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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunstyrelsen

§ 44- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Ulrika Björklund (M) väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet
direkt efter sammanträdet.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunstyrelsen

§ 45 - Beslut om antagande av detaljplanen för ett område söder om
Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs
kommun, Örebro län
(20/KS/110)

Ärendebeskrivning
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan 15 mars – 14 april 2022. Under
granskningstiden har 6 yttranden inkommit, varav 4 med synpunkter. Dessa har
sammanfattats med förvaltningens ställningstaganden i ett granskningsutlåtande.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplanen för rubricerat område.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplanen för rubricerat område.

Beslutsunderlag










TS Antagande
Plankarta_antagande
Planbeskrivning_antagande
Granskningsutlåtande
Bilaga 1_Översiktlig geoteknisk undersökning
Bilaga 2_Kompletterande geoteknisk undersökning
Bilaga 3_Översiktlig dagvattenutredning
Bilaga 4_Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5_PM arkeologisk utredning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur
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Beslut om antagande av detaljplanen för ett
område söder om Tälleleden, del av
fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg,
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§ 45
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr: 20/KS/110

Beslut om antagande av detaljplanen för ett område söder om
Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs
kommun, Örebro län
Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan 15 mars – 14 april 2022. Under
granskningstiden har 6 yttranden inkommit, varav 4 med synpunkter. Dessa har sammanfattats med
förvaltningens ställningstaganden i ett granskningsutlåtande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för rubricerat område.

Ärendet

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om
Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för
industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20.
Ett första uppdrag att ta fram en detaljplan över aktuellt planområde (då väster om
Hallsbergsterminalen) togs av Miljö- och tekniknämnden år 2004. Ett planprogram upprättades då för
området och sändes ut på remiss. Ett första samråd genomfördes 2005/2006 och ett andra samråd
genomfördes år 2014. Uppehållet i planarbetet beror på Trafikverkets arbete med järnvägsplan för
nytt dubbelspår Hallsberg-Degerön (sträckan Hallsberg-Stenkumla).
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor





Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Bilaga 1-5

Page 7 of 180

68

68

/34.1
1880- 95

69

77

72
70

70
69

Tälleleden

72

68

71

71

69

69

67

70

68

6549200

68

67

67

68

ULVSÄTTER 2:4

68

69

69
67

67

67

67

67

68

68

69

69

69

1861

67
68

71

69
70

67

67

1881-99

69

68

67

71
68

68

67

72
72

72

71

75

76

71

70

70

77

74

78

151800

151900

152000

152100

152200

152300

68
69

69

68

152600

0

152700

100

152800

Källare får inte finnas

b2

Byggnaders färdig golvnivå ska vara minst 50 cm över anslutande gator
och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller gata.

b4

Friskluftsintag ska vara placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort
från järnvägen. Ventilationssystemet ska gå att stänga av manuellt.

b3

Dagvattenbehandling ska utföras med en utjämningsvolym av minst 75
kubikmeter per hektar fastighetsarea

Placering

p1

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
152900

200 Meter

Genomförandetiden är 5 år.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
l1

Markreservat för allmännyttig luftledning. Kvartersmark

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt. . Kvartersmark

67

67

g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning. Kvartersmark

68

67

67

a1

)
4,0

T1
a1

4,0

68

68

69

68

Detaljplan för
Söder om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4, m.fl.

69

)

68

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Diarienummer: 20/KS/110
69

Upprättad: 2021-11-04

69

70

b1 b2 b3 b4
69

70

68

E1a1

67

69

68

69

69

67

p1

68

69

g1

a1

)

69

68

186

Översiktskarta. Röd ruta markerar var planområdet är beläget i förhållande till tätorten.

152500

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

67

12,0

68

73

Skala 1:2 000 (A0)

68

68

E

152400

Grundkartebeteckningar

68

J1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
g
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@NATUR
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
68@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

71

72

71

71

81

69

70

72

151700

80

71

71

70

151600

79

1861-84/30.1

69

70

70

71

72

69

68

67

72

68

69

68

68

70

73

66

70

71

68

69

72

67

67

71

71 70

69

69

72

69

71

69

69

68

70

71

73
73

72

72

68
67

70

71

67

71

69

68

71

72

69

69

69

151500

68

69

70

151400

70

68

68

69

70

68

151300

b1

69

69

69

69

TOMTA 1:17

68

67

67

6548600

1
2 2.

/1 3. 1

67

67

6548700

95

99/

Marken får inte förses med byggnad

Utförande

70

71

69

67

72

68

1881

Grundkartan är upprättad av Geodata i Kumla kommun.
Koordinatsystem i plan: SWEREF99 15 00
Höjdsystem: RH 2000
Upprättad: 2020-10-22
Reviderad: 2021-09-13
Oscar Sandin, Kart- och GIS-ingenjör
Mätingenjör: MJ/UT

151200

)

71

67

70

68
68

32,0

68

6548800

68

67

71

69

LILLA ÄLBERG 1:8

73

kubikmeter.

Utformning

71

67

68

69

69

72

67

1188

70

69

71

67

69

70

67

69

68

72

70

68

69

Industrigata

fördröjning Fördröjningsmagasin med rening för dagvatten med en volym av 9700,0

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@

69

68

73

71

69

70

Terminalanknuten verksamhet, industri, kontor och lager

Omfattning

70

70

68

69

/2 2.1

68

Pumpstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

67

67

67

72

67

70
71

71

67

69

67

67

69

67

STORA ÄLBERG 2:2

68

68

6548900

71

68

70

67

69

69

69
67 68

67

67

67

70

67

69

68

69

67

70

69

J1

Tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

66

68

69

T1

Industri

Utformning

68

ULVSÄTTER 2:4

66

68

69 68

69

69

6549000

70

68

67

68

69

67

69

69

68

69
67

67

67

LILLA ÄLBERG 3:1

7.1

68

68 69

69

67

67

69

68

69

69

68

68

18

67

7/2
61 -9

69

68
68

70

.1
87/8

69

69

68

6549100

68

67

68

67

67

68

69

71

E1

69
67

73

72

69

68

70

74

E

69

77

68

68

GATA1

Industrigata

J

TERMINALEN 1

68

68

76

NATUR

Naturområde

Kvartersmark

67

67 68

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

71

72

69

71

73

68

68

ULVSÄTTER 2:4

Användning av mark och vatten

72

71

71

70

70

71

TERMINALEN 2

len

72

72

77

Egenskapsgräns och administrativ gräns

70

70

69

71

72

72 71

72

68
75

74

80

68

na
mi
te r

78

3 0.1

Administrativ gräns

s
erg

72

92/

75

76

76
77

70

69

68

Utkällevägen

llsb
Ha

81

1881
-

Egenskapsgräns

71

84

72

71

69

82

72

79

Användningsgräns

72

69

629

Planområdesgräns

ULVSÄTTER 2:10

70

69

Gränsbeteckningar

72

SIGNALEN 1

71

70

Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

75 74

73

76

69

85

67

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

76

76

73

69

83

77

4

75 7

71

70

68

68

SIGNALEN 2

73

79

77

69

69

73

72

77

78

68

74

76
80
81

82

81
82

73

69

69

86

73

77

68

6549500

74

74

ULVSÄTTER 2:4

67

76

75

73

69

69

6549400

SIGNALEN 3

SIGNALEN 4

76

72

70

68

6549300

72

72

68

75

83

68

76

78

75

83

83

68

68

75

78

71

76

79

SIGNALEN 5

73

81

74

75

80 80

76
77
78

80

72

68

77
77

76

6549600

68

77

82

79

Planbestämmelser

Del av planområdet inzoomat, skala 1:1000.

/8
1 -87

Sanda Madzo
Planarkitekt

.1

Page 8 of 180

Antagandehandling

Reviderad: 2022-04-22
Johannes Ludvigsson
Planchef

Beslutsdatum
Samråd
2021-11-08
Granskning
2022-03-28
Antagande
2022-04-25
Laga kraft
20XX-XX-XX

Instans
KSAU
KSAU
KF

20/KS/110
Antagandehandling
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Detaljplan för ett område
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Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Planområdet markerat med röd linje
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20/KS/110
Antagandehandling

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning.
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på
www.boverket.se/pblkunskapsbanken.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Utökat förfarande

Den här detaljplanen upprättas enligt utökat förfarande.
Planuppdrag

Samråd

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Granskning

Granskning
sutlåtande

Antagande

LAGA
KRAFT

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan
användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som
sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet
antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner
efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.

Handlingar

Planförslaget utgörs av:
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000 (A0)
Fastighetsförteckning

Bilagor:
•
•
•

•
•

Bilaga 1 - Översiktlig geoteknisk undersökning, (Hallsberg Stora Älberg, Ormesta
m.fl. Industriområde), VAP 2002-07-10
Bilaga 2 - Kompletterande geoteknisk undersökning med rekommendationer, VAP 2005-09-02.
Bilaga 3 - Översiktlig dagvattenutredning Tälle, VAP 2021-03-01
Bilaga 4 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), WSP 2021-06-16
Bilaga 5 - PM avslutat fältarbete arkeologisk utredning Ulvsätter, Hallsberg, dnr 431-641-2021,
KM21028
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20/KS/110
Antagandehandling
För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
hallsberg.se/detaljplan.
Handläggare:
Sanda Madzo
Planarkitekt
019-58 89 15
sanda.madzo@kumla.se
Kommunstyrelseförvaltningen
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20/KS/110
Antagandehandling

Planbeskrivning

Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om
Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för
industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20.
Bakgrund
Ett första uppdrag att ta fram en detaljplan över aktuellt planområde (då väster om
Hallsbergsterminalen) togs av Miljö- och tekniknämnden år 2004. Ett planprogram upprättades då för
området och sändes ut på remiss. Ett första samråd genomfördes 2005/2006 och ett andra samråd
genomfördes år 2014. Uppehållet i planarbetet beror på Trafikverkets arbete med järnvägsplan för
nytt dubbelspår Hallsberg-Degerön (sträckan Hallsberg-Stenkumla).

Plandata
Läge
Planområdet är beläget i västra delen av Hallsberg, söder om Tälleleden. Planområdet begränsas i
norr av Tälleleden, i öster av kombiterminalen, i söder av det nya järnvägsområdet (dubbelspår
Hallsberg - Stenkumla) och i väster av kommungränsen mot Kumla kommun.

Bild 1. Planområdets läge i västra Hallsberg, röd linje är plangränsen.

Areal
Planområdet har en areal på cirka 28,5 hektar.
Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger största delen av den berörda marken, fastigheten Ulvsätter 2:4.
Vattenfall Eldistribution AB äger Lilla Älberg 3:1. Terminalen 1 är i enskild ägo och ägs av Hallsbergs
Terminal Aktiebolag.
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20/KS/110
Antagandehandling
Trafikverket äger angränsande fastighet i söder, Hult 2:1 (i Kumla kommun) och Stora Älberg 2:2. I
väster är privata markägare i Kumla kommun närmast berörda. I nordost är det fastigheten
Terminalen 2 som är närmast berörd.

Bild 2. Markägoförhållanden, röd linje illustrerar planområdet.

Tidigare ställningstaganden

Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2020-05-18 att ge kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9. 2021-11-18 gavs beslut om att
sända detaljplanen på samråd. Den 10 mars 2022 beslutade KSAU att detaljplanen kunde ställas ut
för granskning.
Riksintressen
Tälleleden, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. Hallsbergs rangerbangård,
och järnvägen mellan Hallsberg - Östansjö och Hallsberg - Skymossen som angränsar till planområdet
i söder är av riksintresse för järnväg.
Utbyggnad av det verksamhetsområde som planförslaget medger bedöms inte försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av närliggande riksintressen kommunikation.
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Översiktsplan
I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige,
redovisas planområdet som utbyggnadsområde för infrastruktur. I översiktsplanen står det för
området ”Kopplat till järnvägen ska finnas möjlighet att utveckla verksamheter som är beroende av
eller har nytta av denna infrastruktur. Det kan röra godshantering, logistik, fordonsservice, mm. Vissa
av verksamheterna kan vara störande för omgivningen”.

Bild 2. Kartan visar översiktsplanen, planområdet är markerat med grönt.

Detaljplaner
Största delen av planområdet är inte tidigare planlagt. En liten del inom planområdet i öster, vägen
Hallsbergsterminalen, är planlagd och omfattas av detaljplan 1861-P10.
Inom planområdet gäller en liten del av följande detaljplan:
•

1861-P10

laga kraft 2001-06-27

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:
•

1861-P10

laga kraft 2001-06-27
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•

1861-P149

laga kraft 2014-06-03

Bild 3. Kartan visar angränsande detaljplaner, planområdet är markerat med grön yta.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalkens sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen
förväntas medföra betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. En
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och finns som bilaga (bilaga 4) till detaljplanen.
MKB:n ska redovisa miljöeffekterna av planförslaget.
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och avgränsningssamråd med Örebro läns
länsstyrelse har Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan:
8
Page 16 of 180

20/KS/110
Antagandehandling
o
o
o
o
o

Byggande på jordbruksmark
Arkeologi
Dagvattenhantering
Översvämningsrisk
Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg.

Miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa som bilaga (bilaga 4) till detaljplanen.
Kortfattad sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Planområdet ”söder om Tälleleden” är beläget i västra delen av Hallsberg och ingår i ett område som
är utpekat som framtida område för industri i Hallsbergs kommuns översiktsplan. I inledningen av
planprocessen gjordes en undersökning om betydande miljöpåverkan för planförslaget, vilket visade
att planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för planförslaget tagits fram parallellt med upprättande av planhandlingarna.
Huvudalternativet som beskrivs i MKB:n utgörs av det samrådsförslag för detaljplan som redovisas i
plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta för ”Detaljplan för område söder om Tälleleden, del
av fastigheten Ulvsätter 2:4 mfl”. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lageroch industriverksamhet. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med
närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området, som är cirka 29
hektar stor, kommer att förändras från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap
till ett industriområde. Nollalternativet i MKB:n innebär att ingen detaljplan antas för området och
dagens markanvändning fortgår.
Byggande på jordbruksmark
Detaljplaneförslaget medför att 19 hektar jordbruksmark tas i anspråk och att
jordbruksverksamheten inom planområdet upphör. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande
markanvändning i framtiden. Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att
marken inom planområdet inte blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden.
Utredning av övriga tänkbara områden visar att aktuellt planområde bedöms vara den mest lämpliga
lokaliseringen eftersom området ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård,
kombiterminal samt har nära anslutning till riksväg 50 och E20. Lokaliseringen innebär också att
vägtrafik kan ta sig till området utan att passera befintliga bostäder. Då områden för alternativ
lokalisering också består av jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att kunna
utveckla Hallsberg hållbart behöver byggande ske i strategiska lägen och aktuellt planområde
bedöms vara ett sådant läge. Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt
anslutning till Hallsbergs rangerbangård och kombiterminal anses inte tillgodoses på annan plats.
Planerad verksamhet bedöms medföra stor negativ konsekvens avseende byggande på
jordbruksmark.
Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på
jordbruksmark andelen produktiv jordbruksmark förändras inte och påverkas inte av fragmentering.
Att ha tillgång till jordbruksmark inom kommunen, och därmed förutsättningar för lokalproducerade
råvaror, kan minska klimatpåverkan och främja resurshushållning.
Kulturmiljö
Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för
kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser
avseende kulturmiljövärden.
9
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende aspekten kulturmiljö
eftersom värden inte förändras och kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller
vetenskapliga värden blir oförändrade.
Vattenmiljö
För ytvatten bedöms planförslaget medföra måttlig negativ konsekvens eftersom planen medför att
ytvattnets biologi och form påverkas samt att vattendragen fragmenteras.
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms innebära försumbar/ingen konsekvens gällande dagvatten
eftersom ändrad markanvändning medför att halten näringsämnen som vattnet för med sig ut från
området sannolikt kommer att minska och dagvattnet kommer fördröjas och renas i större
utsträckning mot idag.
Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår i nollalternativet, bedöms vattenmiljöerna
i de öppna dikena och djurlivet kring dessa, kunna påverkas i viss utsträckning av till exempel
besprutning och spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av
näringsämnen vilket kan medföra fortsatt belastning för recipienten. Nollalternativet innebär även
att de öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och att dikenas arter,
artmångfald och naturtypers utbredning inte påverkas. Nollalternativet bedöms totalt sett medföra
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.
Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att
dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.
Översvämningsrisk
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten.
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på
nedströms liggande områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens
gällande aspekten.
Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk för
översvämningar finns vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i
marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att
grödor förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ.
Riksintresse för kommunikationer
Inom, samt i nära anslutning till planområdet, finnas flera riksintressen för kommunikation. Varken
planförslaget och nollalternativen bedöms försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av närliggande
riksintressen för kommunikation.
Sammanfattad bedömning
Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några aspekter medföra negativa
konsekvenser, främst ur det lokala perspektivet. Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder
och en anpassning av anläggningarna och dess skyddsområden är således av största vikt för att
minska den negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa av dem fastslås och
säkerställs på plankartan bedöms många av de negativa konsekvenserna minimeras eller helt
elimineras. Ett exempel är detaljplanens höjdsättning av byggnader vilket minskar risken för skador
vid kraftiga skyfall. I det fortsatt arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna
vattenytor som kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen.
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Förutsättningar och förändringar

Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet främst av postglacial sand.

Bild 3. Kartbilden visar markförhållandena inom planområdet.

Geotekniken är utredd i ”Översiktlig geoteknisk undersökning för Stora Älberg, Ormesta m.fl.
industriområde”, upprättad av VAP 2002-07-10.
Av den geotekniska undersökningen från 2002 framgår det:
Inom merparten av området utgörs jorden under 0.2 - 0.3 m mulljord av 0.5 – 3,0 m silt och sand med
den största mäktigheten längs områdets södra sida. Silten/sanden vilar på upp till 8.0 m lera som
delvis är siltskiktad och mestadels saknar torrskorpebildning. Längs områdets södra kant förekommer
silt- och sandskikt inlagrade i den lösa leran.
På 5 m djup uppvisar leran i provtagningspunkten skredtecken och en kraftig överkonsolidiering.
Stopp vid slagsonering har erhållits 6,2–13,7 m under markytan och mestadels mot förmodat sten,
block eller berg.
Strax väster om planområdet erhölls en grundvattennivå på 0,5 m under markytan.
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Med uppmätt (2002-05-14) grundvattennivå kan belastningar motsvarande upp till 1,0 m fyllning
påföras med endast försumbara sättningar som följd.
Vid den översiktliga undersökningen, konstaterades att kompletterande provtagning erfordrades
inom området väster om Hallsbergsterminalen mellan Tälleleden och järnvägsspåren. Prov från
områdets sydvästra hörn uppvisade skredtecken och stora variationer i kompressionsegenskaper.
Komplettering genomfördes i ”Kompletterande geoteknisk undersökning med rekommendationer”,
upprättad av VAP 2005-09-02.
Av utredningen framgår att det är större risk för sättningar i den västra delen, närmast
järnvägsspåren än i den nordöstra delen av området;
Inom området närmast järnvägsspåren i söder erhålls beräkningsmässigt sättningar på 0,2 m för 1,0
m fyllning i provtagningspunkten. Huvuddelen av sättningarna bedöms utvecklas inom 4 år.
Inom övriga delar av området bedöms sättningarna för motsvarande last bli mindre och utvecklas
under mycket kortare tidsperiod. I den punkt där jorden till större delen består av silt blir sättningen
beräkningsmässigt 7 cm och utvecklas inom mindre än en månad.
I provtagningspunkten i områdets nordvästra del blir sättningen beräkningsmässigt 3 cm och
utvecklas till större delen inom 2,5 månader.
Följande rekommendationer finns i den geotekniska undersökningen:
Grundläggning på pålar eller plintar bedöms erfordras för den typ av byggnader som blir aktuella
inom området. Bedömda pålstoppsnivåer räknat från markytan finns redovisade i ritning tillhörande
den geotekniska undersökningen. Man får förutsätta att upp till 1,0 m fyllning kan påföras med
endast obetydliga sättningar som följd.
Vid ledningsschakter skall schaktslänter ej utföras brantare än 2:1 ner till 2.0 m djup. För större
schaktdjup bestäms erforderliga åtgärder efter kompletterande undersökning i det aktuella läget.
Det får förutsättas att schaktbottnar för ledningar, gator och byggnader, inom större delen av
områdena, skall täckas med materialskiljande duk av geotextil.
Lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration bedöms ej vara möjligt inom området.
När marknivåer och byggnadslägen blivit fastställda erfordras sannolikt kompletterande
undersökningar.
Ras- och skred
Det finns ingen risk för ras- och skred inom planområdet.
Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.
I projektet ”Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla” beskrivs markföroreningar i tillhörande dokument
´planbeskrivning´. Naturvårdsverket har generella riktvärden för förorenade områden där markens
utnyttjande klassas utifrån känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning
(MKM).
Inventeringar och undersökningar avseende förorenad mark har utförts. Dessa har berört:
- infartsgruppen på Hallsbergs rangerbangård inklusive växlarna mellan infartsgruppen och
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rangerbangården på Hallsbergs bangård,
- nytt läge för spår och ersättningsvägar,
- befintliga vägar som ska rivas,
- befintligt spår mellan Hallsberg och Stenkumla, samt
- bottensediment i Bladsjön.
För planområdet är det enbart den första punkten som är relevant då de andra punkterna avser
områden väldigt långt ifrån aktuellt planområde. Inga potentiellt förorenade områden kunde
konstateras i utbyggnadsalternativets sträckning förutom i infartsgruppen. Vid provtagning invid
infartsgruppen till Hallsbergs bangård och växlarna in till Hallsbergs rangerbangård visade cirka en
tredjedel av proverna på föroreningar i halter högre än riktvärdet för MKM.
Provtagningar i sträckningen för utbyggnadsalternativet visar att det i skogsmark och åkermark inte
förekommer några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM.
Hantering av förorenade massor kan ge effekter i form av spridning av föroreningar. Spridning kan
ske via utsläpp av förorenat länshållningsvatten, samt genom flytt av förorenade massor från
projekten till annan plats. Spridning kan även ske via luft genom damning eller gasavgång av
lättflyktiga föroreningar. Spridning av förorening kan medföra att människor och ekosystem på olika
sätt exponeras och påverkas negativt. De människor som löper störst risk för exponering är de som
arbetar och vistas inom området.
Trafikverket skriver vidare i sin planbeskrivning gällande giftfri miljö att befintligt förorenad mark ska
omhändertas när befintlig järnväg tas ur bruk. Risken för att påträffa förorenad mark bedöms som
liten under byggtiden då det mesta av den förorenade marken som upptäckts i projektet
(järnvägsplanen Hallsberg-Stenkumla) är beläget vid befintligt spår.
Det finns även en framtagen MKB för järnvägsplanen där slutsatsen är att exponeringsrisken för
människa och miljö minskar då föroreningar avlägsnas. På lång sikt kommer föroreningar att
ackumuleras i den nya anläggningen. Föroreningsmängderna är små och kommer bland annat från
slitage av spår och bromsar.
Efter dialog med Trafikverket som sett över de handlingar som finns tillgängliga har ansvarig
miljöspecialist bedömt risken som liten för spridning av föroreningar till angränsande fastigheter.
Sanering av tidigare omformarstation i utkanten av planområdet har genomförts där delar lämnats
på grund av geotekniska risker. Genomförd sanering är godkänd av tillsynsmyndigheten.
Det har även skett sanering av en impregneringsanläggning med relativt höga resthalter av PAH, dock
har ingen spridning konstaterats i grundvattnet.
Flera mindre föroreningar finns i området, viss återanvändning av förorenade massor har sket till
exempel inom dubbelspårsutbyggnaden.
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Översiktlig bild på järnvägens uppdelning.
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Bilden visar provpunkter i infartsgruppen.

Det område som provtagits och ligger närmast aktuellt planområde är den så kallade infartsgruppen.
I ballasten på infartsgruppen har man hittat föroreningar som består av PAH, diruon och arsenik. 90:e
percentil är under MKM utom för PAH. På större djup består föroreningen främst av arsenik. Vattnet
i området rör sig söderut, vilket innebär att även om marken i sig skulle vara genomsläpplig förflyttar
sig föroreningarna mot åsen (bort från planområdet) och inte tvärtom.
PAH:er kan binda hårt till marken om det finns organiska material i de övre lagren. Hur arsenik
vandrar beror på markens PH. I de geotekniska undersökningarna framkommer det att det är lera
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under sand, vilket är positivt ur föroreningssynpunkt då föroreningar inte vandrar lika lätt i lera, om
ens alls.
Slutsatsen är att Trafikverket ser ingen risk för negativ påverkan på aktuellt planområde vid en
översiktlig genomgång av tillgängliga rapporter. Trafikverkets arbete är pågående och ännu inte
slutfört.
Förvaltningen anser därför att ovan är tillräckligt för att anta att förorenad mark från intilliggande
områden inte berör planerad markanvändning enligt planförslaget. Skulle misstanke om förorenad
mark uppstå avbryts schaktarbetet omedelbart och skyddsarbeten vidtas så att omgivningen
skyddas.
Radon
Planområdet ligger inom ett normalriskområde (10-50 kBq/m3) för radon.

Naturmiljö
Natur/Vegetation
Planområdet består övervägande av jordbruksmark, cirka 16 hektar.
Den östra delen består av skogsmark. Inom planområdets sydöstra del ligger även Vattenfalls
fördelningsstation som är avgränsad med staket. Mitt i området ligger en trädbevuxen åkerholme
som omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från det generella biotopskyddet måste sökas
hos Länsstyrelsen för borttagande av åkerholmen.
Inom planområdet finns det ett flertal diken. Ett större dike går genom planområdets södra del och
rinner genom Vattenfalls fastighet vidare till en trumma under järnvägen öster om planområdet. Ett
annat dike finns i den nordöstra delen och rinner även den genom Vattenfalls fastighet och vidare till
trumman under järnvägen. Dessa diken omfattas av det generella biotopskyddet och dispens från
biotopskyddet måste sökas hos Länsstyrelsen om dikena ska grävas om.
Om befintliga diken flyttas och leds runt området ska stabiliteten kontrolleras för de markytor och
eventuella anläggningar som ligger i den nya dikessträckningens närhet. Eventuellt kan kulvertering
erfordras för delar av de nya dikena.

