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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2020-06-02 till 2020-07-31, enligt Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut 2020-05-06. Under samrådstiden har planhandlingarna varit utsända på 

remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. Handlingarna har även varit tillgängliga på WBAB:s 

kontor, i Miljö- och byggkontorets entréhall, på Medborgarkontoret i kommunhuset, på biblioteket i 

Smedjebacken och på kommunens hemsida. Samrådet kungjordes i Dalarnas Tidningar och på 

kommunens digitala anslagstavla den 2 juni 2020. 

Totalt har 6 yttranden inkommit under samrådstiden och de är sammanställda tillsammans med 

kommunens kommentarer nedan. Ytterligare ett yttrande inkom efter samrådstidens utgång från 

Skanova som finns med i sammanställningen. 

 

Inkomna synpunkter och kommentarer 

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER  

LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN 2020-07-16 

Överprövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen har inte identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen. 

 

Övrigt 

Riksintresse 

Området utgörs delvis av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. miljöbalken. Det bör tydliggöras hur 

åtgärden kan påverka riksintresset och inte enbart att det inte påverkas. 

Kommentar: Ett nytt stycke med rubrik Riksintresse har lagts till i planbeskrivningen på sid. 6. 

Hälsa och säkerhet 

Förorening 

Några misstankar om att området innehåller allvarligare föroreningar finns inte. Däremot kan det, som 

anges i planbeskrivningen, inte uteslutas att kemiska bekämpningsmedel använts inom berörd 

odlingsmark. Provtagning och analys avseende kemiska bekämpningsmedel bör genomföras på området. 

Kommentar: Bedömningen är att vattenparken inte påverkar spridning av eventuella bekämpningsmedel 

eftersom vallarna som anläggs görs täta så att vatten inte infiltrerar. Text kompletterad på sid 8 i 

planbeskrivningen. 

Trafik 

Planförslaget får inte påverka bärigheten på väg 635, inte heller dess funktion eller möjligheten att sköta 

drift och underhåll. Väg 635 som berörs av planområdet är på en kortare sträcka statlig och på större 

delen kommunal. Det bör ställas samma krav oavsett om det gäller en statlig väg eller kommunal gata. 

Om det sker något på någon av delarna påverkar det den andra väghållaren. Det är viktigt att medverka 

till att väg och trafiksäkerhet inte påverkas negativt. Trafikverket vill att det görs en utredning om 

sättningar, frysningar och översvämningsrisker för vägen. Detta bör vara utrett och godkänt innan 
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detaljplanen antas. Vägens avvattning måste fortsätta att fungera. Vägdikena ska ha fortsatt full 

funktion. För att få dra rör genom/ under vägen på statlig väg krävs tillstånd från Trafikverket. Detta för 

att säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte påverkas negativt. Detta görs lämpligen under 

planprocessen. Högsta vattennivå i dammarna i förhållande till vägs överkant bör framgå. Detta visar på 

riskerna för översvämning. Konsekvenserna om dammarna brister och hur sådant förebyggs bör framgå 

av planbeskrivningen. Det behöver säkerställas att väg och trafikanter inte påverkas negativt om en 

damm går sönder. Vidare bör framgå om det kan uppstå fuktig luft och halka på vägbanan om våtmark 

anläggs nära vägen samt om verksamheten kan locka fåglar eller andra djur till vägen och därmed öka 

risken för trafikolyckor. Det behövs en buffert mellan väg och våtmarken. En yta om 10 meter från 

släntfot bör inte vara våtmark. Väghållaren behöver denna yta för att sköta drift och underhåll av vägen. 

Trafikverket sköter underhållet på hela sträckan genom planområdet. Snö kommer att flyttas åt sidan 

och kan därmed falla ner i våtmarker och dammar och förorena det, om våtmark anläggs för nära väg. 

Trafiksäkerheten bör beskrivas i planen. Det finns risker med att ha dammar nära väg, till exempel vid 

avkörningsolyckor. Konsekvenserna om planförslaget leder till att människor lockas att vistas nära eller 

på väg 635 bör beskrivas. Idag finns inget som uppmuntrar oskyddade trafikanter till att vistas nära 

vägen eller passera den. 

