bevara storspoven som häckfågel i Virsbotrakten bör Brännmossen res-
taureras så att den i framtiden utgör en öppen trädfri mosse. Klibbalskogen i 
mossens södra och östra kant bör bevaras och undantas åtgärder. För att skapa 
öppna ytor mellan mossen och Åmänningen bör träden på moränryggen i mos-
sens nordvästra hörn tas bort. Området bör därefter hållas fritt från träduppslag 
genom återkommande röjningar. För att skapa överblick och tillgänglighet bör 
ett fågeltorn uppföras vid mossen, i fågeltornet bör det bl a finnas en informa-
tionsskylt.

4. Åsen
Gammal tallskog. Rullstensås som i söder skjuter ut i form av en liten udde i 
Virsbosjön och utgör en del av badplatsen. Såväl åsen som tallbeståndet ger 
karaktär åt Virsbo. Gammal grov 200-årig tallskog med ris och lavartat mark-
skikt. 

Hotade arter:
Tallticka.

Åtgärdsförslag:
Tallskogen föreslås skyddad för att fritt få utvecklas till förmån för vedlevande 
arter och fåglar. Stående och liggande döda tallar bör bevaras då det finns stor 

nyckelbiotoper enligt kommunens inventering
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objekt med naturvärden
5. Martallskullarna i Virsbo
Mycket gamla tallar med tallticka. Örtrik markflora som blåsippa och tibast. 
Platsen ger karaktär åt infarten till Virsbo.

6. Virsbo gamla bruksområde
Intressant blandning av trädslag med jätteträd av ask och balsampoppel. Rik 
förekomst av övriga ädellövträd som ek, lind, lönn och skogsalm. Lundartad 
flora med bl a blåsippa och tibast.

7. Storgärde
Beskrivning
Området är beläget kring reningsverket i Virsbo. Här finns ännu rester kvar 
av tidigare öppna strandängar. Delar av området har också använts för olika 
deponier. Idag är större delen av området i igenväxningsfas. En röjningsinsats 
i större delen av området genomfördes i slutet av 1990-talet. Halva arealen är 
åkermark och brukas mer eller mindre intensivt vissa år.

Naturvärde
Området utgör det enda kvarvarande strandängspartiet med starrängar som 
finns kvar kring Virsbosjön. Dessutom finns rester av en betes- och slåtter-
gynnad flora kvar i de torrare områdena upp mot Felingvägen. Vissa år rastar 
sångsvan i stora mängder i området (sångsvan är upptagen i EU:s Fågeldirek-
tiv).

Målsättning
Området bör i framtiden utgöra en öppen trädfri strandäng från Felingvägen 
till Virsbosjöns strand. Detta kan åstadkommas genom att området röjs från 

träd och sly med en viss periodicitet. Mellan dessa år kan området betas. 
Området som idag brukas som åker bör tillåtas att omvandlas till ängsmark. 
För att skapa utblickar över sjöområdet samt styra besökarna i området kan ett 
fågeltorn uppföras i anslutning till reningsverket. Den spridda uppläggningen 
m m av småbåtar som förekommer utefter stranden bör ses över och organise-
ras på ett samlat sätt.

8. Sörbomsberg
Beskrivning
Skogsområdet är beläget strax norr om Enebbavägen och består av en bergs-
rygg som löper i nord/sydlig riktning. Berget sluttar brant i öster mot ett träd-
beklätt våtmarksområde. I stora delar av området utfördes skogsåtgärder för 
drygt 10 år sedan. Där skogsåtgärder genomfördes växer idag ung blandskog 
med stort inslag av lövträd. I de brantaste partierna har skogen inte brukats på 
80-90 år och där växer nu en naturlik granskog. Buskskiktet är glest och artfat-
tigt. Fältskiktet är örtrikt. Vid den tromb som drabbade trakten försommaren 
2007 föll ett antal granar i bl a bergbranten.

