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Sammanfattning av den 
övergripande inriktning för den 
långsiktiga utvecklingen av 
bebyggelsen och den fysiska miljön

Hallsbergs kommun är en kommun där mycket kretsar 
kring  järnväg och kommunikationer. Huvudorten 
Hallsberg är Sveriges mest kända järnvägsknut. De 
största tätortena i övrigt är Pålsboda, Sköllersta, Östansjö, 
Vretstorp och Hjortkvarn. 
Hallsbergs kommun har idag ca 15 500 invånare. Av 
dessa bor ca 50 % i centralorten Hallsberg, ca 25 % i de 
fem övriga större tätorterna och ca 25 % på landsbygden. 

Översiktsplanens (ÖP) tidshorisont är ca 20 år, d v s fram 
till ca 2035.

Bebyggelseutveckling och näringsliv
Boendemiljöerna i Hallsbergs kommun är varierande och 
följer i stort den sammansättning som fi nns i kommuner 
och orter av liknande storlek runt om i Sverige.
I huvudorten Hallsberg fi nns tätare och storskaligare 
bebyggelse i själva centrum, däremot ingen utpräglad 
stadsmiljö med slutna kvarter. Det fi nns därutöver en 
blandning av villa- och fl erfamiljsbebygglse med en 
övervikt för villor söder om järnvägen och fl erfamiljshus 
norr om järnvägen.
I de mindre tätorterna dominerar villabebyggelsen men 
fl erfamiljhus förekommer. På landsbygden är bostads-
koncentrationen större i norr längs de stora kommunika-
tionsstråken.
Det råder idag, hösten 2016, brist på bostäder i Halls-
bergs kommun precis som i större delen av Sverige och 
det är en ny situation efter årtionden av överskott. Det 
fi nns däremot ingen brist på mark för bostadsbyggande 
och planbredskap fi nns. Som för de fl esta kommuner i 
Hallsbergs storlek och läge i landet är det fi nansieringen 
av nybyggnation som är problemet.

Hallsbergs kommun måste bli mer attraktiv som boende-
kommun. Då fi nns goda förutsättningar att öka folk-
mängden men behovet av ett varierat utbud av lägen och 
bostadstyper är då nödvändigt. 
Efterfrågan på lägenheter är störst centralt i Hallsberg. 
Tillkomsten av centrala lägenheter i Hallsberg torde 
vara den viktigaste faktorn för befolkningsutvecklingen 

i kommunen. I centrala Hallsberg bör hus högre än 10 
våningar kunna prövas. Kommunalt fi nansierade initiativ 
i form av planberedskap för bostäder och verksamheter 
kommer i första hand ske i Hallsberg. 
Ett program för utveckling av Hallsbergs centrum 
kommer att tas fram som behandlar den sammantagna 
aspekten, bostäder, handel, service, kommunikationer, 
tillgämnglighet, etc.

Generellt fi nns en viss efterfrågan från äldre som vill 
lämna villan men samtidigt bo kvar på orten. Önskemålet 
är då mindre lägenheter i markplan som är anpassade för 
bra tillgänglighet. Sköllersta bedöms vara den ort där det 
utöver Hallsberg är störst efterfrågan. Utvecklingsomå-
den ska dock fi nnas i alla de sex större tätorterna.

Den uttalade inriktningen är ändå att hela kommunen 
ska leva och ges möjlighet att utvecklas, varför inga 
restriktioner generellt ska gälla för bostadsbyggande och 
heller inte för mindre verksamheter som har begränsad 
omgivningspåverkan. Förtätning ska generellt ses positivt 
och lämpligheten prövas i varje enskilt fall.

Kommunen är öppen för privata initiativ avseende 
planläggning och byggande i hela kommunen.

Kommunen är positiv till att fritidshus konverteras till 
åretruntboende eftersom det stärker landsbygden och 
ökar möjligheten att behålla och utveckla service utanför 
huvudorten Hallsberg.

Inom ramen för ÖP-arbetet utpekas därför 10 s k 
LIS-områden (Lansbygdsutveckling inom strandnära 
områden). Detta ger större möjligheter att bygga 
bostäder och genomföra andra åtgärder närmare stranden 
än de 100 meter som strandskyddslagstiftningen 
normalt tillåter. De områden som föreslås är Vretstorp 
vid Vibysjön, Östansjö vid Bäcksjön, Tisarstrand, 
Tunbohässle och Tisarbaden vid Tisaren, Öna och 
Hällebo vid Hällebosjön, Svennevad vid Sottern, 
Gryts Bruk mellan Övre och Nedre Gryten samt 
Björnhammaren vid Björnhammarssjön.

Kommunen planerar för en befolkningstillväxt på ett 70-
tal personer per år under den närmaste 10-årsperioden. 
Planberedskap bör därför fi nnas för ca 40 tillkommande 
lägenheter (i fl erfamiljshus/radhus/villor) per år.

SAMMANFATTNING
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Större verksamhetsetableringar eller utveckling 
av befi ntliga större verksamheter förväntas ske i 
centralorten och i de fl ersta fall ha mer eller mindre 
koppling till Hallsbergs position som järnvägsknut 
och logistikcentrum. Befi ntliga verksamhetsområden 
behöver i mån av utrymme kunna utvecklas och nya 
lägen planeras, i huvudsak norr om järnvägen. Det 
ska däremot inte fi nnas några principiella hinder för 
verksamhetsutveckling på andra platser i kommunen. 
Utpekade verksamhetsområden fi nns i alla de sex större 
tätorterna.
Handel i Hallsberg ska i första hand koncentreras till 
centrum och i andra hand, t ex för mer ytkrävande 
verksamhet, utmed Samzeliigatan i norra delen av 
Hallsberg. Utveckling av handel och service ska kunna 
ske i alla de sex större tätorterna.
All typ av verksamheter, handel och service ska 
prioriteras vid förfrågningar, planering och annan 
handläggning.
 
Vid all exploatering ska hänsyn tas till platsens specifi ka 
förutsättningar. Det gäller vid såväl detaljplaneläggning 
som vid behandling av enskilda bygglov. 
Risker och störningar ska alltid beaktas och värderas, 
t ex risker för översvämning, ras, skred, buller liksom 
miljökvalitetsnormer och andra gräns- och riktvärden. 
Följande områden omnämns särskilt p g a sina natur- och 
kulturmiljövärden: Drumlinområdet norr om Vretstorp 
och Östansjö, Bo herrgårdsområde öster om Hjortkvarn, 
Tarsta mellan Sköllerst och Pålsboda. Därutöver ska de 
många kommunikationsstråken i kommunen beaktas, 
främst järnvägsområdet genom Hallsberg.

Ianspråktagande av högproduktiv jordbruksmark för 
bebyggelse bör generellt undvikas men i framförallt 
tätorternas randområden kan det vara nödvändigt för 
att skapa rationell och genomförbar utveckling både för 
bostäder och verksamheter.

Kommunen tar tydlig ställning mot skifferbrytning inom 
Hallbergs kommun.

Natur- och kulturmiljöer, fritid och 
rekreation
Hallsbergs kommun har skiftande natur. Den kanske 
mest utmärkande är Närkeslättens södra förkastningsbrant 
som delar kommunen i två områden mellan det låglänta 
slättlandskapet i norr där jordbruk dominerar och det mer 
kuperade, bergiga skogslandet i söder. Inom kommunen 
fi nns det också ett stort antal våtmarker, sjöar och vatten-
drag och ett fl ertal områden med höga naturvärden som 
hyser sällsynta och hotade arter.
I det öppna kulturlandskap norr om Vretstorp och Viby 
kan särkilt nämnas det s k ”Etternärke” med det av 
isälvsavlagringar, drumliner, präglade landskapet vilket 
är ett nationellt unikt område. Nära Östansjö ligger de 
spektakulära Dovra sjöar som skapats ur en sprickbild-

ning i berggrunden. 
Hallsberg är beläget på en rullstensås som löper i 
öst-västlig riktning och i öster fortsätter kulturlandskapet 
från Sköllersta och söderut mot Pålsboda och Svennevad 
även här längs med en rullstensås.
I den södra delen av kommunen dominerar annars skogs-
mark med inslag av lätt bergiga partier. Mellan Tisaren, 
Svennevad och Hjortkvarn fi nns relativt stora områden 
med höga naturvärden som  till övervägande delen är 
tysta. 

Kulturlandskapet i Hallsbergs kommun uppvisar stor 
variation. Miljöerna omfattar bond- och kyrkbyar, 
järnvägssamhällen, samlade slotts- och herrgårdsmiljöer 
samt brukssamhällen.
Området som idag är Hallsbergs kommun har varit bosatt 
sedan stenåldern och kommunen är rikt på fornlämningar 
vilka är spridda över hela kommunens yta. Det fi nns en 
något större koncentration runt Sköllersta och Pålsboda 
och här fi nns också de två mest betydande objekten i 
form av Tarsta och Åmmehälls fornborgar. Exploatering 
måste i många fall föregås av arkeologiska utredningar.
Herrgårdslandskapet vid Bo, känt sedan medeltiden, ska 
också nämnas särskilt.
I Hallsberg dominerar järnvägen och de stora bangår-
darna samhället. Den ger en tudelning som är svår att 
överbrygga, men ger också Hallsberg dess identitet. 
Byggnader som ska omnämnas särskilt är stationshuset, 
järnvägshotellet och Bergööska huset.

Tisaren och området norr och öster därom får sägas vara 
det viktigaste ur fritids- och rekreationssynpunkt. Här 
fi nns badplatser, kommunens viktigaste campingplats, en 
stor andel fritidsbebyggelse samt många leder och ströv-
områden. Området är även viktigt för besöksnäringen. 
Till detta ska läggas anläggningar som Alléhallen med 
dess simhall och andra fritidsanläggningar och lokaler i 
Hallsberg men även i övriga tätorter.

Samtliga dess miljöer och funktioner måste beaktas vid 
planering och byggande samtidigt som de inte får utgöra 
ett oöverstigligt hinder för fortsatt samhällsutveckling.

Kommunikationer och övrig 
infrastruktur
Hallsbergs kommun har exceptionellt goda kommunika-
tioner med andra regioner. Främst genom att Hallsberg 
är en av landets viktigaste knutpunkter för järnvägstrafi k 
för såväl person- som godstransporter. Västra stamba-
nan - den idag viktigaste pulsådern mellan Stockholm 
och Göteborg - korsas i Hallsberg av Godsstråket genom 
Bergslagen med direkt trafi k vidare till kontinenten.
Hallsbergs gods- och rangerbangård har stor strategisk 
nationell betydelse som Nordens största växlings- och 
tågbildningspunkt för godstransporter och är ett riksin-
tresse. Här passerar och växlas merparten av alla järn-
vägstransporter in eller ut ur landet och fördelas ut till 
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Sveriges olika delar via det svenska stambanenätet. 
Järnvägen med person- och rangerbangård, vilken är riks-
intresse för kommunikation, är oerhört viktig såväl natio-
nellt som regionalt och lokalt och ska tillåtas utvecklas 
och beaktas vid all relevant planering och byggande.
Den nya föreslagna sträckningen för Godsstråket genom 
Bergslagen, längre västerut och närmare Östansjö, föror-
das av kommunen. Kommunen verkar även för ett tredje 
spår på västra stambanan mellan Hallsberg-Laxå.
Komunen är även positiv till de utredningsinitiativ som 
nu tas avseende en ny gen höghastighetstågförbindelse 
mellan Oslo och Stockholm. Även om en sådan inte 
kommer gå via Hallsberg är det en fördel för regionens 
utveckling och öppnar för en alternativ sträckning av 
godset på Godsstråket genom Bergslagen, vilket minskar 
bullret i centrala Hallsberg och skapar bättre förutsätt-
ningar för ny bostadsbebyggelse. 

En liknande kommunikationskorsning sker mellan Eu-
ropavägarna E18 och E20 i Örebro kommun ca 10 km 
norr om kommungränsen. Dessutom strålar riksvägarna 
50, 51 och 52 ut från Europavägarna genom kommunen 
i fl era väderstreck. Mitt i länet ligger Örebro fl ygplats på 
bekvämt avstånd med bil och buss från samtliga orter i 
Hallsbergs kommun. 
Kommunen ska verka för att riksvägarna byggs ut och 
förbättras för att skapa bättre kommunikationer för 
kommunens invånare och näringsliv. Särskilt prioriterad 
är Rv 51 mot Norrköping där en ny sträckning väster om 
nuvarande, bl a utanför Pålsboda förordas.
Kommunen ska verka för att Brunnskulleleden kan 
byggas, inkl en ny planskild passage över järnvägen 
östra delen av Hallsbergs tätort.
Den uttalade inriktningen är att öka användningen 
av kollektiva färdmedel. Genom att den absoluta 

huvuddelen av befolkningstillväxten naturligt torde ske 
i Hallsbergs tätort som har oerhört bra kommunikationer 
med alla relevanta pendlingsmål är förutsättningarna för 
att uppnå detta utomordentliga.
Utveckling ska ske av gång- och cykelvägsnätet där 
sträckan Hallsberg-Östansjö är prioriterad.
 
Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning likväl som omhändertagande av 
avloppsvatten. Utbyggand av det kommunala va-nätet 
kan ske i vissa områden, t ex längs Tisarens norra strand 
och då i samarbete med Askersunds kommun. Enskilda 
godkända avlopp måste dock accepteras på många håll i 
kommunen.
Kommunen är positiv till och arbetar aktivt tillsammans 
med fl era andra kommuner för att utreda möjligheten att 
säkra den framtida dricksvattenförsörjningen genom det 
s k Vätternvattnet. Vattenverket skulle i så fall komma 
att ligga i Hallsbergs kommun. Ytor för denna och 
tunnlar/ledningsdragning ska beaktas vid planering och 
byggande.
Även när det gäller avfallshantering är huvudinriktningen 
fortsatt samarbete med andra kommuner.
Den vindkraftplan som funnits sedan 2011 utgår i 
och med antagandet denna nya översiktsplan. De fem 
förordade områdena för vindkraftetableringar behålls 
dock, vid sidan av de två nya riksintresseområdena.

Riksintressen
Kommunen ska tillse att de riksintressen som fi nns i 
Hallsbergs kommun beaktas vid planläggning och andra 
åtgärder.

foto: Bosse Björk
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1.1.1 Översiktsplan
Alla kommuner i Sverige måste enligt 3 kap i plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) ha en översiktsplan (ÖP) 
som täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är 
ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och 
riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och 
vatten i kommunen bör användas, hur bebyggelse bör 
utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas, 
mm. Översiktsplanen visar vilka värderingar som 
ska iakttas i det löpande planeringsarbetet och den är 
vägledande och ger stöd vid olika typer av beslut.

Översiktsplanens tidshorisont bör sträcka sig från
det närmast förestående till vad som ligger ca 20-25 

år fram i tiden. Översiktsplanen ska enligt gällande 
lagstiftning aktualitetsförklaras en gång varje 
mandatperiod, endera genom att en ny översiktsplan 
arbetas fram eller att beslut tas om att den gällande 
översiktsplanen fortfarande anses aktuell.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, vilket 
innebär att det är möjligt att fatta beslut som strider 
mot översiktsplanens intentioner. Översiktsplanen 
kan i önskade delar ersättas eller kompletteras genom 
fördjupade översiktsplaner (FÖP) eller tematiska 
tillägg (TÖP), utan att hela översiktsplanen tas upp för 
behandling. Tidigare beslutade FÖP:ar och TÖP:ar kan 
fortsätta gälla även om en ny översiktsplan antas. 

En översiktsplan ska precis som namnet antyder vara just 
övergripande, inte gå in på detaljer och, eftersom den inte 
är juridiskt bindande, inte förespegla att innehållet utgör 
slutligt beslut i olika frågor.

1.1.2  Andra planeringsinstrument
Det allra vanligaste planeringsdokumentet i kommunerna 
är detaljplanen (kallades stadsplan förr i tiden). 
Detaljplanen reglerar hur mark och vatten får användas 
och hur marken får bebyggas inom avgränsade 
geografi ska områden inom kommunen. Detaljplanen 
är, till skillnad från översiktsplanen, juridiskt bindande 
vilket t ex innebär att bygglov inte får beviljas eller 
avstyckningar inte får göras som strider mot detaljplanen. 
En detaljplans intentioner bör ha stöd i gällande 
översiktsplan men detta är inget krav.
Områdesbestämmelser är ett något enklare alternativ till 
detaljplan och vars funktion är ungefär densamma.

Se kap 3 för de planerer och styrdokument som är 
aktuella i Hallsbergs kommun.

Regionala översiktsplaner är ovanliga men för Örebro 
län fi nns en regional översiktlig planering (RÖP) och 
därtill en regional utvecklingsstrategi (RUS). Dessa 
dokument är inte heller juridiskt bindande men innehåller 
ett antal regionalt övergripande förutsättningar och 
ställningstaganden som respektive kommun bör förhålla 
sig till. 
Se kap 2 för närmare beskrivning av RÖP:ens innehåll.

1.1 Principer för fysisk 
planering

KAP 1  INLEDNING
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1.2  Översiktsplanens 
upplägg
Processen att ta fram en översiktsplan (ÖP) består i 
princip av fyra skeden; utredningsskedet, samrådsskedet, 
gransknings-/utställningsskedet och slutligen 
antagande- eller avslutsskedet. Vissa ramar av processen 
är tydligt styrd i lagstiftningen medan arbetssätt och 
översiktsplanens utformning kan och får skilja mycket från 
kommun till kommun. Här nedan redogörs kort för hur 
planeringsprocessen genomförs i arbetet med Hallsbergs 
kommuns översiktsplan.

Förarbete/Utredningsskede
Hallsbergs kommun har 2014-03-24 beslutat att ta fram en 
helt ny översiktsplan som ersätter den nu gällande från 2011. 

Under 2014 har ett första förslag till samrådshandling 
arbetats fram. I detta förslag har fokus legat på visions- 
och värdefrågor, vilket utgör en form av fundament för 
översiktsplanen.
Ett mer omfattande arbete har även gjorts avseende 
utvecklingsidéer för de olika tätorterna.
Förslag till LIS-områden togs också fram i detta första 
skede.

Ambitionen var att skapa ett kortfattat och lättöverskådligt 
ÖP-dokument och att utifrån de grundvärderingar som 
förs fram i detta hålla samråd med allmänheten runt om i 
kommun. Framförallt genom samrådsmöten i kommunens 
tärorter.

Redan från början bestämdes att hålla två samrådsrundor. 
Ett tidigt församråd, inkluderande ovannämnda möten, och 
ett senare formellt samråd där ÖP-dokumentet kompletterats 
med mer formella krav på innehåll och uppställning.

Samrådskede 1
Under perioden 2 dec 2014 till 15 feb 2015 har ett församråd 
genomförts. Samrådet annonserades i dagspressen och 
genom andra kanaler. Under hela samrådstiden har 
översiktsplaneförslaget funnits tillgängligt på kommunens 
hemsida samt på kommunhuset och biblioteket i Hallsberg, 
så att alla kommuninvånare som önskat haft möjlighet att ta 
del av planförslaget. 

Under församrådsperioden har 6 samrådsmöten hållits vilka 

annonserades i lokalpressen. I tur och ordning Sköllersta, 
Vretstorp, Hjortkvarn, Hallsberg, Östansjö och Pålsboda.
Översiktsplaneförslaget har även skickats till berörda 
myndigheter, t ex länsstyrelsen och Trafi kverket, 
grannkommunerna, större organisationer och företag, 
kommunala instanser, m fl . Syftet med samrådet var att få 
fram information för ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

De yttranden som inkommit under församrådet, inklusive 
synpunkter som kommit fram vid samrådsmötena, redovisas 
i en samrådsredogörelse. 
I samrådsredogörelsen redovisas vilka ändringar i förslaget 
till översiktsplan som gjorts inför nästa samrådsskede.
I det här fallet har översiktsplaneförslaget arbetats om helt 
och har en annan uppbyggnad.

Samrådskede 2
En andra formell samrådsrunda har genomförts under 
perioden 19 feb 2016 - 22 apr 2016. Samrådet annonserades 
i dagspressen och genom andra kanaler. Under hela 
samrådstiden fanns översiktsplaneförslaget tillgängligt på 
kommunens hemsida samt på kommunhuset och biblioteket 
i Hallsberg.

Under samrådsperioden genomfördes 6 allmänna 
samrådsmöten i de större tätorterna; Hallsberg, Pålsboda, 
Sköllersta, Östansjö, Vretstorp och Hjortkvarn. Därutöver 
har ett samrådsmöte med fokus på landsbygden hållits.

De yttranden som inkommit under samråd 2 redovisades i 
en ny samrådsredogörelse som fanns tillgänglig under det 
senare granskningsskedet.

Gransknings-/utställningsskede
Det efter samrådet bearbetade och reviderade förslaget till 
översiktsplan var utställt för granskning under perioden 
4 juli till 14 september 2016, d v s mer än de lagstadgade 
två månader som krävs. Under den tiden fanns åter 
möjlighet för alla kommuninvånare och berörda instanser 
att ta del av översiktsplaneförslaget och inkomma med 
synpunkter.
Efter gransknings-/utställningstiden har kommunen i 
ett särskilt utlåtande sammanställt de synpunkter som 
kommit fram och redovisa om de lett till förändringar 
i planförslaget eller inte. Om stora förändringar sker 
efter granskningen/utställningen ska en ny granskning/
utställning genomföras. Detta är inte aktuellt här.
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Antagandeskede/Avslutsskede
Översiktsplanen, med de slutliga justeringarna efter 
granskningen/utställningen, antas av kommunfullmäktige.
Beslut att anta den nya översiktsplanen för Hallsbergs 
kommun bedöms kunna ske i december 2016.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade 
protokollet om beslutet anslagits förutsatt att ingen 
överklagar beslutet att anta planen under dessa tre veckor. 
En översiktsplans innehåll kan dock inte överklagas, bara 
hur den formella handläggningen har gått till. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande biläggs 
översiktsplanedokumentet så att det framgår ifall 
kommunen och staten (som företräds av länsstyrelsen) 
har skilda uppfattningar i några väsentlliga frågor.
Den nya översiktsplanen gäller till dess att den genom 
aktiva beslut ändras, ersätts eller upphävs. 

1.3 Läsanvisning
Så här hittar du i översiktsplanen och får bästa utbyte 
av innehållet. Det bör poängteras att översiktsplanen 
för Hallsbergs kommun är utformad så att den anger 
ställningstaganden uppdelat i olika tematiska områden, 
främst inom den fysiska planeringen men även inom 
andra områden som påverkar samhällsutvecklingen. 
Översiktsplanen visar inte specifi kt avgränsade 
utbyggnadsområden.
Samtliga kapitel utom 14 och 15 innehåller 
ställningstaganden som anger kommunens riktlinjer och 
ambitioner i olika frågor.
Kommunens ställningstagande/
kommentar  är markerad med lila text.

Det är i första hand dessa ställningstaganden och 
kommentarer som ligger till grund för den fysiska 
planeringen i kommunen – främst vid detaljplanering och 
bygglovgivning - men texterna i sin helhet ger vägledning 
både i dessa och andra frågor.

Om ställningstagandena bedöms medföra några 
former av konsekvenser som endera är stora eller för 
att de av andra skäl bör kommenteras, görs detta under 
rubriken  Påtagliga eller andra noterbara 
konsekvenser  vilken fi nns under respektive berörd 
grupp av ställningstaganden. Om ställningstagandena 
inte bedöms leda till några konsekvenser eller om 
konsekvenserna bedöms ha begränsad betydelse i 
sammanhanget används inte rubriken.

I kapitel 1 (detta kapitel) redogörs för vad en översiktsplan 
är, övergripande internationella eller nationella mål, vilka 
generella hänsyn som bör eller måste tas, samt hur själva 
handläggningsprocessen ser ut.

I kapitel 2 fokuseras på regionala frågor. Hallsbergs 
roll i regionen redovisas liksom olika funktioner och 
företeelser som är gemensamma för Hallsberg och en eller 
fl era andra kommuner, s k mellankommunala intressen. 
Här presenteras även regionala måldokument och 
handlingsprogram av olika slag.

I kapitel 3 redovisas fakta om och förutsättningar för 
Hallsbergs kommun idag samt lokala måldokument 
inklusive Hallsbergs kommuns vision och värdegrund. 
Visionen utgör plattform för översiktsplanen.

Start-
beslut

KS

Utredningsskede
Insamling och sammanställning

av underlag. Utredningar.
Utkast ÖP-förslag.

Interna och politiska avstämningar.

Beslut att samråda
om ÖP-förslag

KS

Beslut om utställning
av reviderat ÖP-förslag

KS

Beslut att anta
ÖP-förslag

K F

Samrådsskede
Själva samrådet bör pågå under minst
2 månader. Vid behov kan en komplet-

terande samrådsrunda göras.
Därefter bearbetning av inkomna syn-
punkter och revidering av ÖP-förslag.

Granskningsskede
Själva granskningen/

utställningen minst 2 månader.
Därefter bearbetning,
endast små ändringar

 bör göras i ÖP-förslaget.

valfritt upplägg
arbetsgrupper

politiska diskussioner
ev fokusgrupper

medborgardialog
allmänna eller riktade möten

möjlighet att lämna synpunkter,
remissyttranden

1-3 år 5-12 mån

allmänheten och
remissinstanser kan

lämna synpunkter och
remissyttranden

ÖP-förslag
vinner

laga kraft

Avslutsskede
Inväntande av att
den nya ÖP:n ska
vinna laga kraft.