Kommentar: En skötselyta har skapats i plankartan som ska fungera som en buffert mellan vägen och 

dammarna på östra sidan om vägen. Utredning avseende vattenparkens påverkan på väg 635 har gjorts 

av Sweco daterad 2020-11-26 och biläggs planhandlingarna. Utifrån den har en sammanfattning 

redovisats i planbeskrivningen på sid 9-10. 

Natur 

Det går ett dike i området idag som utgörs av jordbruksmark. Om en omgrävning av diket eller påverkan 

på diket kommer att ske på grund av åtgärderna med våtmarken behöver en dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna sökas hos Länsstyrelsen, eftersom alla öppna diken i jordbruksmark är 

biotopskyddade. 

Kommentar: Dispensansökan om påverkan på två diken inom planområdet är inlämnad till Länsstyrelsen. 

Text kompletterad på sidan 7 under rubriken Naturmiljö. 

Miljökvalitetsnorm 

Utifrån recipienten till Bylandets reningsverk, Norra Barken, innebär troligen den planerade 

vattenparken en förbättrad möjlighet att uppnå miljökonsekvensnormerna för vatten. Dock finns det 

vissa funderingar. Den förutsagda minskade belastningen av näringsämnen och syretärande ämnen vid 

anläggande av våtmarker/vattenparker nedströms avloppsreningsverk finns det relativt stor kunskap 

kring. Dock är kunskapen mindre kring andra föroreningar som miljögifter, både organiska och 

oorganiska. Förutsättning för fastläggning i sediment och organiskt material eller nedbrytning av 

föroreningar i våtmarken/vattenparken beror inte bara på våtmarkens/vattenparkens utformning utan 

också på föreningarnas kemiska och fysikaliska egenskaper. Vissa föroreningar kommer fastläggas eller 

brytas ner, men vissa kan omvandlas och leda till förhöjda utsläpp. Exempelvis har forskning visat att det 

sker en ökad metylering av kvicksilver i våtmarker, och att transporten av metylerat kvicksilver (som är 

mer biotillgängligt än oorganiskt kvicksilver) ökar till nedströms liggande vatten. Hur detta påverkar 

vattenmiljön i Norra Barken och om det finns någon risk för förhöjda halter av nedbrytningsprodukter av 

föroreningar bör hanteras i kommande arbete. Vidare behövs bedömningar av vad som händer med 

olika föroreningar som släpps ut via avloppsreningsverket (exempelvis läkemedel, bekämpningsmedel 

och biocider, perfluorerade ämnen, metaller, m.m.) till vattenparken. Det behövs även en beskrivning av 
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hanteringen av materialet som sedimenteras i vattenparkens bassänger. Om det kan finnas påverkan på 

biologin så som till exempel någon effekt på fåglarna som kommer att vistas i vattenparken behöver det 

framgå. Kan de exponeras av föroreningar när det utgående vattnet från reningsverket leds till 

vattenparken? 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats på sid 10-11 under rubriken Miljökvalitetsnorm för 

vatten. Under rubriken Rensning på sidan 15 beskrivs hanteringen av växtmaterial och sediment. 

Gestaltning 

Av planbeskrivningen bör framgå motivet till höjdbestämmelserna för kvartersmark. Detta för att 

underlätta tolkningen av planen. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats på sidan 12 under rubriken Utformning. 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 

Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk miljö-

bedömning enligt 6 kap. miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 

detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: Texten inlagd på sidan 12 under rubriken Ställningstagande. 

 

LANTMÄTERIET, 2020-06-23 
Delar av planen som bör förbättras  

Grundkarta 

Aktualitetsdatum för övriga detaljer i grundkartan är något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är 

aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns 

för planläggningen. 

Kommentar: Ett redaktionellt fel som rättats till. Se plankarta. 

SKA MARKANVISNINGSAVTAL TECKNAS?  

I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal ska tecknas. Om avsikten är att sådant 

avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens 

huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett 

eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken 

”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. 

lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. markanvisningsavtalet. 