Bild 4. Bild från dagvattenutredningen, blå linjer visar dikena och dess riktning inom planområdet.
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Landskapsbild/Stadsbild
Området består av öppen jordbruksmark, ett skogsparti ligger i den nordöstra delen och en
trädbevuxen åkerholme ligger mitt i planområdet. I den sydöstra delen domineras området av
Vattenfalls fördelningsstation.
Förändringar
Området kommer att ändra karaktär från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis
skogslandskap till ett industriområde.
Lek & rekreation
Större delen av planområdet brukas idag och övrig del av planområdet är skog. Den sydöstra delen av
planområdet utgörs av Vattenfalls omfördelningsstation. Området är idag inte lämpligt för lek och
rekreation och kommer inte vara det efter genomförandet av detaljplanen heller.
Ianspråktagande av jordbruksmark
Jordbruk är av nationell betydelse. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk.
När Hallsbergs kommun växer ökar behovet av byggbar mark både för bostäder och verksamheter.
För att kunna utveckla kommunens orter enligt en hållbar ortsstruktur kan det ibland väga tyngre att
exploatera viss jordbruksmark än att bevara den.
För att kunna göra en avvägning behöver följande tre frågor tas med i beaktning:
•
•
•

Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?
Finns det en alternativ lokalisering som är mer lämplig?

Brukningsvärd jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s. 158). Marken inom
planområdet består till största delen av jordbruksmark (cirka 9 hektar).
Marken inom planområdet anses vara brukningsvärd eftersom den är utarrenderad och brukas
aktivt. Fastigheten är även taxerad som lantbruksenhet.

17
Page 25 of 180

20/KS/110
Antagandehandling

Bild 5. Jordbruksmark inom och i anslutning till planområdet.

Väsentligt samhällsintresse
För att kunna räknas som ett väsentligt samhällsintresse bör exploateringen stödja en långsiktigt
hållbar utveckling. För att kunna bedöma om den tänkta förändringen är ett väsentligt
samhällsintresse måste förändringens omfattning och dess geografiska och politiska betydelse
värderas.
Enligt kommunens översiktsplan, antagen 28 november 2016 av kommunfullmäktige, bör
ianspråktagande av högproduktiv jordbruksmark för bebyggelse generellt undvikas men i framförallt
tätorternas randområden kan det vara nödvändigt för att skapa rationell och genomförbar utveckling
både för bostäder och verksamheter. Inom planområdet föreslås en större verksamhetsetablering
med koppling till Hallsberg som järnvägsknut och logistikcentrum. Placeringen i anslutning till
Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal, Rv 50 och E20 är en förutsättning för etableringen inom
området.
Verksamhetsområdet anses vara av väsentligt samhällsintresse då det planeras för
företagsetableringar som kommer att generera arbetstillfällen samt ge service i ett strategiskt viktigt
läge. Att planlägga verksamhetsområdet är av lokalt, regionalt och till och med nationellt intresse, då
det inom planområdet kan komma att bli verksamheter som importerar gods på järnväg från hela
Europa. Etableringen bidrar även till långsiktig hållbar utveckling då mycket av transporten till och
från området kan gå på järnväg istället för på väg.
Alternativ lokalisering
För att utreda om det finns en alternativ lokalisering som är mer lämplig har utgångspunkten varit att
jämföra planområdet med utpekade områden för verksamheter i gällande översiktsplan. Det
föreslagna verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnvägen och i övrigt till god
infrastruktur så som närhet till större riks- och europavägar.
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Bild 6.

Hallsbergs kommuns översiktsplan.

Område 22 Lilla Älberg, området söder om järnvägen:
•
•
•
•
•

Utpekat för verksamheter som är direkt knutna till järnvägen.
Finns redan planuppdrag på att upprätta detaljplan för verksamheter.
Största delen består också av jordbruksmark.
Kommunalt VA finns men inget VA-verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur (väg).
Kraftledning skär genom området.

Område 11: Järsjö – Rala, området öster om Samzeliigatan:
•
•
•
•

Området är för litet för den typen av verksamhet som planeras för.
Stor del av området är exploaterat, resterande mark består till största delen av
brukningsvärd jordbruksmark.
Kommunalt VA och VA-verksamhetsområde finns. Tillgänglighet till infrastruktur (väg).
Översvämningsrisk

Område 12: Längs Samzeliigatans infart till tätorten:
•
•
•

Största delen av området består av brukningsvärd jordbruksmark.
Kommunalt VA finns i viss mån och en liten del av området ligger inom VAverksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur (väg).
Översvämningsrisk.

Aktuellt planområde (norra delen av område 22)
•

Största delen av området består av brukningsvärd jordbruksmark.
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•
•
•

Kommunalt VA finns och VA-verksamhetsområde gränsar till området i öster. God
tillgänglighet till infrastruktur (både väg och järnväg).
Strategiskt läge i anslutning till järnvägen och nära anslutning till Rv 50 och E20.
Översvämningsrisk.

Slutsats
Det finns två motstående intressen: att bevara brukningsvärd jordbruksmark eller utveckla Hallsberg
och tillgodose verksamhetsetableringar som bidrar till arbetstillfällen. Efter genomförd utredning av
övriga tänkbara områden anser Hallsbergs kommun att aktuellt planområde är den mest lämpade
lokaliseringen då det ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal, samt
med nära anslutning till Rv 50 och E20. Vägtrafik kan ta sig till områden utan att passera befintliga
bostäder.
Negativa konsekvenser kommer att uppstå för jordbruket och livsmedelsproduktionen i samband
med att jordbruksmark går förlorad. Eftersom alternativa lokaliseringar också består av
jordbruksmark består förlusten främst av arealbortfall. För att kunna utveckla Hallsberg hållbart
behöver byggande ske i strategiska lägen. Detta anses vara ett sådant läge enligt översiktsplanen.
Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt anslutning till Hallsbergs
rangerbangård och kombiterminal anses inte kunna tillgodoses på annan mark. Därför frångår
planförslaget bland annat Örebro läns livsmedelsstrategi. Detta är ett medvetet övervägande för
planering och etablering av ett viktigt logistikområde som tyvärr behöver ta jordbruksmark i anspråk.
Kommunens mål är att vid ianspråktagande av jordbruksmark, ska fragmentering av
jordbruksmarken undvikas. Det är av yttersta vikt att kvarvarande arealer av jordbruksmark möjliggör
ett fortsatt brukande i den norra delen vilket planområdets läge möjliggör.
En hållbar struktur av exploatering inom kommunen bör följa viktig infrastruktur- och kollektivtrafik
vilket aktuell detaljplanen anses göra då läget varit en avgörande faktor till sådan lokalisering som
avses i planförslaget.
Biotopskydd
Biotopskydd enligt 7 kap 11§ miljöbalken gäller generellt för vissa objekt i jordbrukslandskapet, så
som till exempel odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar och småvatten. Dessa biotoper har skyddats
eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter.
Mitt i planområdet finns det en åkerholme som omfattas av det generella biotopskyddet enligt
miljöbalken 7 kap 11§. Åkerholmen kommer behöva tas bort i samband med exploatering inom
området. Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna kommer att lämnas in till
Länsstyrelsen under planarbetets gång.
Inom planområdet finns även ett flertal diken. Dessa biotoper omfattas även de av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§.
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Bild 7. Illustration över diken i jordbruksmark (markerade med blåa linjer och numrerade med A-G) samt
åkerholme (markerad med siffran 1). Lila linjer avser kommungräns.

Dike A bedöms inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, det anses vara ett vägdike. I
Naturvårdsverket (2012) framgår att vägdiken som inte har sitt ursprung i ett befintligt vattendrag
utan har nyanlagts med syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens funktion och
beständighet, utgör en del av väganläggningen och bör därmed inte omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.
Dike B, C, D och E kommer att påverkas av detaljplanens genomförande. Oavsett om exploateringen
medför att dessa diken läggs igen, kulverteras eller finnas kvar som öppna diken kommer dikena
efter att området exploaterats inte längre angränsa till jordbruksmark, eftersom all jordbruksmark
inom planområdet försvinner. Därför bedöms att dispens från biotopskyddsbestämmelserna behöver
sökas för dike B, C, D och E.
Dike F och G kommer efter detaljplanens genomförande att angränsa till jordbruksmark på väster
sida om respektive dike och därmed kommer dikena även fortsättningsvis att omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna. Om kommande exploatering medför att något arbete behöver ske vid
dessa diken, så som flytt eller kulvertering för anläggande av trumma bedöms att dispens från
biotopskyddsbestämmelserna ska sökas.
Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna kommer att lämnas in till Länsstyrelsen
under planarbetets gång.
Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet har det tidigare funnits en mosse, Spångamossen. Länsstyrelsens bedömning var
att en arkeologisk utredning skulle genomföras. Det aktuella området är beläget på ett sådant sätt i
landskapet att det kan innehålla tidigare okända lämningar från stenålder samt även lämningar av
äldre färdvägar över den mosse som tidigare fanns i området.
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Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa om fornlämningar finns inom det planerade
detaljplaneområdet och ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder.

Bild 8. På häradsekonomiska kartan från 1864–67 upptas en stor del av
undersökningsområdet (röd polygon) av en våtmark benämnd Spångamossen.

Stiftelsen Kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsbergs
kommun, i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Vid utredningen framkom sparsamma spår efter
förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i
våtmarkslager i den numera utdikade och uppodlade Spångamossen.
Den tillslagna kvartsbiten påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av mänsklig
aktivitet i området under stenåldern, så kan den inte knytas till en bevarad fornlämning. Stiftelsens
bedömning är att fyndet inte motiverar vidare arkeologisk undersökning på platsen.
En riklig förekomst av träkol i våtmarkslager, av det slag som påträffades i det som återstod av den
utdikade och uppodlade Spångamossen är troligtvis spår efter mänsklig aktivitet i närområdet, från
den tid när våtmarken var en sjö och/eller ett kärr. Detta kommer att klargöras vid den kommande
kvartärgeologiska undersökningen av prover från undersökningen, som genomförs inom den del av
efterarbetet som bekostas av Länsstyrelsen. Dessa analyser kommer att ge viktig information både
för att förstå spåren på platsen och för att dra lärdomar inför kommande våtmarksundersökningar.
Slutsatsen av den arkeologiska utredningen är att inte heller träkolsförekomsten motiverar vidare
arkeologisk undersökning, då de aktiviteter som genererat träkolet kan ha pågått utanför
undersökningsområdet.
Stiftelsen Kulturmiljö anser därför att det inte finns några antikvariska hinder för en exploatering av
ytan.
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Bild 9. Utredningsområdet.

Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fast
fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.

Ekosystemtjänster

Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter.
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga
upplevelser.
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis visar att föreslagen detaljplan både stärker och försämrar olika typer av
ekosystemtjänster. Det är i nuläget till största delen jordbruksmark, som vid ett genomförande av
föreslagen detaljplan ska omvandlas till industrimark som med stor sannolikhet utformas med stora
hårdgjorda ytor. Det innebär att möjlighet till livsmedelsproduktion minskar. Inom området ska
dagvatten omhändertas vilket skapar reglerande ekosystemtjänster.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, MKN

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och gäller i hela landet.
Det finns idag normer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, partiklar (PM10 och PM2,5),
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren. Nya verksamheter som leder till
att normerna överskrids får inte etableras. Områden där miljökvalitetsnormer för luft riskerar att
överskridas utgörs främst av högtrafikerade vägar i större tätorter med slutna gaturum och
begränsad luftomsättning. Inom aktuellt planområde bedöms det inte finnas någon risk för
överskridande av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet
miljöbalken. Miljökvalitetsnormer för vatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både
ekologiskt och kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Målet är att
samtliga vattenförekomster i landet.
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Miljökvalitetsnormer för grundvatten beskriver vilken kvantitativ och kemisk status en
grundvattenförekomst ska uppnå. Då det inte finns någon grundvattenförekomst inom aktuellt
planområde, bedöms planens genomförande inte medföra risk för överskridande av
miljökvalitetsnormerna för grundvatten.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både ekologiskt och
kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Vatten från planområdet har
slutrecipienten Ralaån, som omfattas av miljökvalitetsnormer och är en klassad ytvattenförekomst.
Det bedöms därför relevant att bedöma miljökvalitetsnormerna för ytvatten.
Ralaån (SE654908146027) som är 15 km lång har en otillfredsställande ekologisk status. Detta beror
på den låga klassningen av kvalitetsfaktorn fisk. Vattendraget är även påverkat av förhöjd
näringsbelastning och av omfattande fysisk påverkan i form av omgrävning och rätning. Den kemiska
statusen för Ralaån uppnår ej god. Inga ämnen utöver överallt överskridande ämnen är klassade.
Enligt SMHI (delavrinningsområde ”Mynnar i Kumlaån”) består markanvändningen i
delavrinningsområdet av cirka 37% skogsmark, 35% jordbruksmark och 11% tätort. Enligt SMHIs
analysverktyg för övergödning i sötvatten uppgår fosforbelastningen från området i anslutning till
Ralaån med cirka 1120 kg/år. Fosfor från urbant dagvatten utgör cirka 19 % av den totala
belastningen.
Den befintliga markanvändningen (jordbruksmark) bidrar till utsläpp av fosfor, vilket bidrar till
övergödning av recipienten. Genom att exploatera jordbruksmarken med industrimark, bedöms
utsläppen av näringsämnena i vattendraget att minska. Förknippat med denna typ av
markanvändning finns dock risk för ett ökat utsläpp av andra föroreningar, som särskilt förorenade
ämnen och prioriterade ämnen. Dessa utsläpp påverkar den kemiska statusen negativt. Med
föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder i planförslaget bedöms planens genomförande inte
medföra ökat föroreningsinnehåll.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger utanför vattenskyddsområde.

Strandskydd

Strandskyddet syftar enligt miljöbalken 7 kap. till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden
samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Det generella
strandskyddet omfattar 100 meter på land och i vatten. En kommun får enligt plan- och bygglagen
upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt MB 7 kap. 18 c-d §§.
Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska då väga tyngre än
strandskyddsintresset.
Öster om planområdet på fastigheten Terminalen 1 och nordöst om planområdet på fastigheten
Ulvsätter 2:4 finns det två dagvattendammar som omfattas av det generella strandskyddet enligt 7
kap. 13 § miljöbalken (MB). Dessa två dagvattendammar har uppkommit i samband med tidigare
exploatering och detaljplaneläggning. Mindre delar av planområdet befinner sig inom
strandskyddsområdet (100 m från dammarna). Strandskyddet kommer att upphävas i detaljplanen.
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Bild 10. Dagvattendammar som omfattas av strandskydd i anslutning till planområdet.

För att strandskyddet ska kunna upphävas måste två förutsättningar vara uppfyllda: det ska finnas
särskilda skäl, och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre
än strandskyddsintresset. I miljöbalken anges de särskilda skäl som finns för att upphäva
strandskyddet. Det är endast dessa skäl som är giltiga i bedömningen.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får
man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Skäl till upphävning
För aktuellt planområde och de två strandskyddsområden som berörs, kan flera skäl i ovanstående
lista anges. Den delen av strandskyddet berör Lilla Älberg 3:1 har redan tagits i anspråk, då
Vattenfall Eldistribution AB har sin omfördelningsstation på fastigheten.
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I övrigt kan upphävandet av strandskydden motiveras med att upphävandet behövs för att utvidga
och tillgodose ett mycket angeläget intresse för Hallsbergs kommun.
Hallsbergs kommuns sammanfattade bedömning är att upphävandet av strandskyddet inom
planområdet för dagvattendammar öst och nordöst om planområdet bedöms inte äventyra
strandskyddets syften.
Strandskydd upphävs enligt följande, se bestämmelse a1:

Bebyggelseområden
Bostäder
Närmaste bostaden ligger cirka 400 meter söder om planområdet, på andra sidan järnvägen, i Kumla
kommun. Det ligger även bebyggelse cirka 650 meter nordväst om planområdet i Kumla kommun.
Förändringar
De närmast belägna bostäderna ligger redan idag inom bullerutsatta områden med buller från
Tälleleden, riksväg 50 och järnvägen.
Arbetsplatser & övrig bebyggelse
Inom planområdet ligger Vattenfalls omfördelningsstation på fastigheten Lilla Älberg 3:1.
Planområdet ligger i anslutning till ett befintligt industriområde. Öster om planområdet ligger
logistikcentrum Logent, där omlastning mellan järnväg och lastbil äger rum. Nordöst om planområdet
ligger Adriansson Logistic samt tankstället Såifa. Norr om planområdet, på andra sidan Tälleleden, är
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området planlagt för storskalig industri. Nordöst om planområdet ligger industrifastigheter och
planområdet angränsar i söder till järnvägen.
Förändringar
Detaljplanen redovisar byggrättigheter för uppförande av terminal-, lager- och industribyggnader till
en högsta byggnadshöjd av 32,0 meter. Denna höjd är funktionell vid utbyggnad av höglager. Den
valda byggnadshöjden sammanfaller med den byggnadshöjd som är satt i detaljplanen för området
norr om Tälleleden. Planområdet kan ta tillvara det fördelaktiga läget i anslutning till spår och större
vägar. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns [p1].
Hela Vattenfalls fastighet Lilla Älberg 3:1, med befintliga byggnader är i detaljplanen utpekad som
E-område (teknisk anläggning). Högsta byggnadshöjd av 12,0 meter säkerställs i plankartan.
Då del av detaljplanen i öster, 1861-P10, inte följer gällande detaljplan behöver detta justeras.
Aktuellt planområde justerar användningsytorna för pumpstationen och en byggnad som idag ligger
delvis på prickmark. Pumpstationen var tänkt att placeras inom E1-området där annan byggnad ligger
kvar. Istället placerades pumpstationen inom T3 området.

Bild från del av gällande detaljplan, 1861-P10.

Aktuell detaljplan föreslår följande förändring, där pumpstationen får ett E1-område avsatt i enlighet
med verkligheten. Användningsbestämmelsen T1 tas med från gällande detaljplan och gränserna
justeras för att innefatta byggnad som står delvis på prickad mark.

27
Page 35 of 180

20/KS/110
Antagandehandling

Användningen T1 formuleras på samma sätt som i gällande detaljplan och innefattar
terminalanknuten verksamhet, industri, kontor och lager.
Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Lagstiftningen
ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde.

Gator och trafik
Gatunät
Norr om planområdet ligger Tälleleden, länsväg 629. Vägen är statlig och Trafikverket är väghållare.
Vägen är en rak landsväg med en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Tälleleden binder samman
befintliga och planerade industriområden med riksväg 50 och E20 i väster. I anslutning till infarten till
planområdet är det en cirkulationsplats. Öster om planområdet ligger gatan Hallsbergsterminalen
som är planlagd som allmän plats – Industrigata i gällande detaljplan (1861-P10).
Förändringar
Infarten till planområdet kommer att ske från gatan Hallsbergsterminalen i nordost.
Den del av Hallsbergsterminalen som berörs av detaljplanen planläggs som kvartersgata [J1 –
Industrigata]. En grind föreslås sättas i höjd med infarten till Logent. De som använder vägen för att
nå sina verksamheter (Logent, Vattenfall, EON, Trafikverket, Hallsbergs kommun) kommer fortsatt
att kunna använda vägen. Gatan föreslås ingå i en gemensamhetsanläggning [g1].
I samband med byggnation av de nya järnvägsspåren kommer Trafikverket att anlägga en
räddningsväg söder om (utanför) planområdet.
En temporär vändplan kan anläggas i slutet på GATA1 på kommunens mark. Ambitionen är att gatan
ska fortsätta västerut i Kumla kommun i samband med en förlängning av aktuellt industriområde.
Gång-, cykeltrafik
En gång- och cykelväg är utbyggd parallellt med Utkällevägen och slutar strax öster om planområdet,
i anslutning till cirkulationsplatsen. Det finns möjlighet att i gällande detaljplan (1861-P10) anlägga en
gång- och cykelväg genom PARK-området och ansluta till aktuellt planområde och gatan
Hallsbergsterminalen.
Järnvägstrafik
Planområdet ligger i anslutning till omlastningsterminalen Logent, Västra Stambanan, Godsstråket
genom Bergslagen samt Rangerbangårdens infarts- och riktningsgrupp.
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Förändringar
Trafikverket har upprättat en järnvägsplan för dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla, som är en
del av sträckan Hallsberg – Degerön. Järnvägsplanen var utställd för granskning under sommaren
2020 och blev fastställd under slutet av år 2021. Beräknad byggstart är år 2023 och byggnation
beräknas pågå fram till år 2029. Detaljplanegränsen i söder går i järnvägsplanegränsen.
Parkering, varumottagning & utfarter
Eftersom planområdet inte är utbyggt idag finns det inte några parkeringsplatser eller utfarter inom
området.
Förändringar
Parkeringsbehovet ska tillgodoses på den egna fastigheten. In- och utfart till och från planområdet
kommer att ske via industrigatan [GATA1] Hallsbergsterminalen.
Tillgänglighet för räddningstjänst
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats.

Risker och störningar
Trafikbuller & trafikmätningar
Trafikmätningar på Tälleleden har genomförts vid 3 tillfällen. Årsmedeldygntrafiken (ÅDT) och
andelen tung trafik har legat på en jämn nivå vid dessa mätningar. Vid den senaste mätningen i mars
2020 uppmättes ÅDT till 2005 bilar och 17 % tung trafik.
Området är idag bullerutsatt från järnvägen, Tälleleden och delvis även från Rv50 cirka 1 km väster
om planområdet. Verksamheter som kommer att etableras inom planområdet kommer sannolikt att
bidra till buller i området. Området ligger långt ifrån bostadsbebyggelse. Närmaste bostad ligger cirka
650 meter sydöst om området, på andra sidan järnvägen.
Hallsbergs kommuns bedömning är att då planområdets lokalisering inte ligger i närheten av några
bostäder, kommer buller från planområdet inte påverka människors hälsa och bedöms därmed inte
som en aktuell fråga.
Farligt gods
Hanteringen av farligt gods på järnvägen och rangerbangården i centrala Hallsberg utgör en befintlig
och väl känd säkerhetsrisk.
I samband med upprättandet av detaljplanen för postterminalen i Hallsberg (DP 1861-P128) tog WSP
Brand & Risk på uppdrag av Posten AB fram en riskbedömning, benämnd ”Kvalitativ riskbedömning
för detaljplan, avseende farligt gods på Västra Stambanan, Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs
kombiterminal daterad 2010-02-17”. Av utredningen framgår att det vid Hallsbergs rangerbangård
och Hallsbergs Terminalen hanteras förhållandevis stora mängder farligt gods. De risker som har
beaktats i utredningen är uteslutande sådana som är förknippade med plötsligt inträffade olyckor
med livshotande konsekvenser för tredje person.
Eventuellt kan farligt gods komma att hanteras inom planområdet. Vid större olycka varnas boende
och arbetande genom larm och uppmanas vidta de åtgärder som räddningsledaren uppmanar.
Nerikes Brandkår har en insatsplan för området, där rutiner vid larm samt övrigt som är värt att veta
vid en eventuell insats framgår.
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I planbeskrivningen som är upprättad för järnvägsplanen mellan Hallsberg-Stenkumla indikerar
riskbedömningen att individrisknivån är acceptabel bortom 40 meter från den befintliga järnvägen. I
området mellan 25 och 40 meter är individrisken förhöjd. För de närmsta 25 metrarna från närmsta
spårcentrumlinje är risknivåerna oacceptabla. Urspårning utgör den största risken, speciellt inom de
närmaste 25 meterna från spårcentrumlinjen. Farligt gods-olyckor med brandfarliga vätskor ger det
näst största bidraget till individrisknivån inom 40 meter från närmsta spårcentrumlinje. Denna
bedömning kan appliceras på aktuellt planförslag.
Länsstyrelsen i Örebro län har inte tagit fram några rekommendationer eller riktlinjer på lokal nivå
utan hänvisar till Länsstyrelsen i Stockholms dokument Riktlinjer för planläggning intill vägar och
järnvägar där det transporteras farligt gods.
Riktlinjen tydliggör hur Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer risker vid granskning av detaljplaner
och översiktsplaner. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av
detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods.
I bilden nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods
och olika typer av markanvändning. I tabellen därefter klargörs vilken typ av markanvändning som
innefattas av zonerna i figuren.

Bild 11. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av
markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten respektive närmaste spårmitt.
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I figuren presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och
olika typer av markanvändning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt
dessa rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. Industri [J] hör till Zon B och bör
alltså lokaliseras minst 30 meter från transportled för farligt gods.
Planförslagets avstånd till spårmitt är som minst 38 meter (mätt från fastigheten Lilla Älberg 3:1 i
söder till projekterad spårmitt enligt järnvägsplanen som också går i nuvarande spårområde).
Därefter ökar avståndet längre västerut.
Skyddsavstånd är generellt att föredra framför andra skyddsåtgärder vilket också överensstämmer
med de lokaliseringsprinciper som finns i lagstiftningen.
Detaljplanen tar även hänsyn till riskerna med att farligt gods hanteras på rangerbangården genom
att säkerställa följande bestämmelse i plankartan:

I övrigt anses att avståndet är så pass stort att åtgärder och krav på fasader och fönster inte
erfordras.
Översvämning
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100.
För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande
vattendjupintervall användas som riktvärden:
• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet
• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada
• >0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv
År 2016 gjordes en skyfallskartering över Hallsbergs tätort. Gränsen för skyfallskarteringen går mitt i
planområdet och berör bara den östra delen av området. Det är därför svårt att avgöra
översvämningsrisken i området eftersom konsulten som utfört skyfallskarteringen menar att det
råder osäkerheter i modellens kant. Eftersom Länsstyrelsens lågpunktskartering visar låga vattendjup
i området kan det antas att skyfallskarteringen visar större djup än det egentliga fallet. Enligt
karteringen är risken för översvämning 0,76 m i djupaste punkten.
Enligt den översiktliga skyfallskarteringen för länet som visar lågpunkter och flödesvägar är risken för
översvämning som störst i anslutning till de befintliga dikena (cirka 1,1 m uppmätt i dike). I övrigt
ligger lågpunkterna inom området runt 0,13 m.
Enligt ”översiktlig dagvattenutredning Tälle”, (VAP 2021-03-01) ska höjdsättning av byggnaders FG‐
nivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller
gata. Detta säkerställs genom planbestämmelse i plankartan, b2.
Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer. Källare
rekommenderas inte vilket också säkerställs med en planbestämmelse, b1.
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Bild 12. Skyfallskartering 100-årsregn.