Ev överklagande kan
ta 6 mån-12 mån.

allmänheten och
länsstyrelsen kan över-
klaga handläggningen -

inte innehållet

5-8 mån 1-2 mån
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I kapitel 4 redovisas dels olika risker, t ex ras och skred, 
översvämningar, radon, förorenade områden, dels frågor 
som rör säkerhet och beredskap, miljökvalitetsnormer för 
vatten, luft och mark, buller, mm samt aspekter som är 
kopplade till klimatfrågor.

I kapitel 5-11 redovisas förutsättningar, bedömningar, 
ställningstaganden och konsekvenser inom sju utvalda 
tematiska områden; Natur, vatten och kulturmiljö, 
Bostäder och boende, Näringsliv, Offentlig service, 
Rekreation, fritid och friluftsliv, Kommunikationer och 
Teknisk försörjning. 

I kapitel 12 redovisas samtliga Riksintressen som berör 
kommunen och på vilket sätt kommunen ska tillgodose 
dessa.

I kapitel 13 redovisas förutsättningar, 
utvecklingsmöjligheter och ställningstaganden för sex 
tätorter; Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Östansjö, 
Vretstorp och Hjortkvarn.

I kapitel 14 redovisas områden eller funktioner där det 
fi nns överlappande/konkurrerande intressen som särskilt 
bör uppmärksammas vid planering.

I kapitel 15 redovisas de sammantagna 
hållbarhetsaspekterna för hela ÖP-dokumentet.

LIS-bilagan redovisar de 10 områden vid några av 
kommunens sjöar som utretts och föreslås som LIS-
områden.

Till översiktsplanen hör även en miljökonsekvens-
beskrivning som redogör för betydande miljöpåverkan 
som eventuellt kan uppstå beroende på de 
ställningstaganden som görs i översiktplanen.

1.4 Övergripande nationella  
och internationella mål
Förutom regionala planer och måldokument (se kap 2) 
och riktlinjer i vision, planer och mål som Hallsbergs 
kommun har satt upp (se kap 3), fi nns internationella 
och nationella mål och åtaganden som den kommunala 
planeringen måste ta hänsyn till.

1.4.1  Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är en ministandard för vilka 
rättigheter som gäller för alla, vars grundläggande 
principer lagts fast av Förenta Nationerna (FN).
Översiktsplanen är ett av kommunens mest övergripande 
och vägledande dokument och bör därför genomsyras av 
jämlikhet och principerna för de mänskliga rättigheterna. 
Några områden är mer påtagliga i den fysiska planeringen 
och har därför lyfts fram i avsnitten nedan.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta mänskiliga rättigheter vid all 
fysisk planering.

Illustration hållbar utveckling: Utveckling, social välfärd och 
sammanhållning förenas med en god miljö. De tre perspektiven 
betraktas som likvärdiga och en hållbar utveckling uppstår i 
överlappningen dem emellan.

Ekonomisk hållbar 
utveckling

Socialt/kulturell
hållbar 

utveckling

Ekologisk hållbar 
utveckling



15_______________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 1 - ANTAGEN HANDLING

exempel om barnkonsekvensanalyser som innebär att 
all planering och alla beslut ska innefatta en prövning av 
barnets bästa.

Den fysiska miljön har mycket stor betydelse för barns liv 
och utveckling. Tillgänglighet, rörelsefrihet och säkerhet 
är viktigt för barns möjlighet till utveckling och frihet att 
leka. Det är viktigt att planera och anpassa kommunens 
fysiska miljöer till barnens behov.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta barnperspektivet vid all 
fysisk planering samt vid bedömning av bygglov och 
motsvarande.

1.4.5  Tillgänglighet
En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten 
att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även 
för personer med funktionsnedsättning. I takt med att den 
åldrande andelen av befolkningen ökar, samtidigt som 
människor med funktionsnedsättningar ges ett starkare 
skydd för rätten att leva ett självständigt och oberoende 
liv, ökar kraven på god tillgänglighet i alla miljöer. 
Tillgänglighetsperspektivet behöver synas genom alla 
nivåer från planering till byggande och ingår därför som 
ett övergripande åtagande i den kommunövergripande 
översiktsplanen.

I januari 2009 trädde FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft 
i Sverige och benämns vanligen Agenda 50 (har ersatt 
Agenda 22) och syftar på de femtio artiklar som FN 
konventionen innehåller.
En aspekt inom detta område som kommunerna ansvarar för 
är sk ”lätt avhjälpta hinder” i offentliga miljöer,  t ex att tillse 
att det anläggs ramper för rullstolsburna ska få tillgång till 
butiker.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta tillgängligheten vid all fysisk 
planering samt vid bedömning av bygglov och 
motsvarande.

1.4.2  Hållbar utveckling
Vi arbetar för en hållbar utveckling i enlighet med den 
defi nition som FN:s världskommission för miljö och 
utveckling angav i Brundtlandsrapporten år 1987:
”En hållbar utveckling ger ett samhälle som kan 
tillfredsställa sina nuvarande behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa 
sina.”

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling vid 
all fysisk planering samt vid bedömning av bygglov 
och motsvarande.

1.4.3  Folkhälsoperspektivet
Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om 
allt från individens egna val och vanor till strukturella 
faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter 
i samhället. Folkhälsan är ett gemensamt ansvar för 
samhället och folkhälsoperspektivet bör därför fi nnas som 
en naturlig del i en kommunal översiktsplan.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta folkhälsoperspektivet vid all 
fysisk planering.

1.4.4  Barnperspektivet
Barn är personer mellan 0 och 18 år. FN:s konvention 
om Barnets rättigheter (Barnkonventionen) är en 
internationell överenskommelse som gäller inom de 
stater som undertecknat den. I Sverige gäller inte 
barnkonventionen direkt som lag. Sverige har valt 
att anpassa den svenska lagstiftningen så att den 
överensstämmer med Barnkonventionens regler.

Artikel 3 i Barnkonventionen slår fast att barnets bästa 
ska komma i första hand. Det gäller vid alla slags 
åtgärder och beslut som berör barnet. Principen omfattar 
alla områden där barn påverkas, oavsett om det är 
inom offentliga eller privata institutioner, domstolar, 
myndigheter eller lagstiftande organ. Man pratar till 
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1.4.6  Jämställdhet
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn 
fördelning av makt och infl ytande, samma möjligheter 
till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar 
i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning 
och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, 
intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt 
slutligen frihet från könsrelaterat våld. Den fysiska miljön 
spelar stor roll i möjligheterna till ett jämställt samhälle och 
det är av stor vikt att hänsyn tas till detta i den övergripande 
samhällsplaneringen.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta jämställdhetsaspekten vid all 
fysisk planering samt vid bedömning av bygglov och 
motsvarande.

1.4.7  Integration
Målet med den nuvarande nationella integrationspolitiken är 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund.

När det gäller den fysiska planeringen bör ett aktivt och 
förebyggande arbete mot boendesegregation vara en naturlig 
och prioriterad del, t ex genom en varierad och blandad 
bebyggelse. Interkulturell förståelse och integration sker 
genom personliga möten. Ett sätt att skapa förutsättningar 
för och stimulera sådana möten är att prioritera lämpliga 
platser i det offentliga rummet.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta integrationsaspekten vid all 
fysisk planering samt vid bedömning av bygglov och 
motsvarande.

1.4.8  Nationella miljömål
Riksdagen har tagit beslut om svenska miljömål med 
inriktningen att till nästa generation kunna lämna över 
ett samhälle där de fl esta av de stora miljöproblemen 
är lösta. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett 

generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton 
etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De miljömål 
som är relevanta för Hallsbergs översiktsplan redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta de nationella miljömålen vid all 
fysisk planering samt vid bedömning av bygglov och 
motsvarande.

1.4.9  Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna infördes med miljöbalken 1999 
för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafi k och jordbruk. 
Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad 
människan och naturen tål. Normerna kan även ses som 
styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De fl esta av 
miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom 
EU. Idag fi nns det miljökvalitetsnormer för föroreningar 
i utomhusluften, parametrar i vattenförekomster, 
kemiska föreningar i fi sk- och musselvatten och 
omgivningsbuller. Myndigheter och kommuner ska vid 
tillsyn, tillståndsprövning, planering med mera se till 
att de normer som gäller verkligen uppfylls. I kapitel 4 
Risk, säkerhet och miljökvalitet fi nns en mer ingående 
redovisning av miljökvalitetsnormerna. Översiktsplanens 
konsekvenser för uppfyllandet av normerna redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). 

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska beakta gällande miljökvalitetsnormer 
vid all fysisk planering samt vid bedömning av bygglov 
och motsvarande.

1.4.10  EU:s vattendirektiv
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
har slagit fast en ram för den europeiska gemenskapens 
vattenpolitiska samarbete. Vattendirektivet trädde i kraft 
december 2000 och ska vara genomfört i medlemsländerna 
år 2021, vilket är ett första etappmål. Med hjälp av 
vattendirektivets systematiska angreppssätt är ambitionen att 
uppnå god vattenkvalitet i alla vatten. I Sverige fi nns nu fem 
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vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje som har till 
uppgift att genomföra den nya vattenförvaltningen.
Riksdagen och regeringen beslutade om nationell 
lagstiftning, vilket innebar en komplettering av 
Miljöbalken och en särskild vattenförvaltningsförordning 
(SFS 2004:660) samt organisation för den svenska 
vattenförvaltningen. Meningen med direktivet är att 
etablera en ram för enhetliga regler på EU-nivå för skydd 
av europeiska vatten; sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten, dock inte hav. Det handlar främst om att 
förbättra miljöarbetet genom en gemensam lagstiftning 
för vatten, bland annat försöker man minska föroreningar, 
främja hållbar vattenanvändning, förbättra tillståndet för 
existerande akvatiska ekosystem samt reducera effekterna 
av översvämningar och torka. 

Vissa kommuner tillhör fl era vattenmyndigheter, Hallsbergs 
kommun tillhör två stycken,  Norra respektive Södra 
Östersjöns vattendistrikt

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Kommunen ska beakta EU:s vattendirektiv vid all 
fysisk planering samt vid bedömning av bygglov och 
motsvarande.

1.4.11  Europeiska 
landskapskonventionen
Från den 1 maj 2011, när den Europeiska 
landskapskonvention (ELC) trädde i kraft, förbinder sig 
Sverige ”att analysera landskapens särdrag och de krafter 
och påtryckningar som omvandlar dem samt att värdera 
de landskap som har kartlagts på detta sätt”… samt att ” ta 
hänsyn till de särskilda värden som berörda parter och den 
berörda befolkningen tillskriver dem”.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska där det är relevant beakta Europeiska 
landskapskonventionen vid fysisk planering samt vid 
bedömning av bygglov och motsvarande.

1.4.12 Europa 2020
Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio 
åren. 

foto: Bosse Björk
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foto: Bosse Björk

I vår föränderliga värld är föresatsen att EU ska bli en smart 
och hållbar ekonomi för alla. Vår strategi ska hjälpa EU 
och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, god 
produktivitet och stor social sammanhållning.

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, 
utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De 
ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna 
nationella mål för respektive område. Konkreta åtgärder 
på EU-nivå och i medlemsländerna ska bidra till ett lyckat 
resultat.

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Kommunen ska beakta EU 2020 vid fysisk planering.

1.5.13 Boverkets vision 2025
I Sverige år 2025 fi nns vardagslivet nära bostaden och vi 
går, cyklar och rör oss mer i den alltmer funktionsblandade 
staden. De fl esta av oss bor i storstadsregionerna, vilka 
växer i orter längs kollektivtrafi kstråk. De regionala 
högskoleorterna växer och våra dagliga resor underlättas 
av snabba förbindelser i och mellan regionerna. Vi bygger 
endast miljöanpassade byggnader och privata företag står 
för en större andel ny infrastruktur i områden med goda 
råvarutillgångar.

Boverket har på regeringens uppdrag format en vision för 
Sverige 2025. I tolv sverigebilder visar Boverket vägar för 
framtidens fysiska samhällsplanering. Bilderna visar på den 
riktningsändring som krävs för att vi ska nå det hållbara 
samhället år 2050. Visionen kan användas som idéunderlag 
och inspiration till åtgärder på både nationell och lokal nivå 
på vägen till ett hållbart samhälle.

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Kommunen ska beakta Boverkets Vision 2025 
vid fysisk planering men då visionen är tämligen 
fokuserad på staden är den i många stycken inte 
relevant för Hallsbergs kommun.

1.5.14 Transportpolitiska mål och 
nationella planen för transportsystemet
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att 
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säkerställa en samhällsekonomiskt eff ektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv 
i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen 
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal 
prioriterade områden.

I den nationella planen för transportsystemet beslutas om 
övergripande prioritering för olika transportsystem i landet. 
Nuvarande plan omfattar åren 2014-2025.

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Kommunen ska beakta de transportpolitiska målen 
vid fysisk planering, bedömning av bygglov och 
motsvarande.

1.5 Omvärldsanalys
Eft ersom en översiktsplan är ett övergripande dokument 
går det inte att bortse från att Hallsberg är en del av helheten 
och påverkas av de trender som pågår inom landet och i 
världen. Syft et med denna översiktliga omvärldsanalys är att 
belysa och förklara ett urval relevanta trender som styr på 
internationell och nationell nivå samt på vilket sätt de gör 
det. 

Klimatförändringar
Den tilltagande klimatförändringen utgör ett växande och 
potentiellt enormt problem vilket ger stora utmaningar, 
internationellt, nationellt och lokalt, att ta sig an. 
Miljökvalitetsmålen, som arbetats fram nationellt, utgör 
grunden för miljöarbetet, kopplat till klimatet. Kraft iga regn, 
med översvämningar som följd, kan ge upphov till erosion, 
ras och skred. Kommunen behöver i sin planering av mark- 
och vattenanvändningen ta höjd för detta, t ex genom att 
byggnader förläggs så att de inte riskerar översvämmas. 
I samband med bygglov och liknande bör de sökande 
informeras om behov av energieff ektiva drift slösningar, 
minskad energianvändning, etc. 

Globalisering
Detta är en ekonomisk, kulturell och politisk process som 
innebär att världens länder och människor knyts närmare 
varandra. Kommuner har behov av att tillhöra en region 
med globala kontakter. Globalisering är ingen ny företeelse. 
Trenden har pågått sedan urbaniseringen i samband med 
industrialiseringens genombrott.

Fortsatt urbanisering
Urbaniseringen i västvärlden har pågått i över 300 år och 
det fi nns inget som tyder på en förändring i denna trend, 
tvärtom förstärks den ytterligare. Fram till 1970-talet 
handlade urbaniseringen främst om att människor 
fl yttade från landsbygden till närmaste större fabrik, 
varvid bruksorter uppstod. Idag sker fl yttningen från 
mindre tätorter och städer till större befolkningsområden, 
vanligen storstäder, regioncentra och universitetsstäder. Bra 
kommunikationer minskar trycket på urbanisering.

Mer samverkan/sammanslagning
Det fi nns många exempel på att områden sammansmälter 
på nya sätt. Det handlar om länder och intrenationella 
regioner såväl som kommuner och nationella regioner. 
Samverkan blir allt vanligare för kommuner att möta 
de problem som är förknippade med ett begränsat 
befolkningsunderlag. På samma sätt är regionförstoring ett 
sätt att öka tillgången på t ex arbetskraft  och service för 
att öka konkurrenskraft en och skapa förutsättningar för 
investeringar. Hallsberg bedriver samarbete med andra 
kommuner och organisationer på en rad områden och 
ingår i Örebros arbetsmarknadsregion.

Äldre befolkning
En allt äldre befolkning gör att boende och äldreomsorg 
står inför stora förändringar. De allra fl esta vill bo kvar 
i hemmet så länge de kan vilket ställer krav på hög 
tillgänglighet. Andra behöver vård och omsorg i något 
vårdboende eller motsvarande. Kommunen behöver ha 
olika lösningar för att åstadkomma boenden som passar 
alla och som svarar upp mot de behov som fi nns samt 
bedöma hur behovet kan se ut på sikt. 

Krav på högre utbildning
Den allt snabbare utvecklingstakten och nödvändigheten 
av allt högre förädling och specialisering av produkter 
och tjänster förutsätter även allt högre krav på utbildning. 
En hög utbildningsnivå i kombination med innovativa 
miljöer och entreprenörskap bedöms utgöra grunden för 
fortsatt tillväxt i Sverige. Andelen jobb som inte kräver 
kvalifi cerad utbildning blir färre och färre.
I Hallsberg fi nns av tradition en arbetsmarknad kopplad 
till järnvägen men även en utvecklad entreprenöranda. 
Andelen som fullföljer en högre utbildning är dock 
förhållandevis låg. Detta är en utmaning för framtiden.
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samhällsfunktioner ansträngs hårdare än normalt, t ex att 
det kan fi nnas behov av att utöka kapaciteten i förskolor 
och skolor. I gengäld ökar på sikt den tillgängliga 
arbetskraft en som kan bli värdefull för att täcka upp 
stora kommande pensionsavgångar inom den off entliga 
sektorn. 
Sammantaget innebär denna i sammanhanget nya trend 
att den vanliga planeringshorisonten har förändrats men 
för enskilda kommuner är det i dagsläget svårt att veta hur 
mycket. Statistik som bygger på erfarenhet är inte alltid 
tillämplig som underlag för planering längre. Detta måste 
kommunen vara uppmärksam på.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen bör vara observant på omvärldsfaktorer 
som kan påverka planeringsförutsättningarna i 
Hallsbergs kommun. 

Hallsbergs
kommun

IT-utveckling
Behovet av eff ektiva lösningar inom IT är viktigt dels 
för att möjliggöra för arbete hemma vilket dels gör 
kommunen attraktiv att bo och arbeta i men ger även 
minskad miljöpåverkan genom att behovet av arbetsresor 
minskar. Företagandet kräver alltmer fl exibla lösningar 
för att kunna verka och fungera varför vikten av att 
ha en utbyggd och fungerande IT-infrastruktur är av 
väsentlig betydelse för kommunen. För landsbygden är 
en fungerande IT-infrastruktur en avgörande faktor för 
framtida boende. 

Flyktingfrågan
Under hösten 2015 har antalet fl yktingar i Europa och 
Sverige i synnehet ökat dramatiskt. Detta innebär att 
befolkningen i kommuner och orter kan öka betydlligt 
mer än vad gängse statistik visar. Som en följd av detta 
har tillgången på bostäder minskat, behovet av att 
tillskapa nya bostäder har ökat. Det innebär även att olika 
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2.1 Hallsberg i regionen
I detta kapitel beskrivs regionala förutsättningar och 
planer som påverkar Hallsberg samt Hallsbergs läge och 
roll i regionen.

2.1.1  Hallsbergs läge i regionen
Hallsberg har ett centralt läge i Örebroregionen vilket är 
en strategiskt bra utgångspunkt för invånare och företag i 
Hallsbergs kommun. 

Hallsbergs kommun har exceptionellt goda kommunika-
tioner med andra regioner. Främst genom att Hallsberg 
är en av landets viktigaste knutpunkter för järnvägstrafi k 
för såväl person- som godstransporter. Västra stamba-
nan - den idag viktigaste pulsådern mellan Stockholm 
och Göteborg - korsas i Hallsberg av Godsstråket genom 
Bergslagen med direkt trafi k vidare till kontinenten. 
Avseende järnväg ligger Hallsberg även på axeln mellan 
Oslo-Stockholm.
En liknande korsning sker mellan Europavägarna E18 
och E20 i Örebro kommun ca 10 km norr om kommun-
gränsen. Dessutom strålar riksvägarna 50, 51 och 52 ut 
från Europavägarna genom kommunen i fl era väder-
streck. 
Med endast 30 km till Örebro fl ygplats bidrar denna ytter-
ligare till att knyta Hallsberg till andra regioner, främst på 
fraktsidan men sedan hösten 2015 även vad gäller person-
trafi ken genom en ny linje till Köpenhamn (2 avgångar 
vardagar). Därutöver växer chartertrafi ken från år till år. 

Genom att Hallsberg i över 100 år varit Sveriges knut-
punkt för järnvägstrafi ken och därmed även en betydande 
arbetsort har omgivande kommuner och orter snarare vänt 
sig till Hallsberg än att Hallsberg vänt sig utåt. Kopplingen 
till Örebro som regioncentra är ändå given och har stärkts i 
takt med att Örebro växer. Förhållandet till Kumla har ge-
nom åren varit mer komplicerat och det faktum att Halls-
bergs tätort ligger direkt invid kommungränsen har till och 
från inneburit problem.

Det har dock under lång tid funnits ett omfattande förvalt-
ningssamarbete med fl era kommuner, ett samarbete som 
utvidgas till nya områden.

Hallsberg gränsar i sydost mot Östergötland och som så 
många gånger innebär en sådan äldre administrativ gräns 

ofta en barriär även fysiskt. Det avspeglar sig t ex på 
vägstandarden (Rv 51).

2.2  Regionala planer och 
måldokument
Region Örebro län har ansvaret för de regionala utveck-
lingsfrågorna och för prioriteringar av satsningar på 
infrastruktur. Region Örebro län ansvarar även för fördel-
ning av vissa statliga medel för regional utveckling.
Ett arbete pågår just nu med att följa upp och revidera 
den nu gällande regionala utvecklingsstrategin (RUS), i 
vilket regional översiktlig planering (RÖP) föreslås in-
kluderas. I denna översiktsplan används de nu beslutade 
dokumenten som vägledning.

2.2.1  Regional utvecklingsstrategi 
(RUS)
Den nu gällande Regionala utvecklingsstrategin togs 
fram av dåvarande Regionförbundet. Region Örebro län 
arbetar nu, i samråd med andra aktörer, på att ta fram 
en ny RUS. Denna förväntas vara klar för beslut i juni 
2017. Den nu gällande utvecklingsstrategin pekar ut fyra 
utvecklingsområden:

Kunskap och kompetens
Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en 
hög utbildningsnivå.

Innovationer och entreprenörskap
I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt sam-
arbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell 
sektor. Inom ramen för detta utvecklingsområde har 
senare en regional handlingsplan för innovationer och 
entreprenörskap tagits fram.

Lustfyllda möten och upplevelser
I regionen blomstrar kultur, idrott och turism - det goda 
värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.

Den öppna regionen
Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga 
tankar. Vi är den öppna regionen - den goda grannen, den 
självklara mötesplatsen för människor och ett nav för 
handel och hållbara transporter.

KAP 2  HALLSBERG I REGIONEN OCH 
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN



22 _______________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 2 - ANTAGEN HANDLING



23_______________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 2 - ANTAGEN HANDLING

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Dessa fyra områden har beaktats och stöds i 
översiktsplanen för Hallsbergs kommun. Avseen-
de punkten ”attraktivt kunskapscentrum” och ”en 
hög utbildningsnivå” är det det breda gymnasiut-
budet och närheten till ett brett bildningsutbud i 
främst Örebro, som bidrar till uppfyllelsen.

2.2.2  Regional översiktlig planering 
(RÖP)
Regionala översiktsplaner är ovanliga men för Örebro län 
fi nns en regional översiktlig planering (RÖP), antagen 
2012, som är kopplad till den regionala utvecklingsstra-
tegin (RUS) vilken beskrivs ovan. RÖP:en är inte heller 
juridiskt bindande men innehåller ett antal regionalt 
övergripande förutsättningar och ställningstaganden som 
Hallsbergs kommun bör förhålla sig till. 

Innehållet i RÖP:en har beslutats av regionfullmäktige, 
i det tidigare Regionförbundet som bestod av politiska 
representanter för alla länets 12 kommuner samt Örebro 
läns landsting.

RÖP:ens huvudpunkter är:
• Regionförstoring och hållbar pendling
• Hållbar tätortsutveckling och levande landsbygd
• Attraktiva lägen för nya företag och etableringar

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Med tanke på Hallsbergs kommuns struktur som 
landsbygdskommun, med många små tätorter och 
där bebyggelsen i övrigt är spridd, saknas i viss 
utsträckning förutsättningar att anpassa utveck-
lingsstrategierna i översiktsplanen till RÖP:ens 
ideal. 

Eftersom Hallsbergs kommun har en exceptionell 
tillgång avseende spårbunden trafi k och i huvud-
orten fi nns alla möjligheter att förtäta och koncen-
trera i närheten av stationen. Även på fl era andra 
orter fi nns möjlighet att ordna tågstopp, om ban-
kapacitet och underlag tillåter detta. Hallsberg har 
en bra arbetsmarknad med stor inpendling från 

omgivande orter samtidigt som utpendlingsmöjlig-
heterna också är mycket goda. 

Översiktsplanen bejakar RÖP:ens riktlinjer om en 
levande landsbygd.

Det fi nns av hävd en företagaranda i Hallsbergs 
kommun och med tanke på det centrala läget som 
huvudknutpunkt för järnvägstrafi k i Sverige be-
döms Hallsberg vara ett mycket attraktivt läge för 
nationella företagsetableringar som stärker hela 
regionen. Närheten till Örebro, E20 och fl ygplat-
sen bedöms också som mycket positivt för företa-
gande och etableringar. 

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Kommunens ställningstaganden följer i princip helt 
huvudpunkterna i RÖP:en. För praktiskt ge förut-
sättningar för att utveckla en levande landsbygd 
måste i vissa delar av kommunen kommunikatio-
ner med bil fortfarande betraktas som huvudal-
ternativet. Den andel som berörs av detta är dock 
förhållandevis liten och i avseendet miljöpåverkan 
försumbar.