Kommentar: Efter att detaljplanen fått lagakraft kommer färdig, planlagd mark överlåtas till 

verksamhetsutövaren. Markanvisningsavtal upprättas inte under planprocessen. Det har förtydligats på 

sid 17 i planbeskrivningen. 

Utfartsfrågan till planområdet 

På s. 12 i planbeskrivningen framgår en konsekvens att området efter hand kommer styckas av och säljas 

till verksamhetsutövare. Om detta blir aktuellt i framtiden kan det vara bra att fundera på hur tillgången 

ska ske till det planlagda området. I nuvarande planförslag är utfartsförbud redovisat längs hela 

Vasagatan. 

Kommentar: På sidan 16 i planbeskrivningen beskrivs gångvägarna inom vattenparken och vägarna till 

våtmarksanläggningen. 
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Bebyggandets omfattning ej relaterat till särskilt område  

I listan med planbestämmelser finns bestämmelse e200,0 – största byggnadsarea är angivet i m2. Det 

som dock inte finns angivet är till vilket område bestämmelsen ska relateras, exempelvis per fastighet 

eller användningsområde. Detta bör tydligt framgå enligt Boverkets rekommendation. Då det i 

planbeskrivningen framgår att området som berörs av nuvarande planförslag efter hand kommer styckas 

av och säljas till verksamhetsutövare, kan det vara en fördel för verksamhetsutövarna att veta hur 

mycket marken får bebyggas. Observera att om inget område anges som bestämmelsen ska relateras till, 

kommer bestämmelsen relateras till egenskapsområdet. Det innebär att andra egenskaper såsom 

prickmark inte omfattas av bestämmelsen. 

Kommentar: Bestämmelsen på plankartan har ändrats. 

 

 

TRAFIKVERKET, Region Mitt, 2020-06-23 

Trafikverket Region Mitt har följande synpunkter på detaljplanen.  

Påverkan på väg 635 

Exploateringen får inte påverka bärigheten på väg 635, inte heller dess funktion eller möjligheten att 

sköta drift och underhåll av den. Väg 635 inom planområdet är på en kortare sträcka statlig och på större 

delen av planområdet kommunal. Vi rekommenderar att det ställs samma krav oavsett om det rör 

kommunal gata eller statlig väg, om det sker något på sträckan som är inom kommunalt väghållarskap så 

kommer det att påverka den del av vägen som är i statligt väghållarskap, och vice versa. Det är viktigt att 

se till att väg och trafiksäkerhet inte påverkas negativt. Trafikverket vill att det görs en utredning om 

sättningar, frysningar och översvämningsrisker för vägen. Vi vill se utredningen och godkänna den innan 

detaljplanen antas. Vägens avvattning måste fortsätta att fungera. Vägdikena ska ha fortsatt full 

funktion. För att få dra rör genom/under vägen på statlig väg krävs tillstånd från Trafikverket, för att 

säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte påverkas negativt. Kanske är det lämpligt att söka och få 

tillstånd under planprocessen, för att vara säker på att det går att genomföra detaljplanen. Detta 

yttrande utgör inget tillstånd. Vilken blir högst av vattennivå i dammarna i förhållande till vägens 

överkant? Detta visar på riskerna för översvämning. Om dammarna brister, vilka blir konsekvenserna och 

hur förebyggs de? Det behöver säkerställas att väg och trafikanter inte påverkas negativt om en damm 

går sönder.   

Kan det uppstå fuktig luft och halka på vägbanan om våtmark anläggs nära vägen? Kan det locka fåglar 

eller andra djur till vägen och därmed öka risken för trafikolyckor? 

Kommentar: Utredning avseende vattenparkens påverkan på väg 635 har gjorts av Sweco daterad 2020-

11-26 och biläggs planhandlingarna. Utifrån den har en sammanfattning redovisats i planbeskrivningen 

på sid 8 och 9. 

Bedömningen är att vattenparken kommer att locka till sig fåglar men inte i den mängd att de skulle 

utgöra en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dammarna är förhållandevis små och kommer inte att ha 

ostörda häckningsplatser, gömslen och öar som skulle gynna en större etablering. 
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Avstånd till väg 

Det behövs en buffert mellan väg och våtmarken. Vi önskar att en yta om 10 meter från släntfot inte ska 

vara våtmark. Vi behöver denna yta för att sköta drift och underhåll av vägen. 