Bild 13. Lågpunkter och flödesvägar.

Slutsats
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten.
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på
nedströms liggande områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens
gällande aspekten.
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Magnetfält
Genom den nordöstra delen av planområdet löper en 130 kV-högspänningsluftledning (Vattenfall
AB). Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar kan frågeställningar
om elektromagnetiska fält behöva beaktas.
Det finns inga nationella riktvärden som preciserar vilken exponeringsnivå från magnetfält som kan
anses vara tolerabla i samband med fysisk planering. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans
med flera andra myndigheter, bland andra Boverket, gett ut rapporten ”Magnetfält och hälsorisker”.
I rapporten ger myndigheterna tillsammans övergripande rekommendationer för samhällsplanering
och byggande. Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, till exempel kring
kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström
som används, desto starkare magnetfält.
Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger referensvärden
för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och
bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända
hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en femtiondedel av de värden där man
har konstaterat negativa hälsoeffekter. För magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100
μT. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 – 20 μT. Referensvärden för
allmänheten är satta lägre än de för yrkesmässig exponering. Orsaken är att det inom allmänheten
finns grupper som kan vara extra känsliga, som barn, äldre och sjuka.
Den berörda kraftledning är belagd med ett l1-område som är 20 meter från anläggningens yttersta
anläggningsdel vilket innebär att den totala bredden på l1-området är 20 meter + ledningens bredd +
20 meter (en del av 20 meters området på den östra sidan hamnar inom NATUR).
Vattenfall har dessutom följande riktlinjer som säkerställs i plankartan genom att marken inte får
bebyggas (prickmark) enligt det avstånd som rekommenderas:
•

En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 24 kV, där människor kan antas
vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 meter från
närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.

•

En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV, där människor inte antas
vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 meter från
närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.

I gällande översiktsplan (sida 47-49) beskrivs elektromagnetiska fält enligt nedan:
”För generell planering rekommenderar Svenska Kraftnät att 0,4 mikrotesla tillämpas som högsta
magnetfältsnivå vid nybyggnad av byggnader där människor vistas varaktigt. Detta innebär ett
avstånd på minst 80 meter från 220 kV-ledning och 130 meter från en 400 kV-ledning. Flera parallella
ledningar kan förutsätta ett större avstånd.”
Vattenfall har varit behjälpliga med att sammanställa en rapport angående elektromagnetiska fält
där magnetfältet har beräknats vid två punkter av den 130 kV-högspänningsluftledning som löper i
planområdets nordostliga del. Denna rapport ligger som underlag till förvaltningens bedömning
nedan.
Då detaljplanen medger användningen industri bör toleransnivån på magnetfältsnivån vara högre än
den rekommenderade vid nybyggnad av byggnader där människor vistas varaktigt (t ex bostäder).
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Detta innebär att ett bebyggelsefritt avstånd om 20 meter på var sida om ledningen bedöms vara
tillräckligt.
Flyghindersanalys
Då detaljplanen medger en högsta byggnadshöjd på 32 meter har en flyghindersanalys gjorts.
Analysen visar att den flygplats som berörs och omfattas av den utförda analysen är Örebro flygplats.
Resultatet av analysen visar att det inte finns några hinder mot den föreslagna byggnadshöjden inom
planområdet.
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in före uppförandet
av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan objektet når en
höjd av 20 m (45m inom sammanhållen bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten.

Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Huvudledningar för vatten och avlopp mellan Östansjö och Hallsberg korsar planområdet och går
sedan parallellt med järnvägen fram till Östansjö.
Befintlig vattenledning, som idag bland annat förser Östansjö med vatten via tryckstegring i Tälle är
förlagd parallellt med självfalls- och tryckledning för spillvatten. Befintlig tryckstegringsstationen
ligger utanför planområdet.
Förändringar
Byggnation av ny järnväg mellan Hallsberg-Stenkumla och den kommunala överföringsledningen står
i konflikt, därför kommer överföringsledningen att flyttas till ett nytt läge, och läggas i ett
naturområde parallellt med Tälleleden. Planområdet kommer att anslutas till befintliga VA-ledningar
öster om planområdet.
Dagvatten
VAP (Bilaga 3 - Översiktlig dagvattenutredning Tälle, VAP 2021-03-01) har utfört en översiktlig
dagvattenutredning för planområdet. Utredningens syfte är att beskriva nuvarande situation för
dagvattenhantering samt föreslå villkor för behandling av dagvatten att gälla för all uppströms
exploatering som avbördas till Rösättersbäcken, dagens flöden likväl som från framtida exploatering.
Dagvattenutredningen omfattar hela västra industriområdet vid Tälle och berör 8 delområden (se
kartbild nedan). Det aktuella planområdet är område A i dagvattenutredningen.
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Bild 14. Översiktlig karta som visar avrinningsområdet.

Idag avleds huvuddelen av det samlade dagvattnet från det aktuella avrinningsområdet, cirka 412
hektar, genom äldre trumma under stambanan vilken skarvats på med ny kulvertsträcka i samband
med exploatering av delområde G (Postenterminalen), och vidare till Rösättersbäcken.
Rösättersbäcken avbördar vid normalt flöde genom Hallsbergs tätort och vid högflödessituationer
också via Storån.
En del av avrinningsområdet, cirka 90 hektar, är redan exploaterat eller har en pågående process för
detta, och har delvis ett utbyggt dagvattensystem som också omfattar vissa flödesdämpande
åtgärder.
Dimensionerande nederbörd
Den dimensionerande nederbörden ska vara ett regn med 10 års statistisk återkomsttid (till exempel
för 12 timmars varaktighet regnintensiteten 14 l/s,ha och totalt 61 mm regn). Tillåtet utflöde från
delområden sätts till 5,0 l/s,ha.
Flödesutjämning
Målet med flödesutjämning är att utflödet från respektive delområde inte ska öka efter exploatering
jämfört med innan exploatering, vid ett dimensionerande 10‐årsregn.
Nedan är beskrivet dels åtgärder inom exploaterad fastighetsmark som utförs för ett mindre
regntillfälle (2 år/10 min), och dels de kompletterande åtgärder av en ”allmän anläggning” som
krävs för det dimensionerande regnet innan utsläpp från delområde. Den allmänna anläggningens
magasinsbehov kan, om det anses som lämpligt, få styras av utbyggnadstakt inom respektive
delområde.
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Dagvattenbehandling inom exploaterade fastigheter
Dagvattenbehandling dimensioneras för ett nederbördstillfälle med 2 års statistisk återkomsttid och
10 minuters varaktighet. Det motsvarar cirka 10 mm regn. Utjämningsmagasin utförs som normalt
torra, med efterföljande flödesreglering och oljeavskiljning klass 1. Tömningstid ska vara minst 12
timmar.
•

•

Med en antagen medelavrinningskoefficient av 0,75 (Halva ytan tak och halva ytan hårdgjord
köryta) blir den erforderliga utjämningsvolymen för detta regntillfälle 75 m3 per hektar
fastighetsyta.
Maximalt utflöde ska vara 1,7 l/s och hektar fastighetsyta.

Dagvattenbehandling allmän anläggning (det samlade dagvattnet från delområden)
Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 10 års statistisk återkomsttid. Den totala
utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3 per hektar, minskat med den volym som
fördröjs inom fastighetsmark (75 m3/ha).
•

Utloppet ur utjämningsmagasin ska ha en anordning som enkelt kan stängas. Dammen
fungerar då som katastrofbassäng om utsläpp av miljöfarliga ämnen sker inom delområdet.

För dagvatten från fastighetsmark
Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 2 års statistisk återkomsttid och 10 minuters
varaktighet (10,0 mm). Utjämningsvolymen inom fastigheten ska vara 75 m3/ha.
•

•
•
•

Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenterbara föroreningar, samt
fördröjas genom flödesutjämning så att tömningstid av utjämningsvolymen överstiger 12
timmar.
Dagvattenflödet från fastigheten får vara maximalt 1,7 l/s,ha. Utloppet från
utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av föroreningar.
Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från fastigheten. Undantag kan ges
för fastigheter med ett mindre antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det
inte finns skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan förekomma.
Utjämningsmagasin utformas lämpligen så att sedimenterade föroreningar kan avlägsnas
utan stora svårigheter.

Dagvatten inom delområde A (aktuellt planområde)
• Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala
utjämningsvolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på
fastighetsmark och på allmän mark.
• Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett
mindre nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.
• Fastighetsägare ska omhänderta sina egna föroreningar i form av sedimenterbara partiklar
samt olja inom sin egen fastighet.
Slutsats
•

Inom verksamhetsområde för dagvatten kommer en del av fördröjningen av dagvatten ske
på fastighetsmark, och den resterande delen på allmän mark av VA‐huvudmannen
[fördröjning].

Inom fastighetsmark gäller då följande:
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•

Dagvattenbehandling ska utföras med en utjämningsvolym av minst 75 kubikmeter per
hektar fastighetsarea [b3], och med ett maximalt utflöde av 1,7 l/s och hektar fastighetsarea

Genom att räkna bort den utjämningsvolym som ska hanteras inom på fastighetsmark
återstår 9685 m3 som ska hanteras inom allmän plats. Bestämmelse för att säkerställa detta
anges som fördröjning i plankartan som innebär ”Fördröjningsmagasin med rening för
dagvatten med en volym av 9700,0 kubikmeter.” Då planområdets lågpunkter finns i det
sydvästliga hörnet är förutsättningarna för en damm i det läget naturligt. Om djupet är cirka
1 meter krävs en yta på cirka 10.000 m2 (avrundning uppåt).
Brandvattenförsörjning
Brandvatten måste finnas och enligt Nerikes brandkår är lämplig omfattning 1200 – 2400 liter/minut.
Avstånd mellan brandposter bör inte överstiga 150 meter. Utförande enligt P114.
Värme
Planområdet ligger utanför det nuvarande fjärrvärmenätet. Fjärrvärme finns framdraget till
fastigheten Terminalen 1, cirka 400 meter öster om planområdet.
El, tele, bredband, m.m.
Genom planområdet i väst-östlig riktning har det tidigare varit en stor luftledning (Svenska kraftnät).
Denna är nu raserad och avvecklad (sedan november 2021).
I områdets östra del går ett 130 kV-kraftledningsstråk i nord-sydlig riktning som ägs av Vattenfall.
På fastigheten Lilla Älberg 3:1 (ägs av Vattenfall) finns en fördelningsstation/mottagningsstation för
elkraft.
Skanova har en teleledning i väst-östlig riktning inom den norra delen av planområdets kvartersmark.
E.ON har ett 10 kV-kabelstråk som berörs inom den södra delen av planområdets kvartersmark.
Förändringar
Fördelningsstationen planläggs som område för tekniska anläggningar (E-område). 130 kV-ledningen
i områdets nordöstra hörn kommer att ligga kvar i befintligt läge och skyddas med l-område
(allmännyttig luftledning) i detaljplanen, l1.
Under planarbetets gång har det också tillkommit önskemål om förläggning av två markkablar (som
det har erhållits koncession för från Energimarkandsinspektionen) i östra delen av Lilla Älberg 3:1. Då
den föreslagna markanvändningen inom fastigheten huvudsakligen är Tekniska anläggningar är det
inte aktuellt med u-områden för markkablarna. Marktillträdet kan senare säkras genom servitut alt.
ledningsrätt mellan fastighets- och ledningsägare.
Inom användningen Industri [J] kan tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom
industriområden inrymmas i den huvudsakliga användningen och behöver inte regleras som Tekniska
anläggningar. Det kommer till exempel krävas ett antal nätstationer för att försörja hela
planområdet och då det ännu inte är klart vilka exploatörer och mycket som kommer krävas är det
en förutsättning att tekniska anläggningars storlek och läge kan anpassas utifrån behovet.
Skulle ledningar/kablar behöva flyttas kommer en tidig dialog att föras med respektive
ledningsägare.

37
Page 45 of 180

20/KS/110
Antagandehandling
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund
som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun.
Avfallet ska så långt som möjligt källsorteras för att återanvändas/återvinnas. Miljöfarligt avfall ska
tas om hand av respektive verksamhet.
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Detaljplanens genomförande

Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.
Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut granskningsbeslut
Granskning
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Maj 2021
November 2021
Nov/Dec 2021
Februari 2022
Mars/April 2022
April 2022
Maj 2022

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och
bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsrättsliga frågor
Kommunen ansöker om fastighetsbildning enligt planillustrationen om inte annat avtal träffas.
Detaljplanen föreslår att del av [J1 – Industrigata] ska ingå i en gemensamhetsanläggning [g1]. Detta
för att se till verksamheter och fastigheter som behöver nyttja gatan har rätt att göra det för att
komma till sina fastigheter då det inte blir en allmän gata.
Markavvattningsföretag
Planområdet berörs av markavvattningsföretaget Hult, Espsätter, Backa, Ormesta, Stora och Lilla
Älberg, tillkommit år 1882. I samband med järnvägsplanen har Trafikverket tagit på sig ansvaret att
upphäva det. Mark- och miljödomstolen godkände enligt 7 kap. 18 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet överenskommelsen att
markavvattningsföretaget Hult, Espsätter, Backa, Ormesta, Stora och Lilla Älberg
av år 1882 ska upphöra den 19 november 2021.
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Bild 15. Markavvattningsföretag som berör planområdet.

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Inom planområdet finns ett antal rättigheter, se nedan:
•
•
•

Ledningsrätt 1881-95/13.1
Ledningsrätt 1861-87/8.1
Ledningsrätt 1861-97/27.1

•
•

Ledningsrätt 1880-95/34.1
Ledningsrätt 1881-92/30.1

•
•

Servitut 1861.124.1
Servitut 1861.124.2

Starkström
Tele
Starkström 220 kV högspänningsledning (raserad, ansökan om
upphörande av ledningsrätt är inlämnad. Svenska kraftnät är
ansvariga för ansökan.)
Starkström
130 kV högspänningsledning
VA
Väg

Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
•
•
•
•

Ulvsätter 2:4
Stora Älberg 2:2
Lilla Älberg 3:1
Terminalen 1

Fastigheter utanför planområdet:
•
•
•

Äspsätter 2:1 (Kumla kommun)
Hult 2:1 (Kumla kommun)
Terminalen 2
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Detaljplanens genomförande innebär främst ändrad markanvändning från jordbruksmark till
kvartersmark (industri och tekniska anläggningar). Fastigheter utanför/i angränsning till planområdet
berörs endast genom att markanvändningen ändras påtagligt från jordbruksmark till kvartersmark i
samband med detaljplanens genomförande.
Nya industrifastigheter kommer att avstyckas från fastigheten Ulvsätter 2:4 vid genomförandet av
detaljplanen. Kvar på den kommunägda fastigheten Ulvsätter 2:4 blir enbart de markområden som är
planlagda som allmän plats.
För att aktuellt planförslag ska kunna genomföras behöver fastighetsgränserna justeras till viss del.
Genomförandet av detaljplanen i öster (DP 1861-P10) har inte skett enligt plan. Bland annat har inte
pumpstationen [E1] placerats enligt plankartan (se bild nedan). Vidare är byggnaden på delvis
prickmark kvar och sticker ut i vändplatsen/gatan. Detta kan justeras i samband med nuvarande
planläggning.

Utdrag ur gällande detaljplan öster om planområdet
Detta innebär att Terminalen 1 behöver avstå mark till Ulvsätter 2:4.
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Ulvsätter 2:4

Terminalen 1

Stora Älberg 2:2

Hallsbergs kommun kommer att initiera dialog med fastighetsägare av Terminalen 1 och Stora Älberg
2:2.

Bild 16. Markägoförhållanden.
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Ekonomiska frågor
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar i regel för anläggningar
och dess skötsel, drift och underhåll inom allmän platsmark.
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och
fastighetsförsäljning.
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning,
sanering, byggnationer och anläggningar regleras senare med ett avtal.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.
Hallsbergs kommun kommer att initiera bildandet av gemensamhetsanläggning (g1). Därefter
kommer kostnadsfrågan att utredas vidare. Det är möjligt att bilda en marksamfällighet för de
fastigheter som behöver använda området.
Tekniska frågor
• Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
•

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar så som grund- och
radonundersökningar.

Då det saknas nätstationer inom planområdet är det av yttersta vikt med en tidig dialog med
leverantör i samband med byggnation, med tanke på bland annat byggström.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.
Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sanda Madzo i samarbete
med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner.

2022-04-21
Kommunstyrelseförvaltningen,
Sanda Madzo
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef, Kumla kommun
Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef, Hallsbergs kommun
43
Page 51 of 180

20/KS/110
Antagandehandling

44
Page 52 of 180

20/KS/110
Granskningsutlåtande
2022-04-22

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för ett område

Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl.
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och
industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett
behov av att kunna erbjuda tomter för industriföretag med närheten till
kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020 att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av
Hallsbergs-Falla 1:9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade den 6 april
2021 att godkänna planförslaget för samråd. Den 10 mars 2022 beslutade KSAU att
detaljplanen kunde ställas ut för granskning.

Samråd

Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 22 november – 14 december
2021.

Granskning

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan den 15 mars – 14 april
2022.
Under granskningstiden har 6 yttranden inkommit varav 4 är med synpunkter på
detaljplaneförslaget. Dessa har sammanfattats och kommenterats med
ställningstaganden inför fortsatt planprocess.
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Ställningstagande

Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Med
anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden
kommer följande förändringar och kompletteringar att göras:
•

Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning kring de risker som finns
kopplade till förorenad mark efter dialog med Trafikverket.

•

Plankartan kompletteras med prickmark i enlighet med Vattenfalls önskemål
om 20 meter byggnadsfritt avstånd från driftstängslet.

•

Plankartan kompletteras med en bestämmelse (b4) kopplad till risker med
farligt godsolyckor.

Beslut

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt
att gå vidare med ett antagande av detaljplanen.
Då detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande ska antagandet ske i
fullmäktige.
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Sammanställning av inkomna yttranden

Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt
förvaltningens kommentarer.

Myndigheter, organisationer och bolag

1. Länsstyrelsen i Örebro län
2. Lantmäteriet
3. Trafikverket
4. Nerikes Brandkår
5. Svenska Kraftnät
6. Vattenfall Eldistribution AB

Har
synpunkter
X
X

Har inga
synpunkter
X

X

X

X

Inkommit
(datum)
2022-04-13
2022-04-14
2022-03-22
2022-04-06
2022-04-11
2022-04-14

Privata sakägare, intresseföreningar och allmänhet
Synpunkter
Inga synpunkter har inkommit
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Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens
kommentarer.

1. Länsstyrelsen

Detaljplan för ett område söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter
2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs kommun

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (PBL), standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna
synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa och säkerhet måste lösas
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett
antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Förorenade områden

Planbeskrivningen har kompletterats med information om förorenade områden för
projektet ”Järnvägsplan Hallsberg- Stenkumla”. Det anges att föroreningar över
MKM, mindre känslig markanvändning, påträffats i och invid infartsgruppen samt i
banvallen. Länsstyrelsen anser att det behöver förtydligas var påträffade
föroreningar i det projektet finns i förhållande till nu aktuellt planområde. Det
behöver även förtydligas vilka föroreningar det rör sig om samt om de bedöms kunna
spridas till och påverka nu aktuellt planområde.
Kommentar:
Trafikverkets arbete med provtagningar på hela sträckan och framför allt kring
området som är närmast aktuellt planområde är pågående och ännu ej slutfört.
Därav har Trafikverket fått lämna ett uttalande utifrån föroreningsläget och de
rapporter som finns tillgängliga i nuläget. Slutsatsen är att Trafikverket ser ingen risk
för negativ påverkan på aktuellt planområde vid en översiktlig genomgång av
tillgängliga rapporter.
Förvaltningen anser därför att uttalandet från Trafikverket är tillräckligt för att anta
att förorenad mark från intilliggande områden inte berör planerad markanvändning
enligt planförslaget. Skulle misstanke om förorenad mark uppstå avbryts
schaktarbetet omedelbart och skyddsarbeten vidtas så att omgivningen skyddas.
Förvaltningen anser att det som detaljplanen avser medge (industri) också i sig blir
mindre känslig mark som är mer lämplig att bruka som industrimark än nuvarande
jordbruksmark om det föreligger risker med föroreningar.
Det område som provtagits och ligger närmast aktuellt planområde är den så kallade
infartsgruppen. I ballasten på infartsgruppen har man hittat föroreningar som består
av PAH, diruon och arsenik. 90:e percentil är under MKM utom för PAH. På större
djup består föroreningen främst av arsenik. Vattnet i området rör sig söderut, vilket
innebär att även om marken i sig skulle vara genomsläpplig förflyttar sig
föroreningarna mot åsen (bort från planområdet) och inte tvärtom. PAH:er kan binda
hårt till marken om det finns organiska material i de övre lagren. Hur arsenik vandrar
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beror på markens PH. I de geotekniska undersökningarna framkommer det att det är
lera under sand, vilket är positivt ur föroreningssynpunkt då föroreningar inte vandrar
lika lätt i lera, om ens alls.

Bilden visar provpunkter i infartsgruppen.
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Översiktsbild där läget på infartsgruppen framkommer. Aktuellt planområde är beläget
nordväst om infartsgruppen.

Transporter med farligt gods

Planområdet angränsar i söder till järnvägsstråken Godsstråket genom Bergslagen
och Västra stambanan, som är transportleder för farligt gods. Planområdet ligger
även i närheten av Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs kombiterminal där farligt
gods hanteras. Planbeskrivningen har kompletterats kring frågan om risker kopplat
till transporter av farligt gods på järnvägen. I den riskbedömning som hänvisas till i
planbeskrivningen och som togs fram i samband med upprättandet av detaljplanen
för postterminalen i Hallsberg 2010 ingår även riskbedömningar kring
rangerbangården och kombiterminalen.

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver innehålla en bedömning samt
ett ställningstagande om riskreducerande åtgärder behöver säkerställas på
plankartan, eller om riskerna är acceptabla utan sådana åtgärder, med hänsyn till
riskerna med farligt gods vid rangerbangården och kombiterminalen.
Kommentar:
Vad gäller riskbedömning för järnvägen/västra stambanan i sig är riskerna för
urspårning den största risken. Där anser förvaltningen att det avstånd som är mellan
spårmitt är tillräckligt.
När det gäller riskbedömning kring rangerbangården och farligt gods som ”står”
snarare än färdas på järnvägen och riskerar att spåra ur anser förvaltningen att en
bestämmelse om friskluftsintag och ventilation krävs vilket förs in i plankartan:
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2. Lantmäteriet

Detaljplan för område Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4
med flera

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade granskning 2022-03-15 –
2022-04-14) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Vid samrådet lämnade Lantmäteriet synpunkt gällande g1-områdets utbredning. I
samrådsredogörelsen visar kommunen på vilket område g1 avses omfatta. Eftersom
g1 är en administrativ bestämmelse så avgränsas den av den administrativa gräns
som lagts in för upphävande av strandskydd. g1 gäller alltså inte norr om den
administrativa gränsen med nuvarande redovisning. Det behöver justeras.
Det är också svårt att se om det är någon administrativ gräns i egenskapsgränsen
som avgränsar prickmarken. Det bör det vara, men det vore bra om det går att
tydliggöra.

Kommentar:
Plankartan tydliggörs med en in-zoomning på en del av plankartan.

FASTIGHETSKONSEKVENSER

På sida 37 i planbeskrivningen står att Ulvsätter 2:4 kommer avstyckas. Texten bör
justeras så det istället tydliggörs att det är nya industrifastigheter som kommer
avstyckas från Ulvsätter 2:4.
Det behövs ett förtydligande av på vilket sätt avstyckningar av industrimarken avses
ske. Är avsikten att J-kvartersmarken ska ha tillgång till dubbla gator, dvs både GATA
(grått) och en industrigata (gult) som ansluter till en blivande gemensamhetsanläggningen (rött). Det behöver tydliggöras vilken fastighet den planlagda
marken för industrigata utan g1-område (gult) avses ingå i och vilken fastighet
industrigatan med bestämmelsen g1 (rött) avses ingå i. Det skulle vara möjligt att
bilda en marksamfällighet av industrimarken med g1 (rött) för de fastigheter som
behöver använda området. Kvar på kommunens fastighet Ulvsätter 2:4 bör endast
vara de markområden som planläggs som allmän plats.
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Kommentar:
Planbeskrivningen justeras och tydliggörs.
Den del av J1 som inte ingår i g1 kommer att höra till den industrimark (J) som
industrigatan (J1) ansluter till. Det finns en intressant som uttryckt intresset av det här
upplägget, därav att den delen av J1 kommit till.
EKONOMISKA FRÅGOR

Det bör tydliggöras i planbeskrivningen vem som avses initiera och bekosta bildandet av en gemensamhetsanläggning.
Det bör tydliggöras i planbeskrivningen vem som avses initiera och bekosta
upphävande och förändring av ledningsrätter.
Kommentar:
Hallsbergs kommun kommer att initiera bildandet av gemensamhetsanläggning (g1).
Därefter kommer kostnadsfrågan att utredas vidare.
Den ledningsrätt som berörs och som är under upphävande är den öst-västliga
ledningsrätt som Svenska Kraftnät varit/är ägare av. Svenska Kraftnät bekostar och
ansvarar för upphävandet där ansökan redan är inlämnad.

3. Trafikverket

Granskning gällande detaljplan för ett område Söder om Tälleleden, del av fastighet
Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsbergs kommun.
Detaljplanen syftar till att skapa ett område för terminal-, lager- och
industriverksamhet söder om Tälleleden.
Trafikverket har inget att erinra mot att detaljplanen antas.
Kommentar:
Förvaltningen noterar yttrandet.

4. Nerikes Brandkår

Yttrande avseende detaljplan 20/KS/110
Redovisande handlingar:
• Planbeskrivning granskningshandling.
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Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes Brandkår framföra
följande:
1. Nerikes Brandkår anser efter granskning att kommunen bör tydliggöra hur riskerna
för hantering av farligt gods på rangerbangården har bedömts med utgångspunkt i
den riskutredning (DP 1861-P128) som hänvisas till i planbeskrivningen,
tydliggörandet bör även innefatta ett ställningstagande om skyddsåtgärder.
Kommentar:
Se svar till Länsstyrelsen ovan. Detaljplanen kompletteras med en planbestämmelse:

5. Svenska Kraftnät

Yttrande angående granskning av detaljplan Söder om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
m fl i Hallsbergs kommun.
Ert diarienummer: 20/KS/110
Svenska kraftnäts diarienummer: Svk 2021/4984
Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2021-12-23 svarat på berörd remiss.
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot
upprättat förslag.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil.
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar,
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket
svenska kraftnät”.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för
stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2022-2031. Detta dokument
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska
kraftnät går till finns på vår webbplats:
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder
fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de
är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer.
Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172
24 Sundbyberg
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Kommentar:
Förvaltningen noterar yttrandet.