Naturvärde
Områdets östsluttning mellan Enebbavägen och ”förkastningsbranten” är 
botaniskt mycket värdefull. Här växer orkidén skogsnyckel (Dactylorhiza 
fuchsii) på sin enda kända lokal i Surahammars kommun. Arten kräver en 
basisk berggrund för att trivas. Beståndet är nu hotat till sin existens p g a 
igenväxning. 1996 fanns 150 blommande exemplar i området, 2007 fanns 
endast 3 blommande exemplar kvar. Blåsippa (signalart för Nyckelbiotop i 
skogsmark) förekommer frekvent i hela området. De krävande arterna skogs-
vicker (Vicia sylvatica) och repestarr (Carex loliacea) (signalart för Nyckel-
biotop i skogsmark) förekommer i mindre bestånd i anslutning till ”orkidéom-
rådet”. I förkastningsbranten finns ett litet bestånd av svartbräken (Asplenium 
trichomanes) samt flera andra arter ormbunkar. Förekomsten av död ved är ett 
mycket värdefullt inslag i förkastningsbranten och därmed ett viktigt element 
för att bevara höga naturvärden i området i framtiden.
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brist på sådana tallar. De kan flyttas in från stigar och andra olämpliga platser. 
Området föreslås skötas så att tallarna friställs från lägre växande vegetation 
(lövsly) så att tallstammarna får flera soltimmar. Exploatering är största hotet 
och åsen bör inte utsättas för ny täktverksamhet eller byggande.

Värde:
Mycket värdefullt.
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Målsättning
För att bevara det höga botaniska värdet i området bör lövträden, främst ädel-
lövträden, gynnas på bekostnad av barrträd vid kommande röjningar i det 
tidigare avverkade området. I den östra sluttningen bör inriktningen vara att 
att skogen utgör en gles artrik blandlövskog där speciellt ädellövträd gynnas. I 
området där skogsnycklarna växer bör alla träd tas bort och endast blommande 
och bärande buskar tillåtas. Gräsvegetationen i området bör hållas nere genom 
slåtter minst vartannat år. I förkastningsbranten bör träden tillåtas bli ”evig-
hetsträd”, träd som faller över promenadstigen dras undan, men lämnas kvar i 
skogen. Promenadstigen genom området hålls öppen och framkomlig. 

Förslag till riktlinjer
• De redovisade områdena utgör ekologiskt känsliga områden enligt miljöbalken 3:3 och ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
• Huvuddelen av de områden som har naturvärden, enligt ovan, ägs inte av kommunen. Klass-
ningen innebär restriktioner mot förändringar som kan försämra områdets kvaliteter. För att 
säkerställa områdenas kvaliteter krävs avtal eller annan överenskommelse mellan kommunen 
och respektive markägare.

Nyckelbiotop, Sörbomsberg.
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GrÖnA VÄrDEn
Såväl naturmiljöer som trädgårdar innehåller ett rikt utbud av olika livsmiljöer 
för växter och djur och utgör en stor kunskapskälla för förståelse om ekolo-
giska samband och miljöfrågor.

Vi ska använda mark och vatten på ett sätt som stärker naturens bärkraft, 
skyddar vattnets kvalitet och utvecklar den biologiska mångfalden. ekologiska 
nätverk av olika naturtyper och biotoper ska bibehållas och utvecklas så att de 
tillsammans bildar habitat, livsrum, för många livskraftiga populationer och 
skyddsvärda växt- och djurarter.

Vistelse i gröna miljöer har stor betydelse för människors välbefinnande. Det 
medverkar till att motverka stress, öka kreativitet och inlärningsförmåga och 
ger bättre kondition och immunförsvar. Även den passiva naturupplevelsen, 
att från sin bostad se ut över grönskande träd och glittrande vatten och lyssna 
till fågelsång, är viktigt för folkhälsa och rehabilitering. Denna möjlighet ska 
utnyttjas i planeringen av Virsbo för ett bra vardagsliv.

Biologisk mångfald är ett samlat begrepp för variationsrikedomen bland allt 
levande. Det innefattar mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Det viktigaste skälet till varför biologisk mångfald måste bevaras och främjas 
är att det utgör samhällets resursbas. Växter, djur och mikroorganismer utgör 
ett variationsrikt och komplext biologiskt nätverk, som är förutsättning och 
försäkring för fungerande och motståndskraftiga ekosystem idag och i framti-
den.

Den biologiska mångfalden och dess ekologiska funktioner ger upphov till 
ständigt nya resurser, grönska, växter, djur, rent vatten och frisk luft. Funktio-
ner som är gratis och som inte kan ersättas vare sig tekniskt eller ekonomiskt. 
Den biologiska mångfaldens livsstödjande funktioner är m a o basen för män-
niskans och samhällets hållbarhet, kvalitet och utveckling. En orts biologiska 
mångfald omfattar olika processer och viktiga ekologiska funktioner, produce-
rande, renande, reglerande och lagrande funktioner av stor betydelse för ortens 
hållbarhet. 
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Trafik
Trafikstrukturen i Virsbo är en viktig fråga i översiktsplaneringen. Genom-
fartstrafiken på Bruksvägen är negativ för kommunikationerna inom orten. Ett 
stort problem är riskerna för oskyddade trafikanter. Människors rörelser inom 
orten begränsas av Bruksvägen.