2.2.3  Regionalt program för social 
välfärd
Den 10 maj 2012 antog regionfullmäktige ett regionalt 
program för social välfärd och Örebroregionen blir där-
med först i landet med ett program som tar ett regionalt 
grepp på utvecklingen av välfärden. Målet är: I Örebro-
regionen lever alla människor ett värdigt liv och deltar 
aktivt i samhället.

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Översiktsplanens ställningstaganden stödjer pro-
grammet.

2.2.4  Länsplan för regional transport-
infrastruktur för Örebro län 2014-2025
En god infrastruktur är en förutsättning för regionens ut-
veckling. Region Örebro län ansvarar för att ta fram och 
verkställa den plan för infrastruktur som fi nns för regio-
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nen, den så kallade länsplanen. Åtgärderna i planen syftar 
till att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser, vård, 
utbildning och service i regionen, möjliggöra arbetspend-
ling över större avstånd samt snabbare och effektivare 
transporter.

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Målen i länsplanen för 2014-2025 ska beaktas vid 
kommande planering.
Kommunen ska arbeta aktivt för att lyfta förslag 
och åtgärder som utvecklar den regionala trafi kin-
frastrukturen.

2.2.5  Regionalt trafi kförsörjningspro-
gram för Örebro län
I den regionala kollektivtrafi kmyndighetens uppdrag 
ingår att ta fram ett regionalt trafi kförsörjningsprogram. 
Programmet innehåller bland annat mål och grundläggan-
de principer för kollektivtrafi kens framtida utveckling.
Landstingsfullmäktige beslutade i september 2012 att 
anta programmet. Ansvaret ligger numera hos Region 
Örebro län.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Översiktsplanens ställningstaganden beaktar 
programmet.

2.2.6  Nytt program för energi och 
klimat i Örebro län
Regionförbundet Örebro (numera Region Örebro län) 
och Länsstyrelsen i Örebro län har antagit ett gemensamt 
program för energi och klimat i Örebro län. 

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
I det arbete med att ta fram en miljömålsplan som 
initierats tillses att tillämpliga delar i energi- och 
klimatprogrammet harmoniseras med den kom-
mande planen.
Kommunen ska beakta riktlinjerna i programmet 
men med hänsyn till den lagstiftning som kommit 
på området efter att programmet antogs.

2.3  Mellankommunala in-
tressen
Under den här punkten beskrivs olika gränsöverskridan-
de intressen, d v s frågor där Hallsberg och en eller fl era 
andra kommuner är berörda av samma objekt eller funk-
tioner eller där kommunerna samverkar i någon form.

2.3.1  Arbetsmarknaden
Hallsbergs kommun ingår i Örebros arbetsmarknads-
region. Hallsberg har såväl betydande inpendling som 
utpendling, ungefär halva arbetsstyrkan byts varje dag. 
Utpendlingen sker i huvudsak till Örebro medan inpend-
lingen är mer geografi sk spridd.

Med utgångspunkt från sitt geografi skt strategiska läge 
avseende vägar och järnvägar samt tillgång till en fl yg-
plats, därtill demografi skt centralt i Sverige växer Halls-
berg tillsammans med Örebro som ett viktigt nationellt 
och skandinaviskt logistikcentrum. Med anläggningar 
som Hallsbergsterminalen, torrhamnen och PostNords 
brevsorteringsanläggning genereras många arbetstillfäl-
len som förutsätter inpendling från hela regionen. 

Örebro universitet och Universitetssjukhuset är exempel på 
mycket viktiga funktioner för att en utveckla en högkvalita-
tiv och konkurrenskraftig arbetsmarknad i framtiden.

Med sina exceptionellt goda kommunikationer är möjlig-
heten till arbetspendling mycket bra till och från Örebro, 
även Kumla och Laxå, t o m Stockholm kan räknas in 
här. Här fi nns goda kollektivtrafi kmöjligheter på järnväg 
men det ska också poängteras att den mesta arbetspend-
lingen sker med bil. Skälet är att hela resan från dörr till 
dörr, vilken för många inkluderar stopp för att hämta och 
lämna på dagis eller att handla, för många blir för tidsö-
dande och komplicerad med kollektiva färdmedel.

Arbetsmarknaden i Örebro och Hallsberg förväntas fortsät-
ta växa och övriga omgivande orter bedöms ha en fortsatt 
stabil arbetsmarknad. De prognoser som fi nns tillgängliga 
idag tyder inte på några dramatiska förändringar i arbets-
marknadsregionernas utbredning. Arbetspendling till och 
från grannkommunerna kommer sannolikt vara omfattande 
även i framtiden. Utveckling av kollektiva transportmedel 
är därför viktigt för att samtidigt uppnå ett mer hållbart 
resande.
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områden och funktioner som kan avgränsas geografi skt
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Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska verka för regionförstoring 
så att möjligheterna för kommuninvånarna att nå 
nya arbetsmarknader ökar men även att Hallsbergs 
näringslivs efterfrågan på kompetent arbetskraft får 
större möjligheter att tillgodoses.

2.3.2  Utbildningsfrågor
Gymnasieskolan Alléskolan (som fyllde 50 år 2015) 
drivs i ett kommunalförbund och är en av landets större 
vad gäller antalet utbildningslinjer. Skolan är gemensam 
för tre kommuner i Sydnärke; Hallsberg, Askersund och 
Laxå. 
Hallsberg har genom sin relativa närhet till Örebro även 
möjlighet att ta del av det breda utbildningsutbud som fi nns 
där. Här bör särskilt poängteras det stora värdet av att ha 
ett universitet och ett universitetssjukhus inom några mils 
avstånd.
Hallsberg ger med sina utmärkta kommunikationer pend-
lande gymnasieelever en god möjligt att fortsätta bo hemma 
även när de studerar på annan ort, främst i Örebro. Detta 
kan innebära ökad trygghet för både elever och föräldrar 
samt lägre kostnader under studietiden.
Med en väl utbyggd IT-infrastruktur kan kommunen även i 
övrigt erhålla tillräckligt utbyte av kunskap och information 
även inom de utbildningar och branscher som är förlagda 
till andra forsknings- och utbildningsorter.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska i samverkan med grannkom-
munerna, där så bedöms lämpligt eller nödvändigt, 
tillgodose behovet av utbildning för kommuninvånar-
na. Kommunen ska verka för en bra och väl utbyggd 
kollektivtrafi k som ett led att underlätta studier på 
närliggande orter.

2.3.3  Vård- och omsorgsfrågor
Närmaste större sjukhus är Universitetssjukhuset i Örebro. 
Kumla och Hallsbergs kommun samarbetar inom 
IFO-området. En gemensam öppenvård, Stegen, för vux-
na personer med missbruk fi nns i Hallsberg och i Kumla 
fi nns en gemensam familjehems- och familjerättsenhet.
Det fi nns även personer som har boendestöd via boende-
stödjare. Dessa personer bor spridda i kommunen varför det 

behöver utredas om dessa bostäder kan fi nnas mer samlade 
i kommunen för att kunna effektivisera stödet. För personer 
som har behov av mer avancerad vård köper kommunen 
externa platser. 

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska i samverkan med grannkom-
munerna, där så bedöms lämpligt eller nödvändigt, 
tillgodose behovet av vård och omsorg för kommunin-
vånarna.

2.3.4  Gemensam förvaltning
Hallsbergs kommun har fl era olika förvaltningsfunktioner 
gemensamma med andra kommuner; IT, löner, taxeavgifter 
och överförmyndare.
Hallsbergs kommun har nyligen inlett ett omfattande sam-
arbete med Kumla kommun avseende, plan-, bygg-, kart- 
och mät- samt miljöfrågor som förutsätts utvecklas.
Ytterligare områden inom Hallsbergs kommunala organisa-
tion kan förväntas att inkluderas i samarbetet mellan dessa 
kommuner men man kan även tänka sig samarbete med 
andra kommuner.
Se även samarbetet inom avfall och räddningstjänst.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska fortsätta samarbeta med en 
eller fl era grannkommuner för att utveckla en långsik-
tigt kostnadseffektiv kommunal förvaltning med hög 
kvalitet. 

2.3.5  Turism 
Turismsamarbete sker genom gruppen ”Destination Öre-
bro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg” (ofta förkortat till 
”Destination Örebro”). Denna samarbetsgrupp har bildats 
för att marknadsföra regionen i ett vidare perspektiv, bland 
annat genom att trycka upp och distribuera reklambroschy-
rer.
Det förekommer också samarbete i turismfrågor på läns-
nivå, liksom olika typer av mindre projekt av mer tillfällig 
karaktär.
Kommunen har genom sin roll som nationell järnvägsknut 
en mellankommunal funktion inom besöksnäringen där 
Hallsberg utgör delmålpunkt för att nå en slutdestnation i 
grannkommunerna.
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Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska fortsätta utveckla besöksnä-
ringen genom samarbete där attraktioner i Hallsberg 
paketeras tillsammans med närliggande besöksmål i 
andra kommuner när detta bedöms fördelaktigt.

2.3.6  Näringsliv
I ett regionalt perspektiv sker näringslivssamarbete mellan 
kommunerna främst inom ramen för Business Region Öre-
bro (BRO), där 10 av länets kommuner deltar.
Hallsberg är en inpendlingsort där järnvägsverksamheten 
med de fördelar detta ger, särskilt inom logistikområdet, är 
viktig för hela regionen.
Närheten till Örebro och då främst Mariebergs köpcentrum 
påverkar förutsättningarna för handel i kommunen.
Askersunds kommun har planer på ett verksamhetsområde 
längs riksväg 50 norr om Åsbro. Hallsbergs kommun är 
inte avvisande till att ett sådant område kan fortsätta över 
kommungränsen men detta måste studeras närmare.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska verka för att näringslivet i 
regionen får möjlighet att utvecklas och expandera.

2.3.7  Brandkår/räddningstjänst
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där kommuner-
na Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, 
Lindesberg och Nora samverkar om en gemensam rädd-
ningstjänst. Nerikes Brandkår består av 29 räddningsstyr-
kor placerade på 27 olika brandstationer (2 heltid, 16 deltid 
och 11 räddningsvärn), ca 500 anställda med vikarier och 
poolpersonal samt ca 100 fordon. Stationen i Byrsta mellan 
Hallsberg och Kumla är primär station för orten.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska verka för att räddningstjäns-
tens verksamhet i länet får möjlighet att utvecklas 
och vara optimalt effektivt.

2.3.8  Avfallshantering
Avfallshanteringen i Hallsberg bedrivs sedan 1 januari 
2015 i Sydnärkes kommunalförbunds regi. Här ingår 

även Askersunds, Lekebergs och Laxås kommuner. 
I Hallsbergs kommun sker för närvarande insamlingen 
av hushållsavfall i en osorterad fraktion som körs till 
förbränning vid Ekokems (tidigare Sakab) anläggning i 
Kvarntorp. Energin som alstras i förbränningsprocessen 
skickas vidare ut på fjärrvärmenätet. 
Då det inte fi nns någon avfallsdeponi i Hallsberg tas icke 
brännbart avfall för närvarande omhand för deponering 
vid Atleverken i Örebro eller sorteras vid återvinnings-
centralen i Kvarntorp. 
Det fi nns en återvinningscentral i Hallsberg, men det 
fi nns även möjlighet för kommuninnevånarna att använ-
da återvinningscentralerna i Askersund, Laxå, Lekeberg 
och Kvarntorp, Kumla. 

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska verka för att avfallshante-
ringen inom ramen för kommunalförbundet utvecklas 
med utgångspunkt i ett kretsloppstänkande.

2.3.9  Polissamarbetet
Polisområde Örebro län består av fyra lokalpolisområ-
den; Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro. 
Lokalpolisområde Hallsberg består av kommunerna 
Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå, där Hallsberg är 
huvudort.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska verka för att polissamar-
betet i länet får möjlighet att utvecklas och vara 
optimalt effektivt.

2.3.10  Kommunikationer
Hallsbergs kommun har genom sitt läge och sin roll som 
en av landets viktigaste knutpunkter för järnvägstrafi k, 
såväl person- som godstransporter, ett stort mellankom-
munalt och även nationellt ansvar. Västra stambanan 
- den idag viktigaste pulsådern mellan Stockholm och 
Göteborg - korsas i Hallsberg av Godsstråket genom 
Bergslagen med direkt trafi k vidare till kontinenten. 
Även stråket Oslo-Stockholm passerar Hallsberg. Som 
tillägg till ett utredningsarbete för en ny sträckning 
Oslo-Stockholm, via Örebro, utreds även möjligheten till 
en ny sträckning för godstrafi ken längs med E20.
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 En liknande korsning sker mellan Europavägarna E20 
och riksvägarna 50, 51 och 52. Till det ska läggas mindre 
vägar för kommunikation till grannkommunerna.
För ombyggnaden av riksväg 51 fi nns ett särskilt samar-
betsforum för berörda kommuner.
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafi klag
i kraft. Den innebär att det i varje län ska fi nns en
kollektivtrafi kmyndighet som ansvarar för strategisk
planering av regionens kollektivtrafi k. I Örebro län är 
samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län ansvarig 
kollektivtrafi kmyndighet. Trafi ken sköts i förvaltningen 
Regional Utveckling där enheten Trafi k och Samhällspla-
nering, under varumärket Länstrafi ken, sköter den dag-
liga driften. Busslinjetrafi k är i Hallsbergs fall till största 
delen en mellankommunal angelägenhet. Det fi nns en 
tätortslinje i Hallsberg.
De viktigaste busslinjerna, förutom de som har målpunk-
ter inom kommunen, går mot Askersund samt i östra 
delarna av kommunen till Kumla och Örebro. Kollektiv-
trafi k mot Örebro och Kumla i övrigt och till Laxå sker 
främst med järnväg, bl a genom SJ och Tåg i Bergslagen   
(delägt av Region Örebro Län). 
I Askersunds kommun fi nns en radarstation för luftfarten 
som t ex kan påverka lägen för vindkraftetableringar.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommun ska verka för att internationel-
la, nationella och regionala kommunikationer som 
berör eller passerar kommunen kan utvecklas.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Ställningstagandet kan innebära påverkan som 
berör boende, ägande och verksamhetsfrågor i 
den egna kommunen.

2.3.11  Långsiktig va-försörjning
Sjön Tisaren är råvattentäkt för större delen av befolk-
ningen inom både Kumla och Hallsbergs kommuner. 
Vattnet går till vattenverket i Blacksta i Kumla kommun, 
där det även kompletteras med grundvatten, varpå det 
kommer till Hallsbergs dricksvattennät. Då sjön delvis 
ligger i Askersunds kommun är således tre kommuner 
berörda.
Aktuella bestämmelser till skydd av vattentäkten fi nns 
beslutade.
Inga andra vattentäkter i kommunen utgör mellankom-
munal intressen.
Däremot planeras en va-utbyggnad vid Tisaren genom en 
sjöförlagd överföringsledning från Åsbro i Askersunds 
kommun.
För den långsiktiga vattenförsörjningen utreds för närva-

foto: Bosse Björk
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rande möjligheten att använda Vättern som råvattentäkt. 
Det är sju kommuner - Askersund, Laxå,
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Nora och Örebro - som 
tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län genomför 
utredningen under benämningen projekt Vätternvatten. 
Om projektet ska förverkligas kommer vattenverket att 
bli beläget i Hallsbergs kommun vilket översiktplanen tar 
hänsyn till. En sådan anläggning, inkl lednings- och tun-
nelstråk, måste kunna placeras där även om Hallsbergs 
kommun väljer en alternativ vattenförsörjning.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommuns bör verka för gemensamma 
va-lösningar där detta är önskvärt och tillse att 
åtgärder avseende va-försörjningen inte påverkar 
berörda grannkommuner på ett otillbörligt negativt 
sätt.

En yta för ett vattenverk, samt för erforderliga 
lednings- och tunnelsträckningar, ska säkras ifall 
framtida vattenförsörjning i någon del av länet 
kommer att ske med Vättern som råvattentäkt.

2.3.12  Avrinningsområden 
Hallsbergs kommun ingår i tre avrinningsområden. 
Sjöarna och vattendrag i norr delen av kommunen tillhör 
Eskilstunaåns (Norrströms) avrinningsområd. De mellersta 
och östra delarna med bl a Tisaren och Sottern tillhör Ny-
köpingsåns avrinningsområde medan den sydöstra delen 
av kommunen ingår i Motala ströms avrinningsområde. 
Samtliga har utfl öde i Östersjön varav de båda förstnämn-
da tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt medan Motala 
ström tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Vatten från vattensystem i andra kommuner når således 
Hallsberg likväl som Hallsbergs vattendrag rinner vidare in 
i grannkommuner och vidare till andra områden.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Åtgärder i Hallsbergs kommun som berör avrinnings-
områdena ska inte ha annan påverkan i grannkom-
muner än i den egna kommunen.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Ställningstagandet kan innebära, då Hallsbergs 
tätort är lågt belägen, att åtgärder för att komma 
tillrätta med översvämningsrisker inte kan ge-
nomföras på önskvärt sätt eftersom det då kan få 
negativa konsekvenser för Kumla kommun som 
ligger närmast nerströms. Åtgärder måste därför 

ske i samverkan mellan de båda kommunerna.

2.3.13  Naturreservat, Natura 2000-
områden, rekreationsområden, mm
Följande 5 naturreservat i Hallsbergs kommun sträcker sig 
in i andra kommuner:
• Dovrasjödalen (Askersund)
• Herrfallsäng (Kumla)
• Hjärtasjöns skärgård (Askersund)
• Kvismaren (Örebro)
• Sotterns skärgård (Örebro)

Därutöver fi nns följande 3 gränsöverskridande områden 
som länsstyrelsen föreslår som blivande naturreservat:
• Herrfallsäng, utvidgning (Kumla)
• Kärnskogsmossen (Motala, Askersund)
• Äspåsarna (Kumla)

Flera naturreservat är helt eller delvis även riksintresse för 
naturvård, kulturmiljövård och Natura 2000-områden. 
Följande 6 riksintressområden för naturvård är gränsöver-
skridande:
• Drumlinområdet vid Hackvad (Lekeberg, Kumla)
• Herrfallsäng (Kumla)
• Kvismarens (Kumla)
• Kärnskogsmossen (Motala, Askersund)
• Sotterns skärgård (Örebro)
• Tisarförkastningen (Askersund)

Följande 7 Natura 2000-områden är gränsöverskridande:
• Bibergskärren (Motala)
• Dovrasjödalen (Askersund)
• Herrfallsäng (Kumla)
• Kvismarens naturreservat (Kumla)
• Kärnskogsmossen (Motala, Askersund)
• Sotterns skärgård (Örebro)
• Trystorps ekäng (Lekeberg)
Drumlinområdet vid Hackvad är p g a kulturmuljövärdena 
både riksintresse och samrådsområde.

Sjön Tisaren utgör ett viktigt natur- och rekreationsområde 
som delas med Askersunds kommun. Ett antal vandrings-
leder passerar över kommungränsen. Det är sannolikt att 
ytterligare gränsöverskridande funktioner kommer bli 
aktuella i framtiden.

Förslag till nya riksintresseområden för friluftsliv fi nns och 
ett av dessa - Kvismaredalen - berör Hallsbergs, Kumla 
och Örebro kommuner.
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naturligtvis att bägge kommunerna är positiv till en sådan 
förändring.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska verka för och stödja initiativ till 
dialog om kommungränserna för att uppnå för 
bägge kommunerna fördelar i kommunernas fram-
tida planarbete. Planläggning i direkt anslutning 
till kommungräns ska ske i nära samarbete mellan 
kommunerna.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Ställningstagandet innebär att både kommunerna 
får en positiv och utökad möjlighet att utveckla 
sina kommuner utifrån områden för bostäder och 
näringsliv.

2.3.16  Norra Tisarstranden
Längs Tisarens norra strand ligger ett pärlband av fritids-
hus och även en hel del hus för året runtboende. Bebyg-
gelsen sträcker sig över kommungränsen mellan Halls-
berg och Askersund. Planer fi nns att förse området med 
kommunalt vatten och avlopp vilket då sannolikt sker via 
en sjöförlagd ledning från Åsbro i Askersunds kommun. 
Närmaste service i form av t ex dagligvarubutik fi nns i 
Åsbro. Båda kommunerna har föreslagit LIS-områden 
längs sjön.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen ska verka för en va-lösning vid Tisaren 
som med fördel kan vara gemensam för Hallsbergs 
och Askersunds kommuner.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
En gemensam va-lösning med Askersund blir 
sannolikt mer kostnadsefektiv än en lösning enbart 
på Hallsbergssidan. En va-lösning är positiv ur 
miljösynpunkt och öppnar för en hållbar utveck-
ling av området, inklusive områdets potential som 
LIS-område.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Hallsbergs kommuns åtgärder avseende naturreser-
vat, Natura 2000-områden, rekreationsområden, etc  
ska inte ha annan påverkan i grannkommunen än i 
den egna kommunen, god samverkan för att uppnå 
detta ska eftersträvas. 

2.3.14  Energi och ledningar
Utöver kraftledningar och telekommunikationer som 
sedan lång tid haft gränsöverskridande sträckningar, ökar 
påverkan från t ex vindkraftetableringar. Ett kraftverk 
i en kommun kan behöva väg och/eller anslutning till 
elnätet via en annan kommun. Säkerhetsavstånd runt ett 
kraftverk kan också sträcka sig in i en annan kommun 
och därmed påverka andra intressen. Ett av två riksintres-
seområden för vindbruk är gemensamt med Askersunds 
kommun.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Kommunen beaktar i sin planering riksintressen 
och andra samhällsnyttiga funktioner samt an-
gränsande kommuners översiktsplaner i frågor 
som berör energiförsörjningen. 

Vid vindkraftsetableringar inom 1000 meter från
kommungränsen ska samråd ske med berörd 
grannkommun.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Ställningstagandet kan dels innebära att Halls-
berg inte kan genomföra vissa önskade åtgärder 
eftersom de påverkar andra intressen som kan 
ligga utanför den egna kommunen, samtidigt kan 
kommunen påverkas av åtgärder utanför den egna 
kommunen.  

2.3.15  Kommungräns mot Kumla
Under 2016 kommer Hallsbergs kommun och Kumla 
kommun att påbörja en dialog om kommungränserna 
mellan de båda kommunerna. Resultatet av detta kan 
innebära justeringar av kommungränserna i framtiden. 
Förutsättningen för att det ska kunna genomföras är 
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I detta kapitel beskrivs Hallsbergs kommun historiskt och 
fysiskt, dess befolkningstrender samt vilka kommunala 
visioner, planer och måldokument som påverkar eller 
påverkas av översiktsplanen.

3.1 Hallsbergs identitet
3.1.1  Historik
Tätorten Hallsberg är ett av de många unga samhällen
i Sverige som kom till i samband med att
järnvägarna anlades vid slutet av 1800-talet och
benämns därför stationssamhällen. De växte upp
kring järnvägsstationerna och i många fall på mark
som tidigare varit helt obebyggd. Stationerna blev
centrum i de nya samhällena, mötesplatser för
människor från när och fjärran och de lockade
därför också till sig entreprenörer som öppnade hotell, 
handelsbodar och andra serviceinrättningar. Livligast 
blev de som fungerade som knutpunkter, för olika 
järnvägslinjer eller för väg och järnväg. Till den kate-
gorin hörde just Hallsberg, där två järnvägar mötte en 
landsväg.
Före 1862, när det första stationshuset byggdes, be-
stod platsen för nuvarande Hallsbergs tätort av en 
långsträckt, skogbeväxt ås, utmed den gamla landsvä-
gen mellan Vretstorp och Sannahed Socknens naturliga 
centrum låg då vid Hallsbergs kyrka, ca 4 km öster om 
nuvarande tätort.
Efter att stationshuset byggts har Hallsberg utvecklats 
till ett stationssamhälle. I allmänhet brukar Hallsberg 
betraktas som Sveriges viktigaste järnvägsknut som ett 
resultat av att Västra stambanan mellan Sockholm och 
Göteborg och godsstråket genom Bergslagen korsar 
varandra här.
Det egentliga uppsvinget för Hallsberg kom dock när 
den av Johan Thermænius grundade industrin fl yttades 
hit från Torshälla. Produktionen omfattade i början 
byggnadssmide men inriktades efterhand uteslutande på 
tröskverk, sädesrensare med mera. AB Johan Thermæ-
nius verkstäder var internationellt kända. 

Andra delar av det som idag är Hallsbergs kommun 
har betydligt äldre rötter än centralorten. Här kan bl a 
nämnas de båda fornborgarna Tarsta borg och Åmehälla 
borg söder om Sköllersta samt herrgårdslandskapet vid 
Bo öster om Hjortkvarn som är känt sedan medeltiden.

Kommunens område motsvarar socknarna: Bo, Halls-
berg, Sköllersta, Svennevad och Viby. I dessa socknar 
bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner 
med motsvarande namn.
I Hallsbergs landskommun inrättades 1883 Hallsbergs 
municipalsamhälle, vilket upplöstes när det 1908 om-
bildades till Hallsbergs köping. I området fanns även 
Pålsboda municipalsamhälle från 1941 till 1957, Östan-
sjö municipalsamhälle från 1943 till 1955 och Vretstorps 
municipalsamhälle från 1945 till 1955.
Vid kommunreformen 1952 skedde olika sammanslag-
ningar av kommunerna.
1963 inkorporerades i köpingen Hallsbergs landskom-
mun och 1965 Viby landskommun. Hallsbergs kommun 
bildades vid kommunreformen 1971 av Hallsbergs 
köping och Sköllersta landskommun där Hallsberg sedan 
dess är centralort. Efter dessa förändringar, som var en 
del av landsomfattande kommunreformer, erhölls kom-
munen i stort nuvarande gränser. Återkommande gräns-
sjusteringar med Kumla kommun har dock skett även 
senare, senast på 2000-talet. 
Hallsbergs tätort ligger precis på gränsen till Kumla kom-
mun vilket har varit och fortfarande är problematiskt när 
norra delen av orten ska expandera och utvecklas.