6. Vattenfall

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av granskning för detaljplan för del
av Ulvsätter 2:4 m.fl. och lämnar följande yttrande.
På sida 30 och 31 i planbeskrivningen så står det om elektromagnetiska fält (EMF) för
Vattenfalls 130 kV luftledning. Det står beskrivet som att Vattenfall menar att 20
meter är tillräckligt avstånd med tanke på EMF, vilket inte stämmer. Ett minsta
avstånd mellan 130 kV luftledning och ny byggnad är ur ett säkerhet- och
underhållsperspektiv 20 meter, se tidigare skickade riktlinjer. Utöver detta
säkerhetsavstånd (20 meter) tillkommer tillämpningen av försiktighetsprincipen för
frågan angående EMF, se tidigare skickade riktlinjer. Det är upp till Hallsberg
kommun att ta ställning till EMF-frågan i detaljplanen.
Plankartan har planbestämmelse E för Vattenfalls stationsfastighet. Vattenfall har
tidigare skrivit i samrådet att inga byggnader bör placeras närmare än 20 meter till
driftstängsel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. Eftersom
driftstängslet är placerat ungefär där fastighetsgränsen ligger så kan byggnader
placeras cirka 5 meter ifrån. Därför bör det ändras till 20 meter bred naturmark
väster om E-området alternativ att det blir prickmark 20 meter från stängslet.
Kommentar:
Planbeskrivningen revideras gällande magnetiska fält där det tydliggörs att
ställningstagandet om 20 meter som tillräckligt avstånd är baserat på kommunens
bedömning utifrån tillgängligt material som funnits att tillgå under planarbetets
gång.
Plankartan justeras med 20 meter prickmark från driftstängslet.

Hallsberg 2022-04-22
Kommunstyrelseförvaltningen
Sanda Madzo
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef, Hallsbergs kommun
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HALLSBERG, STORA ÄLBERG
OMRÅDE VÄSTER OM HALLSBERGSTERMINALEN
KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING /
REKOMMENDATIONER

Bilagor: Jordprovsdiagram
CRS- försök
Ritningar: 02311-2G Plan
-6G - -9G Sektioner
UPPDRAG
Vid en översiktlig undersökning, arbetsnr 02311, dat. 2002-07-10, konstaterades att
kompletterande provtagning erfordrades inom området väster om Hallsbergsterminalen
mellan Tälleleden och järnvägsspåren. Prov från områdets sydvästra hörn uppvisade
skredtecken och stora variationer i kompressionsegenskaper.
På uppdrag av Hallsbergs kommun, Miljö- och Teknikförvaltning har VAP VA-Projekt
utfört dessa kompletteringar.
Undersökningsresultaten från den tidigare översiktliga undersökningen kompletterade med
de nu erhållna resultaten redovisas i bilagda laboratoriediagram samt på ritningarna 023112G och -6G - -9G.
OMRÅDESBESKRIVNING OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Området utgörs till större delen av åkermark förutom en lövträdsbevuxen trekant med 150 –
200 m långa sidor mitt på områdets östra sida. Två kraftledningar korsar området i öst –
västlig riktning.
Markytan ligger till större delen på nivåer mellan +67,0 och +67,5. I områdets sydvästra
hörn stiger markytan till +69,5.
Inom merparten av området utgörs jorden under 0.2 - 0.3 m mulljord av 0.5 – 3,0 m silt och
sand med den största mäktigheten längs områdets södra sida. Silten/sanden vilar på upp till
8.0 m lera som delvis är siltskiktad och mestadels saknar torrskorpebildning. Längs
områdets södra kant förekommer silt- och sandskikt inlagrade i den lösa leran.
I områdets sydvästra hörn har lerans okorrigerade skjuvhållfasthet uppmätts till mellan 13
och 30 kPa. Naturlig vattenkvot varierar i borrpunkt 91 mellan 29 % och 60 %. Flytgränsen
varierar mellan 27 och 54 %.
CRS-försök på nivån 3,0 m visar att lerans konsolideringsgrad där motsvarar en grundvattennivå 2,0 m under markytan och att kompressionsmodulen ML ligger på 300 kPa.
På 5.0 m djup uppvisar leran i provtagningspunkten skredtecken och en kraftig
överkonsolidering.
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I provpunkt 87 ca 150 m norr om provpunkt 91 består jorden av mer silt än lera. Lerlagret i
denna punkt är konsoliderat för en grundvattennivå 1,5 m under markytan och har
kompressionsmodulen ML = 1160 kPa.
I den nordöstra delen ( provpunkt 71 ) har lerans okorrigerade skjuvhållfasthet uppmätts till
mellan 13 och 18 kPa. Naturlig vattenkvot varierar mellan 35 och 47 % och flytgränsen
varierar mellan 33 och 36 %. I denna punkt är leran konsoliderad för en grundvattennivå ca
3,0 m under markytan och dess kompressionsmodul ML varierar från 182 till 1702 kPa.
Den lösa leran vilar på skiktvis löst till mycket fast lagrad silt och sand som i sin tur
underlagras av fast morän. Stopp vid slagsondering har erhållits 6,2 – 13.7 m under
markytan och mestadels mot förmodat sten, block eller berg.
GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Filterförsedda grundvattenobservationsrör har nedförts till genomsläppliga jordlager i den
nordöstra delen ( juli 2005 ) och i den sydvästra delen av området ( maj 2002 ).
I det nordöstra observationsröret uppmättes under perioden 2005-07-02 - -07-22 en
grundvattennivå 0,5 – 0,6 m under markytan motsvarande +66,9 - +67,0.
I det sydvästra observationsröret erhölls 2002-05-14 en grundvattennivå 0,5 m under
markytan, motsvarande +68,7. Grundvattnet låg på denna nivå även under juli 2005.
Det får dock förutsättas att grundvattennivån tidvis ligger lägre än vid mättillfällena och i
exemplen nedan har grundvattennivån antagits ligga 2,0 m under markytan.
SÄTTNINGAR
Skillnaderna i lagringsförhållanden inom området medför också att sättningsegenskaperna
varierar vid samma belastning och samma mäktighet på det sättningsgivande jorden. I
samtliga provtagningspunkter har den sättningsgivande jorden ca 7,0 m mäktighet.
Inom området närmast järnvägsspåren i söder erhålls beräkningsmässigt sättningar på 0,2 m
för 1,0 m fyllning i provtagningspunkten. Huvuddelen av sättningarna bedöms utvecklas
inom 4 år.
Inom övriga delar av området bedöms sättningarna för motsvarande last bli mindre och
utvecklas under mycket kortare tidsperiod. I den punkt där jorden till större delen består av
silt blir sättningen beräkningsmässigt 7 cm och utvecklas inom mindre än en månad.
I provtagningspunkten i områdets nordvästra del blir sättningen beräkningsmässigt 3 cm och
utvecklas till större delen inom 2,5 månader.
Sättningarnas storlek varierar ( dock ej linjärt ) med den påförda lastens storlek och den
sättningsgivande jordens mäktighet.
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REKOMMENDATIONER
Grundläggning på pålar eller plintar bedöms erfordras för den typ av byggnader som blir
aktuella inom området. Bedömda pålstoppsnivåer räknat från markytan redovisas på ritning
02311-2G.
Man får förutsätta att upp till 1,0 m fyllning kan påföras med endast obetydliga sättningar
som följd.
Dimensioneringsförutsättningarna för gator och hårdgjorda ytor, enligt AnläggningsAMA
98, varierar huvudsakligen mellan materialtyp 4 och 5 resp. tjälfarlighetsklass 3 och 4.
Vid ledningsschakter skall schaktslänter ej utföras brantare än 2:1 ner till 2.0 m djup. För
större schaktdjup bestäms erforderliga åtgärder efter kompletterande undersökning i det
aktuella läget.
Det får förutsättas att schaktbottnar för ledningar, gator och byggnader, inom större delen av
områdena, skall täckas med materialskiljande duk av geotextil.
Lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration bedöms ej vara möjligt inom
området.
Befintliga diken leds runt området. Stabiliteten skall kontrolleras för de markytor och
eventuella anläggningar som ligger i den nya dikessträckningens närhet. Eventuellt kan
kulvertering erfordras för delar av de nya dikena.
LOD-dammarna inom området skall till större delen bli 2,0 m djupa förutom ca 10% av ytan
som blir 2,5 m djup. Vid placeringen av dammarna måste hänsyn tas till risken för
hydraulisk bottenupptryckning. Om dammarna skall utföras med dammkrön i befintlig
markyta bör de placeras där lerlagrets underkant ligger minst 6,0 m under markytan ( i
första hand i områdets nordöstra hörn ).
Den översiktliga undersökningen har inneburit sondering i rutnät c/c 100 m vilket normalt ej
är tillräckligt vid detaljerade undersökningar för byggnader. När marknivåer och byggnadslägen blivit fastställda erfordras sannolikt kompletterande undersökningar.

VAP VA-Projekt, Örebro

Sören Jansson
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I NLEDNING

TILL DENNA DAGVATTENUTREDNING
Förutsättningen för den tidigare dagvattenutredningen inom samma område (VAP 2010‐01‐15)
har förändrats på två punkter, områdets disposition samt storleken av den dimensionerande
nederbörden.
Beräkningsområde
Området, som den aktuella dagvattenutredningen omfattar, har förändrats genom att
Trafikverket ska utföra nytt dubbelspår Hallsberg‐Stenkumla. Delområdet mellan
järnvägsområdet och Tälleleden påverkas av järnvägsplanen, men har också utökats mot
väster.
Nederbörd
Dimensionerande nederbörd beräknas sedan 2016 med ett tillskott för framtida förändrat
klimat med större nederbörd. För denna dagvattenutredning används klimatfaktorn 1,2 i
enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 s 36.
”Baserat på kunskapsläget 2015 rekommenderas att en klimatfaktor på
minst 1,25 bör användas för nederbörd med kortare varaktighet än en
timme. För regn med längre varaktighet, upp till ett dygn, bör
klimatfaktorn väljas till minst 1,2, se tabell 1.3. Klimatfaktorn är
densamma för hela Sverige. Nya bedömningar kommer att göras av SMHI,
varför klimatfaktorn kan komma att ändras.”
Flödet genom Hallsberg i Rösättersbäcken/Storån kommer dock inte att öka jämfört med
tidigare beräkningar, eftersom de ökade nederbördsmängderna kompenseras med utökade
utjämningsvolymer inom de områden som planeras att exploateras.

Hallsbergs kommun utvecklar områden för industriverksamhet, främst inriktat på
transportsektorn, lokaliserade väster om tätorten och huvudsakligen norr om stambanan.
Idag avleds huvuddelen av det samlade dagvattnet från det aktuella avrinningsområdet, ca 412
ha (se bilaga A), genom äldre trumma under stambanan vilken skarvats på med ny
kulvertsträcka i samband med exploatering av delområde G (Postenterminalen), och vidare till
Rösättersbäcken. Kapaciteten på kulverten är 2,0‐2,5 m3/s vid fylld ledning och trycklinje lika
med ledningens lutning.
En del av avrinningsområdet, ca 90 ha, är redan exploaterat eller har en pågående process för
detta, och har delvis ett utbyggt dagvattensystem som också omfattar vissa flödesdämpande
åtgärder.
Rösättersbäcken avbördar vid normalt flöde genom Hallsbergs tätort via Putlabäcken och vid
högflödessituationer också via Storån. Historiskt har det varit problem med översvämningar i
tätorten, men i samband med en omprövning av markavvattningsföretaget Ralakärrens VLF år
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1996 vidtogs åtgärder som syftade till att sänka vattenstånd i dagvattensystemet vid större
nederbördstillfällen.
I tillståndsbeslutet (1996‐11‐20) är angivet att vad gäller en framtida expansion av Hallsbergs
tätort bör målsättningen vara att ”den vattenmängd som avleds från ett exploaterat område
skall motsvara avrinningen som den var i obebyggt skick.”
Det konstateras också att det är de ”långa” regnen som är dimensionerande och som kan
orsaka översvämning, eftersom marken då är vattenmättad och avrinningen snabb från
normalt buffrande ytor.

S YFTE
Utredningens syfte är att beskriva nuvarande situation för dagvattenhantering samt föreslå
villkor för behandling av dagvatten att gälla för all uppströms exploatering som avbördas till
Rösättersbäcken, dagens flöden likväl som från framtida exploatering.

T IDIGARE

UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR
”PM angående vattenstånds‐ och flödesmätningar…” Sweco 1995‐02‐02
Avser Ralaån, ingick som bilaga i förrättning Ralakärrens Vattenavledningsföretag år 1996.
Flödesmätning utfördes 1994‐09‐23 vilket föregicks av 204 mm nederbörd under 28 dygn. Den
beräknade avrinningsintensiteten från Rösättersbäcken uppgick till ca 18 l/s,km2.

”PM angående vattenflödesberäkningar…” Sweco 1995‐02‐28
Ingick som bilaga i förrättning Ralakärrens Vattenavledningsföretag år 1996.
Överföring av högvattenflöden från Rösättersbäcken till Storån studerades.
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Några historiska nederbördstillfällen (1960, 58 mm, 5‐årsregn) simulerades och flöde
beräknades. Rösättersbäckens utlopp i Ralaån beräknades till 1,3 m3/s.
Senare har diken rensats och vid ett kraftigare regntillfälle aug 1987 (15 och 20‐årsregn)
registrerades inga översvämningar inom Hallsbergs tätort.

”VA‐utredning för planerad Europaterminal” VAP 1999‐08‐03
Omfattade i princip delområdena (del av) C2, D samt E i denna utredning.
Dimensionering enligt Vägverkets publikation 1990:11 ”Hydraulisk dimensionering…”
Utjämning av dagvatten dimensionerad för 5‐årsregn med 36 timmars varaktighet (64 mm).
Utflöde ur utjämningsmagasin 1,2 l/s,ha enligt SMHI medelhögvattenföring från oexploaterade
områden. Erforderlig flödesutjämningsvolym beräknades till 360 m3/ha.
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U TREDNINGSOMRÅDE
Området, som framgår av översiktsplanen (bilaga A), består av blandade exploaterade ytor för
industriändamål samt skogs‐ och jordbruksmark och omfattar en total yta av 412 ha.

D IMENSIONERANDE

NEDERBÖRD
Ett flöde som åstadkoms av ett regn med en statistisk återkomsttid av 10 år, sammanlagd
regnmängd är 74 mm under ett dygn. De maximala utjämningsvolymen fås vid 12 timmars
varaktighet (61 mm) med dimensionerade avrinning, se vidare beräkningar nedan.
Som en jämförelse ger ett regntillfälle med t ex 50 års återkomsttid totalt 118 mm regn under
ett dygn, alltså 50% mer. Men det som är mer avgörande, för beräkning av flödet från
området, är avrinningskoefficienten från den gröna marken. Vid normala mindre regntillfällen
buffras vattenvolymerna i markens hålrum, (typiskt beräkningsvärde på avrinnings‐
koefficienten är 0,05 till 0,10) men när hålrummen fylls ökar avrinningskoefficienten flera
gånger (troliga beräkningsvärden mellan 0,30‐0,40).
Därför har avrinningskoefficienten, vid beräkning av utjämningsvolymer inom delområdena,
satts till 1,00 för att ge en betryggande marginal för utjämning och därmed ett mindre bidrag
till höga flöden genom Hallsberg tätort jämfört med nuvarande markanvändning.

B ERÄKNINGAR
För att bestämma maximalt tillåtet flöde från avrinningsområdet används SMHI:s beräknings‐
modell ”för ett område större än 1 km2” för att beräkna flödet från naturmark.
Med utgångspunkt från uppgift om specifik medelvattenavrinning (Mq) för perioden 1961‐
2004 för Hallsberg, beräknas flöde från området enligt följande

Mq = 10 l/s,km2
MQ = 10 x 4,12 x E‐3 = 0,041 m3/s
Kvoten mellan MHQ och MQ är 16 i detta fall; MHQ = 16 x 0,041 = 0,651
m3/s
Justeringsvärde för ökade flöden på grund av förväntad klimatförändring är
för Hallsberg 1,3; MHQjust = 1,3 x 0,651 = 0,847 m3/s
Kvot mellan HHQ och MHQ10 är 2,0;
HHQ10 = 2,0 x 0,847 x E3 = 1 700 l/s (4,2 l/s,ha)
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Avrinningsområde 412 ha
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Som en rimlighetskontroll jämförs med flödesberäkning enligt VAV P110 för ett neder‐
bördstillfälle med 74 mm regn (10 år/24 timmar) över 412 ha.
Normalt används avrinningskoefficienten 0,1 från naturmark vid 10‐årsregn.
Flödet beräknas till q = 74 mm x 0,1 x 412 ha x 10000 / 86400 s = 352 l/s (0,86 l/s,ha) vilket är
betydligt lägre än beräkning enligt SMHI:s modell. Avrinningskoefficienten är ett mått på
markens förmåga att magasinera vatten från nederbörd, och vid långvariga regntillfällen
sjunker denna förmåga och avrinningskoefficienten ökar, vilket kan förklara skillnaden. Flödet
4,2 l/s motsvarar en medelkoefficient av ca 0,6 över hela ytan, om man jämför med beräkning
enligt SMHI ovan.
Sweco redovisar maxflödet 1,2 m3/s i Rösättersbäcken vid 58 mm nederbörd under 48 h, som
ett simulerat 5‐årsregn (medelnederbörd 3,35 l/s,ha) där huvuddelen av nederbörden, 35 mm
(12 l/s,ha), antas falla under en 8‐timmarsperiod. Medverkande yta till mätpunkten i
Rösättersbäcken enligt översiktsplan (bilaga B) är område 12 (407 ha) + 13 (208 ha) + 22 (89) =
704 ha.
Tyvärr finns inget underlag som visar hur stort flöde som Rösättersbäcken tål innan
översvämning uppstår nedströms, utan vi måste göra ett antagande med utgångspunkt från
Swecos rapport där det anges att ett 15‐årsregn augusti 1987 (95 mm under två dygn, 5,5
l/s,ha) eller ett 20‐årsregn vid samma tillfälle (200 mm under 7 dygn, 3,3 l/s,ha) inte gav några
översvämningsproblem.
För Rösättersbäckens avrinningsområde ger detta ett medelvärde på 5,5 l/s,ha för två dygn
eller 3,3 l/s,ha för sju dygn under en flödessituation där marken var mättad och
utjämningseffekter uppstått beroende på uppdämning i flacka terrängområden.
Detta kan vara ett bra riktmärke för att fastställa dimensionerande tillåtet flöde från
avrinningsområdet. Därför väljs, vid beräkning av utjämningsvolymer, dimensionerande flöde
enligt SMHI:s beräkning, kompenserat med klimatfaktor 1,2. Alltså 4,2 l/s,ha x 1,2 = 5,0 l/s,ha
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En annan marginal som inte har tillgodoräknats är att sannolikt kommer en större andel av
naturmarken inom avrinningsområdet att lämnas orörd, och där finns också en stor
buffertkapacitet i flacka dikessystem med låga översvämmade markområden.

Den dimensionerande nederbörden ska alltså vara ett regn med
10 års statistisk återkomsttid (tex för 12 timmars varaktighet
regnintensiteten 14 l/s,ha och totalt 61 mm regn).
Tillåtet utflöde från delområden sätts till 5,0 l/s,ha.
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U TFÖRANDE

AV FLÖDESUTJÄMNING
Målet med flödesutjämning är att utflödet från respektive delområde inte ska öka efter
exploatering jämfört med innan exploatering, vid ett dimensionerande 10‐årsregn.
Eftersom detta regn är ett mycket stort regn (61 mm) så får förutsättas att de generella
avrinningskoefficienterna inte är giltiga, eftersom hålrum i gröna ytor är vattenmättade.
För att ge en god marginal har avrinningskoefficienten satts till 1,0 vid beräkning av hela
delområdets utjämningsvolym.
Nedan är beskrivet dels åtgärder inom exploaterad fastighetsmark som utförs för ett mindre
regntillfälle (2 år/10 min), och dels de kompletterande åtgärder av en ”allmän anläggning” som
krävs för det dimensionerande regnet innan utsläpp från delområde.
Den allmänna anläggningens magasinsbehov kan, om det anses som lämpligt, få styras av
utbyggnadstakt inom respektive delområde.

Dagvattenbehandling inom exploaterade fastigheter
Dagvattenbehandling dimensioneras för ett nederbördstillfälle med 2 års statistisk
återkomsttid och 10 minuters varaktighet. Det motsvarar ca 10 mm regn. Utjämningsmagasin
utförs som normalt torra, med efterföljande flödesreglering och oljeavskiljning klass 1.
Tömningstid ska vara minst 12 timmar.
Med en antagen medelavrinningskoefficient av 0,75 (Halva ytan tak och halva ytan hårdgjord
köryta) blir den erforderliga utjämningsvolymen för detta regntillfälle 75 m3 per hektar
fastighetsyta.

Dagvattenbehandling allmän anläggning
Dagvattenbehandling dimensioneras för ett nederbördstillfälle med 10 års statistisk
återkomsttid. Det ger en avrunnen volym av totalt 400 m3 per hektar inom delområdet, vilket
motsvarar ca 61 mm regn.
Avrinningskoefficienten har för detta stora regn antagits till 1,0 eftersom de gröna ytorna inom
delområdet kommer att lämna ett stort bidrag till avrinningsvolymer, jämfört med det mindre
regn som används för beräkning av dagvattenbehandling inom fastighetsmark.
Den erforderliga utjämningsvolymen är alltså 400 m3/ha för hela delområdet, minskat med
den volym som fördröjs inom fastighetsmark (75 m3/ha).
Behovet av utjämningsvolym vid utlopp från delområde är alltså 400 ‐ 75 = 325 m3 per hektar
exploaterad fastighetsmark.
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Maximalt utflöde ska vara 1,7 l/s och hektar fastighetsyta.
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Utjämningsmagasin kan utförs som normalt torra men ur reningssynpunkt är det en fördel om
det också finns en permanent våt del.
Flödesreglering från utjämningsmagasinet ska vara 5,0 l/s och hektar vilket då ger en
tömningstid som överstiger 12 timmar.
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Med ovanstående förutsättningar fås följande flöden och utjämningsvolymer för de olika
delområdena.
Yta

Tillåtet utflöde

Total utjämningsvolym

(ha)

(l/s)

(m3)

Område A

28,9

145

11 500

Område B

12,1

60

4 800

Område C1

27,1

135

10 800

Område C2

24,4

122

9 800

Område D

5,0

25

2 000

Område E

23,6

118

9 400

Område F

13,8

70

5 500

Område G

8,9

45

3 600

Summa

143,8

720

57 500
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D ELOMRÅDEN
Område A
Är inte exploaterat ännu.
Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala
utjämningsvolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på
fastighetsmark och på allmän mark.
Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat
av delområdet.
Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.
Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av
sedimenterbara partiklar samt olja.

Område B
Är inte exploaterat ännu.
Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 60 l/s och att den totala
utjämningsvolymen ska vara 4 800 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på
fastighetsmark och på allmän mark.
Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.
Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av
sedimenterbara partiklar samt olja.

Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 135 l/s och att den totala
utjämningsvolymen ska vara 10 800 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på
fastighetsmark och på allmän mark.
Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat
av delområdet.
Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.
Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av
sedimenterbara partiklar samt olja.
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Område C1
Är inte exploaterat ännu men detaljplan finns (TPN 2011/108 Laga kraft 2014‐06‐03).
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Område C2
Är till en mindre del exploaterat, och för den övriga ännu inte exploaterade delen finns
detaljplan (TPN 2011/108 Laga kraft 2014‐06‐03).
Utjämningsmagasin med flödesreglering är dock utförd, se bilaga F.
Utjämningsmagasinet har en effektiv volym av 4 100 m3, och en flödesreglering som avbördar
maximalt 14 l/s.
Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 122 l/s och att den totala
utjämningsvolymen ska vara 9 800 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på
fastighetsmark och på allmän mark.
Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat
av delområdet.
Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.
Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av
sedimenterbara partiklar samt olja.

Område D
Är exploaterat.
Här finns ett utjämningsmagasin med en effektiv volym av ca 1 900 m3 och en flödesreglering
som avbördar maximalt 7 l/s (tillåtet 25 l/s). Se bilaga E. Det innebär att villkoren för detta
delområde får anses uppfyllda både vad gäller utjämningsvolym och flöde.
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Område E
Är delvis exploaterat, detaljplan finns (Dnr 1997 MBN 1752 214 Laga kraft 2001‐06‐27).
En damm är utförd vid utloppet ur området, men den saknar kontrollerad flödesreglering.
Dammens totala volym är ca 1 400 m3 men det går inte att avgöra hur stor den effektiva
utjämningsvolymen är, utan dammen fungerar närmast som en sedimenteringsvolym.
Erforderlig volym är 9 400 m3 och förhållandena behöver undersökas närmare för att klarlägga
hur beräknad volym ska kunna omhändertas.
Den befintliga utloppsanordningen kontrolleras med avseende på utförande och funktion, så
att ett maximalt flöde om 118 l/s kan säkerställas.
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Område F
Är inte exploaterat ännu.
Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 70 l/s och att den totala
utjämningsvolymen ska vara 6 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på
fastighetsmark och på allmän mark.
Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat
av delområdet.
Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.
Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av
sedimenterbara partiklar samt olja.

Område G
Området är helt exploaterat och ligger inom detaljplan (KS 2009/47, Laga kraft 2010‐12‐13).
Utjämningsvolymen är 155 m3 och det samlade utflödet till dike/kulvert är 12 l/s, vilket är
lägre än det tillåtna flödet 45 l/s.
Bräddning och skyfallsavrinning leds till nedlagt grustag på fastigheten och infiltrerar där.
Förhållandet bör undersökas närmare för att klarlägga om beräknade volymer (3 560 m3) kan
omhändertas.

Ö VRIGT

Även om trummans status är undersökt och dokumenterad av Trafikverket (oktober 2010), och
kapaciteten är betryggande, så är det viktigt att status hålls under regelbunden uppsikt och att
åtgärder vidtas innan trumman blir destabiliserad.
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Den befintliga dagvattentrumma som korsar stambanan mellan delområden E och G är kritisk
för att avvattning från de anslutna ca 412 ha ska fungera.

