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Planbeskrivning
Planbeskrivningen skall svara på frågorna vad och varför om detaljplanens
innehåll och följderna av dess genomförande.

Inledning

Handlingar
Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta i skala 1:1000, framtagen av
miljö- och teknikförvaltningen. Primärkartan är ajourförd 2007. Till
detaljplanen hör, denna beskrivning, genomförandebeskrivning samt
fastighetsförteckning. Planbestämmelserna är redovisade på plankartan.

Detaljplanens syfte

Syftet med nu föreslagen ändring av detaljplanen är att förändra
trafikmatningen till kvarteret. Därigenom tillskapas möjlighet för kunder till
”Handelshuset” att angöra en större parkeringsplats från Esplanaden.

Då detaljplanen inte berör allmänna intressen kommer detaljplanen att
handläggas med enkelt planförfarande enligt 5 kap 28§ Plan- och bygglagen,
vilket bland annat innebär att länsstyrelsen, sakägare och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till samråd innan planen antas
av kommunfullmäktige.

5 kap Miljöbalken

Enligt 3 kap 6 § MB ”skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.”
Konsekvenserna av en liten utökning av kvarteret bedöms dock vara av så
ringa karaktär att det knappast berörs av Miljöbalkens bestämmelser. (En
bedömning av miljöpåverkan har upprättats och bifogats till denna handling.)

Plandata

Läge
Planområdet är beläget i norra delen av Hallsberg, omedelbart norr om
järnvägen och väster om Samzeliiviadukten och Samzeliigatan (lv 529), som
också är infart till Hallsberg från norr.

Planområdets
läge
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Areal
Planområdet har en areal av cirka 2800 m2.

Markägoförhållanden
Lagfaren ägare av fastigheten Stocksätter 1:5 är Stocksätter Förvaltning AB

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplaner

Planområdet omfattas av den Fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort,
antagen av kommunfullmäktige 1993-12-13 och aktualitetsförklarad 1997.
Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger planområdet inom område för
industri (J).
Planen är föremål för revidering.

Detaljplaner

För planområdet gäller detaljplanen för Kv Städet, fastigheten Stocksätter 1:5, i
Hallsberg, lagakraftvunnen 1999-01-08.
Detaljplanen anger ”område för parkering”.
Vidare anges att ”det gäller förbud mot in- och utfart för kvarteret mot
Esplanaden”.
Genomförandetiden som var 7 år har gått ut. Detta innebär att ändring av
detaljplanen kan ske utan att sakägare kan begära ersättning.

Utdrag ur
översiktsplanen

 1999Utdrag ur 1999 års detaljplan
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Program

Inget program har upprättats då detaljplanen handläggs med så kallat enkelt
planförfarande.

Trafikplan Hallsberg

Trafikplanen är framtagen med trafiknätsanalys enligt ”Lugna gatan”,
upprättad i november 2003 och godkänd av Miljö- och tekniknämnden 2003-
12-10.

Nätanalysen har huvudsakligen utförts inom den nätstruktur som bildas av de
befintliga blandtrafikgatorna inom tätorten. Biltrafikanternas anspråk bedöms
utifrån dagens biltrafiknät.

Esplanaden ingår i huvudnät och är genomfart/ infartsgata som markerats med
röd färg.

För att beskriva hur olika anspråk är tillgodosedda i dagens trafiknät har
trafikanternas anspråk bedömts efter en tregradig skala. Grön står för god
kvalitet. Gul, mindre god och röd färg låg standard. (Innebörden av gul och röd
färgkod skiljer sig åt för olika kvalitetsområden och trafikslag).

Miljökonsekvensbeskrivning (MBK)

Ändringen av detaljplan innebär ingen väsentlig påverkan på miljön.
Underlaget för denna analys beskrivs i en särskild handling
”Behovsbedömning av miljöpåverkan”, vilken återfinns som bilaga i slutet av
denna handling.
Efter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen inte
kommer att innebära betydande miljöpåverkan.
Det föreligger inget behov av att upprätta en särskild MKB.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Natur

Mark och vegetation
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Planområdet består av ett område för parkering med ett mindre antal planterade
träd. Plantering av ytterligare träd är önskvärt.