I Virsbos huvudbilnät ingår följande vägar:
• Infarts- och genomfartsväg (Bruksvägen), väg med biltrafik till eller genom 
samhället.
• Huvudväg med trafik mellan tätortens olika delar (Jägargatan).

Åtgärder
Centrumvägens anslutning till Bruksvägen utgör en viktig passagepunkt för 
boende på den västra sidan om vägen (Smedvägen m fl). Det finns viktiga 
målpunkter på den östra sidan, främst Virsboskolan men även dagligvarubutik. 

Mot bakgrund av att passagepunkten är en del i skolvägen för barn och skol-
ungdomar på den västra sidan om vägen har passagen hastighetssäkrats. Nytt 
hastighetssäkrat övergångsställe har placerats mellan Smedvägens anslutning 
till Bruksvägen och Centrumvägen/infart Centrum. 

Då sträckan mellan Smedvägen och Rönningsvägen är en sträcka där det tidvis 
kan ske passager av skolbarn på väg mot Centrumvägen och Virsboskolan kan 
det vara lämpligt att sänka hastigheten till 30 km/tim (mellan kl 7- 16) på den 
200 m långa sträckan mellan Smedvägen och Rönningsvägen. Från Rönnings-
vägen m fl vägar finns behov för gående att passera Bruksvägen med skolan 
och dagligvarubutiken som viktiga målpunkter. Ett nytt hastighetssäkrat över-
gångsställe har därför placerats söder om Rönningsvägen.

Vid Gammelby finns en bebyggelsegrupp öster om väg 668. Väster om vägen 
ligger stationen i Virsbo med tågstopp för persontrafiken. För att kunna gå till 
och från busshållplats stationen krävs att vägen passeras. Vägen trafikeras med 
ca 700 fordon per årsmedeldygn med relativt hög andel tung trafik. En gång-
passage har anlagts så att gående kan passera väg 668 vid Svetsarvägen. Pas-
sagen är inte utformad som ett målat övergångsställe. En gångbana har anlagts 
på den östra sidan om väg 668 från Svetsarvägen fram till stationsområdet.

På de kommunala vägarna föreslås dels ett hastighetssäkrat övergångsställe 
vid Jägargatans anslutning till Bruksvägen och dels på Jägargatan vid gång- 
och cykelvägen till badplatsen. Åtgärderna ska utformas i samråd med lo-
kaltrafiken. I östra delen av Enebbavägen föreslås åtgärder för att förhindra 
genomfart för motorfordon.

Kollektivtrafik
Vid planering av nya bostäder bör tillgänglighet till kollektivtrafik beaktas. 
Cyklisters villkor samt möjligheten att kunna ta cykel till kollektivtrafik bör 
beaktas. Behov kan finnas av cykelparkering vid hållplatser. Det finns fyra 
hållplatslägen för busstrafiken: i södra delen av Virsbo på Bruksvägen, vid 
Wirsbo Bruk, vid stationen och Gammelby i östra delen (väg 668). Dessa har 
alla brister i utformningen. Generellt saknar de tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionshinder, vilket bör åtgärdas.

Särskilt viktig är järnvägsstationen vid Gammelby. Standarden för 
pendlare är idag låg med endast en ojämn grusplan för matarbussen och 
väntande resenärer. Ordnade pendlarparkeringar av god standard för bil 
och cykel saknas.
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7. KONSEKVENSANALYS
Konsekvenser	i	Virsbo

Konsekvenser	för	Surahammars	kommun

En viktig fråga för översiktsplanering i Virsbo är Bruksvägen genom samhäl-
let och de konflikter som detta medför. Beroende på vilka av de föreslagna 
åtgärderna som genomförs blir konsekvenserna olika.

Gemensamt för förslagen angående trafikfrågor är att de syftar till att minska 
Bruksvägens barriäreffekter och öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 
Minskning av barriäreffekten och ökningen av trafiksäkerheten är positiv för 
Virsbos invånare, i synnerhet för barn och undomar, äldre och funktionshin-
drade.