10
Page 99 of 180

F ÖRSLAG

TEXT TILL STYRANDE DOKUMENT

För det samlade dagvattnet från delområden

Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 10 års
statistisk återkomsttid.
Den totala utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3
per hektar.
För bestämning av den allmänna utjämningsvolymen inom del‐
området avräknas utjämningsvolymer inom exploaterad fastighet
enligt nedan.
Utloppet ur utjämningsmagasin ska ha en anordning som enkelt
kan stängas. Dammen fungerar då som katastrofbassäng om
utsläpp av miljöfarliga ämnen sker inom delområdet.

För dagvatten från fastighetsmark

Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 2 års
statistisk återkomsttid och 10 minuters varaktighet (10,0 mm).
Utjämningsvolymen inom fastigheten ska vara 75 m3/ha.
Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenter‐
bara föroreningar, samt fördröjas genom flödesutjämning så att
tömningstid av utjämningsvolymen överstiger 12 timmar.
Dagvattenflödet från fastigheten får vara maximalt 1,7 l/s,ha.
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Utloppet från utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av
föroreningar.
Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från
fastigheten. Undantag kan ges för fastigheter med ett mindre
antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det inte
finns skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan
förekomma.
Utjämningsmagasin utformas lämpligen så att sedimenterade
föroreningar kan avlägsnas utan stora svårigheter.
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S KYFALL
Höjdsättning av byggnaders FG‐nivå ska ske minst 50 cm över anslutande gator och med
marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller gata.
Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer.

F ÖRSLAG

STYRANDE TEXT I DETALJPLANER
Inom verksamhetsområde för dagvatten kommer en del av fördröjningen av dagvatten ske på
fastighetsmark, och den resterande delen på allmän mark av VA‐huvudmannen.
Inom fastighetsmark gäller då följande

Dagvattenbehandling ska utföras med en utjämningsvolym av
minst 75 kubikmeter per hektar fastighetsarea, och med ett
maximalt utflöde av 1,7 l/s och hektar fastighetsarea.
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// Mikael Melin VAP
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Bilaga G

Örebro 2021-03-01
U:\Va\20\20125\Projektering\03 Dokument\Beräkningsexempel
Bilaga G 20125.docx

Översiktlig dagvattenutredning TÄLLE, Hallsberg kommun

BERÄKNINGSEXEMPEL INOM DELOMRÅDE C1
Styrande parametrar är att utflödet från delområdet inte ska överstiga 135 l/s och att
utjämningsvolymen ska vara minst 10 800 m3.
Antag att hela ytan inom detaljplanegräns säljs som fastighetsmark, det är 139 800 m2
(14,0 hektar).

Dagvattenbehandling inom fastigheten
Styrande villkor är att anordna utjämningsvolym för 75 m3/ha med ett utflöde som
inte ska överstiga 1,70 l/s,ha.
För den aktuella ytan 14,0 ha blir utjämningsvolymen 14 x 75 m3 = 1 050 m3.
Utflödet ska inte överstiga 1,7 x 14,0 = 24 l/s, vilket ger en tömningstid som överstiger
12 timmar.
Fastighetsägaren skall alltså utföra en behandling av dagvatten enligt följande
 Utjämningsmagasin utförs med en effektiv volym av minst 1 050 m3.
 Flödet ur utjämningsmagasinet får inte överskrida 24 l/s.
 Rening av dagvattnet ska ske genom sedimentering av partiklar i utjämnings‐
magasinet samt genom oljeavskiljning klass I för dagvatten från trafikerade
ytor.
 Avstängningsanordning ska finnas på magasinets utgående ledning.

Allmän dagvattenanläggning
Utjämningsvolymen totalt vara 10 800 m3 inom delområdet. 1050 m3 utjämnas inom
fastighet, återstår 10 800 – 1 050 = 9 750 m3 att anordna innan dagvattnet lämnar
delområdet.
Utflödet ska flödesregleras till maximalt 135 l/s.
För den allmänna dagvattenbehandlingen gäller följande
 Utjämningsmagasin utförs med en effektiv volym av minst 9 750 m3.
 Flödet ur utjämningsmagasinet får inte överskrida 135 l/s.
 Avstängningsanordning ska finnas på magasinets utgående ledning.

// Mikael Melin VAP
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SAMMANFATTNING
Planområdet ”söder om Tälleleden” är beläget i västra delen av Hallsberg och ingår i ett område som
är utpekat som framtida område för industri i Hallsbergs kommuns översiktsplan. I inledningen av
planprocessen gjordes en undersökning om betydande miljöpåverkan för planförslaget, vilket visade
att planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för planförslaget tagits fram parallellt med upprättande av planhandlingarna.
Huvudalternativet som beskrivs i MKB:n utgörs av det samrådsförslag för detaljplan som redovisas i
plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta för ”Detaljplan för område söder om Tälleleden, del av
fastigheten Ulvsätter 2:4 mfl”. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och
industriverksamhet. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med närheten till
kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området, som är cirka 29 hektar stor,
kommer att förändras från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap till ett
industriområde. Nollalternativet i MKB:n innebär att ingen detaljplan antas för området och dagens
markanvändning fortgår.
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och avgränsningssamråd med Örebro läns
länsstyrelse har Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan:
•
•
•
•
•

Byggande på jordbruksmark
Arkeologi – behandlas i MKB:n under miljöaspekten Kulturmiljö
Dagvattenhantering – behandlas i MKB:n under miljöaspekten Vattenmiljö
Översvämningsrisk
Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg.

Byggande på jordbruksmark
Detaljplaneförslaget medför att 19 hektar jordbruksmark tas i anspråk och att jordbruksverksamheten
inom planområdet upphör. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande markanvändning i framtiden.
Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att marken inom planområdet inte
blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden.
Utredning av övriga tänkbara områden visar att aktuellt planområde bedöms vara den mest lämpliga
lokaliseringen eftersom området ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal
samt har nära anslutning till riksväg 50 och E20. Lokaliseringen innebär också att vägtrafik kan ta sig
till området utan att passera befintliga bostäder. Då områden för alternativ lokalisering också består av
jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att kunna utveckla Hallsberg hållbart behöver
byggande ske i strategiska lägen och aktuellt planområde bedöms vara ett sådant läge. Behovet av
denna typ av storskaliga verksamheter med direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård och
kombiterminal anses inte tillgodoses på annan plats. Planerad verksamhet bedöms medföra stor
negativ konsekvens avseende byggande på jordbruksmark.
Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på jordbruksmark
andelen produktiv jordbruksmark förändras inte och påverkas inte av fragmentering. Att ha tillgång till
jordbruksmark inom kommunen, och därmed förutsättningar för lokalproducerade råvaror, kan minska
klimatpåverkan och främja resurshushållning.
Kulturmiljö
Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för
kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser
avseende kulturmiljövärden.
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende aspekten kulturmiljö eftersom
värden inte förändras och kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.
Vattenmiljö
För ytvatten bedöms planförslaget medföra måttlig negativ konsekvens eftersom planen medför att
ytvattnets biologi och form påverkas samt att vattendragen fragmenteras.
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms innebära försumbar/ingen konsekvens gällande dagvatten
eftersom ändrad markanvändning medför att halten näringsämnen som vattnet för med sig ut från
området sannolikt kommer att minska och dagvattnet kommer fördröjas och renas i större utsträckning
mot idag.
Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår i nollalternativet, bedöms vattenmiljöerna i
de öppna dikena och djurlivet kring dessa, kunna påverkas i viss utsträckning av till exempel
besprutning och spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av
näringsämnen vilket kan medföra fortsatt belastning för recipienten. Nollalternativet innebär även att
de öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och att dikenas arter, artmångfald
och naturtypers utbredning inte påverkas. Nollalternativet bedöms totalt sett medföra försumbar/ingen
konsekvens avseende ytvatten.
Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att
dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.
Översvämningsrisk
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten. Dagvatten
tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på nedströms liggande
områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens gällande aspekten.
Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk för
översvämningar finns vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i
marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att grödor
förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ.
Riksintresse för kommunikationer
Inom, samt i nära anslutning till planområdet, finnas flera riksintressen för kommunikation. Varken
planförslaget och nollalternativen bedöms försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av närliggande
riksintressen för kommunikation.
Sammanfattad bedömning
Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några aspekter medföra negativa
konsekvenser, främst ur det lokala perspektivet. Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder
och en anpassning av anläggningarna och dess skyddsområden är således av största vikt för att
minska den negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa av dem fastslås och
säkerställs på plankartan bedöms många av de negativa konsekvenserna minimeras eller helt
elimineras. Ett exempel är detaljplanens höjdsättning av byggnader vilket minskar risken för skador vid
kraftiga skyfall. I det fortsatt arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna
vattenytor som kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen.
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1

INLEDNING

1.1

UPPDRAGET

Hallsbergs kommun arbetar med att detaljplanelägga området mellan Tälleleden och det nya
järnvägsområdet (dubbelspår Hallsberg- Stenkumla). Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett
område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde
kommer erbjuda industriföretag tomter med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård,
riksväg 50 och E20.
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Hallsbergs kommun arbetat fram föreliggande
miljökonsekvensbeskrivning, fortsättningsvis förkortad MKB. MKB:n är en del av den miljöbedömning
som görs för detaljplanen avseende ”Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 med flera” i
Hallsbergs kommun. Arbetet med miljöbedömningen och att ta fram MKB-dokumentet har skett
integrerat med planarbetet.

1.2

SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

När en kommun upprättar en plan som krävs enligt lag eller annan författning ska det göras en
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Bestämmelserna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns i
miljöbalkens 6:e kapitel.
Hallsbergs kommun har upprättat en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5§
miljöbalken och samrått denna med Örebro läns länsstyrelse under januari 2021. Länsstyrelsen
instämmer i kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen kan komma att medföra
betydande påverkan enligt 6 kap. 7§ miljöbalken utifrån att området ska planläggas som ett nytt
och relativt stort industriområde. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och 4 kap.
34 § PBL ska därför upprättas.
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och samråd med Örebro läns länsstyrelse har
Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande miljöpåverkan:
•
•
•
•
•

Byggande på jordbruksmark
Arkeologi
Dagvattenhantering
Översvämningsrisk
Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg.

Eftersom genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en MKB
upprättas enligt PBL 4 kap 34 §. MKB:n ska redovisa miljöeffekterna av planförslaget.
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2

METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

2.1

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING OCH DESS SYFTE

Att genomföra en strategisk miljöbedömning innebär att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen.
Under processen ska en miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram (miljöbalken 6 kap. 11 §).
Det främsta syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar
utveckling främjas, det vill säga inte enbart att beskriva konsekvenserna av planens genomförande.
De metoder som används för miljöbedömningen bör således väljas både med utgångspunkt att kunna
identifiera och värdera planens betydande miljöpåverkan och med avsikt att utröna vilka miljöaspekter
som, och på vilket sätt dessa, bör integreras i planen för att en hållbar utveckling ska främjas.
I samband med planer och program skiljer man vanligen på begreppen miljö(konsekvens)bedömning
och MKB. Med begreppet MKB menas endast dokumentet, medan begreppet
miljökonsekvensbedömning avser hela processen, inklusive samråd och att upprätta ett MKBdokument. Utöver att miljökonsekvensdömningen ska bidra till att planen miljöanpassas syftar
processen också till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet
att påverka planens innehåll och utformning.

2.2

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

Enligt PBL 4 kap 34 § skall en MKB upprättas om detaljplanen medger en användning av mark,
byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller
hushållningen med naturresurser. Om en MKB skall upprättas, skall kraven i 6 kap 12 och 13 §§
miljöbalken tillgodoses.
Myndigheten eller kommunen ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en MKB
ska avgränsas, genom ett så kallat avgränsningssamråd (6 kap. 9–10 §§ miljöbalken). MKB:n ska
redovisa den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma till följd av detaljplanens
genomförande. För att bedöma miljökonsekvenserna, jämförs de med ett nollalternativ som beskriver
den troliga utvecklingen på platsen om planförslaget inte skulle genomföras.
MKB:n ska tillsammans med planförslaget ställas ut på samråd för att det ska finnas tillfälle att ge
synpunkter på MKB:n och planförslaget (6 kap. 9 § miljöbalken).
Vid beslutet om att anta en plan ska hänsyn tas till MKB:n och inkomna synpunkter (6 kap. 9 §
miljöbalken). Efter processens slut och när detaljplanen antas, vidtar uppföljning och eventuell
övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen kan antas ge upphov till (6 kap. 19 §
miljöbalken).

2.3

BEDÖMNINGSMETODIK

Med bedömningsmetodik menas det tillvägagångssätt som används för att identifiera, beskriva och
bedöma projektets konsekvenser på människor och miljö. I MKB:n används begreppen påverkan,
effekt och konsekvens. Dessa och andra begrepp som förekommer i MKB:n redogörs för i faktaruta
nedan.
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Begrepp som används i aktuell MKB
Påverkan
Påverkan är den fysiska förändring som projektet orsakar, exempelvis att en viss markareal tas i
anspråk, att en väg eller verksamhet alstrar oönskat ljud eller genererar utsläpp av
växthusgaser.
Effekt
Effekt är förändringen i miljövärden som påverkan medför, exempelvis förändrad landskapsbild,
förlust av värdefulla naturmiljöer, högre omgivningsbuller eller klimatförändringar.
Konsekvens
Konsekvens är effektens/effekternas betydelse för olika intressen, exempelvis upplevelsen av
landskapet, den biologiska mångfalden i området, att boendemiljön i området försämras eller
ökad risk för översvämningar.
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Med skyddsåtgärder och försiktighetsmått avses åtgärder som vidtas för att förebygga eller
minimera negativa miljöeffekter. Det kan till exempel vara att sätta upp bullerskydd eller att
vägtrummor anläggs så att de inte utgör vandringshinder för vattenlevande djur. Skyddsåtgärder kan fastställas i detaljplanens plankarta. Andra skyddsåtgärder och försiktighetsmått
arbetas in i projektet i senare skeden, exempelvis försiktighetsmått för byggskedet. För aktuell
detaljplan har skyddsåtgärder gällande förbud mot källare och minsta höjd på golvnivå
föreslagits att fastställas.
Direkta och indirekta effekter
Direkta effekter till följd av projektet kan vara till exempel markintrång eller grumling av
vattendrag. Indirekta effekter är följdeffekter till direkta effekter eller effekter som uppstår på
grund av att projektet är en utlösande faktor till andra projekt eller händelser. En direkt effekt
av en ny väg kan till exempel vara att åtkomsten till jordbruksmark försvåras, vilket leder till
förändrat bruk av marken. Indirekta effekter av detta kan vara att livsmiljön för växt- och
djurarter förändras eller att landskapet upplevs annorlunda.
Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen i området som förväntas uppstå om
planförslaget inte genomförs.

Identifiering, beskrivning och bedömning av effekter och konsekvenser görs med hänsyn till relevanta
bedömningsgrunder. De skiljer sig åt för olika miljöaspekter, men utgörs av bland annat lagkrav,
vedertagna normer, riktvärden och skyddsbestämmelser.
Vid bedömningarna av miljökonsekvenserna används nulägets miljötillstånd som referens.
Konsekvenserna värderas efter vilken betydelse de har för olika intressen enligt skala i Tabell 1.
Värderingen görs genom en sammanvägning av intressets värde och känslighet i relation till
omfattningen av påverkan, se Tabell 2. Konsekvensbedömningarna åtföljs alltid av beskrivande texter
med motiveringar till bedömningarna. I bedömningarna vägs också inarbetade och föreslagna
skyddsåtgärder och försiktighetsmått in.
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Tabell 1. Generell skala för värdering av miljökonsekvenser i relation till nuläget.
Positiv konsekvens

Detaljplanen medför en förbättring för människors hälsa och/eller miljö och
bidrar till uppfyllelse av miljömål.

Ingen/försumbar
konsekvens

Detaljplanen medför inte någon effekt, varken positiv eller negativ, på
miljökvaliteten/miljövärdet.

Liten negativ
konsekvens

Detaljplanen medför en negativ påverkan av liten omfattning som inte medför
någon betydande försämring eller skada på miljökvalieten/miljövärdet. Det kan
också vara en påverkan på ett vanligt förekommande värde eller en påverkan
inom gällande regelverk och gränsvärden.

Måttlig negativ
konsekvens

Detaljplanen medför en negativ påverkan av måttlig omfattning som medför en
försämring av eller skada på miljökvaliteten/miljövärdet. Det kan också vara
påverkan på ett vanligt förekommande men känsligt värde.

Stor negativ
konsekvens

Detaljplanen medför en negativ påverkan av stor omfattning som medför en
markant försämring av eller skada på miljökvaliteten/miljövärdet. Det kan också
vara påverkan på ett unikt värde.

Tabell 2. Konsekvenserna värderas utifrån påverkans omfattning och intressets värde eller känslighet.
Påverkan

Intressets värde
Litet/lågt värde

Måttligt värde

Stort/högt värde

Positiv påverkan

Positiv konsekvens

Positiv konsekvens

Positiv konsekvens

Ingen/försumbar påverkan

Ingen/försumbar
konsekvens

Ingen/försumbar
konsekvens

Ingen/försumbar
konsekvens

Liten påverkan

Liten konsekvens

Liten-måttlig konsekvens

Måttlig konsekvens

Måttlig påverkan

Liten-måttlig konsekvens

Måttlig konsekvens

Måttlig-stor konsekvens

Stor påverkan

Måttlig konsekvens

Måttlig-stor konsekvens

Stor konsekvens

2.4

BEDÖMNINGSGRUNDER

För att beskriva och värdera de förändringar som ett genomförande av planen kan medföra används
olika juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk. Dessa kallas med en
gemensam term för bedömningsgrunder.
Bedömningsgrunder kan vara av såväl övergripande som specifik karaktär. Övergripande
bedömningsgrunder används främst för att bedöma om planen främjar en långsiktigt hållbar utveckling
och om planen tar tillräcklig miljöhänsyn.
Den andra typen av bedömningsgrunder är mer specifika till sin karaktär och är relaterade till en viss
miljöaspekt. Dessa utgörs bland annat av olika normer, preciserade mål, riktvärden och
myndighetsrekommendationer. Specifika bedömningsgrunder används för att mer precist identifiera
och värdera planens betydande miljöpåverkan. De bedömningsgrunder som använts vid
bedömningarna redovisas under respektive sakområde i kapitlet ”6 Beskrivning och bedömning av
betydande miljöpåverkan”.
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2.5

OSÄKERHETER

MKB-arbetet har genomförts enligt gällande praxis och lagstiftning. MKB:n genomförs utifrån
bedömningar om en framtida situation. En stor osäkerhet är hur samhället utvecklas framöver.
Ytterligare en stor osäkerhet som påverkar bedömningar om risker inom planområdet är att det i
dagsläget är oklart vilka verksamheter som väljer att etablera sig inom området.
Det är alltid osäkert om all information som behövs för en korrekt bedömning har varit tillgänglig. Till
exempel har ingen Naturvärdesinventering för planområdet gjorts vilket medför en viss osäkerhet kring
naturmässiga värden inom området.
Det är i dagsläget osäkert hur jordbruksmark strax intill planområdet kan komma att påverkas av
planens genomförande. Till exempel om det finns risk att det uppstå ytor som på grund av planen blir
för små/smala för ett rationellt jordbruk, ur såväl ekonomisk som teknisk synpunkt.
Bedömningar i aktuell MKB har gjorts på ej färdigställda handlingar (plankarta och planbeskrivning).
Bedömningar av framtida miljökonsekvenser är alltid behäftade med en viss osäkerhet. Hur stor denna
är varierar mellan olika aspekter och ökar med tidsperspektivet.
Bedömningarna i MKB riskerar att bli subjektiva även om flera olika personer har läst dokumentet och
haft synpunkter på text och innehåll.
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3

AVGRÄSNING

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
1.
2.
3.
4.

bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder,
5. allmänhetens intresse.
Det är enbart de aspekter som kan antas innebära en betydande miljöpåverkan som ingår i
miljöbedömningen av den aktuella planen. Miljökonsekvensbedömningen baseras i huvudsak på
förslaget till plankarta, planbeskrivningen samt de utredningar som tagits fram som underlag till
detaljplanen. Det förslag till avgränsning som gjorts avseende omfattning och detaljeringsgrad
redovisas nedan.

3.1

TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING

Tidshorisonten i denna MKB är satt till år 2030. Vid denna tidpunkt förväntas planförslaget ha
genomförts, det vill säga vid denna tidpunkt förväntas detaljplanens föreslagna verksamheter och
infrastruktur vara fullt utbyggda.

3.2

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Utredningsområdet för miljökonsekvensbeskrivningen sammanfaller med gränsen för planområdet.
Förändrad markanvändning inom avgränsningen kan dock medföra konsekvenser även för
omkringliggande områden. Därmed kommer konsekvenser avseende till exempel dagvatten och
riksintresse för kommunikationer att hanteras i ett större område.

3.3

AVGRÄSNING AV MILJÖASPEKTER

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan som
kan antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar
och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”. Hänsyn ska också tas
till det som anges i 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken vilket rör miljökonsekvensbeskrivningar för
verksamheter och åtgärder.
Hallsbergs kommun har i undersökningen om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5§ miljöbalken
konstaterat att följande aspekter bör utredas vidare i MKB:n:
•
•
•
•
•

Byggande på jordbruksmark – beskrivs i kapitel 7.1.
Arkeologi – beskrivs i kapitel 7.2 Kulturmiljö.
Dagvattenhantering – beskrivs i kapitel 7.3 Vattenmiljö
Översvämningsrisk – beskrivs i kapitel 7.4.
Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg – beskrivs i kapitel 7.5.
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4

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING

4.1

BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET

Aktuellt planområdet är beläget i västra delen av Hallsberg, söder om Tälleleden och är cirka 29 ha
stort. Planområdet begränsas i norr av Tälleleden, i öster av kombiterminalen, i söder av det nya
järnvägsområdet och i väster av kommungränsen mot Kumla kommun, se Figur 1.

Figur 1. Aktuellt planområde är markerat i rött (Hallsbergs kommun 2021a).

Tälleleden (se Figur 2) som ligger norr om planområdet binder samman befintliga och planerade
industriområden med riksväg 50 och E20. Vägen är statlig med Trafikverket som väghållare. I
anslutning till infarten till planområdet är det en cirkulationsplats. Öster om planområdet ligger gatan
Hallsbergsterminalen som är en enskild väg.

Figur 2. Tälleleden. Foto taget österut. Planområdet på höger sida om Tälleleden.
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Planområdets areal är cirka 29 ha och består till största delen, cirka 19 ha, av jordbruksmark, se Figur
3.

Figur 3. Foto över del av jordbruksmark i aktuellt planområde.

Den östra delen av planområdet består av skogsmark med framför allt lövträd och sly, se Figur 4.

Figur 4. Foto över del av skogsmark i aktuellt planområde.
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Vid planområdets sydöstra del ligger Vattenfalls fördelningsstation, se Figur 5.

Figur 5. Vattenfalls fördelningsstation.

4.2

PLANFÖRHÅLLANDEN, ANGRÄNSANDE PLANERING OCH
VERKSAMHETER

4.2.1

Översiktsplan

I översiktsplanen för Hallsberg kommun, som antogs i november år 2016, är planområdet redovisat
som ett utbyggnadsområde för infrastruktur, se Figur 6. I översiktsplanen står det för området ”Kopplat
till järnvägen ska finnas möjlighet att utveckla verksamheter som är oberoende av eller har nytta av
denna infrastruktur. Det kan röra sig om godshantering, logistik, fordonservice med mera. Vissa av
verksamheterna kan vara störande för omgivningen.”
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Figur 6. Kartan visar översiktsplanen, gul gräns är planområdet (Hallsbergs kommun 2021a).

4.2.2

Detaljplaner

Största delen av planområdet är inte tidigare planlagt. En liten del av det östra planområdet, vägen
Hallsbergsterminalen, är planlagd och omfattas av detaljplan 1861-P10. Mark norr och öster om
aktuellt planområde är planlagt sedan tidigare, se Figur 7 nedan.

Figur 7. Kartan som visar angränsande detaljplaner, röd gräns är planområde (Hallsbergs kommun 2021a).

En eventuell vidare utveckling av industriområdet skulle med stor sannolikhet fortsätta västerut in i
Kumla kommun.
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4.2.3

Angränsande planering

Järnvägsplan Hallsberg – Stenkumla
Trafikverket har upprättat en järnvägsplan för dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla, som är en
del av sträckan Hallsberg – Degerön. Järnvägsplanen skickades in för fastställelse i december år
2020. Beräknad byggstart är år 2023 och byggnationen beräknas pågå fram till år 2029.
Den befintliga enkelspåriga järnvägen kommer rivas och ersättas med ett 13 kilometer långt
dubbelspår i ny sträckning. Projektet omfattar en cirka 2,4 kilometer lång bergtunnel med separata
tunnelrör för dubbelspåret, ett tiotal järnvägsbroar som bland annat korsar riksväg 50, Västra
stambanan och Bladsjön. Både Hallsbergsvägen och Karintorpsvägen kommer att behöva byggas om
så att de korsar dubbelspåret planskilt. I projektet ingår också en förlängning samt ombyggnad av
infartsbangården i Hallsberg. Järnvägsplanens genomförande medför att ett antal luftburna
kraftledningar behöver flyttas. En del av dessa kraftledningar går inom aktuellt detaljplaneområde.
Detaljplanegränsen för aktuell detaljplan kommer gå i järnvägsplanegränsen.
Överföringsledningar Östansjö – Hallsberg
Det pågår ett arbete med projektering av överföringsledningar mellan Östansjö och Hallsberg. Inom
projektet har befintliga ledningar inom området identifierats. Dessa planeras att tas bort. De nya
överföringsledningarna för vatten- och avlopp ska anläggas i den norra delen av planområdet (inom
markanvändningen naturområde). En servis-anslutning för detaljplaneområdet har föreslagits i den
sydöstra delen av planområdet, se Figur 8. Dragningen ska inte ses som preliminär utan utgör endast
ett förlag.