Trafikverket sköter underhållet på hela sträckan genom planområdet. Snö kommer att flyttas åt sidan 

och kan därmed falla ner i våtmarker och dammar och förorena det, om våtmark anläggs för nära väg. 

Det finns risker med att ha dammar nära väg, t ex vid avkörningsolyckor. Vi vill att trafiksäkerheten 

beskrivs i planen. 

Kommentar: En skötselyta har skapats i plankartan som ska fungera som en buffert mellan vägen och 

dammarna på östra sidan om väg 635. Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av 

trafiksäkerheten på sidan 10. 

Trafiksäkerhet 

Kommer exploateringen leda till att människor lockas vistas nära eller på väg 635? Till exempel att man 

kommer att leda människor över vägen för att nå en annan del av parken. 

Idag finns inget som uppmuntrar oskyddade trafikanter till att vistas nära vägen eller passera den. 

Trafiksäkerheten för besökare i parken bör beskrivas. 

Det är positivt för trafiksäkerheten att utfartsförbud anges. Det är också positivt för trafiksäkerheten att 

inga fler anslutningar föreslås. 

Kommentar: Våtmarken anläggs med ett antal sammanbundna dammar på östra sidan av väg 635. 

Allmänheten ska ha möjlighet att beträda området i rekreationssyfte och i studiesyfte vilket innebär att 

gångvägar anläggs i området för säker vistelse i parken. Tillträde är ej tillåtet på västra sidan om väg 

635. Bild som visar gång- och angöringsvägar till parken har lagts till i planbeskrivningen på sidan 16. 

 

KOMMUNALA BOLAG, NÄMNDER OCH UTSKOTT 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2020-06-29 

Tekniska kontorets yttrande 

Följande synpunkter föreligger gällande förslaget till detaljplan för del av SMEDJEBACKEN 3:1, 

Vattenparken. 

Ställningstagande av miljöbedömning 

Checklistan för miljökonsekvensbeskrivning har inte tagit hänsyn till Strandängens förskola. Detaljplanen 

angränsar direkt mot förskolans och den tänkta översilningsytan direkt mot förskolans utemiljö. Hur 

översilningsytorna påverkar skolgården behöver presenteras noggrannare.  

I checklistan har man inte heller tagit med att rekreationsstråket längs Barkens strand kan påverkas 

negativt, om inte skötsel eller utformning av vattenparken görs på ett sådant sätt att området faktiskt 

gynnas av dammarna. 

Ritningsunderlaget till checklistan stämmer inte överens med planområdet. Planområdet är större än 

området som man tagit ställning till och bör revideras så undersökningen blir korrekt. 
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Kommentar: Översilningsytans påverkan på skolgården är beskrivet på sid 12 i planbeskrivningen. Nya 

illustrationer på sidan 14 i planbeskrivningen och planområdet har minskats ned med cirka 35 meter, se 

plankarta.  

Friluftsliv 

Den gång- och cykelväg som följer planområdets östra gräns nämns inte. Det är ett för kommunen viktigt 

friluftsstråk för tätortsnära rekreation. Gång- och cykelvägen gör det möjligt att ta sig till stränderna, 

norr ut från samhället och är en länk mellan Smedjebacken och byarna längs Barkens norra sida. Idag är 

miljön längs GC-vägen mycket vacker och attraktiv och de värdena bör skyddas och beskrivas i text. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats på sidan 7 under rubriken Friluftsliv. På sidan 6 i 

planbeskrivningen har ett nytt stycke lagts till med rubrik Riksintresse. 

 

Bebyggelse 

Strandängens förskola nämns som byggnad men det faktumet att skolgården angränsar direkt mot den 

nya detaljplanen tas inte med. Barnen spenderar en mycket stor del av sin tid utomhus och kommer då 

befinna sig i direkt anslutning till översilningsområdet. Detta bör beskrivas och tas hänsyn till. 