3.1.2  Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun har idag ca 15 500 invånare. Av 
dessa bor ca 50 % i centralorten Hallsberg, ca 25 % i de 
fem övriga större tätorterna och ca 25 % på landsbygden. 
Folkmängden i kommunen minskade från ca 17 250 in-
vånare runt 1980 till ca 15 200 år 2012 men har därefter 
ökat igen med några hundra invånare till 15 415 (2015-
06-30, vilket är 145 av 290 kommuner i Sverige). 
Befolkningstätheten är ca 24 invånare/km².
Kommunens totala areal är 670 km2 (154 i Sverige) varav 
637 km2 är land och 33 km2 är vatten.
Av de övriga större tätorterna är Pålsboda störst med ca 
1 600 invånare, Sköllersta har ca 1 100, Östansjö och 
Vrertstorp båda ca 850 och Hjortkvarn drygt 200 invåna-
re. Till de mindre tätorterna brukar räknas Svennevad och 
Björnhammar.

3.1.3  Centralorten Hallsberg
Hallsberg utgör såväl länsdelscentrum som kommuncen-
trum men mest känd som ett stationssamhälle och järn-
vägsknut. Detta präglar ortens långdragna form utmed 
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båda sidor av den östvästliga järnvägen. På södra sidan 
fi nns ortens centrum och en stor del av bostadsbebyggel-
sen medan den norra sidan i högra utsträckning består av 
industri- och lager men även en hel del bostäder.
I Hallsberg fi nns bl a Alléskolan som är hela södra länets 
gymnasieskola, delägd tillsammans med Askersund och 
Laxå. 
I Hallsberg bor drygt 7 500 invånare och här fi nns huvud-
delen av kommersiell och offentlig service i kommunen. 
Utöver järnväg och rangerbangård bör särskilt omnämnas 
alla logistikföretag som lokaliserats till Hallsberg p g a 
det generellt goda kommunikationsläget.
För att dra nytta av centralortens fördelar vad gäller 
kommunikationer och att generellt stärka ortens karaktär 
är det viktigt att tillåta förtätning i de centrala delarna. I 
det sammanhanget ska även högre byggnader, över 10 
våningar, kunna prövas i lämpliga lägen.

3.2  Natur och kultur i 
Hallsbergs kommun
3.2.1  Natur- och kulturmiljöer
Naturen i Hallsbergs kommun är omväxlande. Här fi nns 
allt från vidsträckta skogsområden på kuperad bergig 
terräng till öppna fl acka jordbrukslandskap, olika typer 
av våtmarker och många sjöar och vattendrag. I kom-
munen fi nns ett fl ertal områden med höga naturvärden 
som hyser sällsynta och hotade arter.
Hallsberg är till större delen beläget på en rullstensås, 
Hallsbergsåsen, som löper i öst-västlig riktning.
Den norra delen av kommunen är en del av Närkeslätten 
med ett öppet kulturlandskap, delvis plant men på sina 
håll även kuperat. Norr om Vretstorp och Viby kan särkilt 
nämnas det s k ”Etternärke” med det av isälvsavlagring-
ar, drumliner, präglade landskapet. Nära Östansjö ligger 
de spektakulära Dovra sjöar som skapats ur en sprick-
bildning i berggrunden. 
I öster fortsätter kulturlandskapet från Sköllersta och sö-
derut mot Pålsboda och Svennevad och kulturmiljöerna 
vid Bo ska nämnas särskilt.
I den södra delen av kommunen dominerar annars skogs-
mark med inslag av lätt bergiga partier. Mellan Tisaren, 
Svennevad och Hjortkvarn fi nns relativt stora orörda 
områden. 
Tisaren ska även nämnas utifrån att här fi nns en stor an-
del fritidsbebyggelse och att området är viktigt ur natur- 
och rekreatonssynpunkt.

Järnvägen och den stora bangården dominerar samhället. 
Den ger en tudelning som är svår att överbrygga,
men ger också Hallsberg dess identitet. Byggnader som 
ska omnämnas särskilt är stationshuset, järnvägshotellet, 
lokstallarna med överliggningshuset samt Bergööska 
huset.
Strax utanför Sköllersta fi nns två fornborgar, Tarsta 
borg och Åmehälla borg, och här fi nns också en av de 
få kvarvarande kvarnarna som drevs av både vatten och 
vindkraft, Kånsta kvarn. Viby kyrka och Sköllersta kyrka 
är sevärda kulturbyggnader.

3.2.2  Levande landsbygd
Hallsbergs kommun har generellt en levande landsbygd, 
närmare 25 % av invånare bor utanför de 6 större tätor-
terna. Flest invånare på landsbygden fi nns i slättlandska-
pet i norra delen av kommunen medan den södra delen, 
med några undantag, är mer glest befolkad.
En fortsatt levande och bärkraftig landsbygd anses viktig 
för kommunens fortsatta utveckling. Privata initiativ är 
en förutsättning för att behålla och utveckla en levande 
landsbygd.

3.3  Bo och verka i 
Hallsbergs kommun 
3.3.1  Boende och servicenivå
Boendemiljöerna i Hallsbergs kommun är varierade och 
följer i stort den sammansättning som fi nns i kommuner 
och orter av liknande storlek runt om i Sverige.
I huvudorten Hallsberg fi nns tätare och storskaligare 
bebyggelse i själva centrum, däremot ingen utpräglad 
stadsmiljö med slutna kvarter. Det fi nns därutöver en 
blandning av villa- och fl erfamiljsbebygglse med en 
övervikt för villor söder om järnvägen och fl erfamiljshus 
norr om järnvägen.
Ursprunget som stationsamhälle gör såväl centrum som 
orten i sin helhet utdragen i öst-västlig riktning, längs 
med järnvägen och bangårdarna.
I de mindre tätorterna dominerar villabebyggelsen men 
fl erfamiljhus förekommer. På landsbygden är bostads-
koncentrationen störst i norr längs de stora kommunika-
tionsstråken.
Det råder idag, hösten 2016, brist på bostäder i Halls-
bergs kommun precis som i större delen av Sverige och 
det är en ny situation efter årtionden av överskott. Det 
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fi nns däremot ingen brist på mark för bostadsbyggande 
och planbredskap fi nns. Som för de fl esta kommuner i 
Hallsbergs storlek och läge i landet är det fi nansieringen 
av nybyggnation som är problemet.
Servicenivån i kommunen är generellt god men den 
generella nationella trenden mot större enheter gäller 
även här. I Hallsberg fi nns fl era dagligvarubutiker, ett 
hyggligt utbud av sällanköpsvaror, ett fl ertal restauranter 
och ett hotell. Av övriga tätorter har Sköllersta, Pålsboda, 
Hjortkvarn och Vretstorp dagligvarubutiker. Närheten till 
Marieberg och Örebro påverkar utbudsnivån. 
Gymnasie- och högstadieskola fi nns i Hallsberg, Pålsbo-
da, har låg och mellan- och högstadieskola och i Sköl-
lersta, Östansjö och Vretstorp fi nns låg och mellanstadi-
eskolor. Förskolor fi nns förutom i dessa tätorter även i 
Hjortkvarn. 
Vård- och gruppbostäder fi nns i Hallsberg liksom vård-
central och folktandvård.
Därutöver fi nns ett brett utbud av tjänster runt om i 
kommunen men även här med störst koncentration till 
huvudorten Hallsberg.
När det gäller handel är ambitionen att i Hallsberg jobba 
för en koncentration i centrum samt längs Samzeliigatan. 
I de mindre orterna har kommunen små möjligheter att 
påverka handel och utbud men utgångspunkten är att 
framförallt dagligvarubutikerna kan behållas.

3.3.2  Attraktivt läge i regionen med 
goda kommunikationsmöjligheter
Hallsbergs kommun har exceptionellt goda kommunika-
tioner med andra regioner. Främst genom att Hallsberg 
är en av landets viktigaste knutpunkter för järnvägstrafi k 
för såväl person- som godstransporter. Västra stamba-
nan - den idag viktigaste pulsådern mellan Stockholm 
och Göteborg - korsas i Hallsberg av Godsstråket genom 
Bergslagen med direkt trafi k vidare till kontinenten. 
En liknande korsning sker mellan Europavägarna E18 
och E20 i Örebro kommun ca 10 km norr om kommun-
gränsen. Dessutom strålar riksvägarna 50, 51 och 52 ut 
från Europavägarna genom kommunen i fl era väder-
streck. 
De sex större tätorterna har alla tillgång till kollektivtrafi k 
med buss.
Mitt i länet ligger Örebro fl ygplats på bekvämt avstånd 
med bil och buss från samtliga orter i Hallsbergs kom-
mun. 

3.3.3  Näringslivets sammansättning
Det fi nns ca 1 200 aktiva företag i kommunen och nä-
ringslivet bör betraktas som tämligen diversifi erat.
De mest tongivande företagen har koppling till Hallsberg 
som järnvägsknut och tillhör därmed logistiksektorn. 
Här kan nämnas Trafi kverket, Green Cargo, Post Nords 
brevsorteringsterminal och  Ahlsell logistikcentrum.
Hallsbergsterminalen har utvecklats till en av de tre 

foto: Bosse Björk
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3.4 Befolkning
I Hallsbergs kommun bor (juni 2015), 15 450 invånare. 
Hallsberg har under ca 30 år haft ett vikande invånarantal 
men de senast åren har detta vänt till en positiv befolk-
ningstrend. 

Befolkningsutveckling i Hallsbergs kommun sedan 1968.

Efter att ha toppat år 1981 med ca 17 250 har antalet 
invånare i kommunen minskat till 15 250 år 2010, d v s 
ca 2 000 personer eller drygt 11 %. 
Den här utvecklingen har Hallsberg delat med många 
kommuner i länet som tappat befolkning medan fram-
förallt Örebro växt. Med tanke på Hallsbergs godo läge 
vad gäller kommunikationer och en förhållandevis god 
arbetsmarknad får tappet betraktas som stort.
Från 2012-2013 har dock trenden vänt och Hallsberg 
har precis som nästan alla andra kommuner i länet börjat 
öka sitt invånarantal. Huvudskälet till trendbrottet är 
invandring men också i kombination med att Örebro 
stad växer snabbare än bostadsproduktionen hinner med. 
Befolkningsökningen spiller alltså över på omgivande 
kommuner på ett sätt som inte skett tidigare. Nyproduk-
tion av 110 lägenheter i Hallsberg de senaste åren är en 
bidragande orsak till befolkningsökningen.
Under 2015 har en exceptionell fl yktingström (främst 
från Syrien och Afganistan) nått Sverige som gör fram-
tidens befolkningsutveckling mycket svår att sia om. 
Gängse beräkningsmodeller som bygger på statistik kan 
mycket väl ha försatts ur spel vilket ska beaktas när ned-
anstående prognoser läses.

Den offi ciella befolkningsprognosen för Hallsbergs kom-
mun, enligt SCB juni 2015, visar på en ökning till drygt 
16 000 fram till 2025, vilket också är målbilden för t ex 
bostadsförsörjningen. Den aktuella åldersfördelningen i 

största kombiterminalerna i landet, oräknat de som fi nns 
i hamnområden, vilket innebär en god grund för nyeta-
blering av verksamheter med inriktning på lager och 
distribution.
Bland övriga industrier fi nns Volvos hyttilverkning för 
hjullastare och dumprar samt Atria (Lithells) i Sköllersta.
Huvuddelen är mindre företag som verkar inom en rad 
branscher.
Hallsberg har i stor utsträckning ett traditionellt närings-
liv inom tillverkning och logistik medan tjänstesektorn är 
mer blygsam och här fi nns de fl esta arbetstillfällena i den 
offentliga sektorn.
Handeln påverkas tydligt av närheten till Örebro och 
Mariebergs köpcentrum, särskilt när det gäller sällan-
köpsvaror.

3.3.4 Nöje och aktiv fritid
Hallsberg erbjuder som länsdelscentrum ett gott utbud 
av möjligheter till förströelse och aktiv fritid. Här ska 
särskilt nämnas Alléhallen med dess simhall samt bio och 
teater i Alléskolans aula.
Det fi nns ett aktivt föreningsliv inom både kultur och 
idrott, med ca 120 föreningar registrerade.
Flest utövare fi nns inom idrotten med bl a lag inom 
fotboll, hockey och handboll men även dans, orientering 
och bågskytte. Några stora idrottscuper hålls varje år. Det 
fi nns även många föreningar med olika typer av kulturin-
riktning. Flera marknader och andra större evenemang 
hålls varje år i kommunen. 
Tisaren och området norr därom är uppskattat för fritid 
och rekreation, både kopplat till vatten och naturupple-
velser i övrigt. Här fi nns bl a Tisarbadens camping som 
även är en populär badplats sommartid.
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nuvarande prognoser förväntas ingen tydlig förändring, 
möjligen en svag nedgång, fram till 2025.

Levande landsbygd
Strax under 25 % av kommunens befolkningen bor utan-
för de sex stora tätorterna. Delar av kommunen utgörs av 
kulturlandskap med med större befolkningstäthet. I andra 
delar är bebyggelse och invånarantal mer sporadiskt och 
glest spritt.
Inga större förändringar i befolkningshänseende för-
väntas den kommande 10-årsperioden, möjligen med 
undantag av områdena längs Tisarens norra strand där 
permanentning av fritidshus förväntas leda till ett ökat 
antal fast boende i kommunen.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Grundläggande planeringsförutsättning utgår från 
en befolkningsökning med 70 personer per år för 
den närmaste 10-årsperioden och att större delen 
av denna befolkningsökning torde ske i Hallsberg 
men att aktivt stödja utveckling även i övriga tätor-
ter såväl som övrig landsbygd. 

För att stärka centralortens karaktär bör högre 
byggnader, över 10 våningar, kunna medges i lämp-
liga centrala lägen.

Kommunen ska genom aktiv marknadsföring och 
god planberedskap stimulera infl yttning till kom-
munen och minska utfl yttningen.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Även om kommunen inte avser att styra befolk-
ningsutvecklingen aktivt till vissa orter och platser 
förväntas huvuddelen av befolkningsökningen ske 
i Hallsberg som har de bästa förutsättningarna 
avseende kollektivtrafi k och bra förutsättningar 
avseende arbetsplatser och service. Den befolk-
ningsökning som genereras utanför centralorten 
är viktig för att utveckla dessa tätorter och behålla 
en levande landsbygd varför initiativ ska behand-
las i positiv anda oavsett var i kommunen de tas, 
oaktat om vissa lägen kan innebära större utma-
ningar vad gäller kommunal service.

Hallsbergs kommun skiljer sig inte markant från snittet 
för hela Sverige. Andelen barn 0-6 år är något högre, 
andelen unga 20-44 något lägre och andelen invånare i 
ålderskategorierna 45-79 år något högre.  

Befolkningsprognosen visar att andelen äldre över 80 år 
ökar från ca 850 idag till ca 1 100, år 2025, en ökning 
med närmare 30 %. Som grundtrend följer det utveck-
lingen i riket.

Såväl in- som utfl yttning har under 2000-talet legat på 
runt 900 personer per år. Ett litet men positivt fl yttnings-
netto förväntas för de närmaste åren.

Hallsberg
Hallsbergs tätort består idag av drygt 7 500 invånare och 
har efter 30 år av vikande befolkning ökat med några 
hundra invånare de senaste åren. Enligt prognosen fram 
till 2025 förväntas en befolkningsökning med ca 700 
personer.

Pålsboda
Pålsboda tätort består av ca 1 600 invånare och har 
haft en vikande trend under ca 30 år. Enligt nuvarande 
prognoser förväntas ingen betydande förändring fram till 
2025.

Sköllersta
Sköllersta tätort består av ca 1 100 invånare och har haft 
en i stort sett oförändrat invånarantal de senaste 30 åren. 
Enligt nuvarande prognoser förväntas en måttlig tillväxt 
fram till 2025.

Östansjö
Östansjö tätort består av ca 860 invånare som haft en 
något vikande befolkningsunderlag de senaste 30 åren. 
Enligt nuvarande prognoser förväntas ingen markant 
förändring, möjligen en svag nedgång, fram till 2025.

Vretstorp
Vretstorp tätort består av ca 830 invånare och har haft en 
minskande befolkning sedan 1960-talet. Enligt nuvarande 
prognoser förväntas en viss tillväxt fram till 2025.

Hjortkvarn
Hjortkvarns tätort består av ca 210 invånare och har haft 
en markant befolkningsminskning sedan 1980. Enligt 
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3.5 Vision, planer och mål-
dokument för Hallsbergs 
kommun
3.5.1  Värdeord och vision

         ”Glädje, driv och öppenhet”

I samband med framtagandet av en vision för kommu-
nen, formulerades tre värdeord. Värdeorden ska ligga till 
grund för allt arbete som görs i kommunens organisation. 

”I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem 
man är, var man kommer från och vart man är på väg. 
Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och 
samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. 
Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, 
och utvecklar både region och individer. Våra goda kom-
munikationer med omvärlden skapar möten och formar 
Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kom-
munala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder 
ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och 
synpunkter. Vi ser positivt på framtiden och tar långsik-
tigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.”

Hallsbergs kommun har under 2014 utvecklat en vision 
för kommunen. Visionen är avsedd att gälla kommunen 
som geografi skt område, vilket innebär att den är tänkt 
att kunna nyttjas även av verksamheter som kommunen 
som organisation inte råder över. Kommunen arbetar 
utåtriktat för att lägga grunden för visionens mottagande, 
och styr sin egen verksamhet i linje med dess intentioner. 
Visionen påverkar ställningstaganden inom den fysiska 
planeringen på fl era sätt.

3.5.2  Fyra strategiområden
Baserat på innehållet i kommunens nya vision, har 
kommunfullmäktige antagit fyra strategiska områden för 
kommunen. De strategiska områdena pekar ut riktning-
en för strategiskt arbete i kommunens organisation och 
kan ge direktiv för fl era viktiga ställningstaganden inom 
fysisk planering.

Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalitet 
ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö. 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i 
kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den 
kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider 
som kan användas för att minska påfrestningar i lågkon-
junkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt 
är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet 
och tydlighet. 
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sätt bidrar till framgång och utveckling för människorna i 
hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tät-
orter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen 
arbeta för ett ökat lokalt engagemang och infl ytande.

God service
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt 
och öppet. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att 
utveckla informationen till våra invånare.
Kommunen ska utöka möjligheten för invånarna att ta 
del av den kommunala servicen efter kontorstid.
Kommunen ska utöka möjligheterna till mer fl exibel 
omsorg på de tider då efterfrågan fi nns.

3.5.3  Hur översiktsplanen kan hjälpa 
oss arbeta för visionen och de utpe-
kade strategiområdena
Ur kommunens visionsförklaring och beskrivningarna av 
de strategiska områdena, kan en rad olika tolkningar som 
påverkar den fysiska planeringen av kommunen göras.

Processen
Hallsbergs kommuns ambitionsnivå när det gäller demo-
krati och förankring är hög. Det ställer särskilda krav på 
processen kring att ta fram en översiktsplan. I underlags-
arbetet har en rad träffar skett med både tematiska och 
geografi ska fokusgrupper. Ett omfattande samrådsskede 
har genomförts, där materialet sänts ut i fl era omgångar 
för att inhämta synpunkter från aktörer i Hallsbergs hela 
kommun. Alla inlämnade synpunkter har lästs, redovisats 
och besvarats. 
Ett återkommande tema är att hela kommunen ska leva 
och att alla i kommunen ska behandlas rättvist. I över-
siktsplanens skala har det översatts till att översiktsplanen 
ska möjliggöra utveckling i alla kommunens tätorter, 
oavsett deras storlek eller bedömda tillväxt.

Den blandade och trivsamma staden
Både vision och strategiska områden nämner kvaliteten 
hos den blandade småstaden, med närhet till natur och 
möjlighet till god livskvalitet. Översiktsplanen undviker 
därför i viss mån att peka ut enskilda stora homogena 
bostads- eller verksamhetsområden. Istället utpekas ut-
redningsområden lämpliga för utbyggnad av en blandad 
tätort. Översiktsplanen syftar till att bostäder, icke-stö-
rande verksamheter och olika servicefunktioner så långt 

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fl er i arbete. Det 
kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska etable-
ra sig i kommunen och antalet nystartade och växande 
företag ska öka. Vidare kan det ske genom att utveckla 
samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att upp-
nå bättre matchning mellan människors kunskaper och 
arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen 
erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter.
Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår 
offentligt fi nansierade välfärd ska inte lämna någon 
utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön 
eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad 
bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett inklude-
rande samhälle präglat av mångfald och tolerans.
Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskriminering-
ar på kommunens arbetsplatser och därigenom vara ett 
föredöme för andra arbetsgivare.
Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens 
verksamheter ska vara föregångare och fasa ut använd-
ningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbe-
ta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsätt-
ningar för invånarna att också göra det. Användningen av 
produkter och material som innehåller farliga kemikalier 
ska minska.

Livslångt lärande
Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns 
utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- 
och gymnasieskola till högskola och andra former av 
vuxenutbildning. Allas lika rätt till en bra utbildning är en 
förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla 
kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fort-
sätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur 
vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor 
här och öka infl yttningen till kommunen. En bra förskola 
och skola är en viktig del i det arbetet.

Allas infl ytande
De kommunala verksamheterna verkar nära individen, 
och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara 
lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun 
ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem. 
De som berörs, t ex invånare eller medarbetare, ska ges 
möjlighet till infl ytande vid större förändringar.
Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika 
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lämpligt ska kunna blandas i områdena för att ytterligare 
stärka småstadens goda kvaliteter. Det framgår tydligt i 
respektive tätortsfördjupning. 
I linje med visionen om den goda livskvaliteten, före-
språkar översiktsplanen bl a att vissa infrastrukturanlägg-
ningar omarbetas för friluftslivets ändamål i samband 
med några större framtida projekt. Det har samband med 
Trafi kverkets stora investeringar kring väg och järnväg, 
där kommunen deltar som en part.

Ett blomstrande näringsliv
För att infria visionen om det blomstrande och växande 
näringslivet, måste översiktsplanen erbjuda ett generöst 
svängrum för verksamheterna att utvecklas. Översiktspla-
nen pekar ut stora ytor möjliga för ny verksamhet, med 
god spridning över kommunens alla delar.
Översiktsplanen påpekar Hallsbergs infrastrukturellt 
gynnsamma läge och erbjuder fortsatt goda utvecklings-
möjligheter av kommunikationerna.

Den hållbara kommunen
Hållbarhetsfokuset är starkt i visionen, och har utsetts 
som ett eget strategiskt område. Översiktsplanen ska 
fånga upp ambitionen på fl era sätt. Dels lämnar planen 
stora möjligheter för alla som vill bedriva förnyelsebar 
energiproduktion. Dels sätter planen en standard för 
hur dagvatten ska hanteras i samband med bygg- eller 
anläggningsprojekt inom kommunen som geografi skt 
område.
Planen föreslår utbyggnad av tätorterna i lägen som kan 
dra nytta av befi ntlig infrastruktur och erbjuda de nya 
boende möjligheter att resa kollektivt. Att ytterligare 
bebygga områden med god infrastruktur bidrar till både 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett sätt att fånga 
upp ambitionen är att utpeka områden lämpliga för ut-
veckling av tågstopp inför sådana satsningar på regional 
nivå.
Arbetet med Vätternvatten och de stora satsningar på den 
tekniska infrastrukturen som det medför, fångas upp i 
planen.

3.5.3  Gällande översiktliga planer
Förutom den övergripande översiktsplanen för Hallsbergs 
kommun som antogs den 16 maj 2011 fi nns ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen som rör vindkraft.

Översiktsplan (ÖP) för Hallsbergs kommun – 
2010-2020 (2011).
ÖP:n ersätts i sin helhet genom att det förslag till över-
siktsplan som nu är under handläggning antas och vinner 
laga kraft. 

Tematiskt tillägg för vindkraft i Hallsbergs 
kommun (2011)
Detta tematiska tillägg till översiktsplanen (TÖP) syf-
tade till att skapa ett långsiktigt och konsekvent förhåll-
ningssätt till vindkraftetableringar i kommunen, för att 
undvika att behandla varje enskilt ärende för sig utan att 
vara medveten om vad det sammanvägda resultatet av 
alla verk kan komma att bli. Alla typer av vindkraftverk 
behandlades i det tematiska tillägget men fokus låg på  
stora verk och anläggningar eftersom dessa har en större 
miljöpåverkan. 
Avsikten var från början att behålla gällande TÖP för 
vindkraft som en bilaga till den nya översiktsplanen men 
efter de synpunkter som länsstyrelsen framfört utgår 
vindkraftplanen som handling. Främsta skälet är att de 
riksintresseområden som gällde vid framtagandet av 
TÖP:en inte längre gäller, samtidigt som två geografi skt 
nya riksintresseområden tillkommit. 
De fem områden som i TÖP:en identifi erats som mest in-
tressanta för vindkraft sammanfaller vare sig med gamla 
eller nya riksintresseområden. Länsstyrelsen lyfter en rad 
konkurrerande intressen som man inte tycker beaktats i 
TÖP:en när dessa områden togs fram. Därutöver gäller 
numera nya skyddsavstånd från t ex bostäder och del 
andra förutsättningar har ändrats.
De fem områden som förordas i TÖP:en - två områden 
söder om Vretstorp, ett område nordost om Pålsboda och 
två mellan Svennevad och Hjortkvarn, längs gränsen mot 
Örebro kommun - behålls dock och fi nns redovisade i 
ÖP-dokumentet.
Det ska poängteras att en eventuell vindkraftetablering 
i dessa fem områden kommer prövas på sina enskilda 
premisser och det fi nns därmed ingen garanti för att en 
etablering inom dessa områden i slutändan kan tillstyr-
kas.