Ökad sysselsättning samt tåg- och busstrafik, som underlättar pendling, kan 
leda till ökad efterfrågan på bostäder i Virsbo. Ett ökat bostadsbyggande, sär-
skilt av nya bostadstyper (exempelvis seniorboende) leder till ökad rörlighet 
på bostadsmarknaden, vilket är positivt för ortens utveckling. 

Barnperspektiv
Föreslagna och genomförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Bruksvägen 
och Jägargatan, upprustning och nyanläggning av lekplatser i centrala Virsbo, 
föreslagen mötesplats vid centrum  samt förbättringar av badplatsen är sam-
mantaget åtgärder som är positivt för barn och ungomar i Virsbo.

Säkerställda och utökade verksamhetsområden och ökad befolkning i Virsbo 
bidrar till att stärka befolknings- och sysselsättningsläget i stråket Suraham-
mar-Ramnäs-Virsbo-Fagersta. Goda transportförhållanden mellan orterna 
samt till grannkommunerna ökar befolkningens möjligheter att pendla både 
inom och utom kommunen.

Ökad attraktivitet hos Virsbo är troligen positivt även för kommunens övriga 
orter, då Surahammars kommun som helhet blir mer känd och får positiv upp-
märksamhet i närliggande kommuner.

Säkerställda och utökade verksamhetsområden samt fler boende i Virsbo 
genererar trafik, som delvis kommer att färdas genom Surahammars grann-
kommuner, Jämfört med de trafikflöden som redan idag trafikerar rv 66 blir 
troligen ökningen relativt begränsad.

Ökad inflyttning till Virsbo kan innebära utflyttning eller minska inflyttning 
till grannkommunerna, främst Fagersta. Eftersom Virsbo är en relativt liten ort 
blir dessa konsekvenser förmodligen små.

Denna översiktsplan föreslår inga förändringar i mark- och vattenanvändning-
en som berör riksintressena.

Den äldsta delen av Virsbo med bruksbebyggelsen utgör en värdefull kul-
turmiljö. I framtida detaljplaner införs bestämmelser till skydd för enskilda 
byggnader och bebyggelsemiljö.

Planen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksintressena.

Konsekvenser	för	grannkommuner

Nollalternativ

Konsekvenser	angående	riksintresset

Nedan redogörs för några av de konsekvenser som kan bli följden om försla-
gen i denna fördjupning av översiktsplanen inte genomförs.

Om de föreslagna områdena för nya bostäder inte bebyggs, det vill säga om 
befolkningen inte ökar, sker heller ingen, eller endast en mindre, ökning av 
efterfrågan på kollektivtrafik, service och handel. 

Denna utveckling kan i värsta fall leda till en negativ spiral med minskande 
efterfrågan på service och handel, som leder till minskad inflyttning, vilket 
minskar efterfrågan ytterligare. Samtidigt minskar då underlaget för kommu-
nal service och kollektivtrafik.
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8. VIRSBO OCH MILJÖMÅLEN
Riksdagen har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål, som ska göra Sve-
rige till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsen har konkretiserat miljömålen och anpassat dem till regionala 
förhållanden. Länsstyrelsen i Västmanlands län har tillsammans med länets 
kommuner genomfört ett projekt angående hur miljömålen kan förverkligas i 
kommunerna.

Nedan görs en bedömning av hur förslagen i denna fördjupning av översikts-
planen för Virsbo tätort påverkar miljömålen. Även om målen i denna fördjup-
ning av översiktsplanen inte uppnås måste ändå arbete bedrivas för att uppnå 
miljömålen.

Ökad handel och arbetspendling kommer troligen att få till följd att trafiken 
till och från Virsbo ökar. Trafiken i området kommer att öka, men det innebär 
inte nödvändigtvis att det totala utsläppet av växthusgaser kommer att öka 
påtagligt eftersom en stor del av denna trafik kan antas ha styrts om från andra 
resmål.

En ökad befolkning i Virsbo ger bättre underlag för kollektivtrafiken, vilket 
kan göra att biltrafiken minskar. Kommunen ska arbeta för att kollektivtrafi-
ken till och från Virsbo behålls eller utökas.