Figur 8. Förprojekterade överföringsledningar inom planområdet för förstudienivå. (WSP 2021)
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4.3

LAGSKYDDADE OMRÅDEN

4.3.1

Riksintresse

Områden som är av riksintresse för att de är särskilt lämpade för anläggningar för kommunikation ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Hallsbergs kommun har, i undersökning om betydande miljöpåverkan, konstaterat att påverkan på
riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg, bedöms vara betydande. Därför beskrivs
förutsättningar och påverkan på riksintresse för kommunikation mer ingående i kapitel 6.5
(riksintresse).
Tälleleden/väg 629, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. Tälleleden/väg
629 ansluter i väster till riksväg 50 som är utpekat som riksintresse för väg.
Söder om planområdet löper delar av Godsstråket genom Bergslagen med knutpunkten Hallsbergs
rangerbangård samt järnväg mellan Hallsberg – Östansjö och Hallsberg – Skymossen, dessa är
utpekade som riksintressen för järnväg.

4.3.2

Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa vattendrag. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt bevara goda
livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från
strandlinjen. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken.
7 kap. 15 § miljöbalken anger att Inom ett strandskyddsområde får inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha
fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).
Öst och nordöst om planområdet finns två dagvattendammar som omfattas av det generella
strandskyddet enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Mindre delar av planområdet ligger närmare än 100
meter från dessa dammar och denna yta omfattas därmed av strandskyddet, se Figur 8 nedan.
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Figur 9. Områden som omfattas av strandskydd, markerat i blått. (Länsstyrelsen, 2021a)

4.3.3

Biotopskydd

Det finns sju olika biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet enligt 5
§ förordningen om områdesskydd. Dessa biotoper har skyddats eftersom de utgör viktiga livsmiljöer,
tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter, men har minskat starkt till följd av
rationaliserad markanvändning. Skyddsbestämmelserna innebär att man inom ett biotopskyddat
område inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns
särskilda skäl kan dispens från förbudet fås från länsstyrelsen.
Följande biotoper är förtecknade i bilaga 1 till förordningen om områdesskydd, och är generellt
skyddade i hela landet:
•
•
•
•
•
•
•

Allé
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
Odlingsröse i jordbruksmark
Pilevall
Småvatten och våtmark i jordbruksmark
Stenmur i jordbruksmark
Åkerholme
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Enligt bilaga 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår följande
definition av småvatten och våtmark i jordbruksmark: ”Ett småvatten eller en våtmark med en areal av
högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en
fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken,
dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element
som öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för
bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.”
Biotopskyddsbestämmelserna för småvatten i jordbruksmark, bör enligt Naturvårdsverket (2012) i
normalfallet omfattas även när biotopen är belägen i gränsen mellan jordbruksmark och annat
markslag (till exempel skogsmark, tomtmark eller väg). Till exempel om ett dike eller en bäck löper
längs gränsen mellan skogs- och jordbruksmark, eller i gränsen mellan väg eller tomtmark och
jordbruksmark. När den ena sidan av sådana linjära biotoper gränsar till jordbruksmark (åker eller
betesmark), omfattas biotopen alltså av biotopskyddsbestämmelserna.
I Naturvårdsverket (2012) framgår också att vägdiken som inte har sitt ursprung i ett befintligt
vattendrag utan har nyanlagts med syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens
funktion och beständighet, utgör en del av väganläggningen och bör därmed inte omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.
Enligt bilaga 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår följande
definition av åkerholme: ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som
omges av åkermark eller kultiverad betesmark.”
Inom planområdet finns flera diken i jordbruksmark samt en åkerholme. I Figur 10 nedan är dikena
markerade med blåa linjer och numrerade med A-G. Åkerholmen är markerad med siffran 1. Lila linjer
avser kommungräns.

Figur 10. Illustration över diken i jordbruksmark (markerade med blåa linjer och numrerade med A-G) samt åkerholme
(markerad med siffran 1). Lila linjer avser kommungräns.
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Nedan följer en kort beskrivning över respektive dike och en bedömning av om diket omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna eller ej.
Dike A - Cirka 450 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket.
På ortofoto från år 1975 finns det inget dike vid platsen för dike A. Detta tyder på att dike A anlades
i samband med att Tälleleden byggdes i syfte att avvattna vägen. Diket bedöms därmed inte
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 11. Foto över dike A

Figur 12. Foto över dike A

Figur 13. Ortofoto från år 1975 över planområdet.
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Dike B - Cirka 100 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 14. Foto över dike B.

Figur 15. Foto över dike B.

Dike C - Cirka 430 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 16. Foto över dike C.

Figur 17. Foto över dike C.
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Dike D - Cirka 340 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 18. Foto över dike D.

Figur 19. Foto över dike D.

Dike E - Cirka 85 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 20. Foto över dike E.

Figur 21. Foto över dike E.
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Dike F - Cirka 130 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket.
Diket bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 22. Foto över dike F.

Dike G - Löper i kommungräns mellan Hallsberg och Kumla kommun, cirka 220 meter långt.
Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.

Figur 23. Foto över dike E.

Figur 24. Foto över dike E.
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En trädbevuxen åkerholme ligger mitt i planområdet, se Figur 25 nedan.

Figur 25. Foto över trädbevuxen åkerholme mitt i planområdet.

4.3.4

Fornlämningar

En fornlämning är enligt kulturmiljölagen en lämning efter människors verksamhet under forna tider,
vilken har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. En fornlämning ska
också ha tillkommit före år 1850. Fornlämningar är skyddade enligt andra kapitlet i kulturmiljölagen.
Skyddet är automatiskt enligt lagen, vilket innebär att det inte krävs något myndighetsbeslut för att en
fornlämning ska vara skyddad. En nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd. Alla åtgärder som
innebär övertäckande, grävning, flytt eller annan ändring av fornlämningen kräver tillståndsprövning.
Prövningen görs av länsstyrelsen.
Enligt riksantikvarieämbetets ”Fornsök” finns inga kända fornlämningar inom det aktuella området.
Hallsbergs kommun har, i undersökning om betydande miljöpåverkan, bedömt att påverkan på
arkeologi, riskerar att vara betydande. En särskild arkeologisk utredning tas därför fram och ligger till
grund för kapitel 6.2 där förutsättningar och påverkan på kulturmiljö beskrivs mer ingående.
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5

DETALJPLANEFÖRSLAG

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om
Tälleleden, se Figur 26. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med närhet
till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området kommer att förändras från
ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap till ett industriområde.

Figur 26 Plankarta för detaljplan ” Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl”

Infarten till planområdet kommer att ske från gatan Hallsbergsterminalen. Vägen Hallsbergsterminalen
är planlagd som kvartersgata. En grind föreslås sättas i höjd med infarten till Logent. De som
använder vägen för att nå sina verksamheter (Logent, Vattenfall, EON, Trafikverket, Hallsbergs
kommun) kommer fortsatt att kunna använda vägen. I samband med byggnation av de nya
järnvägsspåren kommer Trafikverket att anlägga en räddningsväg söder om planområdet.
Detaljplanen redovisar byggrättigheter för uppförande av terminal,‐ lager‐ och industribyggnader till en
högsta höjd av 32,0 meter. Denna höjd är funktionell vid utbyggnad av höglager. Hela Vattenfalls
fastighet Lilla Älberg 3:1, med befintliga byggnader är i detaljplanen utpekad som E‐område (teknisk
anläggning). Även fastigheten Stora Älberg 2:2, där Trafikverket har en omfördelningsstation är
utpekad som E‐område (teknisk anläggning).

Page 134 of 180

För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16

6

ALTERNATIV

6.1

NOLLALTERNATIV

En strategisk miljöbedömning ska enligt 6 kap. 35 § miljöbalken ”uppgifter om rådande
miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena
förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas.”
Syftet med nollalternativet är att fungera som en referensram för att underlätta jämförelser med andra
alternativ. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan ska beskriva en trolig framtida
utveckling om den planerade åtgärden inte genomförs. Utbyggnadsalternativet och nollalternativet ska
jämföras för samma tidshorisont.
Då större delen av aktuellt planområdet ej är planlagt begränsar det utvecklingsmöjligheterna för
området, vilket talar för att jordbruk även fortsättningsvis kommer att bedrivas inom större delen av
området.
Eftersom Trafikverket planerar att påbörja byggnation av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla
under år 2023 innebär nollalternativet att dagens enkelspåriga järnväg söder om planområdet är riven
och ersatt med dubbelspår samt att luftburna kraftledningar inom planområdet är flyttade.
I aktuell MKB används nollalternativet som jämförelsealternativ vid bedömning av påverkan och
konsekvens av utbyggnation av planområdet.

6.2

RIMLIGA ALTERNATIV

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av
rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd.
För att utreda om det finns alternativ lokalisering som är mer lämplig har Hallsbergs kommun haft som
utgångspunkt att jämföra planområdet med andra områden utpekade för verksamheter i gällande
översiktsplan. Verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnväg och i övrigt till god
infrastruktur så som närhet till större riks- och europavägar. I Planbeskrivningen (Hallsbergs kommun
2021a) anges att följande områden som har pekats ut som utvecklingsområden i översiktsplanen har
studerats som alternativa lokaliseringar:
•

Område 22 Lilla Älberg:
Området ligger söder om järnvägen och största delen av området består av jordbruksmark.
Området är utpekat för verksamheter som är direkt knutna till järnvägen. Det finns redan
planuppdrag på att upprätta detaljplan för verksamheter inom detta område. Kommunalt VA
finns men det finns inget VA‐verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg
finns dock. En kraftledning skär genom området.

•

Område 11: Järsjö – Rala:
Området ligger öster om Samzeliigatan. Området är för litet för den typ av verksamhet som
det planeras för i det aktuella planområdet. Stor del av området är exploaterat, resterande
mark består till största delen av brukningsvärd jordbruksmark. Kommunalt VA och VA‐
verksamhetsområde finns. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg finns. Det föreligger
översvämningsrisk inom området.

•

Område 12: Längs Samzeliigatans
Området ligger vid infart till tätorten och består till största delen av brukningsvärd
jordbruksmark. Kommunalt VA finns i viss mån och en liten del av området ligger inom VA‐
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verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg finns. Det föreligger
översvämningsrisk inom området.

Figur 27. Illustration över utvecklingsområden enligt Hallsbergs kommuns översiktsplan (Hallsberg 2021a).
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7

BESKRIVNING OCH BEDÖMNING AV
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

I följande kapitel beskrivs förutsättningarna för detaljplaneområdet samt detaljplaneförslagets
miljökonsekvenser. För varje miljöaspekt beskrivs följande:
•
•
•
•

Bedömningsgrunder
Förutsättningar
Påverkan och effekter
Skyddsåtgärder

En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket är beskrivet i kapitel 5.2.
Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och
påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens,
försumbar/ingen konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ
konsekvens, se kapitel 2.3.
Detaljplanens konsekvenser utgår från att maximal byggrätt utnyttjas. Där negativa konsekvenser
bedöms uppstå föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra konsekvenserna.

7.1

BYGGANDE PÅ JORDBRUKSMARK

Jordbruk är en näring av nationell betydelse. Miljöbalken förordar en mycket restriktiv
hållning till att upplåta jordbruksmark för exploatering. Jordbruksmarken är en resurs att
förvalta och får endast bebyggas i undantagsfall. Att ta jordbruksmark i anspråk för
exploatering är i princip oåterkalleligt eftersom det innebär stora ingrepp i jordmånen.
Jordbrukslandskapen rymmer även andra värden i form av ett levande kulturlandskap,
arbetstillfällen, energiproduktion och värdefulla biotoper.

7.1.1

Bedömningsgrunder

Jordbruk är en näring av nationell betydelse och jordbruksmarken är en unik och icke förnyelsebar
resurs som är nödvändig för vår överlevnad Jordbrukslandskapen rymmer även andra värden i form
av ett levande kulturlandskap, arbetstillfällen, energiproduktion och värdefulla biotoper. Att ta
jordbruksmark i anspråk för exploatering är i princip oåterkalleligt eftersom det innebär stora ingrepp i
jordmånen.
Jordbruksmark får endast bebyggas i undantagsfall. Värdet av marken är därför absolut och ska aldrig
viktas mot värdet av en exploatering. Exploatering av jordbruksmarken ska utgöra ett väsentligt
samhällsintresse. För att en exploatering av jordbruksmark ska följa den hänsyn som anges i
lagstiftningen måste exploateringen bidra till strukturer som skapar långsiktig samhällsnytta. Långsiktig
samhällsnytta skapas genom att planläggningen stärker de allmänna intressen som anges i plan och
bygglagens 2 kapitel 2-4 §§.
Om jordbruksmark ska exploateras får det ske först efter noga överväganden kring jordbruksmarkens
brukningsvärde, en bedömning om det är ett väsentligt samhällsintresse som marken ska tas i
anspråk för och om att det går att lokalisera detta väsentliga samhällsintresse på någon annan mark.
Hänsyn skall även tas till jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets
kulturmiljövärden.
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I regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser med mera
definieras ”Väsentligt samhällsintresse” enligt följande: ”Sådana samhällsintressen kan vara t. ex.
bostadsförsörjningsbehovet. intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa
viktiga rekreationsintressen.”
I Tabell 3 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende byggande på
jordbruksmark för aktuell MKB.
Tabell 3. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende byggande på jordbruksmark.

•

Ökad areal produktiv jordbruksmark.

•

Minskad fragmentering.

•

Tidigare improduktiv mark omförs till produktiv mark.

Försumbar/ingen
konsekvens

•

Andelen produktiv jordbrukmark förändras inte.

•

Påverkas inte genom fragmentering.

Liten negativ
konsekvens

•

Produktiv jordbruksmark minskar i begränsad omfattning.

•

Viss fragmentering av makren uppstår.

Måttlig negativ
konsekvens

•

Produktiv jordbruksmark minskar i stor omfattning.

•

Brukande av marken försvåras till följd av fragmentering.

Stor negativ konsekvens

•

Betydande arealer produktiv jordbruksmark tas i anspråk.

•

Brukandet av marken försvåras avsevärt till följd av fragmentering så att
ekonomiskt lönsamt jordbruk inte kan bedrivas.

Positiv konsekvens

7.1.2

Förutsättningar

Hallsbergs kommun växer och behovet av byggbar mark för såväl bostäder och verksamheter är stort.
Som ett led i att tillgodose det ökande behovet av byggbar mark har kommunen gjort en utredning och
tittat på möjligheterna att bygga på jordbruksmark. I den utredning som gjorts (Hallsbergs kommun
2021a) har kommunen utrett frågorna;
•

Är jordbruksmarken brukningsvärd?

•

Är det som ska byggas eller anläggas av väsentligt samhällsintresse

•

Finns den en alternativ lokalisering?

En sammanfattning av utredningen presenteras nedan.
Brukningsvärd jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s158). Marken inom aktuellt
planområde består till största delen (cirka 19 ha) av jordbruksmark, se Figur 28. Marken inom
planområdet anses vara brukningsvärd eftersom den är utarrenderad och brukas aktivt. Fastigheten är
även taxerad som lantbruksfastighet.
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Figur 28. Jordbruksmark inom och i anslutning till planområdet. (Hallsberg, 2021a)

Väsentligt samhällsintresse
För att kunna räknas som ett väsenligt samhällsintresse bör exploteringen stödja en långsitktig hållbar
utveckling. För att kunna bedömna om den tänkta förändringen är ett väsentligt samhällsintresse
måste förändringen omfattning och dess geografiska och politiska betydelse väderas.
Enligt kommunens överskitsplan, antagen november år 2016, bör ianspråktagandet av högproduktiv
jordbruksmark för bebyggelse generellt undvikas men i tätorternas randområden kan ianspråktagande
vara nödvändigt för att skapa rationell och genomförbar utveckling för bostäder och verksamheter.
Placeringen av verksamhetsetablering i anslutning till Hallsbergs rengerbangård, kombiterminal,
riksväg och E20 är en förutsättning för etablering inom området. Verksamhetsområdet anses vara av
väsenligt samhällsintresse eftersom det möjliggör företagsetableringar vilka kommer att generera
arbetstillfällen och ge service i ett stragegiskt viktigt läge. Hallsberg kommun skriver i utredningen att
planlägga verksamhetsområdet kan vara av både lokalt, regionalt och nationellt intresse eftersom det
inom området kan komma att bli verksamheter som importerar gods på järnväg från hela Europa.
Etableringen bidrar även till en långsiktig hållbar utveckling då mycket av transporten till och från
området kan gå på järnväg istället för på väg.
Alternativ lokalisering
För att utreda om det finns alternativa lokaliseringar som är mer lämplig har Hallsbergs kommun haft
som utgångspunkt att jämföra planområdet med andra utpekade områden för verksamheter i gällande
översiktsplan. Verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnvägen och i övrigt till god
infrastruktur så som närhet till större riks‐ och europavägar. I kapitel 4.2.3 beskrivs de områden som
Hallsbergs kommun har studerat som alternativa lokaliseringar.

7.1.3

Påverkan och effekt

Nollalternativ
I nollalternativet fortsätter dagens markanvändning. Åkermarken fortsätter brukas vilket kan vara
positivt ur ett klimatperspektiv. Att ha tillgång till jordbruksmark inom kommunen, och därmed
förutsättningar för lokalproducerade råvaror, kan minska klimatpåverkan och främja resurshushållning.
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på jordbruksmark
eftersom andelen produktiv jordbruksmark inte förändras och inte påverkas av fragmentering.
Planförslag
Planförslaget kommer att medföra att jordbruksverksamheten inom planområdet kommer upphöra. 19
hektar jordbruksmark kommer att ianspråktas, ytterligare ytor kan komma att påverkas indirekt.
Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att marken inom planområdet inte
blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden. Påverkan på marken kan innebära att den inte kan
återställas om behov av industri här inte längre skulle finnas.
Genomförandet av planen kan indirekt komma att påverka möjligheten att bruka kvarvarande
jordbruksmark strax söder om planområdet då dessa ytor kan bli för små/smala för ett rationellt
jordbruk, ur såväl ekonomisk som teknisk synpunkt. Vidare kan planförslaget även medföra negativa
effekter på vattenvägar inom ett större jordbrukslandskap än planområdet samt ytterligare markintrång
om nya in- och utfarter till angränsande jordbruksmark behöver anläggas.
Då brukningsbar jordbruksmark är av nationellt intresse och påverkan på marken bedöms som
irreversibel medför planförslaget stor negativ konsekvens för de areella näringarna.
Nollalternativ

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Dagens markanvändning fortgår, andelen produktiv jordbrukmark
förändras inte. Fragmentisering eller Tillgänlighet till jordbrukmarken
påverkas inte.

Planförslag

Stor negativ
konsekvens

•

Detaljplanen medför att produktiv jordbruksmark minskar i stor
omfattning.

7.1.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås.

7.2

KULTURMILJÖ

Med kulturmiljöer avses miljöer, karaktärer, strukturer och enskilda objekt som tydligt
speglar vår historia och som berättar om människors livsmönster under olika tider. Objekt,
strukturer och karaktärer som belyser platsens historia såsom ett äldre odlingslandskap,
bebyggelse, äldre vägsystem, fornlämningar eller rester av industriella verksamheter kan
betraktas som en kulturell och social resurs. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna
till en plats.

7.2.1

Bedömningsgrunder

Den svenska kulturmiljön skyddas främst genom kulturmiljölagen och miljöbalken. I kulturmiljölagen
finns särskilt beskrivet skydd av fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.
Kulturmiljön skyddas även genom plan och bygglagen, väglagen och förordningen om statliga
byggnadsminnen. Lagarna syftar bland annat till att framtida generationer skall kunna uppleva en
mångfald av kulturmiljöer. Vidare förekommer lagskydd på lokal nivå i form av kommunala krav och
riktlinjer.
Svenska fornlämningar är automatiskt skyddade enligt kulturmiljölagen. Fornlämningar är en lämning
efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och är
varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom vara tillkommen före år 1850Det är enligt lagen
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förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör
markområdet runt den, som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Detta område benämns
fornlämningsområde och kan likställas med ett skyddsområde. Områdets storlek skiftar beroende på
fornlämningens art och betydelse och dess läge i landskapet. Skyddsområdets storlek fastställs av
länsstyrelsen från fall till fall.
En övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte har ett automatiskt skydd i enlighet med
kulturmiljölagen. Här krävs ett samråd med länsstyrelsen för en bedömning om lämningen av särskilda
skäl bör fastställas som fornlämning eller om bedömningen övrig kulturhistorisk lämning kan kvarstå.
I Tabell 4 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö för aktuell MKB.
Tabell 4. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö.

Positiv konsekvens

Försumbar/ingen
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ konsekvens

7.2.2

•

Kulturmiljövärden framhävs genom exempelvis skötsel av omgivande mark.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden tydliggörs.

•

Värden förändras inte. Bärande uttryck och sammanhang är fortsatt
avläsbara.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.

•

Värden påverkas negativt i begränsad omfattning. Bärande utryck och
sammanhang är fortsatt avläsbara, men vissa försvagas i liten mån.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden påverkas i liten omfattning.

•

Värden minskar. Bärande uttryck och sammanhang förvagas och läsbarhet
försvåras.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden går delvis förlorande.

•

Värden försvinner. Bärande uttryck för utpekade och lagskyddade
kulturmilöjvärden går förlorade.

•

Sammanhang som är avgörande för att utläsa den kulturhistoriska
berättelsen bryts.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden går förlorande.

Förutsättningar

Inom planområdet finns inga idag kända fornlämningar. Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att en
arkeologisk utredning ska utföras då planområdet är beläget på ett sådant sätt att det kan innehålla
tidigare okända lämningar från stenålder samt även lämningar av äldre färdvägar över den gamla
mossen som tidigare funnits i området. Därför utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 under våren
2021. Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa om fornlämningar finns inom
planområdet och ge länsstyrelsen ett underlag för beslut gällande fortsatta åtgärder.
Inom planområdet har det tidigare funnits en mosse, Spångamossen. På härdsekonomiska kartan från
år 1864-67 upptas en stor del av planområdet av Spångamossen, se Figur 29. Röd polygon visar
område för undersökningsområde för arkeologisk utredning etapp 1.
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Figur 29 Utklipp från härdsekonomiska kartan från år 1864-67 visar att en stor del av planområdet av Spångamossen
(Hallsbergs kommun 2021).

Vid arkeologisk utredning etapp 1 som genomfördes våren 2021 framkom sparsamma spår efter
förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i
våtmarkslager i den numera utdikade och uppodlade Spångamossen. Den tillslagna kvartsbiten
påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av mänsklig aktivitet i området under
stenåldern, så kan fyndet inte knytas till en bevarad fornlämning. Bedömningen att fyndet inte
motiverar vidare arkeologisk undersökning på platsen (Stiftelsen Kulturmiljö 2021).

7.2.3

Påverkan och effekter

Nollalternativ
Om detaljplanen inte genomförs kommer inga verksamheter att etableras inom planområdet och
dagens markanvändning består. Referensalternativet bedöms medföra försumbara/inga konsekvenser
avseende kulturmiljövärden eftersom värden inte förändras inte och kulturmiljöns upplevelsemässiga,
pedagogiska och/eller vetenskapliga värden blir oförändrade.
Planförslag
Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för
kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser
avseende kulturmiljövärden.
Nollalternativ

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Dagens markanvändning fortgår och värden förändras inte.
Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.

Planförslag

Ingen/försumbar
konsekvens.

•

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga
värden blir oförändrade.

7.2.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås.
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7.3

VATTENMILJÖ
Ytvatten är benämningen på vatten i vattendrag, sjöar, hav och våtmarker. Många av
Sveriges vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald. Diken och vattendrag i
jordbruksmark fyller en särskild viktig funktion som livsmiljö för det djur- och växtliv som är
knutet till vattenmiljöer i odlingslandskapet samt viktiga som spridningskorridor och
ledlinje i landskapet.
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner och sköljer av ytor som tak, vägar och
stenläggningar. Dagvattenmängden som uppkommer beror på nederbörd, avdunstning
och markytans egenskaper. Genom att integrera dagvattenhanteringen tidigt i den fysiska
planeringen, kan en hållbar dagvattenhantering skapas. Det finns då större möjlighet att
skapa fördröjnings- och reningsåtgärder, samt påverka höjdsättning av byggnader och
mark för att minska risken för skador vid skyfall.

7.3.1

Bedömningsgrunder

Ytvatten
Sveriges vattenmiljöer i form av vattendrag, sjöar och hav skyddas genom miljöbalken med ett flertal,
tillhörande förordningar och föreskrifter. Vattenområden definieras i miljöbalken kap 11 som det
område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Deﬁnitionen av vattenområde avser
endast ytvattenområden och omfattar många olika typer av ytvatten, exempelvis, sjöar, vattendrag,
diken, kärr och våtmark. Att vattnet har en god kvalitet utan skadliga föroreningar har betydelse för att
det ska kunna användas som dricksvatten.
Ytvatten fungerar som livsmiljö för djur och växter. Ytvattnets flöden i vattendragen har betydelse för
det biologiska livet. Flödesförändringar kan leda till uttorkning eller översvämning som i sin tur kan
skada odlingsmarker.
Dagvatten
Hallsbergs kommun har tagit fram en VA-policy (Hallsbergs kommun, 2020) där det bland annat anges
att:
-

Dagvattenfrågan ska beaktas tidigt i planprocessen och därigenom beakta miljöbelastning och
klimatförändringar.
Krav kan ställas på dagvattenhantering i detaljplaner, som ligger i linje med
miljökvalitetsnormer.
Dagvatten rekommenderas att användas och tas omhand med syfte att minska påverkan på
miljö och människor och samtidigt ge boende i närheten positiva upplevelser.
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I Tabell 5 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende vattenmiljö för aktuell MKB.
Tabell 5. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende vattenmiljö.

Ytvatten
Positiv konsekvens

•

Dagvatten

Ytvattnet förstärks med avseende på
arter, artmångfald och naturtypers
utbredning och bevarande.

•

•

Försumbar/ingen
konsekvens

•

Liten negativ
konsekvens

•

•
Måttlig negativ
konsekvens

•

•
Stor negativ
konsekvens

•

•
•

Dagvatten fördröjs och renas, så att
flödet och föroreningsinnehållet
minskar mot befintlig situation.
Dagvattnet tas omhand i öppna
dagvattenåtgärder, så att robusthet
skapas och påverkan på nedströms
liggande områden minskar.