Fördjupade översiktsplaner
Det fi nns inga fördjupade översiktsplaner (FÖP:ar) i 
Hallsbergs kommun, inte heller några planprogram av 
strategisk art.
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3.5.4  Detaljplaner och områdesbe-
stämmelser
Det fi nns idag (2016) närmare 400 detaljplaner och 
områdesbestämmelser som reglerar mark- och vattenan-
vändningen i Hallsbergs kommun. Av dessa rör drygt 
hälften Hallsbergs tätort, närmare sjuttio Pålsboda, ett 
25-tal vardera i Sköllersta, Östansjö och Vretstorp, ett 
tiotal Hjortkvarn och vid Tisaren medan övriga är spridda 
på några småorter och vid några sjöar. Detaljplaner och 
områdesbestämmelser är laga handlingar som inte upp-
hävs eller förändras till sitt innehåll och syfte genom att 
den nya översiktsplanen antas. Översiktsplanen kom-
mer däremot att ange riktlinjer när nya detaljplaner ska 
handläggas i framtiden eller när gällande detaljplaner ska 
ändras eller ersättas.

När en detaljplan upprättas, ersätts eller ändras ska de 
som är närmast berörda alltid ges möjlighet att ta del av 
och kunna ge synpunkter på förslaget. Detta ingår inte i 
den nu aktuella processen med översiktsplanen.
En tydlig, väl genomarbetad och aktuell översiktsplan är 
till stor hjälp för såväl framtida detaljplanearbete som att 
snabbt kunna ta ställning till etablering och byggprojekt 
som kräver bygglov.

3.5.5  Kommunala måldokument
Naturmiljöprogram
Sedan 2014 fi nns dokumentet ”Värdefulla naturmiljöer i 
Hallsbergs kommun”, vars syfte är att beskriva och lyfta 
fram värdet av dessa naturområden. Förhoppningen är att 
programmet kan bidra till att förbättra naturvårdarbetet 
inom kommunen och utgöra en inspirations- och kun-
skapskälla för alla naturintresserade.

Flera av de miljömål riksdagen och Hallsbergs kommun 
satt upp är direkt relaterade till naturvärden, så som 
God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv. Myllrande 
våtmarker samt Levande skogar. Naturmiljöprogrammet 
bidrar till att ge en samlad bild över vad som behövs för 
att arbeta i linje med miljömålen.

Kulturmiljöprogram
Det fi nns två dokument, båda från 2004, som beskriver 
kulturmiljöer runt om i kommunen och även innehåller 
riktlinjer för bevarande. Dels ”Värdefulla kulturmiljöer i 
Hallsbergs kommun som är uppdelat med utgångspunkt 
från de fem socknarna, dels ”Värdefulla bebyggelsemil-
jöer i Hallsberg” som behandlar Hallsbergs tätort.

Kulturplan
En kulturplan ”Kultur lyfter Hallsberg” från 2012 beskri-
ver hur Hallsberg ska jobba med kulturfrågor.

Avfallsplan
Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ha en renhåll-
ningsplan. Hallsbergs avfallsplan antogs 2007 och gäller 
tills vidare. Avfallsplanen ska vara ett styrinstrument för 
att kretsloppsanpassa avfallshanteringen i kommunen. 
I Hallsbergs kommun är det Sydnärkes kommunalför-
bund som har hand om sophämtning och  återvinnings-
centraler.

Miljöpolicy
Kommunen har en miljöpolicy som är antagen 1998. Ett 
arbete med en miljömålsplan är initierat.

Jämställdhetsplan
Hallsbergs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för 
nuvarande och morgondagens arbetstagare vilket bl a 
innebär att främja kvinnors och mäns lika rättigheter i 
arbetslivet. Jämställdhetsarbetet syftar till att uppnå för-
ändrade attityder och ökad jämställdhet. Jämställdhets-
plan utgår från Diskrimineringslagen (2008:567).

VA-plan
En VA-plan (utbyggnadsplan för vatten och avlopp) är 
under framtagande.

Näringslivsprogram
Kommunen antog 2015 ett nytt näringslivprogram 
som pekar ut 6 målområden som ska prioriteras för att 
skapa ett starkare näringsliv i kommunen. Programmet 
innehåller fastslagna indikatorer som ska följas upp för 
att verifi era att arbetet ger önskad effekt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar
Kommunen bedömer att översiktsplanen och 
ovan beskrivna måldokument stöder varandra 
eller i allt väsentligt inte står i konfl ikt med varan-
dra. Kommunen ska följa kopplingen mellan olika 
måldokument och ÖP framöver men någon ytter-
ligare fördjupning inom ramen för ÖP bedöms inte 
nödvändig.

Det tematiskt tillägg (TÖP) för vindbruk som 
antogs 2011-05-16 utgår. De fem områden som 
förordats som mest lämpliga för vindkraft behålls 
men varje vindkraftetablering ska prövas utifrån 
de enskilda förutsättningarna.
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OCH MILJÖKVALITET
I detta kapitel redovisas frågor som berör olika risker, 
säkerhet och beredskap, samt miljökvalitetsnormer. 
Många av dessa frågor överlappar till viss grad varan-
dra och i fl era fall kommenteras de även i andra delar 
av översiktsplanen.

4.1  Risker
I detta avsnitt följer en översiktlig genomgång av olika 
risker med koppling till fenomen i naturen samt föro-
renade områden och elektromagnetiska fält.

4.1.1  Påverkan från 
ett förändrat klimat
Klimatet på jorden har skiftat drastiskt genom histori-
en. Det samlade forskningsläget visar tydligt att männ-
iskans aktiviteter under de senaste 150 åren bidragit till 
klimatförändringar. Växthusgaserna kommer i första 
hand från den storskaliga förbränningen av fossila 
bränslen som kol, olja, fossilgas och torv. 

Olika klimatscenarier indikerar att nederbördsmäng-
derna kommer att öka inom större delen av Sverige 
de närmaste 100 åren och att en större andel av neder-
börden kommer att utgöras av intensiva regn. Ökande 
nederbördsmängder medför att erosionen tilltar och att 
grundvattennivån i jordlagren höjs. Ökning av såväl 
frekvens som omfattning av översvämningar kan 
förväntas längs sjöar och vattendrag. Var för sig och i 
samverkan kommer dessa faktorer att på vissa platser 
försämra stabilitetsförhållandena, vilket kan leda till 
ökade problem med skred, ras och slamströmmar.

Vidare kan ett förväntat varmare klimat och mildare 
vintrar leda till att förutsättningar för djur och växter, 
liksom förutsättningar för vissa näringar, såsom jord- 
och skogsbruket, förändras. 

Generellt är det risken för ras, skred, översvämningar 
samt förändringar för vissa näringar som påverkar 
Hallsbergs kommun vad gäller klimatpåverkan. Se vi-
dare avsnitten nedan om risker för ras och skred samt 
översvämningar

4.1.2 Ras och skred - klimatanpassning
Ras och skred kan dels uppkomma genom att marken 
undermineras p g a erosion, vanligen i anslutning till 
sjöar och vattendrag. Den andra betydande faktorn 
är markens beskaffenhet, där det övre jordlagret kan 
glida på ett lösare lerlager ett stycke ner i marken. 
I kombination med markens lutning kan det utgöra 
större eller mindre risker.

En GIS-analys över potentiella ras- och skredområ-
den inom Örebro län genomfördes av Länsstyrelsen 
Örebro län år 2013. Inom Hallsbergs kommun visar 
karteringen förhållandevis få områden med risker för 
ras men däremot fl era skredriskområden. 

Områden med förhöjda risker för ras och skred 
ligger bland annat längs med väg E20 från Vretstorp 
i nordöstlig riktning samt längs med Hjortkvarnsån 
som fl yter genom Hjortkvarns tätort. Även längs med 
mindre vattendrag runtom i kommunen, exempelvis 
de som ligger söder om järnvägsspåren i Hallsbergs 
tätort, fi nns risker för ras och skred.

4.1.3 Översvämningar – klimatanpass-
ning
Alla kommuner rekommenderas att inom ramen för 
den översiktliga planeringen se över vilka områden 
som ligger i riskzonen för översvämningar i dag samt 
vilka ytterligare områden som kan vara hotade av 
översvämningar med tanke på förväntade framtida
klimatförändringar. Inom områden som är intres-
santa för ny bebyggelse och samtidigt bedöms vara 
översvämningshotade kan det fi nnas skäl att göra 
fördjupade översvämningskarteringar. Även områden 
med befi ntlig bebyggelse bör identifi eras för att se om 
åtgärder kan bli nödvändiga på sikt.

Kommunens norra delar tillsammans med Hallsbergs 
tätort ligger inom avrinningsområdet till Täljeån och 
Kvismare kanal. Endast 1% av avrinningsområdets 
utbredning utgörs av sjöareal, vilket medför att en hög 
vattenföring uppstår på kort tid efter kraftiga regn eller 
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snösmältning då fl ödesdämpande magasin saknas. 
Ralaån, som rinner genom Hallsberg och utmynnar 
i Kumlaån, har översvämmats fl era gånger tidigare. 
Under 1960-talet fi nns fl era dokumenterade fall där in-
tensiv nederbörd medfört översvämmade åkermarker 
strax norr om tätorten. Under de senaste 20 åren har 
minst fyra kraftiga skyfall lett till skördeskador, över-
svämmade vägar och källare i närheten av Hallsberg. 

Området söder om Rörsätterbäcken, som löper längs 
Allégatan i centrala Hallsberg, är särskilt utsatt på 
grund av normalt höga grundvattennivåer i omkring-
liggande jordlager. Marken blir tidigt vattenmättad 
vid regn och riskerar att översvämmas om ytterligare 
nederbörd faller. Den senaste skyfallshändelsen som 
fi ck stora konsekvenser för tätorten ägde rum i sep-
tember 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. Den 
intensiva nederbörden gav även upphov till översväm-
ningar i Östansjö och på andra håll som ligger direkt 
nedströms förkastningsbranten.

Likt många andra orter har utvecklingen av Hallsbergs 
tätort medfört att tidigare naturmarker som åkerjord 
och skog har omvandlats och bebyggts. En ändrad 
markanvändning med ökad andel hårdgjorda ytor och 
ändrad fastighetsstruktur bidrar till att öka översväm-
ningsriskerna, då naturliga vattenvägar skärs av eller 
kulverteras. Länsstyrelsen i Örebro län har 2015 tagit 
fram en kartering som visar så kallade lågpunktsområ-

den. Kartanalysen visar på områden i kommunen som 
kan vara särskilt benägna att svämma över vid kraf-
tiga regn, då vatten ansamlas i högre takt än vad som 
avrinner. Analysen är översiktlig, men visar på fl era 
områden inom Hallsbergs tätort som erfarenhetsmäs-
sigt riskerar att svämmas över. Under 2016 kommer 
Länsstyrelsen även att genomföra en fördjupad över-
svämningsutredning för Täljeåns avrinningsområde. 
Studien kommer att omfatta bifl ödena Kumlaån och 
Ralaån, och således ge en ännu bättre bild av över-
svämningsrisker i Hallsbergs tätort med omnejd. Även 
Vretstorp och Östansjö som ligger inom avrinnings-
området kommer att omfattas av studien.

En del av fritidsbebyggelsen vid sjöarna Tisaren och 
Sottern ligger mycket nära vattennivån. Vissa av husen 
intill Tisaren riskerar att bli översvämmade redan när 
vattennivån hålls inom de dämningsgränser som gäller 
för sjön. Höjdsättningar av ny bebyggelse måste ske 
på sådant sätt att ingen väsentlig byggnadsdel kan ska-
das av vatten (det kan fi nnas skäl att göra undantag vil-
ket då prövas i det enskilda fallet). De nuvarande be-
stämmelserna kommer även fortsättningsvis att gälla. 
För Tisaren gäller en dämningsnivå på +100,30 m och 
för Sottern +72,20 (RH 00). Ingen väsentlig byggnads-
del bör för att undvika eventuell översvämningsrisk 
ligga lägre än denna nivå plus 0,3-0,5 meter. 
Länsstyrelserna i Mellansverige har i samarbete tagit 
fram dokumentet Översvämningsrisker i fysisk pla-
nering – Rekommendationer för markanvändning vid 
ny bebyggelse. I rekommendationerna indelas mark-
områden intill strandzoner i olika klasser efter hur stor 

Kartan är ett utdrag från en skyfalls kartering för Hallsbergs tätort och visar var det fi nns risk för översvämning vid kraftigt 
regn. Just denna karta visar utfall vid ett s k 100-årsregn med 55 mm på 30 min. OBS, denna kartbild är preliminär.

Teckenförklaring:

Max. vattendjup (m)

0.1 - 0.2

0.2 - 0.3

0.3 - 0.4

0.4 - 0.5

0.5 - 1

>1

Ralaån Hallsberg
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sannolikheten är för marken att översvämmas. Utifrån 
översvämningsrisken rekommenderas placering av 
byggnader med samhällsfunktioner av olika vikt. 
Följande rekommendationer anges för planering av 
bebyggelse med hänsyn till översvämningsrisker:

• Markområden med stor sannolikhet för översväm-
ningar
I områden som hotas av 100-årsfl öde, där sannolikhe-
ten för översvämningar beräknas till 63 procent eller 
högre under en 100-årsperiod, bör det inte tillkom-
ma någon bebyggelse alls, med undantag för enkla 
byggnader som garage och uthus, eller byggnader och 
anläggningar som utformats så att de tar hänsyn till 
översvämningsrisken.

• Markområden med viss sannolikhet för översväm-
ning
I områden som hotas av högsta dimensionerande 
fl öde, där översvämningar beräknas ske mer sällan än 
vart hundrade år, kan samhällsfunktioner av mindre 
vikt lokaliseras. Exempel på detta är byggnader av läg-
re värde, byggnader av mer robust konstruktion,
vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritids-
hus samt mindre industrier med obetydlig eller liten 
miljöpåverkan, eller byggnader och anläggningar som 
utformats så att de tar hänsyn till översvämningsris-
ken.

• Markområden med låg sannolikhet för översvämning
Endast i områden som inte hotas av 100-årsfl öden 
eller högsta dimensionerande fl öde bör riskobjekt 
och samhällsfunktioner av betydande vikt lokaliseras. 
Detta kan vara offentliga byggnader, t ex sjukhus, 
vårdhem, skolor, infrastruktur av stor betydelse
såsom riksvägar och andra vägar utan reella förbifarts-
möjligheter, järnväg, VA/avfallsanläggningar, el-/tele-
anläggningar samt industrier med stor miljöpåverkan
eller andra industriområden. Även sammanhållen bo-
stadsbebyggelse bör placeras ovanför nivån för högsta 
dimensionerande fl öde.

Avsteg från ovanstående principer kan göras om åt-
gärder genomförs som på ett betryggande sätt hanterar 
översvämningsrisken.

Vid planläggning och utveckling av ny bebyggelse i 
Hallsbergs kommun ska hänsyn tas till de utredningar 
som fi nns tillgängliga; lågpunktskartering och kom-
mande översvämningsutredning av Täljeåns avrin-
ningsområde. Även gällande dämningsgränser ska 
beaktas. Vid behov ska mer detaljerade modelleringar 
tas fram för specifi ka exploateringsområden om det 
föreligger en förhöjd översvämningsrisk. De riktlinjer 
och rekommendationer som lämnas av länsstyrelserna 
vad gäller fysisk planering ska följas. Avsteg från prin-
ciperna kan bara göras om åtgärder genomförs som på 
ett betryggande sätt undanröjer översvämningsrisken.

Illustration: 
Rekommenda-
tioner vid fy-
sisk planering, 
ur Länsstyrel-
sernas rapport 
Översväm-
ningsrisker i 
fysisk plane-
ring, 2006.
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4.1.4  Radon
Radon fi nns naturligt i marken och beroende på mar-
kens beskaffenhet har radongasen mer eller mindre lätt 
att tränga upp till markytan och komma in i byggnader. 
Radon kan även fi nnas i t ex äldre byggmaterial. 
Ur planeringssynpunkt är det främst markradon som 
behöver beaktas vid planering av bostäder och lokaler 
där människor befi nner sig mer stadigvarande. Mark-
radon kan även utgöra ett problem vid anläggning av 
enskilda avloppsanordningar och egna vattentäkter. Det 
fi nns tre olika sätt att minska radonhalten inomhus:

• avlägsna radonkällan, d v s byta ut byggmaterial,
• utestänga radonet, t ex genom att täta genomföringar,
• späda ut det radon som nått byggnaden med god ven-
tilation så den får en harmlös koncentration

Det är viktigt att känna till om markradon kan före-
komma så att byggnadsteknik och åtgärder kan an-
passas till den förutsättningen. Även om radonsäkert 
byggande är ett krav vid bygglovprövningen så är 
det viktigt att utförandet följs upp så att radonvärdena 
efterlevs också i praktiken.
Det fi nns en geo-strålningskarta för Hallsbergs kom-
mun som visar riskområdena för markradon i kommu-
nen. I Hallsbergs kommun kan man urskilja två större 
sammanhängande områden där gammastrålningen i 
berggrunden och/eller jordlagret kan överskrida 30 
uR/h. Det ena sträcker sig genom kommunen från 
västra delarna av Hallsbergs tätort och fram till samt 
inklusive Vretstorp och Vibysjön. Det andra området 
ligger i kommunens nordöstra del och omfattar Pålsbo-
da samt Sköllersta. 
Inom dessa områden indikeras att det fi nns potentiell 
förekomst av markradon. Vidare undersökning krävs 
för att fastställa om och var markradon faktiskt före-
kommer inom kommunen. Rimligt tillvägagångssätt är 
att en översiktlig geoteknisk undersökning, inklusive 
mätning av radonförekomst, görs vid planläggning och 
att kompletterande undersökningar vid behov görs i 
samband med bygglovskedet.

4.1.5  Förorenade områden
Länsstyrelsens kartering över förorenade områden 
visar att det i Hallsbergs kommun fi nns 261 miss-
tänkta eller konstaterat förorenade områden. Av 
dessa områden utgörs fl ertalet av bensinstationer, 
verkstadsindustrier, bilvårdsanläggningar, nedlagda 
kommunala avfallsdeponier, sågverk samt gru-
vor och upplag. Många av dessa verksamheter är 
avvecklade sedan länge. I dagsläget har 34 av de 
misstänkt förorenade områdena riskklassifi cerats 
enligt Naturvårdsverkets arbetsmetod för bedöm-
ning av förorenade områden, MIFO. Områden kan 
enligt MIFO-metoden delas in i fyra riskklasser, där 
klass 1 innebär mycket stor risk och klass 4 liten 
risk. Av de klassifi cerade områdena i Hallsbergs 
kommun har inget klassats som riskklass 1, elva 
områden har bedömts som klass 2 (bl a plantskolor 
och verkstadsindustrier), 19 områden som klass 3 
(bl a inom branscherna järn-, stål- och manufaktur, 
kemtvätt och plantskolor) samt fyra områden som 
klass 4. Övriga identifi erade områden återstår att 
inventera, och vissa har bedömts som icke relevanta 
för klassifi cering. 
En inventering av nedlagda kommunala avfalls-
deponier inom Hallsberg, Laxå och Askersunds 
kommuner genomfördes under 2014-2015. Därmed 
fi nns uppdaterad detaljerad information om status 
för nerlagda deponier inom kommunen tillgänglig.

4.1.6  Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält är vanligt förekommande i 
dagens samhälle och med undantag för större an-
läggningar innebär detta generellt ingen inverkan på 
hur människor kan verka i och utnyttja samhället. En 
grupp människor lider dock av s k elöverkänslighet 
i olika grad. Vissa av dessa tar sin tillfl ykt till områden 
som ligger isolerat och med mer eller mindre långt 
avstånd till elektriska anordningar. I vissa fall kan 
s k elsanering av byggnader och arbetsplatser lindra 
symtomen. 
Det ska betonas att det idag inte fi nns någon samstäm-
mig forskning som styrker fenomenet ”elöverkäns-
lighet” eller att t ex en sändare för mobiltelefonnätet 
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avger ”strålning” som utgör en hälsorisk. 
För generell planering rekommenderar Svenska Kraft-
nät att 0,4 mikrotesla tillämpas som högsta magnet-
fältsnivå 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.
Metalliska byggnadsdelar bör skyddsjordas om de 
är lokaliserade inom 20 meter från närmaste spän-
ningssatta del av en kraftledning.

4.2  Säkerhet och 
beredskap
Under detta avsnitt behandlas frågor om säkerhet och 
beredskap som kan vara relevanta att ta hänsyn till i 
fysisk planering.

4.2.1  Räddningstjänst och polis
Hallsbergs kommun ingår i kommunalförbundet 
Nerikes Brandkår tillsammans med Örebro, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora 
kommuner. Nerikes Brandkår består av 29 räddnings-
styrkor placerade på 27 olika brandstationer varav 
två är bemannade på heltid, 16 på deltid och 11 är 
räddningsvärn. Sammanlagt fi nns 500 anställda och ca 
100 fordon i drift. Polismyndigheten i länet är indelad 
i fyra lokalpolisområden där Hallsberg tillsammans 
med tre andra kommuner ingår Hallsbergs lokalpolis-
område. 
Räddningsinsatser ska beaktas vid den fysiska plane-
ringen men det bedöms inte fi nnas några realistiska 
exploateringsscenarion som är olämpliga ur detta 
perspektiv.
I de åtta tätorter som omfattas av kommunalt VA fi nns 
brandpostnät. Även längs överföringsledningar mellan 
tätorter fi nns brandposter utlagda. Där kommunalt 
VA inte fi nns tillämpas brandsläckning via tankbilar 
och motorsprutor som försörjs av öppna vattendrag. 
(Riktlinjer från Nerikes brandkår, grundade på gällande 
föreskrifter).

4.2.2  Beredskapshänsyn
Beredskapshänsyn måste beaktas i samhällsplanering-
en för att förebygga allvarliga störningar, främst avse-
ende de storskaliga försörjningssystemen, t ex elför-
sörjning, transporter, vatten- och livsmedelsförsörjning.
Beredskapshänsyn kan påverka lokalisering och 
utformning av byggnader och anläggningar. I enlighet 
med Lag (2006:554) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap har kommunen tagit fram en 
Risk- och sårbarhetsanalys för år 2015-2018. Analysen 
omfattar bland annat händelser som kan inträffa geo-
grafi skt inom kommunen, såsom naturkatastrofer, svå-
ra olyckor inom trafi k- och kommunikationssektorn, 
riskbilder inom tekniska försörjningssystemen m.m. 
En unik säkerhetsaspekt för Hallsberg kommun är att 
Skandinaviens största rangerbangård ligger i kommu-
nens centralort. Risker kopplade till rangerbangården 
berör främst hanteringen av farligt gods och att mäng-
den samt typen av farligt gods som passerar ranger-
gården kontinuerligt varierar. Kommunen och Nerikes 
Brandkår har därmed inte alltid kännedom om hur 
mycket farligt gods samt av vilken typ som förekom-
mer inom bangården vid ett visst tillfälle. Trafi kverket 
bär det huvudsakliga ansvaret för förebyggande av 
risker kopplade till bangården men kommunen ansva-
rar för att ha uppdaterade planer för genomförande av 
evakuering vid behov.

4.2.3  Skyddsavstånd kring anläggning-
ar och transportleder för farligt gods
I Hallsbergs kommun gäller ett utökat byggnadsfritt 
avstånd om 50 meter längs med E20, enligt beslut från 
Länsstyrelsen 2008-08-21. Längs med väg 50, 51 och 
52 gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter. 
För övriga statliga vägar gäller generellt ett byggnads-
fritt avstånd om 12 meter. För objekt som inte ligger 
inom detaljplan och som inte kräver bygglov gäller, en-
ligt väglagen, en tillståndspliktig zon på minst 12 meter 
där det om möjligt inte ska fi nnas byggnader eller 
andra anordningar som kan äventyra trafi ksäkerheten.
För järnväg gäller ett byggnadsfritt avstånd om 30 
meter från spårmitt närmaste spår. Ett sådant avstånd 
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ger utrymme för eventuella räddningsinsatser om det 
skulle ske en olycka och det möjliggör en viss utveck-
ling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis 
vistas, t.ex. parkering, garage och förråd, kan dock 
fi nnas inom 30 meter från spårmitt.