Energiförsörjning är en viktig fråga när det gäller att uppnå målet om Begrän-
sad klimatpåverkan. Lokalisering av bebyggelse samlat, vilket föreslås för 
Virsbos del, ger möjligheter att utnyttja gemensamma system för uppvärmning 
av bostäder genom fjärr- eller närvärme. Vare sig orten växer eller inte ska 
kommunen arbeta för miljövänligare uppvärmning av bostäder och lokaler, 
bland annat genom utvecklad energirådgivning till fastighetsägare.

Bedömning: resor inom området kan komma att öka, främst genom ar-
betspendling i form av enskilda och kollektiva resor. Innebär att planen 
varken bidrar till eller motverkar uppfyllande av miljömålet

1.	Begränsad	klimatpåverkan

Virsbo är omgivet av stora skogsområden och sjöar och har ingen verksamhet 
som utgör någon påtaglig belastning på luftkvaliteten. Den ökning av trafiken 
till Virsbo, som kan förväntas, bedöms försumbar beträffande negativ påver-
kan på luftkvaliteten på orten. 
Uppvärmning av småhus genom olje- eller vedeldning kan påverka luftkval-
teten negativt. Mätningar av luftkvaliteten genomförs för närvarande inte i 
Surahammars kommun.

Bedömning: det finns inte något som tyder på att miljökvalitetsnormer för luft 
kommer att överskridas. Det finns goda möjligheter för att miljömålet uppnås.

Skogsmarken inom planområdet berörs av delmålet för markförsurning, där 
målet bedöms kunna uppnås.
Det finns inga indikationer på att sjöarna Åmänningen och Virsbosjön är 
försurade. Problem med försurning finns endast i de övre delarna av sjöarna. 
(Källa: VISS - Vattenmyndigheten) 

Bedömning: varken nuvarande eller planerade verksamheter kan anses orsaka 
försurande utsläpp. Delmålet kan därmed uppnås..

Det delmål som främst berör frågor som hanteras i den fördjupade översikts-
planen är att förorenade områden ska vara identifierade och inventerade för 
de områden som utgör stor och mycket stor risk och att kunskaps- och plane-
ringsunderlag ska vara inarbetat li länsstyrelsens regionala underlagsmaterial 
samt i kommunens översiktsplaner. Inventeringsarbete pågår på länsnivå för 
att komplettera kunskapsunderlaget.
Ett flertal verksamheter i Virsbo ger eller har gett upphov till giftiga ämnen. 
Industrier, befintliga och nedlagda, och bensinstationer är exempel på verk-
samheter som ofta hanterar giftiga ämnen.
Virsbosjön är recipient för utsläpp från ett avloppsreningsverk och tre miljö-
farliga verksamheter.
Ett förorenat markområde med bedömd risk för läckage ligger i anslutning till 
Virsbosjön.

2.	Frisk	luft

3.	Bara	naturlig	försurning

4.	Giftfri	miljö

46

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR VIRSBO



Bedömning: miljömålet riskerar att inte infrias.

Vare sig tidigare, nuvarande eller planerade verksamheter orsakar utsläpp av 
ämnen som påverkar ozonskiktet.
Bedömning: planen vare sig bidrar till eller motverkar uppfyllande av 
miljömålet.

Tidigare, nuvarande eller planerade verksamheter är inte associerade med 
strålande ämnen.
Bedömning: planen vare sig bidrar till eller motverkar uppfyllande av 
miljömålet.

En viktig orsak till övergödning av mark, sjöar och vattendrag är enskilda av-
lopp. Inom området för denna fördjupning av översiktsplanen är i stort sett alla 
fastigheter anslutna till det kommunala avloppsnätet. De nya bostadsområden 
som föreslås kommer också att anslutas till kommunalt VA. Detta gör att den 
föreslagna bebyggelsen är positiv för miljömålet ingen övergödning.
Vare sig Virsbo byggs ut eller inte måste de enskilda avlopp som finns vara så 
effektiva som möjligt och minska sina utsläpp av gödande ämnen.
Det finns inte några indikationer på övergödning i Åmänningen och 
Virsbosjön.
Bedömning: det finns goda möjligheter till att planen bidrar till uppfyllande 
av miljömålet.