Kommentar: På sidan 12 har planbeskrivningen kompletterats med beskrivning av översilningsytans 

angränsning till skolgården. 

Utformning 

I beskrivningen av det västra området så nämns ett stängsel runt översilningsytorna på den västra sidan 

samt en vegetationsridå längs med den västra plangränsen. Detta kolliderar med de värden man försökt 

uppnå med utformningen av förskolan. 

Byggnaden och utemiljön är utformade så att man ska ha fri sikt ut över åkrarna och sjön i öster. 

Byggnaden är vriden så att samtliga förskoleavdelningar har utsikt åt öster. En vegetationsridå skulle 

fullständigt förstöra detta. Den bör tas bort ur planbeskrivningen. 

Ett stängsel i området bör inte vara högre än 1,2 meter för att inte inkräkta för mycket på 

landskapsbilden. 

Angående påståendet i texten att översilningsytorna inte gynnar förekomst av mygg, behöver visas i en 

riktig undersökning. Skolgården ligger i direkt anslutning. Om det skulle visa sig att det blir mycket mygg 

på förskolan så måste tillsynsmyndigheten ha underlag att ta ställning till, för att antingen kunna stänga 

verksamheten, eller kunna påvisa att myggen inte kommer från översilningsytorna. Här finns en 

uppenbar risk för konflikt. 

Risker för förändrat lokalklimat behöver också presenteras då anläggningen kommer så pass nära. Risk 

för dimma vintertid, eller ett kallare lokalklimat i och med avdunstningen kan påverkas negativt. 

Kommentar: Vegetationsridån är borttagen från plankartan. Att våtmarken inte kommer att hindra 

utsikten till Barken från förskolan finns beskrivet på sidan 12 i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har 

kompletterats med ett nytt stycke på sidan 8 med rubriken Mygg. Ett nytt stycke har lagts till på sidan 15 

i planbeskrivningen med rubrik Lokalklimat. 
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Trafik och vägar 

Den gamla körvägen som hänvisas till som tillfartsväg till översilningsytorna existerar inte. En beskrivning 

av hur man kan ta sig ut till ytorna måste göras. 

Vattenparkens påverkan på väg 635 måste presenteras. Det måste visas att vägen inte påverkas negativt 

av ett eventuellt förändrat lokalklimat med dimma som kan leda till halka på vägen, eller påverka vägen 

på något annat sätt. Inom vägområdet får inga åtgärder göras utan särskilt tillstånd. Gällande 

säkerhetsavstånd från vägen enligt VGU gäller. 

I tidigare presenterade ritningar för vattenparken har området väster om vägen varit mindre. Nu är 

området utökat ca 50 meter norr ut. Det har negativa konsekvenser för förskolan och för möjligheterna 

att nyttja den återstående åkermarken. Det gör också att det inhägnade området sämre smälter in i 

landskapsbilden. 

För förskolan så kommer översilningsområdet direkt på andra sidan staketet till förskolans gård. I det 

tidigare förslaget är det endast skolskogsmiljön som ligger utanför den inhägnade gården som angränsar. 

Dock är skolskogen också en del av förskolans fastighet och möjligheten att vidareutveckla området 

försvåras av översilningsytan. 

Den återstående åkermarken blir så liten att den är oattraktiv att bruka och arrendera ut. Det ger en 

merkostnad för kommunen som då måste sköta den med egen personal. 

Tidigare har översilningsytan följt det naturliga skogsområdet som gräns mot väster och följt ett naturligt 

mönster i åkerlandskapet. Tekniska kontoret föreslår att man går tillbaka till tidigare förslag, eller att 

man minskar detaljplaneområdet för översilningsområdet så det stannar vid det sydöstra hörnet för 

detaljplanen till Strandängens förskola. 

Kommentar: Bild som visar gång- och angöringsvägar till parken har lagts till i planbeskrivningen på 

sidan 16. 

Utredning av vattenparkens påverkan på väg 635 har gjorts av Sweco daterad 2020-11-26 och biläggs 

planhandlingarna. Utifrån den har en sammanfattning redovisats i planbeskrivningen på sid 9-10. 