Det fi nns för närvarande ingen kommunövergripande 
dokumentation av verksamheter som kan medföra 
behov av särskilda skyddsavstånd i sin omgivning. 
Inom Hallsbergs kommun fi nns 13 tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter i drift och ytterligare tre är 
planerade. Inga av dessa verksamheter omfattas av 
Sevesolagstiftningen, som reglerar hanteringen av sär-
skilt farliga kemikalier för att förebygga och begränsa 
följderna av kemikalieolyckor. Vid planering av mar-
kanvändningen i närheten av farliga verksamheter bör 
rådande förutsättningar beroende på verksamhetens 
påverkan på sin omgivning beaktas. 
I Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för 
arbete” fi nns riktvärden för skyddsavstånd till bostäder 
för 31 typer av verksamheter, däribland avfallsanlägg-

ningar, raffi naderier och olika typer av industrier. Vid 
detaljplanering beaktas detta där det är relevant att 
hänsyn tas till verksamheter som av olika anledningar 
kan kräva särskilda skyddsavstånd. Bedömningar ska 
dock alltid utgå från de platsspecifi ka förhållandena 
och bara vid behov utredas.
Hallsbergs kommun har med sitt strategiska läge stor 
genomströmning av gods både på väg- och järnväg. 
En betydande del av godset på järnvägen utgörs av 
farligt gods. Bangården, som är Skandinaviens störs-
ta, tar hand om och rangerar transporter med farligt 
gods dagligen. Primära trafi kvägar för farligt gods i 
kommunen är E20, Riksväg 50, 51 och 52. Det fi nns 
ett förbud mot genomfartstransporter av farligt gods 
genom Hallsberg och inom ett område som begränsas 
av RV 50, E20 och RV 51.  
I 2015 års regionala risk- och sårbarhetsanalys har 
länsstyrelsen i Örebro län identifi erat risker och 
hot som kan medföra betydande konsekvenser för 
länet. Den risk som länsstyrelsen och länets krisbe-
redskapsaktörer lyfter fram som den största risken i 
länet, är farligt gods. Det fi nns idag inga nationellt 
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beslutade eller på annat sätt fastlagda skyddsavstånd 
för bebyggelse i närheten av transportleder för farligt 
gods. Inom 150 m från transportled för farligt gods 
bör risksituationen beaktas vid exploatering och om 
det bedöms relevant utredas i erforderlig omfattning. 
Avstånd mellan transportled för farligt gods och be-
byggelse där människor vistas stadigvarande bör dock, 
om åtgärder eller riskanalys inte föreligger, vara minst 
30 meter. Vid fysisk planering och handläggning av 
bygglov är det av vikt att beakta möjliga risker längs 
med transportleder för farligt gods och att exploatering 
sker utifrån platsens specifi ka förutsättningar. När så 
bedöms påkallat ska riskanalyser göras för att bely-
sa, och vid detaljplanering genom planbestämmelser 
eventuellt reglera, åtgärder så att eventuella risker 
minskas till en acceptabel nivå. En acceptabel nivå 
kan uppnås genom att ange lämpliga säkerhetsavstånd 
till bebyggelse eller genom att sätta in skyddsåtgärder 
som sänkt hastighet, barriärer eller byggnadstekniska 
åtgärder.

4.2.4 Vattenskyddsområden
Inom Hallsbergs kommun fi nns tre vattenskyddsområ-
den för täkter som används idag, dessa är Hjortkvarn, 
Tisaren och Vretstorp vattenskyddsområden. Samman-
taget försörjer dessa vattentäkter ca 34 500 personer 
med dricksvatten inom Hallsberg och Kumla kom-
mun. Vidare fi nns vattenskydsområden för Hallsbergs-
åsen i Hallsberg, Björnhammaren, Långängen och 
Sköllersta. Inom vattenskyddsområden fi nns skydds-
föreskrifter med bestämmelser som syftar till att 
begränsa olika verksamheter som riskerar att påverka 
vattenkvaliteten, exempelvis genom föroreningar. Pla-
nerat utvecklingsområde för verksamheter i Sköllersta  
(nr 13) samt utvecklingsområden för bostäder (nr 2) 
och verksamheter (nr 14 och 15) i Hjortkvarn ligger 
delvis inom vattenskyddsområden. Vid exploatering 
måste hänsyn tas till dessa skyddsföreskrifter. Dispens 
från föreskrifterna bör inte ges till verksamheter som 
strider mot syftet med vattenskyddsområdet.

4.3  Miljökvalitet 
I detta avsnitt behandlas nationella miljökvalitetsnor-
mer, gränsvärden och riktlinjer som ska beaktas i 
samband med fysiska planeringsinsatser.
Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalken, och anger 
riktvärden för kvalitet i vatten och luft som bör uppnås 
för att undvika tillstånd som är skadliga för människ-
ors hälsa eller miljön. Det är inte tillåtet att etablera 
nya verksamheter som leder till att miljökvalitetsnor-

mer överskrids. I de fall miljökvalitetsnormer över-
skrids bör åtgärdsprogram upprättas för att komma 
tillrätta med problemen så att miljökvalitetsnormerna 
uppfylls.

4.3.1 Luft
Luftföroreningar i utomhusluft kan ha negativa 
effekter på människors hälsa samt på djur-, växt- och 
kulturvärden. De främsta källorna till utsläpp av 
luftförorenande ämnen är vägtrafi k, arbetsmaskiner, 
förbränning samt industriella utsläpp. 
Hallsberg är en landsbygdskommun med små tätorter 
och risken att uppnå hälsovådliga koncentrationer av 
luftföroreningar är liten. Senaste luftmätningarna för 
Hallberg kommun genomfördes år 2002 av IVL på 
uppdrag av Örebro läns luftvårdsförbund. Mätning-
arna omfattade kvävedioxid, partiklar och fl yktiga 
organiska ämnen och indikerade att halterna av dessa 
ämnen i luft väl underskred uppsatta miljökvalitetsnor-
mer för luft.
Det fi nns för närvarande ingen aktuell lokal klimatstra-
tegi för Hallsbergs kommun, utan klimatarbetet utgår 
ifrån det regionala Energi- och klimatprogrammet som 
upprättades år 2013 i samarbete mellan Regionför-
bundet (numra Region Örebro län) och länsstyrelsen i 
Örebro län.

4.3.2 Vatten
I Sverige är det Vattenmyndigheterna som beslutar om 
miljökvalitetsnormer för vatten. Huvudregeln för mil-
jökvalitetsnormer gällande vatten är att alla vattenfö-
rekomster ska uppnå normen ”god vattenstatus” eller 
”god ekologisk status/potential” senast år 2015 och att 
statusen inte får försämras. Denna huvudregel är även 
vedertagen i de regionala åtgärdsprogram som tagits 
fram av Vattenmyndigheterna som stöd för förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön. I vissa fall fi nns det skäl 
att acceptera en mindre sträng miljökvalitetsnorm eller 
att tidpunkten för när god status ska vara uppnådd 
skjuts fram (till 2021 eller som längst till 2027). Un-
dantag ges om det bedöms vara tekniskt omöjligt eller 
orimligt dyrt att vidta de åtgärder som krävs för att nå 
god status till 2015.
I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) fi nns 
data samlat för samtliga vattenförekomster, så som 
miljöproblem och påverkan, statusklassningar, mil-
jökvalitetsnormer etc. Generellt är dataunderlaget för 
kommunens vattendrag och sjöar otillräckligt, varför 
kemisk status (parametern kemisk status utan överallt 
överskridande ämnen i VISS) i de allra fl esta fall ang-
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es som oklassad (i stället för god eller uppnår ej god). 
Endast i Tisaren anges den kemiska statusen vara god 
och i Näsbygraven/Frogestabäcken uppnås ej en god 
vattenstatus. Den ekologiska statusen varierar; i kom-
munens tre största sjöar (Tisaren, Sottern och Avern) 
är den måttlig, i Vibysjön otillfredsställande och god 
för övriga sjöar. Även för vattendragen varierar den 
ekologiska statusen mellan otillfredsställande, måttlig 
och god. För fl ertalet ytvattenförekomster bedöms det 
fi nnas en risk att god ekologisk status inte uppnås till 
2021. 
De vattendrag och sjöar som utgör vattenförekom-
ster enligt vattenförvaltningen är inte påverkade av 
försurning. Ett antal sjöar som inte fi nns med som 
vattenförekomster har dock bedömts som känsliga för 
försurning och ingår i länets kalkningsprogram (se kap 
5.3). Problem med övergödning förekommer framför 
allt i vattendragen i den norra delen av kommunen 
samt i de större sjöarna. I samtliga ytvattenförekomster 
förekommer olika typer av miljögifter. De naturliga 
vattenfl ödena är påverkade i stor utsträckning, exem-
pelvis genom fl ödesregleringar. Vidare är olika former 
av konstgjorda hinder vanliga, så som dammar och 
vägtrummor, som hindrar vandrande organismer att ta 
sig fram i vattenförekomsterna.
Samtliga grundvattenförekomster i kommunen har en 
god vattenkvalitet idag, även den kvantitativa statusen 
bedöms vara god. För vissa grundvattenförekomster 
fi nns en risk att en god kemisk status inte uppnås 
2021. Exempelvis fi nns fl ertalet industrier, förorenade 
områden och större vägar/järnvägar som bidrar till en 
ökad belastning på grundvattenförekomsterna. 

4.3.3 Buller
I det moderna samhället omges vi ständigt av buller. 
Det kan komma från trafi ken, fl ygkorridorer, industri-
er, skjutbanor etc. I Sverige utsätts cirka två miljoner 
människor för alltför höga bullernivåer enbart från 
trafi ken. Det är känt att buller ger sämre livskvalitet, 
försämrar inlärning och kan orsaka hälsoproblem. 
Resultat från det svenska forskningsprojektet TVANE 
(train, vibration and noise effects) visar att negativa 
effekter på vila och avkoppling samt sömnstörningar 
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tillhör de vanligaste hälsoeffekterna från buller och 
vibrationer.
De främsta källorna till buller och vibrationer i 
kommunen utgörs av järnvägen och större bilvägar. 
Hallsberg utgör en viktig knutpunkt för rikets järn-
vägstransporter. Järnvägen sträcker sig genom stora 
delar av Hallsbergs tätort och järnvägstrafi ken uppgår 
till ca 350 tåg/dygn, vilket i genomsnitt motsvarar ett 
tåg var fjärde minut. Vidare genomkorsas kommu-
nen av ett fl ertal större riksvägar samt Europaväg 20. 
Riksväg 51 går igenom tätorterna Hjortkvarn, Sven-
nevad och Pålsboda. Länsväg 517 mot Askersund 
går igenom Vretstorp. Genom Hallsbergs centralort 
går länsvägarna 529 (norra infarten) och 641 (östra 
infarten). 
Örebro fl ygplats är belägen ca 30 km från Hallsberg. 
Buller från fl ygtrafi ken berör i dagsläget inte någon 
del av Hallsbergs kommun nämnvärt. Våren 2015 har 
fl ygplatsen fått tillstånd att bygga ut banlängden för att 
möjliggöra landning för tyngre fl ygtrafi k. Utbyggna-
den kommer inte påverka bullernivåerna i Hallsbergs 
kommun.
I Förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostads-
byggnader fi nns bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus för spårtrafi k, vägar och fl ygplatser 
vid bostadsbyggnader. I samband med planläggning, 
bygglovsärenden samt ärenden om förhandsbesked  av 
bostäder beaktas nedanstående riktlinjer för buller från 
spårtrafi k och vägar:

· 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid en bostadsbygg-
nads fasad. Om bostaden är mindre än 35 kvadratme-
ter gäller istället 60 dBA. 
· 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximalnivå 
vid uteplats i anslutning till bostad
· Ifall rekommenderad ekvivalentnivå utomhus vid en 
bostadsbyggnads fasad överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids samt 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid. 
- Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats över-
skrids, bör nivån inte överskridas med mer än 10 
dBA maximalljudnivå fem gånger per timme mellan 
kl.06.00 och 22.00. 

För andra byggnadsförutsättningar hänvisas till riktlin-
jer i Förordning (2015:216).
Ekvivalent ljudnivå avser medelljudnivå från olika 
källor under ett normaldygn, medan maximal ljudnivå 
avser den högsta ljudnivå som uppkommer vid passa-
ge av ett enstaka fordon.

Vid bebyggelse nära väg och järnväg behöver risken 
för vibrationer fi nnas med i planeringen. Trafi kverkets 
tillämpning av nivån 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) bör 
följas vid nybyggnation av bostäder och vårdlokaler.
 
Ur markanvändningssynpunkt är det angeläget att 
skapa förutsättningar för en utveckling av järn-
vägstransporterna. Denna utveckling måste ske så att 
hälsa och säkerhet inte äventyras. Vid nyetablering 
i anslutning till järnvägen är det särskilt viktigt att 
förekomsten av buller och vibrationer utreds så att 
bebyggelsen erhåller lämplig lokalisering. Då forsk-
ning visar att barn är särskilt känsliga för buller är det 
viktigt att ta hänsyn till bullersituationen vid förskolor 
och skolor samt vid andra utemiljöer där barn ofta 
vistas, exempelvis på lekplatser.

Tillgängligheten till ”tysta områden”, som är fria från 
buller är värdefullt. Två området mellan Tisaren och 
Hjortkvarn har pekats ut som värdefulla i detta sam-
manhang men här fi nns även riksintresseområden för 
vindkraft.

Kommunens ställningstaganden/
kommentarer
Risker 
Vid planering och byggande ska markområden 
översiktligt bedömas utifrån risk för ras- och skredbe-
nägenhet. Områden där det bedöms fi nnas risker för 
ras/skred ska särskilt beaktas och vid planläggning 
bör översiktliga geotekniska undersökningar göras 
och i samband med bygglovskedet bedöms om kom-
pletterande geotekniska kan behöva utföras. Hänsyn 
tas till att problemen kan öka i takt med förväntade 
klimatförändringar. Nämnda områden behöver för den 
skull inte vara olämpliga att bebygga.
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Kommunens prövning av bygglov, planläggning och 
utbyggnad av exploateringsområden bör ske så att 
översvämningsrisken minimeras.

Vid områden med kända översvämningsrisker bör 
detaljerade modelleringar av olika skyfallssituationer 
genomföras, för att på bästa sätt planlägga för riskmi-
nimerande åtgärder.

Vid planering av och byggande i strandnära och låg-
länta områden är det viktigt att särskilt beakta zoner 
där stor och måttlig sannolikhet för översvämningar 
har utpekats.
 
För de områden där förhöjd radonrisk fi nns bör 
översiktligt platsspecifi kt radonunderlag tas fram i 
samband planläggning för nya områden för bostäder, 
skolor och andra typer av byggnader där människor 
kommer att vistas dagligen.

För att undvika eventuell spridning och exponering av 
föroreningar bör särskild hänsyn tas vid exploatering 
av förorenade- eller misstänkt förorenade områden.

Riskbedömningar och miljötekniska markundersök-
ningar görs om behov bedöms föreligga för att lång-
siktigt bidra till att minska de risker som är kopplade 
till förorenad mark, och därmed skapa en säkrare 
miljö för arbetande och boende, samt naturen inom 
kommunen.

Rekommendationer för avstånd till stamnätsledningar 
och andra anläggningar som genererar magnetfält 
beaktas vid planering av byggnader där människor 
vistas stadigvarande.

Säkerhet och beredskap
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur inom 
kommunen ska beredskapshänsyn beaktas för att 
förebygga störningar med hänsyn till räddningstjänst, 
säkerhet och försörjningssystem. 
Kommunen bör verka för att tillräckliga skyddsavstånd 
uppnås mellan områden för bostadsändamål eller 
annan känslig bebyggelse kontra störande industrier, 
genomfartsleder och transportleder för farligt gods.

Kommunen bör verka för ökat skydd vid de vattentäk-

ter där farligt gods kan utgöra hot mot vattenförsörj-
ningen

Miljökvalitet - Vatten
Kommunen ska i sitt planeringsarbete vid planlägg-
ning av t ex ny bebyggelse och prövning av fysiska 
åtgärder se till att miljökvalitetsnormerna för vatten 
enligt krav i Miljöbalken och Plan- och bygglagen inte 
överskrids.

Kommunen ska vid planläggning bedöma och vid 
behov utreda om planen medför att gällande miljökva-
litetsnormer överskrids. 

Kommunen bör verka för att situationen angående 
konstgjorda hinder i ytvatten inte försämras.

Miljökvalitet - Luft
Kommunen ska i sitt planeringsarbete verka för att 
luftföroreningshalterna även fortsättningsvis ska un-
derskrida miljökvalitetsnormerna enligt miljöbalken

Miljökvalitet - Buller och vibrationer
Vid lokalisering av bostäder, verksamheter och 
infrastruktur ska buller- och vibrationsförhållandena 
beaktas. Lokaliseringen ska bidrar till att upprätthålla 
en god ljud-/vibrationsmiljö där människor stadigva-
rande vistas. 

Kommunen utreder om det fi nns tysta/opåverkade 
områden som bör skyddas från exploatering.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser 
Risk- och säkerhetsaspekter har alltid varit viktiga 
frågor i samhällsplaneringen och i olika utsträckning 
har hänsyn tagits till dessa vid planering. Detta kapitel 
i ÖP och kommunens ställningstaganden bidrar till en 
överblickbar sammanfattning av de viktigaste aspek-
terna. Beaktande av de förutsättningar som redovisas 
i detta kapitel minskar riskerna för att bebyggelse och 
anläggningar lokaliseras på ett ur hållbarhetssynpunkt 
olämpligt sätt.

Konsekvensen av de hänsyn som redogörs för i detta 
kapitel kan leda till att projekt och exploateringar mås-
te omprövas.
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KAP 5 NATUR, VATTEN OCH
KULTURMILJÖER
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Hallsbergs kommun har skiftande natur. Den kanske mest 
utmärkande topografi ska formationen i Hallsbergs kom-
mun är Närkeslättens södra förkastningsbrant. Den delar 
kommunen i två områden mellan det låglänta slättlandska-
pet i norr där jordbruk dominerar och det mer kuperade, 
bergiga skogslandet i söder. Inom kommunen fi nns det 
också ett stort antal våtmarker, sjöar och vattendrag och 
därutöver ska ytterligare en förkastning nämnas, den s k 
Tisarförkastningen som löper i öst-västlig riktning längs 
sjöarna Tisaren och Sotterns södra stränder. 

Flera av de miljömål Riksdagen satt upp är direkt relate-
rade till naturvården -  God bebyggd miljö, Ett rikt växt- 
och djurliv, Myllrande våtmarker och Levande skogar. 

I syfte att beskriva och belysa kommunens värdefulla 
naturområden har dokumentet ”Värdefulla naturmiljöer 
i Hallsbergs kommun” tagits fram. Dokumentet syftar 
också till bevarande av områdena och dess biologiska 
mångfald, ge information till naturintresserade och vara 
en hjälp i kommunens naturvårdsarbete, planarbete samt 
vid exploatering. 
En vacker och stimulerande natur är betydelsefull för att 
få kommunens invånare att tillbringa sin fritid i närom-
rådet och är också en viktigaste förutsättningarna för 
besöksnäringen.

Kommunen har fl era välbevarade kulturmiljöer va-
rav fl era är av regional och nationell betydelse. De är 
resultatet av samhällets utveckling över tid och speglar 
olika verksamheter i Hallsbergsområdets historia. Ofta 
fi nns en inbyggd konfl ikt mellan bevarande och fortsatt 
utveckling inom dess kulturmiljöer, en grannlaga uppgift 
där olika intressen måste vägas mot varandra.

5.1 Skyddad natur 
Många av de områden som tas upp i dokumentet ”Vär-
defulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun” är skyddade 
enligt bestämmelser i miljöbalken. Det fi nns fl era olika 
skyddsformer som kan användas för att bevara värdefulla 
naturmiljöer. I Hallsbergs kommun fi nns områden som 
är skyddade genom naturreservat, natura 2000-områden, 
naturminnen, naturvårdsavtal och biotopskyddsområden. 
Det fi nns 11 områden som är riksintresse för naturvård, 
se kap 12 för närmare beskrivning.

5.1.1  Naturreservat
Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för värde-
full natur, och kan inrättas både med avseende 
på biologisk mångfald och skyddsvärda arter och med 
avseende på friluftslivet. Inrättandet av naturreservat 
kan beslutas av kommunen eller av länsstyrelsen. När 
ett beslut om ett naturreservat fattats upprättas också en 
skötselplan anpassat för det specifi ka reservatet utifrån 
dess förutsättningar och skyddsvärde. 
Inom Hallsbergs kommun fi nns 17 naturreservat (se kar-
ta), varav 16 är statliga (beslutade av länsstyrelsen) och 
1 är kommunalt (Broby äng). Av dessa naturreservat går 
5 in i och är gemensamma med andra kommuner. Utöver 
dessa fi nns från länsstyrelsen förslag på 9 nya naturreser-
vat (se karta).

5.1.2  Natura 2000-områden 
Natura 2000 är EU-medlemsländernas gemensamma 
skyddsform för områden som är viktiga att skydda ur ett 
europeiskt perspektiv. Medlemsländerna bestämmer själ-
va vilka områden som ska vara Natura 2000-områden, 
men det ska ske med utgångspunkt från EU:s fågeldi-
rektiv och habitatdirektiv. Natura 2000-områden är ofta 
också skyddsvärda för det enskilda landet och därmed 
skyddade med någon annan skyddsform också,  
t ex naturreservat. 
Natura 2000-områden är riksintressen enligt 4 kap miljö-
balken, se kapitel 12 Riksintressen för komplett informa-
tion. 

Inom Hallsbergs kommun fi nns 22 Natura 2000-områ-
den.  

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i mars 2015 
lämnat förslag på ett 50-tal nya Natura 2000-områden i 
länet. Inget av de föreslagna områdena berör Hallsbergs 
kommun.

5.1.3  Naturminnen, biotopskydds-
områden mm
Små naturområden och enstaka naturobjekt såsom gamla 
grova träd eller märkliga stenblock kan skyddas som 
naturminnen. Ett naturminne kan utses av såväl länssty-
relsen som kommunen.
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För mindre mark- och vattenområden som är skydds-
värda, t ex för att de är viktiga livsmiljöer för viktiga 
växt- och djurarter, används skyddsformen biotopskydds-
område. Ett biotopskyddsområde har motsvarande skydd 
som ett naturreservat, men ambitionsnivån när det gäller 
tillgänglighet för allmänheten är lägre. Det generella 
biotopskyddet gäller i jordbrukslandskapet (vissa områ-
destyper är dock skyddade även i andra miljöer).

Det fi nns även bestämmelser om vissa specifi ka område-
styper som alltid ska vara biotopskyddsområden var de 
än fi nns i landet, t ex alléer, odlingsrösen, öppna diken, 
småvatten, stenmurar och åkerholmar. Men kommunen, 
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan också besluta om 
att andra områden ska vara biotopskyddsområden. 

5.1.4  Stora sammanhängande
naturområden
I sydöstra delen av kommunen fi nns stora sammanhäng-
ande områden som har generellt höga naturvärden, och 
är till stor del tysta. Nyexploateringar bör endast göras 
efter noggrant övervägande, samt i så fall lokaliseras i 
anslutning till befi ntliga hus och anläggningar. Delar av 
områdena är utpekade som riksintressen för vindbruk. 
Placeringen av eventuella vindkraftverk i områdena bör 
göras med stor hänsyn till natur- och rekreationsvärdena.

5.1.5  Övriga naturområden
I dokumentet ”Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kom-
mun” tas även andra värdefulla naturmiljöer upp som är 
värda att belysa men som inte är skyddade med någon av 
de formella skyddsformerna. Det är ofta fi na naturmiljöer 
där många växt- och djurarter trivs.

Naturskog förekommer i Hallsbergs kommun. Det är 
skog som länge varit opåverkad av människan men som 
ändå bär spår av mänsklig aktivitet. Skogen har uppkom-
mit genom naturlig föryngring på orörd skogsmark
eller på gamla trädbevuxna naturbetesmarker.
Större naturskogsområden som fi nns i kommunen är 
bland annat Orrmossen och Fåglamossen båda belägna 
strax väster om Glottrasjön samt Bottenriken belägen 
söder om sjön Stora Sarven.

5.2  Topografi  och geologi
5.2.1  Topografi  och berggrund
Den kanske mest utmärkande topografi ska formationen 
i Hallsbergs kommun är Närkeslättens södra förkast-
ningsbrant. Den delar kommunen i två områden mellan 
det låglänta slättlandskapet i norr och det mer kuperade, 
bergiga skogslandet i söder. Ytterligare en förkastning, den 
s.k. Tisarförkastningen löper i öst-västlig riktning längs 
sjöarna Tisaren och Sotterns södra stränder. Här återfi nns 
kommunens högst belägna punkt, 208 meter över havet. 
Kommunens lägst belägna punkt är vid sjön Kvismaren i 
nordost, endast 25 meter över havet.
Gnejs och graniter, i det som kallas urberget, är de mest fö-
rekommande bergarterna i kommunen. Urberget bildades 
för 2,5 miljarder år sedan när vulkanisk magma svalnade, 
stelnade och omformades under högt tryck. På Närkes-
lätten har urberget senare täckts av sedimentära bergarter 
som i sammanhanget bildades långt senare. För ungefär 
500 miljoner år sedan låg det som idag är Hallsbergs kom-
mun under havet. Sand och lera sedimenterade och bildade 
efter högt tryck ett lager av sandsten. Sandstenen på När-
keslätten är i sin tur överlagrad på sina håll av alunskiffer.