Åmänningen och Virsbosjön har god vattenkvalitet. Inom vattenförvaltnings-
arbetet har de klassats till god ekologisk status och god kemisk status, med 
undantag för kvicksilver. Båda sjöarna har dock troligen förhöjda halter av 
zink. Vattenkvaliteten är god trots att Virsbosjön tar emot utlopp från ortens 
reningsverk. Varken planerade verksamheter eller bostäder är av den karak-
tären respektive volymen att de utgör en större belastning än vad reningsverk 
och recipient beräknas klara. 
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5.	Skyddande	ozonskikt

6.	Säker	strålmiljö

7.	Ingen	övergödning

8.	Levande	sjöar	och	vattendrag

Bedömning: det finns goda möjligheter till att planen bidrar till uppfyllande 
av miljömålet. 

Grundvattentillgångarna inom området har för närvarande ingen betydelse för 
vattenförsörjningen inom Virsbo då renvattenförsörjningen sker från kommu-
nens grundvattentäkt i Rävnäs. Åsen, som tidigare använts som grundvatten-
täkt, föreslås skyddad som värdefull natur där ny bebyggelse inte ska medges. 
Detta innebär att Åsen bedöms skyddad mot exploatering och kan ha funktion 
av reservvattentäkt. 
Bedömning: det finns goda möjligheter till att planen bidra till uppfyllande av 
miljömålet.

Inom området för denna fördjupning finns våtmarker  nordväst  om Virsbo vid 
Åmänningen, Brännmossen. I planen redovisas området som värdefull natur. 
Planenes förslag till kompletteringar i Virsbo torde inte påverka vare sig denna 
eller mer avlägsna våtmarker.
Bedömning: planen vare sig bidrar till eller motverkar uppfyllande av 
miljömålet.

I mitten av 1990-talet genomförde kommunen en inventering av den skogs-
mark som kommunen då ägde. Syftet med inventeringen var att identifiera de 
områden som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur- och växtarter som an-
nars är särskilt skyddsvärda. Kommunala mål: Områden med särskilda natur- 
och/eller rekreationsvärden ska värnas. Skogarnas biologiska mångfald värnas.
Bedömning: planen bidrar till att miljömålet kan uppnås.

I slutet av 1980-talet genomfördes en inventering av ekologiskt särskilt känsli-
ga områden inom Surahammars kommun. I planen föreslås åtgärder till skydd 
för dels hagmarker vid Gammelby by och strandängarna vid Storgärde.
Bedömning: planen till att miljömålet kan uppnås.

9.	Grundvatten	av	god	kvalitet

11.	Myllrande	våtmarker

12.	Levande	skogar

13.	Ett	rikt	odlingslandskap
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Miljömålet God bebyggd miljö är ett komplext mål, som innefattar flera olika 
delmål. Eftersom denna fördjupning av översiktsplanen berör en tätort, påver-
kar den i hög grad miljömålet om God bebyggd miljö.

En stabil eller ökad befolkning i Virsbo är positivt för förutsättningarna att 
kunna erbjuda kollektivtrafik och på så sätt minska biltrafiken. Möjlighet att 
resa med tåg bidrar till resurssnålare transporter.

Kulturmiljövärden och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse behandlas i denna 
fördjupning av översiktsplanen.

Denna fördjupning av översiktsplanen anger också vilka värdefulla natur-
områden som ska bevaras inom och runt Virsbo. Tack vare att tätortsnära 
grönområden bättre tas till vara och utvecklas som rekreationsområden ökar 
Virsbobornas möjligheter till rekreation och friluftsliv i närområdet.

De förslag som bidrar till att utveckla näringslivet i Virsbo och skapa fler 
arbetstillfällen på orten är positivt ur jämställdhetsperspektiv. Detta kan i viss 
mån uppväga de negativa konsekvenserna som ett ökande arbetspendlande kan 
få för jämställdheten.

Minskning av Bruksvägens barriäreffekt i Virsbo och förbättring av trafiksi-
tuationen för gående och cyklande bidrar i hög grad till att minska säkerhets-
riskerna på orten.

Nya bostäder och lokaler ska uppföras så att energianvändningen i dem kan 
hållas låg och miljövänliga energikällor kan nyttjas. Det är också viktigt att 
sträva efter att uppnå detta i befintliga byggnader.

Bedömning: planen bidrar till att miljomålet kan uppnås.

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och kommande generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. (Nationellt miljökvalitetsmål)

Föreslagna åtgärder i denna fördjupning av översiktsplanen kan bidra till att 
den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas.

Bedömning: planen bidrar till att miljomålet kan uppnås.

15.	God	bebyggd	miljö
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16.	Ett	rikt	växt-	och	djurliv
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