Ytvattnets förutsättningar bibehålls med
avseende på arter, artmångfald och
naturtypers utbredning och bevarande.
Ytvattnet försämras i marginell
omfattning med avseende på arter,
artmångfald och naturtypers utbredning,
och bevarande.
Ytvattnets form ändras och ytvatten
fragmenteras i liten omfattning.
Ytvattnet försämras i viss omfattning
med avseende på arter, artmångfald och
naturtypers utbredning och bevarande.
Ytvattnets form ändras och ytvatten
fragmenteras i måttlig omfattning.

•

Dagvattenflöden och
föroreningsinnehållet bibehålls.

•

Dagvattenflöden och
föroreningsinnehållet ökar i marginell
omfattning.
Tillfälligt befintliga störningar/problem
förstärks.

Ytvattnet påverkas i stor omfattning med
avseende på arter, artmångfald och
naturtypers utbredning och bevarande..
Planen reducerar ytvattenmiljön i stor
grad.
Ytvattnets naturliga form ändras i stor
omfattning.

•

•

•

•

•

Dagvattenflöden och
föroreningsinnehållet ökar i viss
omfattning.
Nedströms liggande områden påverkas
negativt till viss del.
Dagvattenflödet och
föroreningsinnehållet ökar i stor
omfattning.
Nedströms liggande områden påverkas
negativt i stor grad.
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7.3.2

Förutsättningar

Ytvatten
Inom planområdet finns två namnlösa vattendrag, se Figur 30 nedan. Dessa vattendrag är även
utmärkta som dike B och dike D i Figur 10 i kapitel 4.3.4.

Figur 30. Vattendrag inom och i anslutning till planområdet (Länsstyrelsen 2021a)

Dessa två vattendrag, samt övriga öppna diken inom planområdet, utgör viktiga livsmiljöer för vattenoch landlevande djur och organismer, då jordbruksmarken i övrigt utgör ett variationsfattigt landskap.
Naturvårdsverket (2021) beskriver i ”Småvatten och våtmark i jordbruksmark” nyttan av öppna diken:
”Öppna diken fyller en viktig funktion som livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet för
växter och djur. De kvarvarande naturliga små bäckfårorna är mycket få i jordbrukslandskapet, då de
ofta har fördjupats och rätats ut till diken. De få som finns kvar har stor betydelse genom att de
naturliga vattendragen innehåller en mycket större variation av olika livsmiljöer än diken, och därmed
ger förutsättningar för fler arter.” (Naturvårdsverket, 2021).
Nästan allt arbete och byggande i vattenområden betecknas som vattenverksamhet var vid
bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken ska följas. Exempel på vattenverksamhet är fyllning, pålning,
grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, uttag av vatten för till exempel bevattning och
kabel- eller ledningsdragning i vattenområden.
Vattenverksamhet omfattas av en generell tillståndsplikt och prövning sker i Mark- och miljödomstolen,
men om verksamheterna är av mindre omfattning räcker det istället med en anmälan, enligt
förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, vilken hanteras av Länsstyrelsen. Exempel på
vattenverksamhet som kan hanteras inom ramen för anmälan om vattenverksamhet är åtgärder som
sker i vattendrag med medelvattenföring på högst 1 m3/sekund, eller där den bottenarealen i
vattendraget som omfattas av åtgärden uppgår till högst 500 m2.
Dagvatten
En dagvattenutredning har upprättats för planområdet samt närliggande områden av VAP (2021).
Planområdet (delområde A i Figur 29) består till störst del av jordbruksmark och ligger inom
avrinningsområdet ”Mynnar i Kumlaån”. Avrinningsområdet är delvis redan exploaterat och har ett

Page 145 of 180

För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16

delvis utbyggt dagvattensystem, som även omfattar fördröjningsåtgärder. Dagvatten bedöms kunna
infiltrera i marken och avleds till dikena i området. (VAP, 2021) Det dagvatten som idag uppstår antas
ha låg förekomst av föroreningar.
Dagvatten från området avleds via flera diken, vilka redovisas i Figur 10 (i kapitel 4.3.3.). Ett vägdike
går norr om planområdet (Dike A) och avvattnar bilvägen. Ett dike går i västra kanten (Dike G) och
fortsätter sedan till en naturlig bäck i planområdets södra kant (Dike D). Diket omges av jordbruksmark
på båda sidorna. Två diken ansluter söder ifrån (Dike E och F) till Dike D. En bäck går i nordöstra
delen av planområdet (Dike B) och ligger i anslutning till jordbruksmarken. Även Dike C, som fortsätter
söderut ligger i jordbruksmark.
Dagvattnet fortsätter nedströms, genom en äldre trumma under stambanan, vidare mot
Rösättersbäcken och har slutrecipienten Ralaån (SE654908-146027). Ralaån omfattas av
miljökvalitetsnormer, se mer information i kapitel 8.2.3.
Som tidigare nämnt i kapitel 4.2.3 ska överföringsledningar anläggas mellan Östansjö till Hallsberg,
inom ett parallellt projekt. Nya överföringsledningar i form av en vattenledning och en tryckspillvattenledning ska anläggas i den norra delen av planområdet (inom markanvändningen naturområde), se
Figur 8 i kapitel 4.2.3.

Figur 31. Delområden i den översiktliga dagvattenutredningen, där planområdet är delområde A. (VAP, 2021)

7.3.3

Påverkan och effekter

Nollalternativ
Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår, bedöms vattenmiljöerna i de öppna dikena
och djurlivet kring dessa, påverkas i viss utsträckning. Det kan ske genom exempelvis besprutning och
spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av näringsämnen vilket kan
medföra fortsatt belastning för recipienten. Detta kan också motverka att miljökvalitetsnormerna med
avseende på övergödning i uppnås.
Nollalternativet innebär att de öppna dikena även fortsättningsvis kan fungera som
spridningskorridorer och dikens arter, artmångfald och naturtypers utbredning påverkas inte.
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Utifrån ovanstående bedöms nollalternativet totalt sett medföra ingen/försumbar konsekvensavseende
ytvatten.
Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att
dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra
ingen/försumbar konsekvens avseende ytvatten.
Planförslag
Nästan allt arbete och byggande i vattenområden betecknas som vattenverksamhet. Om åtgärderna
är av mindre omfattning görs en anmälan enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet till
Länsstyrelsen. Åtgärder i vattendragen inom planområdet, så som anläggande av trummor, schakt
samt omgrävningar, bedöms medföra att anmälan om vattenverksamhet kommer att krävas.
Det är i dagsläget inte klarlagt om vattendragen och dikena inom planområdet kommer kulverteras,
läggas igen eller flyttas. Vid kulvertering kommer de öppna vattenmiljöerna som finns till gagn för djuroch växtlivet att försvinna. Även en flytt av vattendragen kan påverka livsmiljöerna dock troligen inte i
lika stor utsträckning
Eftersom genomförande av planen medför att biologin påverkas, ytvattnets form ändras och
fragmenteras bedöms planförslaget sammanfattningsvis medföra måttlig negativ konsekvens för
ytvattnet. Dock är konsekvensen mycket lokal. Eftersom någon naturvärdesinventering för området
inte är utförd är det inte möjligt att bedöma konsekvenserna för naturmiljön i dessa vattendrag fullt ut. I
det fortsatta arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna vattenytor som
kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen.
Detaljplanens markanvändning kommer innebära en större hårdgöringsgrad. Utan fördröjnings- och
reningsåtgärder skulle det innebära ett ökat dagvattenflöde, med sannolikt både ökade
föroreningshalter och ökad transport av föroreningar till vattendraget nedströms. Samtidigt innebär
planförslaget att föroreningsmängderna av näringsämnena kommer att minska, då markanvändningen
ändras och dagvatten kommer fördröjas och renas i större utsträckning än idag.
Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala utjämningsvolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på fastighetsmark och på allmän
mark. (VAP, 2021)
Om föreslagna principerna för dagvattenhantering i dagvattenutredningen (VAP, 2021) genomförs
kommer dagvatten kunna uppnå fördröjning och rening inom planområdet. Därför bedöms
planförslaget medföra ingen/försumbar konsekvens avseende aspekten på dagvattenhantering.
Yvatten
Nollalternativ

Planförslag

Ingen/försumbar
konsekvens

Måttlig negativ
konskekvens

•

Jordbruksmarken bidrar negativt med näringsämnen till vattendrage, vilket
bidrar till övergödning av recipienten.

•

Öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och dikenas
arter, artmångfald och naturtypers utbredning påverkas inte.

•

Kulvertering och/eller flytt av vattendrag påverkar de öppna vattenmiljöerna
negativt, biologin påverkas, ytvattnets form ändras och fragmenteras samt
ytvattnets form ändras.

Page 147 of 180

För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16

Dagvatten
Nollalternativ

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Ingen verksamhet etableras på området vilket innebär att dagvattenflödet i
princip kommer att bli oförändrat.

Planförslag

Ingen/försumbar
konsekvens

•

Planförslaget innebär att näringsämnena sannolikt kommer att minska, då
markanvändningen ändras och då dagvatten kommer fördröjas och renas i
större utsträckning mot idag. Planförslaget bedöms därför medföra ingen/
försumbara konsekvenser på vattenmiljön.

7.3.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås.

7.3.5

Övriga försiktighetsåtgärder

Inom verksamhetsområde för dagvatten kommer en del av fördröjningen av dagvatten ske på
fastighetsmark och den resterande delen på allmän mark av VA‐huvudmannen. VAP (2021) föreslår
att följande text ska vara styrande och regleras i detaljplanen:
•

•
•

Styrande villkor är att flödet från planområdet inte får överstiga 145 l/s och att den totala utjämning
svolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på fastighetsmark och på all
män mark.
Den totala utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3/ha.
Utloppet ur utjämningsmagasin ska ha en anordning som enkelt kan stängas. Dammen fungerar
då som en katastrofbassäng om utsläpp av miljöfarliga ämnen sker från delområdet.

För dagvatten på fastighetsmark:
•
•
•
•
•

•

På fastighetsmark ska utjämningsvolymen vara 75 m3/ha fastighetsarea.
Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenterbara föroreningar, samt fördröjas
genom flödesutjämning så att tömningstid av utjämningsvolym överstiger 12 timmar.
Dagvattenflöde från fastigheten får maximalt vara 1,7 l/s och ha fastighetsarea.
Utloppet från utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av föroreningar.
Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från fastigheten. Undantag kan ges för
fastigheter med ett mindre antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det inte finns
skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan förekomma.
Utjämningsmagasin utformas så att sedimenterbara föroreningar kan avlägsnas utan stora
svårigheter.
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7.4

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Klimatförändringen ökar risken för översvämningsrisk, till följd av skyfall och stigande
vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag. Förutom att bl.a. nederbörden ökar i Sverige, så
kommer extrema väderhändelser att bli mer vanliga. I Sverige orsakas översvämningar
främst av stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från kraftiga regn eller snösmältning.
Ofta är det kraftiga regn under flera dygn som utlöser svåra översvämningar.
Klimatanpassning krävs i den fysiska planeringen för att rusta för framtiden, för att kunna
hantera skyfall och översvämningar. (SMHI, 2021)

7.4.1

Bedömningsgrunder

På Boverket (2021) redovisas att översvämningar kan orsaka olägenheter i form av skador och andra
hälso- och säkerhetsfaktorer. Vatten kan förhindra utrymning och begränsa tillgängligheten för
räddningstjänsten.
Plan- och Bygglagen, 11 kap. 10 § redogör för att Länsstyrelsen ska, när den fått meddelande om att
en kommun beslutat anta en detaljplan, inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens
beslut eller inte. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att:
En bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76).
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. (Hallsbergs kommun, 2021)
För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande vattendjupintervall
användas som riktvärden:
Tabell 6. Vattendjup vid översvämningar.

Vattendjup (m)

Påverkan

0,1 – 0,3 m

Besvärande framkomlighet

0,3 – 0,5 m

Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

>0,5 m

Stora materiella skador, risk för hälsa och liv.

I Hallsbergs kommuns VA-policy (Hallsbergs kommun, 2020) redogörs för översvämningsfrågan och
hur denna ska beaktas i detaljplaneprocessen:
-

Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats för dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig
grad för att kunna hantera klimatförändringar.
Krav kan ställas på dagvattenhantering i detaljplaner, så att översvämningsrisker beaktas.
Vid extrema dagvattenflöden ska vattnet kunna hanteras för att minska skaderisken.
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I Tabell 7 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende översvämningsrisk för
aktuell MKB.
Tabell 7. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende översvämningsrisk.

Positiv konsekvens

•
•

Marken är höjdsatt så att god marginal finns vid skyfall och stigande vatten.
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan
på nedströms liggande områden minskar.

Försumbar/ingen
konsekvens

•
•

Marken är höjdsatt så att marginal finns vid skyfall och stigande vatten.
Dagvatten fördröjs inom planen, motsvarande befintlig situation.

Liten negativ
konsekvens

•
•
•

Dagvattenflöden ökar i marginell omfattning.
Nya instängda områden med översvämningsproblematik skapas.
Marken är höjdsatt så att viss risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande
vatten.
Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i liten
omfattning.

•
Måttlig negativ
konsekvens

•
•
•
•

Dagvattenflöden ökar i viss omfattning.
Nya, mindre instängda områden med översvämningsproblematik skapas.
Marken är höjdsatt så att risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande vatten.
Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i
måttlig omfattning.

Stor negativ
konsekvens

•
•
•

Dagvattenflöden ökar i stor omfattning.
Nya, stora instängda områden med översvämningsproblematik skapas.
Marken är höjdsatt så att stor risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande
vatten.
Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i stor
omfattning.

•

7.4.2

Förutsättningar

Hallsbergs kommun har drabbats av ett flertal översvämningar under de senaste årtioendena. Den
senaste skyfallshändelsen som ﬁck stora konsekvenser för tätorten ägde rum i september 2015. Över
100 mm nederbörd inom loppet av ett dygn resulterade i att en stor del av södra Hallsberg drabbades
av översvämning, med stora skador på hushåll, vägar och offentliga lokaler som följd. Ralaån, som
rinner genom Hallsberg och utmynnar i Kumlaån, har översvämmats ﬂera gånger tidigare. Under
1960-talet ﬁnns ﬂera dokumenterade fall där intensiv nederbörd medfört översvämmade åkermarker
strax norr om tätorten. Under de senaste 20 åren har minst fyra kraftiga skyfall lett till skördeskador,
översvämmade vägar och källare i närheten av Hallsberg. (Hallsbergs kommun, 2016)
Enligt Hallsbergs kommun (2021) utfördes en skyfallskatering över Hallsberg tätort år 2016. Då det
råder osäkerheter kring den framtagna skyfallsmodellen och främst modellens västra kant (se Figur
30), är det svårt att avgöra översvämningsrisken i detta planområde. Utifrån denna information och
Länsstyrelsens lågpunktskartering som visar lägre vattendjup i området har det antagits att
skyfallsmodellen visar något större djup än det egentliga fallet. Den djupaste punkten har ett
vattendjup på 0,76 m.
Länsstyrelsens lågpunktskartering visar att översvämningsrisken är störst i anslutning till de befintliga
dikena (cirka 1,1 m vattendjup i dike) och att lågpunkterna i området annars har ett vattendjup på cirka
0,13 m. Enligt den översiktlig dagvattenutredning Tälle ska höjdsättning av byggnaders färdig golvnivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller
gata. Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer.
(VAP, 2021)
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Figur 32. Tidigare framtagen skyfallskartering för ett 100-årsregn (Källa: Hallsbergs kommun, 2021a)

Figur 33. Lågpunktskartering och flödesvägar. (Länsstyrelsen, 2016)

En översiktlig skyfallskartering har utförts för MKB:n i programmet Scalgo Live, där 56 mm nederbörd
har använts vilket motsvarar ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och en varaktighet på 30 min.
Resultatet redovisas i Figur 32 nedan, där stående vatten och dess vattendjup syns i en färgskala
mellan grönt till rött. Enligt Tabell 6 ovan, bedöms ett vattendjup mellan 0,3-0,5 m innebära att det ej
är möjligt att ta sig fram med motorfordon och att det finns risk för stor skada. Ett relativt stort område i
den sydvästra delen av planområdet utgörs av ett lågpunktsområde som innebär denna risk. Ett par
mindre röda, lågpunktsområden syns i anslutning till och i dikena.
Vid höjdsättning av planområdet är det viktigt att beakta de gula områdena, så att riskområdena
minskar och så att inga instängda områden uppstår. Det är viktigt att se över så att befintliga
flödesvägar bibehåller sin kapacitet och inte dämmer upp dikessystem så att vatten blir stående inom
planområdet. Det är viktigt att skapa ytliga lågstråk inom planområdet, så att vatten kan ta sig ut från
området vid skyfall, när ledningsnätet är fullt.

Page 151 of 180

För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16

Figur 34. Bild över vattendjup i planområdet, vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 (56 mm nederbörd, 30 min varaktighet).
Ljusgrått område = < 0,1 m, Grönt område = 0,1-0,3 m djup, Gult område = 0,3-0,5 m vattendjup, Rött område = >0,5 m
vattendjup. (Scalgo Live, 2021)

7.4.3

Påverkan och effekt

Nollalternativ
Vid nollalternativet består befintlig markanvändning, vilket innebär en oförändrad höjdsättning. Det
föreligger redan idag ett par mindre, avgränsade lågpunkter inom planområdet, som har ett större
vattendjup än 0,5 m. En större del av planområdet har en marknivå, med risk för stående vatten
mellan 0,1-0,5 m (gröna och gula områden i Figur 34).
Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk finns
för översvämningar vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i
marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att grödor
förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ.
Planförslag
Detaljplanens markanvändning kommer innebära ett ökat dagvattenflöde i och med att oexploaterad
mark till stor del kommer att hårdgöras. Planen föreslår fördröjning och rening av dagvatten i enlighet
med utredningen framtagen av VAP (2021). Enligt VAP (2021) föreslås en genomtänkt höjdsättning av
färdig golvnivå och en marklutning på 1 % mot kvartersgräns/gata. Detta bedöms medföra att det inte
finns någon risk för att ett skyfall med avrinning kan skada byggnader och installationer. Planförslaget
bedöms därmed medföra positiva konsekvenser.
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Nollalternativ

Liten negativ
konsekvens

•

Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är
höjdsatt så att risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande vatten samt
att det finns risk att dagvattenflöden ökar i marginell omfattning. Risk för att
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket
kan medföra att grödor förstörs av stående vatten.

Planförslag

Positiv
konsekvens

•

Detalplanen medför att höjdsättning utförs så att det finns god marginal vid
skyfall och stigande vatten. Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så
att robusthet skapas och påverkan på nedströms liggande områden minskar.

7.4.4

Skyddsåtgärder

I detaljplanen fastställs att:
•

Byggnaders färdiga golv-nivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning på
minst 1 % fall mot kvartersgräns eller gata. Då finns ingen risk för att ett skyfall med avrinning kan
skada byggnader och installationer. (Hallsbergs kommun 2021a)

7.5

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt
viktiga värden och kvaliteter. Riksintresse kan gälla för områden som är skyddsvärda på
grund av sin speciella natur, - kultur- och friluftsvärden eller för områden som är av betydelse
för ett speciellt nyttjande så som kommunikationer, energiproduktion och energidistribution.
Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kap. miljöbalken.

7.5.1

Bedömningsgrunder

Ett område som har identifierats som riksintresse ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dess värden. Detta innebär att tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad,
eller andra åtgärder får inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av
anläggningarna.
I 3 kap. § 8 miljöbalken framgår:
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada området. Begreppet påtaglig
skada är centralt för tillämpningen av hushållningsbestämmelsen om riksintressen. Därför skiljer sig
bedömningsgrunderna för påverkan på riksintresse för kommunikationer från andra miljöaspekter i
aktuell MKB.
Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till åtgärdens
omfattning och art. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett område förlorar de värden som
motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt skadligt. När man anser att ett riksintresse kan
komma att påverkas skall en bedömning av påtaglig skada utföras. Det är med utgångspunkt i
riksintressebeskrivningen som skadebedömning ska göras. I analysen av om åtgärden innebär en
påtaglig skada eller inte ska inga bedömningar göras utifrån att det kan finnas andra intressen som
också är viktiga.
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Det gäller att hålla skadeanalysen fri från avvägningar mot andra intressen. Ett riksintresse kan inte
avvägas mot ett lokalt intresse – uppstår påtaglig skada får förändringen/åtgärden inte genomföras.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken bör en åtgärd med
irreversibel (oåterkallelig) negativ inverkan på något värde som utgör grunden för riksintresset som
regel anses utgöra påtaglig skada på området och därmed inte tillåtas.
I nedan Tabell 8 anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö för aktuell MKB.
Tabell 8. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö.

Ej påtaglig
skada

•

Påverkan på riksintresset är av sådan grad att området inte förlorar de värden som motiverat dess
utpekande som riksintresse.

Påtaglig skada

•

Påverkan på riksintresset är av sådan grad att området förlorar de värden som motiverat dess
utpekande som riksintresse.

7.5.2

Förutsättningar

Trafikverket bedömer och pekar ut vilka områden som är riksintresse för trafikslagens anläggningar
väg, järnväg, luftfart och sjöfart. För varje riksintresseanspråk ska det finnas en funktionsbeskrivning
för anläggningen. I funktionsbeskrivningen ska det finnas information om anläggningens huvudsakliga
funktion, potentiella skador och synergier med samhällsplanering och samhällsutveckling i
omgivningen, samt eventuell framtida utveckling.
Riksintresse väg
Tälleleden/väg 629, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. I
funktionsbeskrivningen står det: ”Väg 629 utgör en anslutning till en utpekad rangerbangård och
kombiterminal av riksintresse” (Trafikverket 2021).
Tälleleden/väg 629 ansluter i väster till riksväg 50 som är utpekat som riksintresse för väg. Väg 50
förbinder Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig riktning mitt i landet och är en alternativ
sträckning för E4 och är utpekad som särskilt betydelsefull för dagens godstransporter. Väg 50 är
även en rekommenderad transportväg för farligt gods. Funktionsbeskrivningen lyder: ”Väg 50 ingår till
största delen i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella
stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Undantaget är sträckan Falun-Söderhamn, som är av
särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Väg 50 förbinder Sydsverige med
Mellansverige i nordsydlig riktning mitt i landet” (Trafikverket 2021).
Riksintresse järnväg
Söder om planområdet löper delar av Godsstråket genom Bergslagen med knutpunkten Hallsbergs
rangerbangård samt järnväg mellan Hallsberg – Östansjö och Hallsberg – Skymossen, dessa är
utpekade som riksintressen för järnväg.
Järnvägen mellan Hallsberg – Östansjö samt Hallsberg – Skymossen är en del av Västra stambanan
och trafikeras av både gods- och persontrafik. Funktionsbeskrivningen lyder: ”Västra stambanan är av
internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Stockholm till
Göteborg via bland annat Södertälje, Hallsberg, Falköping och Skövde. Banan är mycket viktig för
person- och godstrafik och ingår även i det utpekade strategiska godsnätet” (Trafikverket 2021).
I funktionsbeskrivningen för Hallsbergs rangerbangård står det: ”Banan ingår i TEN-T nätet1 och är av
internationell betydelse, den ingår även i det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig från Storvik till
Mjölby” (Trafikverket 2021).

1

TEN-T står för Trans-European Transport Network. Nätverket utgör viktiga länkar och noder för flöden av personer och gods i
Europa. TEN-T omfattar vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flygplatser, navigeringssystem, anordningar för överföring
av gods mellan olika transportslag samt de tjänster som krävs för att denna infrastruktur ska fungera.
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Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön.
Utbyggnaden består av flera sträckor som befinner sig i olika skeden. Etappen Hallsberg – Stenkumla
där dubbelspår kommer byggas mellan rangerbangården och Västra stambanan, angränsar till
aktuella detaljplaneområde. När utbyggnaden är klar kommer den nya järnvägen att bli riksintresse för
järnväg.

Figur 35 Riksintresse för kommunikation i nära anslutning till planområdet (Trafikverket 2021).

7.5.3

Påverkan och effekter

Nollalternativ
I nollalternativet fortsätter dagens markanvändning för planområdet. Ingen påverkan sker på
riksintressen utifrån deras riksintressebeskrivningen.
Planförslag
Utbyggnad av det verksamhetsområde som planförslaget medger bedöms inte försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av närliggande riksintressen för kommunikation. Planförslaget bedöms därmed inte
medföra någon påtaglig skada på riksintresset.
Nollalternativ

Ingen påtaglig skada för något av riksintressen för kommunikation bedöms uppstå.

Planförslag

Ingen påtaglig skada för något av riksintressen för kommunikation bedöms uppstå.

7.5.4

Skyddsåtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås fastställas.
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8

PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN

Störningar under byggtiden bedöms kunna uppstå från transporter och markarbeten som kan
generera buller, vibrationer, luftföroreningar och damning. Störningarna bedöms bli begränsade då
markarbeten inte är av någon större omfattning och störningarna är av tillfällig karaktär.
För att möjliggöra byggnation krävs att sly och träd avlägsnas. Detta ska göras med varsamhet för att
minska den negativa påverkan på naturmiljön.
Vid arbeten i eller nära diken kan de påverkas, framförallt genom att vatten som avrinner från
arbetsområdet tar med sig grumlande partiklar. Vid eventuell olycka under entreprenaden finns risk att
vattendrag längs sträckan samt recipienter nedströms förorenas. Vid behov ska skyddsåtgärder för att
förhindra grumling av vatten vidtas. Skyddsutrustning för utsläpp som kan påverka vattendrag och
recipienter nedströms ska finnas tillgängligt.
Om kulturlämningar påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och berörda myndigheter kontaktas.
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9

SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

9.1

DETALJPLANENS MILJÖKONSEKVENSER

Syftet med kapitlet är att ge en samlad bedömning av detaljplanens konsekvenser för miljö och
människors hälsa. I Tabell 9 nedan sammanfattas planförslagets och nollalternativets konsekvenser
på respektive aspekt.
Tabell 9. Sammanställning av miljökonsekvenser för de miljöaspekter som behandlas i MKB:n

Miljöaspekt

Byggande på jordbruksmark

Nollalternativ

Försumbar/
ingen
konsekvens

Planförslag

Kommentar till planförslaget

Stor negativ
konsekvens

Detaljplaneförslaget kommer att medföra att
jordbruksverksamheten inom planområdet kommer
upphöra. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande
markanvändning i framtiden. Påverkan är irreversibel,
då genomförande av planförslaget innebär att marken
inom planområdet inte blir tillgänglig för jordbruk eller
bete i framtiden. Planerad verksamhet bedöms
medföra en stor negativ konsekvens.