5.2.2  Jordarter 
Vid inlandsisens avsmältning och tillbakadragning norrut 
för cirka 10 000 år sedan bildades mäktiga isälvsav-
lagringar i form av rullstensåsar i kommunen. Halls-
bergsåsen sträcker sig från Sannahed till Hallsberg och 
sen vidare cirka 3 mil i sydlig riktning mot gränsen till 
Östergötland. Genom Pålsboda och söderut förbi Sven-
nevad och Hjortkvarn löper ytterligare en isälvsavlagring 
som kallas för Svennevadsåsen. Isälvsmaterialet består 
av sand och grus i varierande mäktighet, med en generellt 
god genomströmning av grundvatten. 
Efter den senaste istiden täcktes Närkeslätten av ett 
bräckvattenhav som var i förbindelse med både Östersjön 
och Vänern. Leror, sand och grus avsattes på slätten, 
medan moränen på de höglänta områdena i söder utsattes 
för vågor och svallning. På fl era håll söder om förkast-
ningsbranten är moräntäcket mycket tunt, och berg i 
dagen framkommer på fl era håll.
Topografi , berggrund och jordarternas sammansättning 
gör att kommunen är tydligt indelad i två naturgeogra-
fi ska förutsättningar. Det låglänta slättlandskapet med fi n-
korniga jordar, som i modern tid dränerats med dikningar 
och kanaler, ger förutsättningar för ett bördigt jord-
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största är Tisaren som ligger 5 km söder om Hallsbergs 
tätort, Sottern som är länets femte största sjö belägen 
öster om Svennevad samt Avern som ligger 4 km öster 
om Hjortkvarn. 
Andra sjöar som kan nämnas är Glottrasjön, Hjärtasjön, 
Lyren, Skogasjön, Vibysjön, Bäcksjön och Hultsjön.
Nära Östansjö ligger de spektakulära Dovra sjöar som 
skapats ur en sprickbildning i berggrunden. 
Det fi nns ett antal sjöar i kommunen som är känsliga för 
försurning, och därför kalkas. Pågående kalkningsprojekt 
fi nns för Bavlingsjön, Dovra sjöar, Hultsjön, Lilla Kring-
sjön, Rösjön, Svartsjön och Valsjön.
I norra delen av kommunen fi nns fl era grunda sjöar, med 
naturligt hög näringshalt. En av dem är Vibysjön, och 
en annan är Skarbysjön, en sänkt slättsjö som torkar ut 
under sommaren. Då den svämmar över på våren och 
hösten kan den vara viktig rastplats för bl a svanar. Även 
Bäcksjön ligger i det för övrigt öppna slättlandskapet i 
norr. Den är av eutrof (näringsrik) karaktär och ligger i en 
stor sänka. Sjön Igeln är även den en grund och närings-
rik sjö i norra delen av kommunen.
Dovra sjöar och Tisaren är bildade av sprickor eller 
förkastningar. Båda dessa system är i grunden näringsfat-
tiga, även om Tisaren är påverkat av överfl ödiga närings-
ämnen. Här ligger också Kroksjön i en sprickdal. 
Sottern, i kommunens östra del, är en näringsfattig sjö, 
rik på öar. Sottern är mycket viktig för fåglars häckning, 
och många störningskänsliga arter häckar här. Bl a före-
kommer häckande storlom och fi skgjuse.  
Östra delen av kommunen hyser för övrigt näringsfat-
tiga sjöar omgivna av myr- och sankmark, så som t ex 
Östansjösjön, en sänkt, grund sjö omgiven av sankmark 
och mosse och Stora Kringsjön, som är näringsfattig och 
omges av skog och mossmarker. 

5.3.2  Vattendrag
Inga större vattendrag rinner genom Hallsberg kommun.
Det fi nns dock fl era mindre vattendrag som är viktiga 
ur naturvårds- och fi skesynpunkt. Några av de större är 
Täljeån, Svennevadsån, Hjortkvarnsån och Emmaån.
Emmaån i söder är ett naturligt slingrande vattendrag, 
omgivet av våtmarker. Längs en sträcka fi nns länets enda 
förekomst av sumpviol. 
Testabäcken rinner i norr genom både skog och åker-
mark. Den har två källfl öden, och i dess ravin fi nns 
ovanliga växtarter.
Gallabergsbäcken fi nns i kommunens västligaste del och 

brukslandskap. De höglänta områdena, med svårvittrade 
bergarter och tunn morän, ger betydligt näringsfattigare 
förhållanden där skogsmarken breder ut sig.

5.2.3  Mineraliska ämnen
Områden med särskilt värdefulla mineraliska ämnen 
kan förklaras som riksintressen enligt 3 kap 7 § MB. 
Ansvarig myndighet är Sveriges geologiska undersök-
ning, SGU. Det fi nns inga sådana områden i Hallsbergs 
kommun. Det fi nns dock skiffer i kommunen (se kap 7).

5.3  Vattenmiljöer 
Kommunen har fl era vackra och värdefulla sjöar men 
inga större vattendrag. Några av vattendragen är dock 
särskilt värdefulla och behöver ett långsiktigt skydd 
samtidigt som biologisk återställning i vissa vattendrag 
är nödvändig för att på sikt säkerställa en god ekologisk 
status.

Hallsbergs kommun ingår i tre avrinningsområden. 
Sjöarna och vattendrag i norr delen av kommunen tillhör 
Eskilstunaåns (Norrströms) avrinningsområde. De meller-
sta och östra delarna med bl a Tisaren och Sottern tillhör 
Nyköpingsåns avrinningsområde medan den sydöstra 
delen av kommunen ingår i Motala ströms avrinnings-
område. Samtliga har utfl öde i Östersjön varav de båda 
förstnämnda tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt medan 
Motala ström tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Hallsbergs kommun har i dagsläget inga egna antagna 
miljömål utan följer de regionala miljömålen för Öre-
bro län. Bland dessa fi nns fl era miljömål som är direkt 
relaterade till vattenmiljöer, framför allt ”Ingen övergöd-
ning”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Myllrande 
våtmarker”.
Gödsling, bekämpningsmedelsanvändning, terräng-
transport och otillräckliga skyddszoner intill vattendrag, 
kulvertering och rätning av vattendrag, utdikning, samt 
större vattenuttag, deponering av sten och avfall, är alla 
exempel på aktiviteter som kan innebära hot mot kom-
munens ytvatten. Skyddet av sötvatten är idag generellt 
eftersatt jämfört med andra typer av naturområden både i 
kommunen och i länet. 

5.3.1  Sjöar
De fi nns drygt 80 sjöar i Hallsbergs kommun varav de tre 
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är ett naturligt, slingrande vattendrag som skurit djupa 
raviner och omges av rik fl ora med bl a myskmadra och 
strutbräken.  
Kila- och Rösjöbäcken i mellersta delen av kommunen 
är skyddsvärda strömvatten ut fi skesynpunkt och om-
fattas av restriktioner mot verksamheter som kan skada 
fi skeintresset. Norr om dessa fi nns Skogasjön, som ihop 
med Skogaån och Svenenvadsån är utpekat som natio-
nellt särskilt värdefullt för fi sk och fi ske. Här fi nns bl a 
tjockskalig målarmussla. Längs med Skogaån fi nns dock 
fl era vandringshinder, varav tre är mänskliga strukturer. 
I Svennevadsån fi nns också fl era vandringshinder, men 
dessa är naturliga mestadels i form av bäverdammar. 

5.3.3  Våtmarker
Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden, de 
kan ge sköna naturupplevelser och de bidrar med natur-
lig vattenrening. Liksom i resten av länet dikades stora 
arealer ut mellan mitten av 1800- och 1900-talen. 
Av våtmarkerna i kommunen är omgivningarna runt 
Vibysjön, Tonmossen och Tärnemossen mellan Hultsjön 
och Tisaren, och Bockmossen norr om Sottern, Hamra 
Tjärn och Lövsjökärret sydöst om Tisaren, samt Kärr, 
som är ett rikkärr, norväst om Skogasjön, de mest vär-
defulla. Tärnmossen, Rönnbäsrsmossen och Svinkärret, 
ett större våtmarksområde i södra änden av kommunen. 
Glottrakärret och Venerna, väster om Hjortkvarn. Kom-
munens mest värdefulla mossar är koncentrerade främst i 
kommuens södra delar, samt i området norr om Tisaren.

5.3.4  Användning av vattenområden
Rekreationsvärdet för ytvatten är mycket stort. Allmänna
badplatser fi nns vid Tisaren, Sottern, Bäcksjön, Galla-
bergssjön. Dessa håller generellt god badvattenkvalité. 
Förutom dessa fi nns ytterligasre sex större badplatser 
som kommunen inte ansvara för, i Avren – Djursnäs, 
Glottrasjön, Tripphultssjön, Hultsjön, Björnhammarsjön, 
Hällebosjön. Framförallt badplatserna vid Tisaren besöks 
fl itigt under sommaren. 
Möjlighet till fi ske med fi skekort, fi nns i fl era av sjöarna. 
Tisaren är utpekat som ett regionalt värdefullt vatten för 
fi ske. Här fi nns bl a arterna nissöga, abborre, gädda och 
gös och ett omfattande fritidsfi ske bedrivs. 
Avern är regionalt värdefullt vatten för fi sk och fi ske. 
Här fi nns bl a arten nissöga. Även Hjärtasjön ingår i ett 
fi skevårdsområde. 
Ytvatten är också begärligt för lantbrukare. Det spararfo
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mycket arbete om djur direkt kan nå sjöar och vattendrag
för att dricka, och ytvatten kan också användas för
bevattning av grödor.

5.3.5  Strandskydd
Strandskyddslagen skyddar stränderna kring sjöar och 
vattendrag. Syftet med lagen är att ge allmänheten 
tillgång till stränderna samt att skydda de ofta betydande 
biologiska värdena i strand- och vattenmiljön. Strand-
skyddet omfattar land- och vattenområdet på vardera 100 
meter från strandlinjen. Länsstyrelsen kan besluta om ut-
vidgat strandskydd upp till 300 meter. Från den 1 januari 
2015 gäller utvidgat strandskydd endast inom områden 
som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen, 7 
kap 14 § miljöbalken. Idag gäller utvidgat strandskydd 
för en (1) sjö i länet (Unden). Länsstyrelsen har ett för-
slag om utvidgat strandskydd för ytterligare 12 sjöar, ett 
arbete som pågått under 2016.
Av de sjöar som föreslås få utvidgat strandskydd berörs 
Sottern (200 m) och Hjärtasjön (300 m) i Hallsbergs 
kommun. 

På fl era håll fi nns en relativt omfattande fritidsbebyggelse 
i anslutning till fl era av sjöarna, bland annat vid Tisa-
ren, Sottern, och Hällebosjön. Därutöver ligger den lilla 
Bäcksjön inne i Östansjö tätort. Flertalet stränder eller 
strandområden är dock oexploaterade vilket innebär goda 
möjligheter till utnyttjande enligt allemansrätten. 
I kommunen fi nns ett fl ertal särskilt utmärkande strand-
områden för växt- eller djurlivet, t ex en stor del av 
Vibysjön.

Kommunen ska enligt PBL peka ut s k LIS-områden 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i översikts-
planen som kan medge ett extra skäl att göra avsteg 
från strandskyddsbestämmelserna. 10 områden före-
slås som lämpliga för LIS. Områdena har utretts dels 
genom en inventering av natur-, kultur och friluftsvär-
den, dels genom en exploateringsbedömning för att 
värdera områdenas potential för landsbygdsutveckling-
en, se LIS-bilagan som tillhör ÖP-dokumentet.

5.4  Biologisk mångfald
En viktig del i kommunens miljöarbete är bevarandet 
av både miljöer och arter för kommande generationer. 
Arbete med biologisk mångfald kretsar till stor del kring 

bevarandet av livsmiljöer – biotoper. Biotoper värda 
att bevara kan vara exempelvis ängs- och betesmarker, 
ekmiljöer, lövskogar och värdefulla vattendrag. 

Det moderna rationaliserade jord- och skogsbruket kan 
om det bedrivs utan tillräcklig miljöhänsyn innebära 
problem för den biologiska mångfalden. Många biotoper 
som är viktiga för den biologiska mångfalden styckas 
upp, vilket kan isolera populationer och på sikt minska 
deras överlevnadsförmåga. Risken för utdöende kan 
minskas genom att avstånden mellan bevarade biotoper 
inte hålls för stora och genom att det förekommer ”sprid-
ningskorridorer” så att individer kan förfl ytta sig från ett 
område till ett annat.
P g a nämnda förändringar av jord- och skogsbruk genom 
åren har stads- och tätortsmiljöer blivit allt viktigare för 
den biologiska mångfalden eftersom de många gånger 
erbjuder mer varierade miljöer.

5.5.1  Skyddsvärda arter
Det fi nns vissa naturområden som har större förutsätt-
ningar för skyddsvärda arter att trivas än inom andra 
naturområden. Gamla lövskogar med ädellövträd, gamla 
barrskogar och blandskogar, träd i jordbrukslandskap, 
ängs- och betesmarker som inte i så stor utsträckning har 
påverkats av konstgödsel, sand- och grusmiljöer med 
mycket ljusinsläpp som t.ex. grustag, våtmarker och små-
vatten är exempel på naturmiljöer som ofta är livsmiljöer 
för många olika arter av både växter och djur.

Ett sätt att skydda växt- och djurarter är genom fridlys-
ning. Det är regeringen som beslutar om fridlysning av
arter enligt miljöbalken samt artskyddsförordningen.
Det fi nns mer än 300 växt- och djurarter som är fridlysta 
i Sverige. I Örebro län fi nns idag cirka 90 arter som är 
fridlysta. Fridlysning av en växt- eller djurart innebär att 
det enligt lag är förbjudet att döda, förstöra, plocka eller 
på annat sätt skada arterna. Länsstyrelsen kan besluta om 
dispens från fridlysning.

Några exempel på skyddsvärda arter som fi nns i Halls-
bergs kommun är bleksopp, hängticka, blekticka och 
oxtungssvamp samt läderbagge och skeppsvarvsfl uga.

I skogsmiljöer fi nns många rödlistade arter.
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5.5.2  Småbiotoper
Inte bara sammanhängande landområden är viktiga för 
den biologiska mångfalden. Småbiotoper som ensamstå-
ende träd, alléer, åkerholmar, stenmurar, småvatten och 
diken möjliggör livsutrymme för växter och djur som 
annars skulle ha svårt att hävda sig.

I norra delen av Hallsbergs kommun fi nns en del ekmil-
jöer, främst i och omkring drumlinområdet i nordväst. 
Här fi nns bl a Stommens ekäng, Geråsen och Broby 
äng och Nalavibergs ekäng. Ekar utgör livsmiljö för ett 
stort antal organismer, både växter och djur, och deras 
förekomst är länkad till traktens kulturhistoria då hävd 
av hagmarkslandskapet ofta är nödvändigt för att hindra 
konkurrens från andra träd. Drumlinområdet är utpekat 
i länets strategi för skydd av skogsmark (framtagen av 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen). Ekar och eklandskap 
ska därför prioriteras i naturvårdsarbetet i synnerhet i 
drumlinområdet.

Förutom eklandskapen i norr fi nns gott om äldre jord-
bruksmark i kommunen. Det är särskilt i öppna landskap 
småbiotoper blir värdefulla, och i äldre jordbruksmiljöer 
fi nns ofta murar och rösen. I samband med denna typ 
av miljöer kan också gamla alléer fi nnas. I Hallsbergs 
kommun fi nns hag- och betesmarker till stor del koncen-
trerade kring länsväg 51. 
Exempel på öppna landskap med gott om småbiotoper 
är området kring Bo, norr om Avern, med många gamla 
lövträd, samt betesmarker med små skogsdungar, om-
rådet kring Kvismaren där det fi nns t ex fi nns grunda 
småvatten och små skogsdungar samt Stenkulla, ca 4 km 
norr om Hjortkvarn, i vars betesmarker det fi nns åker-
holmar, stenblock och skogsdungar. I Skåle söder om 
Tisaren fi nns vattendrag och dammar, småvatten i ett för 
övrigt öppet landskap. Även detta är exempel på viktiga 
småbiotoper i jordbrukslandskapet.

5.5.3  Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga 
naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av sko-
gens hotade växter och djur. I Hallsbergs kommun fi nns 
ett fl ertal nyckelbiotoper. Ett kluster av fl era nyckelbioto-
per fi nns koncentrerat kring Vretstorp samt i ett område 
mellan Svennevad och Hjortkvarn.

5.5.4  Sumpskogar
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våt-
mark. Det innefattar all trädbärande blöt mark där träden, 
i moget stadium, har en medelhöjd på minst tre meter och 
trädens krontäckningsgrad är minst 30 procent. Naturty-
pen sumpskog har stora variationer och erbjuder livsmil-
jöer för många växter och djur.

Sumpskogar fi nns spridda i hela kommunen, en koncen-
tration fi nns främst på den norra sidan av Tisaren samt 
i området mellan Svennevad och Hjortkvarn. Några 
områden med sumpskog fi nns även kring Viby. Specifi -
ka områden med sumpskog i Hallsbergs kommun är till 
exempel delar av Dovrasjödalen, där det nere i fuktiga 
svackor fi nns sumpskogsinslag. Området kring Lillsjön 
består delvis av sumpskog samt större delar av ett områ-
de längs Averns västra strand.

5.5  Naturen som 
friluftsresurs
Allemansrätten gör att vi kan röra oss fritt i naturen, vi 
får dock ”inte störa, inte förstöra”. Det fi nns många fi na 
naturområden som är anpassade för friluftslivsaktiviteter i 
Hallsbergs kommun. Det fi nns vandringsleder, badplatser, 
fi skevatten, cykelleder, skidspår, fågelskådningsplatser osv. 
Badplatser fi nns i närhet till fl era av kommunens samhäll-
en, detsamma gäller cykelleder och vandringsleder med 
diverse service som vindskydd och torrdass. 
Det fi nns dock viss brist på utpekade vandringsleder. 
Det viktigaste naturområdet ur friluftssynpunkt är området 
norr om Tisaren. Se även kap 9.

5.6  Kulturmiljöer
Kommunen har fl era välbevarade kulturmiljöer va-
rav fl era är av regional och nationell betydelse. De är 
resultatet av samhällets utveckling över tid och speglar 
olika verksamheter i Hallsbergsområdets historia. Här 
utgör järnvägen med dess stations- och spårområde och 
i sammanhanget historiska bebyggelse de mest påtagliga 
objekten.
Kulturmiljöerna utgör en resurs som bör tillvaratas för 
att öka kommunens attraktivitet som boendeort och be-
söksmål. Tradition och innovation bör ses som en helhet 
i det strategiska utvecklings- och förändringsarbetet för 
att möta olika samhällsbehov.  Kulturarvet är en viktig 
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del av ”platsens själ” - personlighet - som bäst bevaras 
genom varsamt bruk.

Alla kulturmiljöer är ständigt underkastade de fortlöpan-
de förändringar som samhället genomgår. Ibland kan nya 
driftsformer i jord- och skogsbruk, nya byggnadsmateri-
al och olämpligt placerade och utformade ny-, om- och 
tillbyggnader vara ett hot mot kulturmiljön. Det är dock 
i många fall nödvändigt att låta kulturmiljöerna fort-
sätta förändras för att medge en levande landsbygd och 
utveckling av verksamheter som möter de behov som 
uppstår över tid. Av dessa skäl är det å ena sidan viktigt 
att beakta befi ntliga kulturmiljöer och deras estetiska 
värden vid fysisk planering men att samtidigt inte block-
era utvecklingsmöjligheter genom att alltid strikt hävda 
en bevarandeståndpunkt. 
Det är därför nödvändigt att balansera bevarandeaspek-
ter mot utvecklingsbehov på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Målen för det statliga kulturmiljöarbetet är också gene-
rellt vägledande för synen på våra kulturmiljöer och hur 
de ska hanteras. Kulturmiljöarbetet ska främja:
· ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer
  som bevaras, används och utvecklas· människors del-   
  aktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå   
  och ta ansvar för kulturmiljön. 
· ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som ge-
  mensam källa till kunskap, bildning och upplevelser
· en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som inne-
  bär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
Dessa mål är en naturlig utgångspunkt i de principiella 
resonemangen kring kulturmiljöerna i översiktsplanen.

Riksintressen för kulturmiljövården fi nns redovisade i 
kap 12 där det fi nns mer detaljerade beskrivningar och 
ställningstaganden.

5.6.1  Kulturlandskapet
Kulturlandskapet i Hallsbergs kommun uppvisar stor 
variation. Området har varit bebott mycket länge, med 
lämningar tillbaka till stenåldern. Miljöerna omfattar 
bond- och kyrkbyar , järnvägssamhällen, samlade slotts- 
och herrgårdsmiljöer samt brukssamhällen. 
Två rullstensåsar, Hallsbergsåsen (kallas ibland Örebroå-
sen) som i princip löper i öst-västlig riktning längs kom-
munens norra gräns och Pålsbodaåsen/Svennevadsåsen 
som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom kommu-

nens östra del, har båda sedan mycket länge fungerat 
som färdvägar längs vilka bebyggelse och verksamheter 
vuxit fram. Kommunens sex stora tätorter är alla belägna 
på eller vid dessa åsar och har alltså präglat utvecklingen 
av kulturlanskapet. Längs Hallsbergsåsen fi nner vi även 
de miljöer som har sitt ursprung i järnvägens dragning.
Slättlandskapet domineras av jordbruk och var förmod-
ligen redan under förhistorisk tid relativt tättbebyggt. 
Här fi nns en hel del gammal bebyggelse. Längst i väst 
fi nns den svagt kuperade Vibyslätten som är en del av 
Närkeslätten. Området består av ett odlingslandskap 
med mycket lång kontinuitet och många spår efter olika 
tiders markutnyttjande. Odlingslandskapet präglas också 
i hög grad av det drumlinområdet, även om drumlinerna 
här är ganska oregelbundna och ibland mer eller mindre 
sammansmälta med varandra, jämfört med i grannkom-
munen Lekeberg.

Bo gård är känd sedan medeltiden och utgörs av ett större 
sammanhållet herrgårdslandskap kring sjön Avern, något 
som är unikt för Örebro län. 
Kulturmiljöer som ängs- och betesmarker har minskat i 
rask takt då dessa inte längre är en del av det moderna 
jordbruket. Utöver deras kulturhistoriska värde har de 
också ofta stor betydelse för den biologiska mångfalden 
då de erbjuder livsrum åt många arter som annars skulle 
ha svårt att klara sig. Genom att hävda naturbetesmar-
kerna och återuppta slåtter på gammal ängsmark kan 
man bevara både kulturmiljöerna och kunskapen om 
traditionella jordbruksmetoder.

I kommunens sydöstra delar fi nns fyra gamla bruks-
samhällen - Haddebo, Gryts Bruk, Björnhammaren och 
Hjortkvarn, det senare fortfarande med aktiv verksam-
het. Här var det vattenkraften från Övre och Nedre 
Gryten, den uppdämda Björnhammarssjön och Hjort-
kvarnsån som utgjorde grunden för järn- och smideshan-
tering och sågverk.

Skogsbruk har också haft ett visst infl ytande på kultur-
landskapets utformning i den södra delen av kommunen. 

5.6.2  Kulturhistoriskt 
värdefulla objekt
Kulturmiljölagen (KML) omfattar bestämmelser kring 
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kultur-
minnen. Tillsynsmyndighet över kulturmiljövården är 
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Länsstyrelsen. Plan- och bygglagen (PBL) innehåller 
fl era avsnitt som ger kommunen möjlighet att ställa krav 
på och påverka kulturmiljöerna. Här fi nns krav på bland 
annat varsamhet vid förändring av alla byggnader, kul-
turhistoriska hänsyn vid planläggning och utformning av 
byggnader men lagen ger även kommunen möjligheten 
att fastställa skyddsbestämmelser för särskilt kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader. 

Bland särskilt värdefulla objekt fi nns två fornborgar, Tar-
sta borg och Åmehälla borg, strax utanför Sköllersta och 
här fi nns också en av de få kvarvarande kvarnarna som 
drevs av både vatten och vindkraft, Kånsta kvarn.
Se även under följande punkter för närmare beskrivning-
ar av objekt kopplat till järnvägen och Hallsberg samt 
herrgårdslandskapet vid Bo.

5.6.3  Fornlämningar
Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 
andra kapitel. En fornlämning är en fysisk lämning från 
mänsklig aktivitet som kan antas vara anlagd före 1850 
och som är varaktigt övergiven. Länsstyrelsen kan även 
fornlämningsförklara lämningar som är tillkomna efter 
1850 om de har stort kulturhistoriskt värde och i övrigt 
uppfyller kriterierna för fornlämning.

Det område som idag omfattar Hallsbergs kommun har 
varit bosatt sen stenåldern och kommunen är rikt på forn-
lämningar. Det fi nns närmare 2000 kända fornlämningar 
(av vilka några hundra inte är registrerade ännu) spridda 
över hela kommunens yta med något större koncentration 
runt Sköllersta och Pålsboda.
Mellan Sköllersta och Pålsboda fi nns också de mest fram-
trädande fornlämningarna i Hallsbergs kommun i form av 
två fornborgar, Tarsta och Åmehäll, varav Tarsta är länets 
störst.

Sotterns västra strand lockade tidigt till sig människor.
I trakten har en hel del stenåldersfynd hittats, bl a i form 
av stenyxor.

Länsstyrelsen ansvarar för att ett visst antal av länets 
fornlämningar får vård och även blir tillgängliga för 
allmänheten. De som utför vården är i huvudsak Skogs-
styrelsen, föreningar och markägare. Länsstyrelsen har 
också som mål att alla fornvårdsområden ska ha informa-
tiva och uppdaterade informationsskyltar.
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Vid exploatering inom tidigare obebyggda ytor kommer 
det i många fall krävas att arkeologiska utredningar enligt 
kulturmiljölagen genomförs innan byggande. Detta kan 
gäller även för anläggningar som t ex vägar och järnvä-
gar.