Markbeskaffenhet
Markytan är hårdgjord med asfalt. Någon förändring kommer ej att ske.

Geotekniska förhållanden
Enligt jordartskartan består marken av fyllning.

Förorenad mark
Området är gammal industrimark. Vid tidigare anläggningsarbeten har inga
förorenade massor identifierats.

Bebyggelseområden

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
I närområdet finns ett handelshus med bl a järnhandel, dagligvaruhandel och
restaurant.

Byggnadskultur och gestaltning
Planområdet är obebyggt och kommer inte att bebyggas.

Handelshuset väster om parkeringen är upptagen i inventeringen ”Värdefulla
bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort”. Objekt 9b Thermaeniusverken.
Bygnaden omfattas också av skyddsbestämmelser i detaljplan. Bland annat
föreskrivs att tegelarkitekturen inte får förvanskas.

Friytor

Naturmiljö
I planområdet finns ingen naturmiljö.

Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet trafikmatas i dag från söder.
Området kan angöras från Esplanaden cirka
300 m västerut och från Långgatan cirka
150 m österut via Kraftvärmegatan. Genom
att köra inne i kvarteren nås parkeringen till
”Handelshuset” idag.

Befintlig angöring från
Kraftvärmegatan i sydost
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Planförslaget medför att tidigare in- och utfartsförbud tas bort och det blir
därmed möjligt att anordna en infart för personbilar till parkeringen direkt från
Esplanaden.

Gång- och cykelväg mot centrum finns utbyggt i området.

Antal fordon

För korsningen Esplanaden, Samzeliigatan, Långgatan har trafikräkningar
genomförts. På Esplanaden mättes trafiken år 2004, på Samzeliigatan (södra
delen) år 2005, (norra delen) år 2006 och Långgatan år 2004.

Trafiksäkerhet
Med stöd av analys av körspårsutrymmen har vi funnit att en infart enbart bör
planeras och tillåtas för personbilstrafik. Erforderligt utrymme för övriga
fordon går inte att förena med befintlig gång- och cykelpassage och gång- och
cykelväg.

Framkomlighet
Den föreslagna infarten medför att framkomligheten längs Esplanaden i denna
del ytterligare försämras då fordon skall svänga över Esplanaden. Det är dock
möjligt att anordna en egen fil för svängande fordon, vars magasin motsvarar
tre personbilar. Vid ett antal tillfällen på året bedöms antalet fordon överstiga
magasinets längd varför störningar i framkomligheten vid rondellen
Samzeliigatan-Esplanaden kan uppstå.

Parkering, utfarter
Planområdet används idag som parkering. Ingen förändring kommer att ske.

In- och utfartsförbudet i den norra gränsen för planområdet tas bort.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området är beläget inom verksamhetsområde för kommunens VA, vatten- och
avloppsnät.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
Det är generellt sett önskvärt att anordna områden där dagvatten kan
omhändertas lokalt och samtidigt fördröjas. Detta bör beaktas när
parkeringsytan förändras.

Figuren redovisar antal fordon
årsvardagsdygn (Åvadt)

18784670

8376

11480
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Administrativa frågor

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång, får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge kommu-
nen inte ändrar eller upphäver detaljplanen fortsätter den att gälla.

Konsekvenser av planens genomförande

Kvarteret kan angöras med direktinfart från Esplanaden efter ombyggnad av
avfarten från Samzeliiviaduktens norra rondell.