Precis som i ursprungligt förslag kommer översilningens norra del följa linjen som befintlig skogskant 

anger. Detta innebär ingen större förändring annat än att beskickningsvallen hamnat något längre ned 

på åkern och att utrymme för körväg runt översilningen begränsats något. Plangränsen mot skogen 

sammanfaller med fastighetsgränsen. 

 

SKANOVA (Telia Company) AB, 2020-08-10 

Bakgrund  
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till plan för del av Smedjebckaen 3:1 Vattenparken, och 

låter framföra följande: 

Yttrande  
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
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Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av 

planhandlingarna. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. 

Kommentar: Ledningen har lagts in på grundkartan. Planbeskrivningen har kompletterats på sidan 8 och 

under Genomförandebeskrivning på sidan 18. 

 

FÖRENINGAR, SAKÄGARE 

LRF Barkenbygden, 2020-07-10 

LRF Barkenbygden vill ge några synpunkter på förslaget till detaljplan för fastigheten 

Smedjebacken 3:1, Vattenparken 

- Att kunna erbjuda en utveckling mot ett mer hållbart samhälle är synnerligen viktigt både idag 
och imorgon. 
 

- Smedjebackens kommun har en relativt liten andel jordbruksmark av den totala arealen.  
Generellt så anser vi att det är synnerligen viktigt att jordbruksmarken består. Då närheten till 

reningsverket och recipienten är av central betydelse kan markutnyttjandet vara försvarbart. 

Användningsområdet i detta fall och med tillgängligheten för intresserade är också bra med 

föreslagen placering. 

 

- Förslaget har en intressant utformning och vi anser att det är ett bra förslag generellt sett. 
 

Kommentar: Noteras  

 

ÖVRIGT 

MEDBORGARE, 2020-06-04 
Vattenpark, förslag 

Kul att ni satsar på att göra en tråkig sak till en bra och trevlig sak! 

Jag tycker det vore lite roligt att ta in Dalarna in i kommunen. Det lyser tyvärr inte Dalarna på många 

platser i kommunen eller i grannkommunen Ludvika. Jag tycker det är jättekonstigt att det inte gör det 

för folk vill ha DALARNA! 

Gör något skoj för barnen, en park de vill gå till och har roligt i, jag tycker inte det ska vara en klassisk 

lekpark utan lite utanför det med mer natur. Jag har länge undrat varför gör ingen något av alla 

dalahästar som står i små ministall, hästar som ligger, stegrar, hoppar, gunghästar, små minihästar, stora 

hästar man kan klättra på, trampbils-hästar etc. Små faktaförklaringar om olika hästar t ex Norrbärke 

hästen, Ludvika hästen, Rättviks hästen, gruvhästen, Orsa hästen etc. Ännu roligare att utveckla det till 

super hero hästar, supermanhästen, Hulken hästen etc. Släng in företagshästar och föreningshästar med 

deras logga så ni får in lite pengar också. 
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Dessa hästar kan vara utspridda längs en stig eller hur ni tänkt göra det. Lite inspirerat från Sagostigen 

som finns utanför Eskilstuna fast de har sagofigurer. 

Hästarna behöver inte vara av trä, kan ju vara betong eller det som fungerar. Beroende på hur stort 

området är så kan man utveckla det ännu mer till käpphästbana (ja, tro det eller ej men det har blivit en 

jättestor grej med just käpphästar), trampbilshäst bana som idrotts föreninar i Smedjebacken kan ta 

ansvar för på somrarna. 

Det här behöver inte kosta så mycket, man kan göra det enklast möjliga. Avesta har den största 

dalahästen, låt Smedjebacken ha flest dalahästar!       

Konstigt förslag men jag tror det skulle kunna bli hur bra som helst och något som Smedjebacken 

behöver en attraktion folk vill åka till! 

Kommentar: Tack för trevligt förslag! Lekpark är inte planerad i samband med det här planarbetet men 

idéerna kan komma att diskuteras vid andra framtida projekt. 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Miljö- och byggkontoret i Smedjebackens kommun genom fysisk 

planerare Barbro Halvarsson. 

Smedjebacken 2021-01-15 

 

Barbro Halvarsson 

 

 

 

 

 

 

 