Kulturmiljö

Försumbar/
ingen
konsekvens

Försumbar/
ingen
konsekvens

Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av
arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet
inte hysa några värden som är viktiga för kulturmiljön.
Planförslaget bedöms därför medföra försumbara/inga
konsekvenser avseende kulturmiljövärden.

Vattenmiljö - Ytvatten

Försumbar/
ingen
konsekvens

Måttlig
negativ
konskekvens

Kulvertering och/eller flytt av vattendrag påverkar de
öppna vattenmiljöerna negativt, biologin påverkas,
ytvattnets form ändras och fragmenteras samt
ytvattnets form ändras. Dock är konsekvensen mycket
lokal.

Försumbar/
ingen
konsekvens

Planförslaget innebär att näringsämnena sannolikt
kommer att minska, då markanvändningen ändras och
då dagvatten kommer fördröjas och renas i större
utsträckning mot idag. Planförslaget bedöms därför
medföra ingen eller försumbara konsekvenser på
vattenmiljön.

Positiv
konsekvens

Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god
marginal vid skyfall och stigande vatten. Dagvatten tas
omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet
skapas och påverkan på nedströms liggande områden
minskar.

Ingen påtaglig
skada

Inom, samt i när anslutning till planområdet, finnas
flera riksintressen för kommunikation. Utbyggnad av
det verksamhetsområde som planförslaget medger
bedöms inte försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
närliggande riksintressen kommunikation.

Vattenmiljö - Dagvatten

Översvämningsrisk

Påverkan på riksintressen
för kommunikationer

Försumbar/
ingen
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Ingen påtaglig
skada
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9.2

ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN

9.2.1

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens kapitel 2 behandlar de så kallade allmänna hänsynsreglerna. Reglerna innebär bland
annat att den ansvarige måste ha kunskap om verksamheten eller åtgärden, att skadeförebyggande
åtgärder ska vidtas och att verksamheten eller åtgärden också ska lokaliseras till en lämplig plats,
hushålla med råvaror samt använda bästa produkt och teknik.
Kommunen har via planeringsprocessen med översiktsplan och detaljplan utrett alternativa
lokaliseringar. Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden kan
komma att ställas under bygglovsprövningen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med de allmänna
hänsynsreglerna.

9.2.2

Hushållning med mark och vatten

Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållningen med mark- och
vattenresurser. Där anges bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Vidare anges att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga
från ekologisk synpunkt så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Jordbruksmark avses tas i anspråk för det nya verksamhetsområdet. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får
dock brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att kunna utveckla
Hallsbergs kommun enligt en hållbar ortstruktur kan det ibland väga tyngre att exploatera viss
jordbruksmark än att bevara den. Vid en sådan bedömning behöver följande tre frågor besvaras:
•
•
•

Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?
Finns det en alternativ lokalisering om är mer lämplig?

Efter genomförd utredning av övriga tänkbara områden anser Hallsbergs kommun att aktuellt
planområde är den mest lämpade lokaliseringen då det ligger i direkt anslutning till Hallsbergs
rangerbangård, kombiterminal, samt med nära anslutning till riksväg 50 och E20. Eftersom områden
för alternativ lokalisering också består av jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att
kunna utveckla Hallsberg hållbarts behöver byggande ske i strategiska lägen. Dessa anses vara ett
sådant läge enligt översiktsplanen. Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt
anslutning till Hallsbergs rangerbangård och kombiterminal anses kan inte tillgodoses på annan plats.
Miljöbalkens kapitel 4 redovisar särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten för
vissa områden, så kallade. riksintressen. Inom områdena får exploatering ske endast på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter. Planförslaget bedöms inte medföra någon påtaglig skada på
riksintresset för kommunikationer eftersom planförslaget inte försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av
närliggande riksintressen kommunikation.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med hushållningsprinciperna i miljöbalkens kapitel 3 och 4.

9.2.3

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet
miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna gäller för luft, buller och ytvatten.
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Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och gäller i hela landet. Det
finns idag normer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren. Nya verksamheter som leder till att
normerna överskrids får inte etableras. Områden där miljökvalitetsnormer för luft riskerar att
överskridas utgörs främst av högtrafikerade vägar i större tätorter med slutna gaturum och begränsad
luftomsättning. Inom aktuellt planområde bedöms det inte finnas någon risk för överskridande av
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Buller
Miljökvalitetsnorm för buller är en slags målsättningsnorm att det ska eftersträvas att omgivningsbuller
inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Då planområdets lokalisering inte ligger i närheten
av några bostäder, bedöms buller från planområdet inte påverka människors hälsa och bedöms
därmed inte som en aktuell fråga.
Grundvatten
Miljökvalitetsnormer för grundvatten beskriver vilken kvantitativ och kemisk status en
grundvattenförekomst ska uppnå. Då det inte finns någon grundvattenförekomst inom aktuellt
planområde, bedöms planens genomförande inte medföra risk för överskridande av
miljökvalitetsnormerna för grundvatten.
Ytvatten
Miljökvalitetsnormer för ytvatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både
ekologiskt och kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Vatten från
planområdet har slutrecipienten Ralaån, som omfattas av miljökvalitetsnormer och är en klassad
ytvattenförekomst. Det bedöms därför relevant att bedöma miljökvalitetsnormerna för ytvatten.
Ralaån (SE654908-146027) som är 15 km lång har en otillfredsställande ekologisk status, se Tabell
10. Detta beror på den låga klassningen av kvalitetsfaktorn fisk. Vattendraget är även påverkat av
förhöjd näringsbelastning och av omfattande fysisk påverkan i form av omgrävning och rätning. Den
kemiska statusen för Ralaån uppnår ej god. Inga ämnen utöver överallt överskridande ämnen är
klassade.
Tabell 10. Information och statusklasser för Ralaån. (Länsstyrelsen, 2021b)

Vattenförekomst

Aktuell status

Kvalitetsfaktorer och klassificerade parametrar

Biologiska

Fysikaliska-kemiska
Otillfredsställande
ekologisk status
Ralaån
(SE654908-146027)
Hydromorfologiska

Prioriterade ämnen

Växtplankton

Måttlig

Bottenfauna

God

Fisk

Otillfredsställande

Näringsämnen

Måttlig

Försurning

Hög

Särskilda förorenande
ämnen

Ej klassad

Konnektivitet i
vattendrag

Dålig

Hydrologisk regim i
vattendrag

Måttlig

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Dålig

Bromerade difenyleter

Uppnår ej god
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Uppnår ej god
kemisk status

Kvicksilver och
kvicksilverföroreningar

Uppnår ej god

Enligt SMHI (delavrinningsområde ”Mynnar i Kumlaån”) består markanvändningen i
delavrinningsområdet av cirka 37% skogsmark, 35% jordbruksmark och 11% tätort. Enligt SMHIs
analysverktyg för övergödning i sötvatten uppgår fosforbelastningen från området i anslutning till
Ralaån med cirka 1120 kg/år. Källfördelningen redovisas i Figur 36. Fosfor från urbant dagvatten utgör
cirka 19 % av den totala belastningen.

Figur 36. Källfördelning av fosfor inom området vid Ralaåns avrinningsområde (SMHI Analysverktyg övergödning, 2021).

Som diagrammet ovan visar, bidrar den befintliga markanvändningen (jordbruksmark) till utsläpp av
fosfor, vilket bidrar till övergödning av recipienten. Genom att exploatera jordbruksmarken med
industrimark, bedöms utsläppen av näringsämnena i vattendraget att minska. Förknippat med denna
typ av markanvändning finns dock risk för ett ökat utsläpp av andra föroreningar, som särskilt
förorenade ämnen och prioriterade ämnen. Dessa utsläpp påverkar den kemiska statusen negativt.
Med föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder i planförslaget bedöms planens genomförande inte
medföra ökat föroreningsinnehåll.

9.2.4

Nationella miljömål

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt för att främja en hållbar
samhällsutveckling. En hållbar samhällsutveckling innebär att nuvarande och kommande generationer
ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Det
övergripande målet för arbetet mot en hållbar utveckling är att skydda människors hälsa, bevara den
biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt
skydda natur- och kulturlandskap. De miljömål som i första hand berörs av aktuell detaljplan kan delas
in i fyra målområden, se Tabell 10.
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Tabell 11. Nationella miljökvalitetsmål som berörs av planen.
Utsläpp till luft
Begränsad
klimatpåverkan

Bara naturlig
försurning

Ingen
övergödning

Grundvatten
av god kvalitet

Giftfri miljö

Frisk luft

Utsläpp till vatten
Levande sjöar
och vattendrag
Land- och vattenmiljöer
Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växtoch djurliv

Bebyggd miljö
God bebyggd
miljö

Mål för utsläpp till luft
Målen syftar till att minska utsläppen av föroreningar till luft som påverkar vårt klimat, människors
hälsa, övergödning genom utsläpp av kväveoxider och så vidare. Flera av målen har visat sig svåra att
nå och den största källan till föroreningar är biltrafiken.
Närheten till järnvägen och riksväg 50 kan bidra till minskat transportarbete för verksamheterna jämfört
med om de etablerats på annan plats, längre bort från dessa. Sammantaget bedöms detaljplanen
bidra till måluppfyllelse.
Mål för utsläpp till vatten
Dessa mål syftar bland annat till att bibehålla goda vattenmiljöer vad avser föroreningar, flöden och
vattnets rörelse. Kvaliteten på utströmmande vatten påverkas inte av tillkommande dagvatten från
området, eftersom åtgärder vidtas för fördröjning och rening. Andelen ytor för infiltration minskar.
Planförslagets föreslagna lösningar för dagvattenhantering bedöms vara tillräckliga för att inte påverka
vattenmiljön negativt. Projektet bedöms därmed varken förbättra eller försämra uppfyllelsen av dessa
mål.
Mål för land- och vattenmiljöer
Dessa mål syftar till att bevara land- och vattenmiljöers värde för biologisk produktion, biologisk
mångfald och att kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Projektet kommer att medföra att
jordbruksmark tas i anspråk och mindre vattendrag påverkas genom flytt och/eller igenläggning.
Projektet påverkar därmed måluppfyllelsen negativt i mycket liten omfattning.
Mål för bebyggd miljö
Målen syftar till att all bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö med hållbar
samhällsplanering och hushållning med energi och naturresurser. Vidare ska människor och den
biologiska mångfalden inte utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
God hushållning med mark utifrån regional och kommunal strategisk planering, samt utnyttjande av
befintlig infrastruktur bidrar till måluppfyllelsen i ett strategiskt perspektiv.
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Planförslaget bedöms bidra till att miljöanpassade och resurssnåla transporter främjas eftersom
industriföretag kommer kunna erbjudas tomter med närheten till kombiterminal, Hallsbergs
rangerbangård, riksväg 50 och E20. Planområdet tar väl tillvara det fördelaktiga läget i anslutning till
spår och större vägar. Under byggskedet kommer störningar i form av bland annat ökad trafik och
buller påverka miljön negativt. Sammantaget bedöms detaljplanen bidra till måluppfyllelse.

9.3

LAGSKYDDADE OMRÅDEN

9.3.1

Riksintressen

Planen bedöms inte medföra någon påtaglig skada för de riksintressen för kommunikation som finns i
eller i närheten till planområdet:
•
•
•
•

9.3.2

Tälleleden/väg 629 - riksintresse för väg
Hallsbergs rangerbangård - riksintressen för järnväg
Järnväg Hallsberg – Östansjö - riksintressen för järnväg
Järnväg Hallsberg – Skymossen - riksintressen för järnväg

Strandskydd

Strandskyddet kommer genom detaljplanen att upphävas för de delar om planområdet som ligger 100
meter från dagvattendammarna öst och nordöst om planområdet och som idag omfattas av
strandskyddet.
Upphävandet av strandskyddet inom planområdet för dagvattendammar öst och nordöst om
planområdet bedöms inte äventyra strandskyddets syften (att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på
land och i vatten).

9.3.3

Biotopskydd

För att möjliggöra exploatering av området kommer en åkerholme, som ligger mitt i planområdet,
behöva tas bort. En dispens från biotopskyddsbestämmelserna krävs.
Dike A bedöms inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, se 4.3.3 för vidare läsning.
Dike B, C, D och E kommer att påverkas av detaljplanens genomförande. Oavsett om exploateringen
medför att dessa diken läggs igen, kulverteras eller finnas kvar som öppna diken kommer dikena efter
att området exploaterats inte längre angränsa till jordbruksmark, eftersom all jordbruksmark inom
planområdet försvinner. Därför bedöms att dispens från biotopskyddsbestämmelserna behöver sökas
för dike B, C, D och E.
Dike F och G kommer efter detaljplanens genomförande att angränsa till jordbruksmark på väster sida
om respektive dike och därmed kommer dikena även fortsättningsvis att omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna. Om kommande exploatering medför att något arbete behöver ske vid
dessa diken, så som flytt eller kulvertering för anläggande av trumma bedöms att dispens från
biotopskyddsbestämmelserna ska sökas.

9.3.4

Fornlämningar

Inga fornlämningar finns inom planområdet.
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10 UPPFÖLJNING
När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 18 §
miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt
medfört”. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan
vidtas”.
Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den oförutsedda betydande miljöpåverkan
som ska följas upp. Enligt lagstiftningen ska därför en MKB innehålla en redogörelse för ”de åtgärder
som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför” (6 kap. 12 § miljöbalken).
Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en
hållbar utveckling ska kunna nås. Uppföljningen bidrar också till en ökad kunskap och på sikt ett bättre
och effektivare miljöbedömningsarbete.
Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
en plan faktiskt får, så långt som är möjligt, ska kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och
övervakningssystem. I den mån det är möjligt bör uppföljningen av detaljplanens betydande
miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga processer.
De faktorer som bedöms vara särskilt viktiga att följa upp är:
-

Kontroll att föreslagna dagvattenåtgärder utförs.
Att särskild prövning är gjord för åtgärder som kräver detta innan markarbete påbörjas.
Hantering av massor under byggskedet.

11 TILLKOMMANDE PRÖVNING
Dispens från biotopskydd krävs för borttagande av dike i jordbruksmark.
Dispens biotopskydd krävs för åkerholme av dike i jordbruksmark
Anmälan om vattenverksamhet krävs avseende arbeten och åtgärder så som exempelvis anläggande
av trummor/ledning, schakt samt omgrävningar av de två vattendragen.
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13 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS
SAKKUNSKAP
MKB:n har tagits fram med den sakkunskap som krävs i fråga om projektets särskilda förutsättningar
och förväntade miljöeffekter. I arbetet med att ta fram MKB:n har följande personer deltagit:
Catharina Granman - Uppdragsansvarig
Catharina har en dubbel magisterexamen i miljövetenskap och humanekologi från Göteborgs
Universitet. Catharina har 11 års arbetslivserfarenhet från kommun och konsult inom arbete med
miljörelaterade uppdrag och har under de senaste sex åren har haft rollen som uppdragsansvarig för
miljökonsekvensbeskrivningar för både detaljplan och översiktsplan, för ett 10-tal vägplaner samt
andra miljörelaterade uppdrag. Catharinas erfarenhet inom miljöområdet är mycket bred. Hon har
arbetat med miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner,
översiktsplaner och vägplaner och med dispenser, anmälningar och samråd i enlighet med Miljöbalken
samt även som byggplatsuppföljare avseende miljöfrågor vid stora vägentreprenader.
Frida Blomér – Handläggare
Frida har en master inom Industriell Ekologi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har läst
kurser inom hållbar utveckling samt kurser inom miljörätt och juridik. Frida är sedan 2015 anställd på
WSP Samhällsbyggnad i Örebro och arbetar bland annat med att ta fram miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner, översiktsplaner och vägplaner och med
dispenser, anmälningar och samråd i enlighet med Miljöbalken. Hennes arbetsuppgifter omfattar även
dagvattenutredningar och översvämningsutredningar.
Emma Hell Lövgren – Kvalitetsgranskare
Emma har en kandidatexamen i miljövetenskap från Södertörns högskola och en masterexamen i
landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning från Sveriges lantbruksuniversitet. Emma har en
gedigen erfarenhet av strategiska hållbarhetsbedömningar för översiktsplaner och fördjupade
översiktsplaner. Hon har bistått flertalet kommuner både som hållbarhetsstöd i översiktplaneringsprocessen genom att identifiera projektspecifika hållbarhetsfrågor samt genom att se över hur
markanvändningskartor, strategier och riktlinjer kan hänga samman och samverka för ökad hållbarhet.
Hon har en stor kunskap kring hur ekologiska och sociala värden samspelar och hur dessa kan
hanteras i hela planeringskedjan, från strategisk nivå ner i detaljplaneringen.
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PM avslutat fältarbete
arkeologisk utredning Ulvsätter,
Hallsberg
dnr 431-641-2021, KM21028

Sammanfattning
Stiftelsen Kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ulvsätter 2:4 i
Hallsbergs kommun (figur 1), i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Vid utredningen
framkom sparsamma spår efter förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit
tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i våtmarkslager i den numera utdikade och
uppodlade Spångamossen (figur 2).
Den tillslagna kvartsbiten påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av
mänsklig aktivitet i området under stenåldern, så kan den inte knytas till en bevarad
fornlämning, och det är vår bedömning att fyndet inte motiverar vidare arkeologisk
undersökning på platsen.
En riklig förekomst av träkol i våtmarkslager, av det slag som påträffades i det som återstod
av den utdikade och uppodlade Spångamossen är troligtvis spår efter mänsklig aktivitet i
närområdet, från den tid när våtmarken var en sjö och/eller ett kärr. Detta kommer att
klargöras vid den kommande kvartärgeologiska undersökningen av prover från
undersökningen, som genomförs inom den del av efterarbetet som bekostas av
Länsstyrelsen. Dessa analyser kommer att ge viktig information både för att förstå spåren på
platsen och för att dra lärdomar inför kommande våtmarksundersökningar. Det är dock vår
bedömning att inte heller träkolsförekomsten motiverar vidare arkeologisk undersökning, då
de aktiviteter som genererat träkolet kan ha pågått utanför undersökningsområdet.
Vi anser därför att det inte finns några antikvariska hinder för en exploateringen av ytan.
Länsstyrelsen fattar beslut om eventuella vidare antikvariska åtgärder.
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Figur 1. Topografisk karta över närområdet med undersökningsområdet (UO) markerat i rött.
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Figur 2. Utsnitt ur den häradsekonomiska kartan från 1864-1867, med undersökningsområdet markerat i rött. Den
centrala delen av undersökningsområdet upptas av Spångamossen.

Page 169 of 180
3

Genomförande och resultat
Fältarbetet inom Ulvsätter 2:4 utfördes mellan den 3/5 och den 28/5 2021. Fokus för
undersökningen var att att hitta fornlämning i våtmarkslagren som avsatts
när området var en grund havsvik och senare sjö och kärr. Vid undersökningen grävdes 17
sökschakt, med en sammanlagd yta av 2800 m2 (schaktbottenarea) (figur 3). Schakten
placerades i områden som enligt kartor från 1800-talet var mossmark/torvmark, samt en yta
där georadar gett indikation som tolkats som en djupare våtmarkslagerföljd.
Med undantag för ett schakt, undvek vi att schakta under kraftledningen som löper genom
området, då det enligt besked från Sweco skulle anläggas en arbetsväg för rivning av
kraftledningen under tiden för fältarbetet. Utgrävningen kunde dock avslutas innan bygget
av vägen påbörjades. Under de sista fältdagarna påverkades undersökning av kraftigt regn
vilket resulterade i att schakten vattenfylldes (figur 4). Tidpunkten för igenläggningen av
schakten kom därför att förskjutas två dagar och slutfördes den 1/6.
Alla schakt grävdes i åkermark. Inom undersökningsområdets östra, skogbeväxta del,
kontrollerades lagerföljdens tjocklek med ryssborr och jordsond (figur 5). Dessa kontroller
visade att våtmarkslagerföljden var tunn i dessa områden, varför det inte ansågs befogat att
schakta där. Jordsond användes även för att kontrollera lagerföljd mellan och bortom
schakten som grävdes i åkermark.
Intakta våtmarkslager förekom fläckvis under ploglagret, inom den norra centrala delen av
den häradsekonomiska kartans markering för Spångamossen från 1864-1867 (figur 2).
Enligt kartan som upprättades 1882 – efter det att utdikningen av mossen genomförts – var
detta område fortfarande markerat som mossmark, medans mossens övriga delar då angavs
som betesmark eller odlingsmark. I södra delen av Spångamossen fanns inga/väldigt grunda
våtmarkslager bevarade. Inom västra delen av undersökningsområdet anger SGUs
jordartskarta från 1874 torvlager, men i detta område påträffades inga bevarade torvlager vid
schaktningen.
Inom ytan där georadar indikerat bevarade våtmarkslager påträffades istället finkornig lera.
Resultaten från georadarundersökningen skall utvärderas vidare inom ramen för
rapportarbetet, för att dra lärdomar inför framtida undersökningar.
Våtmarkslagren som bevarats under plogdjup förekom fläckvis och i stråk åtskilda av låga
höjder eller revlar av finkornig sand (mo). Partierna med våtmarkslager varierade i
utsträckning mellan några meter och upp till c. 20 m, innan en sandrevel tog vid. Hela ytan
har ursprungligen varit täckt av våtmarkslager, efter utdikningen har lagren komprimerats
och den övre delen av lagerföljden har plöjts. Det som nu återstår är de djupaste delarna av
lagerföljden, i sänkorna mellan sandrevlar.
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Figur 3. Flygfoto över undersökningsområdet med de historiska kartornas torv/våtmarkslager markerade i brunt, och
utrednings-schakt markerade i ljusblått. Den röda stjärnan markerar fyndet för kvartskärnan. Den västra av de två
utprickade torv/våtmarkerna är hämtad från SGUs jordartskarta från 1874, den östra från den häradsekonomiska
kartan från 1864-1867.
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Figur 4. Vid slutet av fältarbetet skapade ihållande regn problem och vattenfyllde schakten.

Våtmarkslagerföljden avspeglar bassängens utveckling över tid från havsvik, som efter
avsnörning från havet blir en insjö, som sedan växer igen till kärr och sedan mosse. De olika
skedena har avsatt olika lager, som enligt den preliminära bedömningen i fält är:
sand och silt djupare havsvik
lergyttja
grundare havsvik
gyttja
insjö
kärrtorv
kärr
skogstorv
skogsbeväxt mosse
Mossens yngsta lager har förstörts genom plöjning och kan inte längre observeras.
Den preliminära bedömningen av lagerföljd som gjordes i fält, kommer att justeras och
preciseras i samband med analysen av de insamlade proverna från fältarbetet (figur 6).
Det förekom rikligt med träkol och ett förkolnat frö i lagren från toppen av gyttjan/botten av
kärrtorven, det vill säga lager som var blöta när de bildades. Det är troligt att detta är spår
efter mänsklig aktivitet i närområdet, en fråga som kommer att utvärderas i det efterföljande
analysarbetet. Det förekom även sporadisk träkol högre upp kärrtorven och i skogstorven.
Detta kan också vara spår efter mänsklig aktivitet, men kolet i skogstorven kan även vara ett
resultat av skogsbrand, då skogstorven bildats under torrare förhållanden där naturliga eldar
kan förekomma.
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Figur 5. Kartering av lagerföljd med ryssborr, i den östra, skogsbevuxna delen av undersökningsområdet.

Figur 6. Dokumentation och provtagning av våtmarkslagerföljd som finns bevarad under ploglagret.
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Figur 7. Ett fynd av en sten som vilar i ett helt organiskt torvlager, möjligen en sänksten.

Figur 8. Tillslagen kvartskärna.
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Det påträffades inga direkta spår (föremål, konstruktioner) av mänsklig aktivitet i
våtmarkslagren, med undantag för en obearbetad sten som påträffades i torven (figur 7).
Torv och gyttja består nedbrutna växtdelar och har inte ett naturligt inslag av sten. En
enstaka sten kan därför vara spår efter mänsklig aktivitet, tex. användning av stenar som
sänken på fiskeredskap vilket är en vanlig fyndkategori vid stenålderslämningar i våtmarker.
Då det här rör sig om en enstaka sten är dock detta svårt att belägga, även om
kolförekomsten i lagret skulle kunna stödja att det finns ett mänskligt sammanhang till
fyndet.

Figur 9. I förgrunden syns en snittad stenfylld grop. Baserat på fyllningens egenskaper och
stenarnas karaktär (sprängsten) bedöms gropen som sentida (sent 1800-tal eller yngre).
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Undersökningens enda säkra fynd var en tillslagen bit kvarts som påträffades i ploglagret
intill ett av schakten. Kvartsbiten är en kärna, det vill säga ett stycke råmaterial från vilka
avslag lösgjorts genom tillslagning (figur 8). Avslagen har sedan använts som eggverktyg.
Kärnan har roterats under arbete och har flera plattformar, spår efter slag från olika
riktningar. Kärnan är i början av dess användning, och skulle ha kunnat användas för
produktion av ytterligare avslag, men har av okänd anledning lämnats eller deponerats.
I de två östligaste schakten påträffades en serie sentida anläggningar i form av stenfyllda
gropar och en ränna (figur 9). Stenen i groparna bedöms som sprängsten och fyllningen är
odlingsjord, ej torv, vilket visar att groparna grävts efter det att mossen dikades och
uppodlades i andra halvan av 1800-talet. Lämningarna är därför inte att betrakta som
fornlämning.

Slutord
Undersökningen inom Ulvsätter 2:4 har inte påvisat någon bevarad fornlämning. Enstaka
fynd av en tillslagen bit kvarts från ett omrört lager, en eventuell sänkesten påträffad i torv,
samt förekomst av träkol i lager från när mossen var en sjö eller ett vått kärr, indikerar att
mänskliga aktiviteter förekommit i området under stenåldern, men då dessa indikationer inte
kan knytas till en bevarad fornlämning rekommenderar vi inga vidare antikvariska åtgärder
innan exploatering.

Uppsala 2021-06-09
Fredrik Hallgren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunstyrelsen

§ 46- Information från kommundirektören
Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information till kommunstyrelsen om aktuell lägesbild
angående flyktingsituationen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från kommundirektören
§ 46
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunstyrelsen

§ 47- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 47
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