Övrigt

Medverkande tjänstemän

Roger Forsberg mätningsingenjör

KOMMUNKANSLIET

Hans Lindberg Annica Fjällstam Eriksson
stadsarkitekt fysisk planerare
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Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor

Planarbetets gång

Då detaljplanen inte berör allmänna intressen kommer detaljplanen att
handläggas med enkelt planförfarande enligt 5 kap 28§ Plan- och bygglagen,
vilket bland annat innebär att länsstyrelsen, sakägare och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till samråd innan planen antas
av kommunfullmäktige.

Tidplan

Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna
prövas av kommunfullmäktige under andra halvåret år 2007.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång, får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge kommu-
nen inte ändrar eller upphäver detaljplanen fortsätter den att gälla.

Ansvarsfördelning

Detaljplan
Kommunstyrelsen svarar för upprättande av detaljplanen.

Fastighetsbildning
Eventuella fastighetsbildningsåtgärder handhas av fastighetsbildnings-
myndigheten. Förrättning kan påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Fastighetsägaren avser inte att förändra fastighetsindelningen i kvarteret.

Ledningsrätt och servitut

Förekomst av ledningsservitut har utretts i fastighetsförteckningen.
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Ekonomiska frågor

Planekonomi

Detaljplanens genomförande medför kostnader utanför planområdet för
ombyggnad av Esplanaden på en sträcka av 75 m med en extra fil för
svängande fordon jämte refuger samt nybyggnad av infart till kvarteret.
Kostnaderna utreds närmare vid projekteringen, men bedöms i detta skede
kunna uppgå till cirka 500 000 kr.

KOMMUNKANSLIET

Hans Lindberg Annica Fjällstam Eriksson
stadsarkitekt fysisk planerare



Dnr KS 117/2007 11 (13)

Detaljplan för fastigheten del av fastigheten Stocksätter 1:5 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Antagen av Kommunfullmäktige 2007-10-15 och Laga kraftvunnen 2007-11-19.

Behovsbedömning miljöpåverkan
Behovsbedömning om detaljplanen antas innebära betydande
miljöpåverkan

Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om det planen medger antas
komma att innebära betydande miljöpåverkan.

Samma organ som normalt beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan
ska miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om
miljöbedömning.

Slutsats:
Enligt bifogad genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att
detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan.

Bilaga
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Behovsbedömning:

Faktor Påverkan Kommentar
Stor Liten

Internationella
konventioner (Natura 2000,
UNESCO värdsarv, CW-
område

X

Miljöbalkens 3-4 kap
(riksintressen)

X

Miljöbalken 7 kap
(strandskydd,
natur/kulturreservat)

X

Byggnadsminnen eller
fornminnen

X

Höga naturvärden
(naturvårdsprogram eller
nyckelbiotoper

X

Konflikter med ÖP eller
FÖP

X Framkomligheten
försämras på huvudgata.

Miljömål X
Miljökvalitétsnormer X
Riktvärden X
Förorenad mark X
Är området opåverkat eller
har det särskilda värden ur
boendesynpunkt? (bullerfri
zon, närrekreationsområ-
de, kvartersströvområde).
Nuvarande markanvänd-
ning

X

Projektets omfattning X



Dnr KS 117/2007 13 (13)

Detaljplan för fastigheten del av fastigheten Stocksätter 1:5 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Antagen av Kommunfullmäktige 2007-10-15 och Laga kraftvunnen 2007-11-19.

Projektets förening med
andra projekt

X

Projektets utnyttjande av
mark, vatten och andra
resurser

X

Projektets alstrande avfall X
Risk för störningar? (buller,
trafik, mm)

X

Risk för föroreningar X
Risk för olyckor? X Något ökad risk då

korsande trafik tillåts.

Markens, vattnets och
andra resursers förekomst,
kvalitet och
förnyelseförmåga i området

X

Den befintliga miljöns
känslighet

X

Effekternas omfattning X
Effekternas gränsöver-
skridande karaktär

X

KOMMUNKANSLIET MILJÖ- OCH KARTENHETEN

Hans Lindberg Leif Welander
stadsarkitekt miljöchef