Vid alla ingrepp i marken som kan innebära att kända 
eller okända fornlämningar berörs är det lämpligt att den 
som planerar att utföra arbetet kontaktar länsstyrelsen i 
ett tidigt skede. Det kan t ex handla om planering av ny 
bebyggelse eller vägar där fornlämningar kan beröras. 
Om tidigare okända fornlämningar riskerar att berö-
ras kan länsstyrelsen fatta beslut om att en arkeologisk 
utredning ska genomföras för att klargöra förekomsten 
av fornlämningar i området. Om en fornlämning berörs 
krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt 2 kap kulturmiljö-
lagen. Tillståndet kan villkoras med krav på arkeologisk 
undersökning.

5.6.4  Kyrkliga kulturminnen
Sveriges kyrkliga kulturminnen är skyddade enligt Kul-
turmiljölagen (KML 4 kap). Med kyrkliga kulturminnen 
menas kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser 
och kyrkliga inventarier. Länsstyrelsen har det statliga 
myndighetsansvaret för kulturmiljövården och är den 
myndighet som hanterar ärenden enligt Kulturmiljölagen.

Följande 8 kyrkor i kommunen är skyddade enlkigt kul-
turmiljölagen (KML): 
Adventskyrkan i Hallsberg, Adventskyrkan i Hjortkvarn, 
Bo kyrka, Pålsboda kyrka, Svennevads kyrka, Sköllersta 
kyrka, Hallsbergs sockenkyrka, Viby kyrka.
 
Därutöver fi nns ett inte obetydligt antal frikyrkor i kom-
munen som inte omfattas av skyddet i KML kap 4.

5.6.5  Bo-området 
Bo gård är känd sedan medeltiden och Bo slott har en 
lång historia som huvudgård i det stora godskomplexet 
kring sjön Avern. Det här är ett större sammanhållet herr-
gårdslandskap, något som är unikt för Örebro län. 
Herrgården, ett 1600-talssäteri med huvudbyggnad från 
1870-talet i nygotisk stil, har genom ägarskap påverkat 
nästan hela socknen. Bo kyrka är länets bäst bevarade 
karolinska kyrka som med sin välbevarade inredning ger 
en god bild av 1700-talets kyrkorum.
Området är av riksintresse för kulturmiljövård se kap 12. fo
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5.6.6  Drumlinområdet
När inlandsisen drog fram över Närkeslättens sydöstra
del bildades ett område med långsträckta kullar, så kall-
lade drumliner, genom att morän avsattes i isens färdrikt-
ning kring uppstickande block av berggrunden. 
Drumlinområdet i nordvästra delen av kommunen är inte 
bara geologiskt och biologiskt värdefullt utan har också 
höga kulturvärden. Drumlinområdet är ett riksintresse 
för kulturmiljövården (se kap 12) och ett s k samrådsom-
råde, vilket innebär särskilda bestämmelser om samråd 
med Länsstyrelsen vid nybyggnation och renovering av 
byggnader.

5.6.7  Järnvägsknuten Hallsberg
Tätorten Hallsberg är ett av de många unga samhällen
i Sverige som kom till i samband med att
järnvägarna anlades vid slutet av 1800-talet och
benämns därför stationssamhällen. De växte upp
kring järnvägsstationerna och i många fall på mark
som tidigare varit helt obebyggd. Stationerna blev
centrum i de nya samhällena, mötesplatser för
människor från när och fjärran och de lockade
därför också till sig entreprenörer som öppnade hotell, 
handelsbodar och andra serviceinrättningar. Livligast 
blev de som fungerade som knutpunkter, för olika 
järnvägslinjer eller för väg och järnväg. Till den kate-
gorin hörde just Hallsberg, där två järnvägar mötte en 
landsväg.

Den stora bangården fi ck sin nuvarande omfattning
1918-23. Den dominerar samhället i och med att den ger 
en tudelning som är svår att överbrygga, men ger också 
Hallsberg sin identitet. En mängd byggnader av olika sort 
och med olika funktioner fi nns: vagnverkstad, lokverk-
stad, personalbyggnader etc. Flera är av ganska låg ålder
och faller utanför den kulturhistoriska bedömningen. 
En samlad äldre miljö fi nns dock kring de två lokstal-
larna som byggdes vid de två tidigare utbyggnaderna 
av bangården, på 1890-talet och omkring 1910. Bortom 
de andra står den gamla omformarstationen som försåg 
station och bangård med elektricitet.
Det ska poängteras att eftersom person- och ranger-
bangården fortfarande är i drift full ut och måste kunna 
utvecklas och anpassas till nya krav och ökad kapacitet så 
krävs ibland kompromisser mellan bevarande och fortsatt 
utvckling.

Av de byggnader som ska omnämnas särskilt fi nns 
givetvis stationshuset (1887) och järnvägshotellet (1864) 
som båda är byggnadsminnen men även lokstallarna med 
överliggningshuset. Ytterligare en viktig byggnad i centra-
la Hallsberg är Bergööska huset (1889) som är byggnads-
minne. Ett äldre hus uppfört av Bergöö, vanligen kallat 
”Vita huset” (1860-tal) ingår i bebyggelsemiljön.

5.6.8  Hembygdsrörelsen
Det fi nns ett fl ertal aktiva hembygdsföreningar och byalag 
i kommunen, bland annat i Boo, Hjortkvarn, Hallsberg, 
Sköllersta, Svennevad och Viby. 
Andra föreningar som idkar kulturminnesvård är, Fören-
ingen Vibybygden, För Karin Bergöö Larssons Vän samt 
Östra Nerikes Dräktförening.
Hembygdsgårdar fi nns i bl a Hallsberg, Bo och Viby vilka 
ägs och sköts av föreningarna.

Kommunens ställningstaganden/
kommentarer
Det fi nns många skyddsvärda naturområden 
i Hallsbergs kommun. I vissa fall kan enskilda 
intressen och ekonomin komma i konfl ikt med 
naturvärdena. Bedömningarna ska göras utifrån 
en långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att 
ekonomiska, ekologiska och, där det är relevant, 
socialt/kulturella värden ska vägas samman på ett 
balanserat och genomförandemässigt rimligt sätt. 

Kommunen ska verka för att bevara sin goda till-
gång till närnatur och kommunens invånare ska ha 
god tillgång till rika naturupplevelser.

Den biologiska mångfalden ska bevaras. Den i 
kommunen förekommande variationsrikedom av 
naturtyper och arter ska bibehållas och ges för-
utsättningar att fortleva i livskraftiga populationer 
under naturliga betingelser. En kommunövergri-
pande strategi för bevarande av biologisk mångfald 
bör tas fram.

I sydöstra delen av kommunen fi nns stora samman-
hängande områden som har generellt sett höga na-
turvärden, och är till stor del tysta. Nyexploateringar 
bör endast göras efter noggrant övervägande, samt 
i så fall lokaliseras i anslutning till befi ntliga hus och 
anläggningar. 
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En grönstrukturplan ska tas fram där områden och 
naturtyper värderas och prioriteras, så att väl av-
vägda beslut kan tas vid planering och byggande.

I samband med planering av nya eller förtätning 
av befi ntliga bebyggelseområden ska behovet av 
gröna korridorer, värdefulla småbiotoper, skydds-
värda arter och grönområden beaktas för att gyn-
na den biologiska mångfalden samt ge utrymme 
för närrekreation, vilket är reglerat i Miljöbalken. 

Kommunen bör verka för att samverkan mellan 
olika aktörer kommer till stånd när olika anspråk 
på landskapet framförs. Denna samverkan bör ske 
så tidigt i processen som möjligt.
Dagvatten bör tas om hand och fördröjas så nära 
källan som möjligt.
Kommunen ska bevaka att biologiskt eller kultur-
historiskt värdefulla våtmarker inte skadas som en 
konsekvens av den fysiska planeringen.

Befi ntliga ekologiska korridorer ska värnas och 
nya skapas där det så är lämpligt.
Kommunen ska aktivt verka för att minimera föro-
reningskällor från jordbruksverksamhet.

Kommunen ska beakta kulturmiljöernas värde i 
det framtida utvecklings- och förändringsarbetet,
där kulturmiljöerna i vissa fall måste tillåtas att 
fortsätta utvecklas och förändras, inte bara beva-
ras.

Kommunen ska särskilt beakta de värdefulla 
kulturmiljöerna som har anknytning till Hallsbergs 
historiska utveckling kring järnvägen.

Eftersom person- och rangerbangården fortfarande 
är i full drift och måste kunna utvecklas och anpas-
sas till nya krav och ökad kapacitet måste avväg-
ningar mellan bevarande och fortsatt utvckling 
tillåtas.

Områdesbestämmelser alternativt detaljplaner 
med varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser, 
som syftar till att säkerställa de kulturhistoriska 
värdena, bör tas fram för kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla områden. Detta är särskilt viktigt i riks-
intresseområdena.

Påtagliga eller av andra skäl noterbara 
konsekvenser 
Närnaturen och då främst skogsmark intill tätor-
terna är av särskild betydelse för rekreation och 
friluftsliv. Exploatering och utbyggnad av dessa 
områden bör ske så att tillräckliga områden för 
rekreation och friluftsliv bevaras. Vid planeringen 
av utbyggnadsområden bör dessa värden beaktas 
så tidigt som möjligt i processen. 

I sydöstra delen av kommunen fi nns stora samman-
hängande områden som har generellt sett höga na-
turvärden vilka även är utpekade som riksintresse 
för vindbruk. Det fi nns en uppenbar konfl ikt mellan 
dessa båda intressen. 

Det fi nns en viss inneboende motsättning i att 
bevara kulturmiljöer samtidigt som dessa p g a 
behov som uppstår över tid måste ges möjlighet 
att utvecklas, vilket kan leda till att kulturmiljöerna 
förändras. Det betyder att möjligheter att bygga 
och anlägga ibland måste stå tillbaka för bevaran-
deintressen, men ibland måste bevarandeintres-
sen balanseras mot olika utvecklingsbehov.
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Boendemiljöerna i Hallsbergs kommun är varierande och 
följer i stort den sammansättning som fi nns i kommuner 
och orter av liknande storlek runt om i Sverige.
I huvudorten Hallsberg fi nns tätare och storskaligare 
bebyggelse i själva centrum, däremot ingen utpräglad 
stadsmiljö med slutna kvarter. Det fi nns därutöver en 
blandning av villa- och fl erfamiljsbebygglse med en 
övervikt för villor söder om järnvägen och fl erfamiljshus 
norr om järnvägen.
I de mindre tätorterna dominerar villabebyggelsen men 
fl erfamiljshus förekommer. På landsbygden är bostads-
koncentrationen större i norr längs de stora kommunika-
tionsstråken.
Det råder idag, hösten 2016, brist på bostäder i Halls-
bergs kommun precis som i större delen av Sverige och 
det är en ny situation efter årtionden av överskott. Det 
fi nns däremot ingen brist på mark för bostadsbyggande 
och planbredskap fi nns. Som för de fl esta kommuner i 
Hallsbergs storlek och läge i landet är det fi nansieringen 
av nybyggnation som är problemet.

6.1  Bostadsbeståndet
I Hallsbergs kommun fanns 2014 4 655 taxerade småhus 
för permanent boende samt därutöver 933 fritidshus, 
vilket utgör ca 17 % av beståndet.

Det fi nns ca 2 430 lägenheter i fl erbostadshus. Flerbo-
stadshusen fi nns främst i tätorten Hallsberg men det fi nns 
även ett antal i de andra större tätorterna, fl est i Pålsboda 
och Vretstorp.

Det fi nns 1600 lägenheter i allmännyttan varav det i 
oktober 2015 fanns ett fåtal lediga. Här har det skett en 
snabb förändring de senaste tre åren. Innan dess fanns ett 
överskott av lägenheter, främst i norra delen av Halls-
berg, där det även rivits hus med totalt ca 400 lägenheter 
under 1990-2000-talen. Ett mindre antal lägenheter har 
även rivits i Pålsboda. Det fi nns inga planer på eller skäl 
till fl er rivningar.

Det fi nns 16 bostadsrättsföreningar  med 388 lägenheter i 
Hallsbergs kommunen, fl ertalet i Hallsberg.
Under de senaste 3 åren har 90 nya lägenheter byggts i 
kommunen, samtliga i Hallsberg. Även detta är ett trend-
brott då inga lägenheter i fl erfamiljshus innan dess byggts 
sedan 1990-talet.

6.2  Framtida bostadsbehov 
och bostadsefterfrågan
Hallsbergs kommun måste bli mer attraktiv som boende-
kommun. Då fi nns goda förutsättningar att öka folk-
mängden men behovet av ett varierat utbud av lägen och 
bostadstyper är nödvändigt. 

Efterfrågan på lägenheter är störst centralt i Hallsberg. 
Tillkomsten av centrala lägenheter i Hallsberg torde vara 
den viktigaste faktorn för befolkningsutvecklingen i 
kommunen. 
Generellt fi nns en viss efterfrågan från äldre på mindre 
tillgängliga lägenheter när man vill lämna villan men 
samtidigt bo kvar på orten. Sköllersta bedöms vara den 
ort där det i övrigt är störst efterfrågan.

Vad gäller villaboende fi nns också viss efterfrågan i 
Hallsberg, främst i områden som Norra Samsala och 
Västra Vibytorp söder om järnvägen. Bedömningen är att 
ett villaboende norr om järnvägen, t ex i Vikatorpsområ-
det, med närhet till Rv 52 och E20 vilket medger snabb 
pendling till Kumla och Örebro, skulle vara intressant, 
främst för barnfamiljer. I Sköllersta kan också en viss ef-
terfrågan skönjas och här fi nns god planberedskap. Även 
i övriga orter fi nns planlagda tomter men efterfrågan 
bedöms vara blygsam på kort sikt.

De 10 LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) som tas fram i samband med översiktsplanen möj-
liggör en annan typ av boende där vattnet utgör en primär  
attraktivitet. Permanentning av befi ntliga fritidshus utgör 
den största utvecklingspotentialen i dessa områden. 
Områdena längs Tisarens norra strand bedöms ha störst 
potential.

Den absoluta merparten av bostadsbyggandet i Halls-
bergs kommun den närmast 20-årsperioden förväntas 
ske i Hallsberg. Planberedskap bör fi nnas för ett 40-tal 
tillkommande lägenheter (i fl erfamiljshus/radhus/villor) 
per år.

Även om Hallsberg med gymnasieskolan utgör centrum 
för utbildning i den södra länsdelen bedöms det inte fi n-
nas någon utbredd efterfrågan på studentlägenheter.
De boendeformer där kommunen har ett direkt eget 

KAP 6  BOSTÄDER OCH BOENDE
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ansvar, t ex grupp- och vårdboenden (se avsnitt 6.4), bör 
om det är möjligt användas som hävstång för att även 
åstadkomma reguljära bostadslägenheter. Finansiering 
av bostäder, särskilt fl erfamiljshus är problematiskt i 
kommuner som Hallsberg, ändå mer i de mindre orterna 
där det inte fi nns marknadsmässiga förutsättningar att 
åstadkomma detta som självständiga projekt.

Ianspråktagande av högproduktiv jordbruksmark för 
bostadsändamål bör generellt undvikas men i framförallt 
tätorternas randområden kan det vara nödvändigt för att 
skapa rationell och genomförbar bostadsutveckling.

6.3  Upplåtelseformer
Hallsbergs kommun är öppen för en mångfald av upplå-
telseformer. Troligen kommer dock hyresrätten vid sidan 
av villabebyggelse också fortsättningsvis vara den domi-
nerande, men bostadsrätten är intressant som övergång 
från villaägande.

Avseende upplåtelseformer är gällande statliga regler 
för bostadsbyggande, inklusive regler för fi nansiering 
avgörande för vad som kan byggas, särskilt  i en mindre 
kommun som Hallsberg.

6.4  Särskilda boenden
Kommunen har ansvaret att utifrån behov tillse att det 
fi nns särskilda boenden, främst grupp- och vårdboenden, 
för personer med stort vård- och omsorgsbehov.
Det fi nns idag två vårdboenden (demensboenden) i Halls-
berg, ett i Sköllersta och ett i Vretstorp.
I Hallsbergs kommun fi nns sex särskilda boenden för 
äldre. Tre är placerade i Hallsberg, ett i Pålsboda och ett i 
Vretstorp. I Hallsberg fi nns också ett korttidsboende.
Hallsbergs kommun har fem enheter bostad med särskild 
service, LSS. Ett boende bedrivs som serviceboende och 
i trapphusmodell de fyra övriga är gruppboenden. Vi har 
boenden både i Hallsberg och i Östansjö. I boendena bor 
mellan 4-7 personer. 
En äldreomsorgsplan håller på att tas fram. Utifrån det 
pågående arbetet görs följande antaganden.
Det bedöms idag fi nns behov av ett gruppboende och ett 
äldre/vårdboende inom de närmaste 5 åren. Primärt fi nns 
behovet i Hallsbergs tätort.
Kommunen har skyldighet enligt lag att vid behov ordna 
den här typen av särskilda boenden. Det fi nns lämpliga 

lägen för sådana boenden, i vissa fall måste planläggning 
föregå uppförandet.
Grupp- och vårdboenden kan om det är möjligt användas 
som hävstång för att underlätta fi nansieringen av reguljä-
ra bostadslägenheter (se avsnitt 6.2). 

6.5  Bostadsbyggande 
i tätorterna
Under denna punkt redovisas förutsättningar och bedöm-
ningar för bostadsbyggande i de sex största tätorterna i 
kommunen. För en mer samlad bild och redovisning med 
kartor, se kap 13.

6.5.1  Bostadsbyggande i Hallsberg
Hallsberg är med drygt 7 500 invånare är centralort och 
den klart största tätorten i kommunen. Hallsberg uppstod 
ursprungligen som ett järnvägssamhälle som utveckla-
des runt stationsområdet och längs med bansträckning 
och rangerbangård. Eftersom Hallsberg blev och fort-
farande är en nationell järnvägsknut har tätorten fått en 
längsträckta form där järnvägsnätet i stor utsträckning va-
rit styrande för utbredning och utveckling. Centrumkär-
nan är belägen på södra sidan järnvägen och i östra delen 
av tätorten, runt stationsbyggnaden, och här fi nns ett 
mindre område av mer ”stadsmässig” karaktär. Områden 
med fl erfamiljshus fi nns förutom i de centrala delarna i 
Stocksäterområdet norr om järnvägen. Här har en del hus 
rivits under den senaste 15-årsperioden.

Äldre villaområden sträcker sig längs med järnvägen 
medan nyare villaområden lokaliserats längre från 
spårområdena, särskilt Långängen och Falla söder om 
järnvägen.

Nya fl erfamiljshus föreslås främst tillkomma genom 
förtätning i de centrala delarna söder om järnvägen. Ytor 
med närhet till järnvägsstationen, men med hänsyn till 
bullerstörningar, prioriteras.

Områden för ny villabebyggelse, även radhus/marklä-
geneheter, möjliggörs inom Norra Samsala och Västra 
Vibytorp som ligger söder om järnvägen och förhållande-
vis nära centrum och järnvägsstation, samt inom Vika-
torpsområdet norr om järnvägen som har nära till Rv 52 
och E20.
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Den absoluta merparten av bostadsbyggandet i Halls-
bergs kommun den närmast 20-årsperioden förväntas 
ske i Hallsberg. Planberedskap bör fi nnas för ett 40-tal 
tillkommande lägenheter (i fl erfamiljshus/radhus/villor) 
per år.

6.5.2  Bostadsbyggande i Pålsboda
Pålsboda är beläget där västra stambanan korsar riksväg 
51 i östra delen av Hallsbergs kommun och den näst 
största tätorten i kommun.
Då orten minskat i invånarantal de senast 30 åren har ett 
mindre antal fl erfamiljshus under 1990- och 2000-talet 
ställts om eller rivits. 
Det fi nns ingen större efterfrågan på bostäder och det 
fi nns i dagsläget (hösten 2016) ett litet antal lediga lägen-
heter i Pålsboda.
Ombyggnaden av riksväg 51 gör pendling till Kumla och 
Örebro betydligt snabbare och kan göra Pålsboda intres-
santare som bostadsort i framtiden.
Förutom viss förtätning fi nns tre områden - Folkasbo, 
Stensbro och Kärrs grusgrop - som bedöms intressanta att 
utreda för ny villabebyggelse och marklägenheter.

6.5.3  Bostadsbyggande i Sköllersta
Sköllersta är ursprungligen en gammal kyrkby belägen i 
östra delen av kommunen. Sköllersta växte kraftigt under 
1960- och 70-talen och har egentligen sin koppling mot 
Örebro som ligger drygt 2 mil från orten. Även om det 
fi nns en större arbetsplats vid Atria Lithells charkfabrik 
är orten idag att betrakta som ett villasamhälle. Från 1980 
har invånarantalet legat tämligen stabilt. 
Det fi nns en viss efterfrågan på bostäder i Sköllersta, 
dels marklägenheter för de som vill sälja villan och 
fortfarande bo kvar på orten, dels villatomter för främst 
barnfamiljer som vill ha en lugnare miljö som  alternativ 
till Örebro.
En detaljplan i centrala delen av Sköllersta som medger 
både villabebyggelse, radhus och mindre fl erfamilshus 
har antagits under 2015 varför planberedskapen är myck-
et god för de närmaste åren.
Ytterligare utveckling av Norra Prästäng bedöms därmed 
kunna avvaktas på kort sikt, liksom utredning av området 
Babel/Sodom i västra Sköllersta.

6.5.4  Bostadsbyggande i Östansjö
Östansjö är beläget längs västra stambanan strax väster 
om Hallsberg och bör idag betrakas som ett villasamhäl-

le. Orten hade en bra utveckling under 1960- och 70-ta-
len men har därefter minskat något i invånarantal. 
Östansjö ligger vid Bäcksjön men eftersom stambanan 
skär genom samhället och den huvudsakliga bebyggelsen 
ligger söder om järnvägen har sjön liten påverkan ur bo-
stadsutvecklingssynpunkt. Ett s k LIS-område (se bilaga 
till översiktsplanen) vid Bäcksjön kan innebära vissa nya 
utvecklingsmöjligheter.
Det fi nns ingen större efterfrågan på bostäder och det 
fi nns i dagsläget (hösten 2016) ett litet antal lediga lägen-
heter i Östansjö.
Förutom viss förtätning och nämnda LIS-område vid 
Bäcksjön fi nns tre områden - Nordansjö/Kyngsvägen 
samt Blåbärsvägen norr om järnvägen och Tystinge söder 
om densamma - som bedöms intressanta att utreda för ny 
villabebyggelse och marklägenheter.

6.5.5  Bostadsbyggande i Vretstorp
Med järnvägens utbyggnad västerut från Hallsberg 
försköts centrum i Viby socken från kyrkbyn vid norra 
änden av Vibysjön till stationssamhället Vretstorp. Idag 
bör orten betraktas som ett villasamhälle.
Vretstorp hade sin blomstringstid under första hälften 
av 1900-talet och har från mitten av 60-talet minskat i 
invånarantal.
Det fi nns ingen större efterfrågan på bostäder men heller 
inga lediga lägenheter. 
Förutom viss förtätning och ett mindre LIS-område vid 
Vibysjön fi nns tre områden - väster om Askersundsvägen 
norr om järnvägen samt  två områden söder om järnvä-
gen,  Äbbetorp och Högalid - vilka bedöms intressanta att 
utreda för ny villabebyggelse och marklägenheter.

6.5.6  Bostadsbyggande i Hjortkvarn
Hjortkvarn är ett mindre brukssamhälle där sågverket är 
och varit ortens största drivkraft. Närliggande Gryts bruk 
i Björnhammar har även påverkat Hjortkvarn. Ortens 
läge längs Rv 51 mot Östergötland har medgett mer ser-
vice än vad ortens storlek normalt skulle generera.
Befolkningsutvecklingen har varierat över tid med en 
topp runt 1980 varefter en betydande minskning skett.
Det fi nns ingen större efterfrågan på bostäder men heller 
inga lediga lägenheter. 
Förutom viss förtätning fi nns två områden - Sandhag-
sområdet i norr och Perstorpsområdet i söder - som 
bedöms intressanta att utreda för ny villabebyggelse  och 
marklägenheter.
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6.7  Bostadsbyggande i 
övriga kommunen
Utanför de sex stora tätorterna fi nns ett antal mindre tätorter 
och områden med koncentrerad bebyggelse. Det fi nns 
också landsbygdsområden där bostadsbebyggelsen är jämnt 
fördelad. 
Det här är områden där det inte kan förväntas några större 
privata bostadsprojekt och kommunen har inte för avsikt att 
initiera bostadsprojekt här. Däremot ska enskilda initiativ 
att bygga och utveckla i dessa områden bejakas och stimu-
leras.

Ett område som bedöms ha bra utvecklingspotential är 
Tisarbaden/Tunbohässle/Tisarbaden. Även Svennevad vid 
sjön Sottern kan ha viss potential.  Orten Björnhammar har 
däremot drabbats hårt av nedläggningen av Gryts bruk och 
här pågår istället en omfattande avvecking av bostäder.

6.8  Bebyggelsetäthet, 
hustyper, energiprestanda 
och social boendemiljö
Bebyggelsetäthet, hustyper, våningshöjder och liknan-
de prövas främst i detaljplaneringen. Generellt bör ändå 
bebyggelsen vara tätare i centrala områden i tätorterna 
med hänsyn till bland annat närhet till serviceutbud och 
en effektiv markanvändning. I Hallsberg fi nns en del 
centralt belägna ytor söder om järnvägen och med närhet 
till järnvägstationen som är intressanta för byggande av 
fl erfamiljshus. Högre hus än vad som idag förekommer på 
orten, över 10 våningar ska kunna prövas.

I de mindre tätorterna ska kommunen vara öppen för för-
tätning med mindre fl erfamiljhus/marklägenehter i centrala 
lägen.

Kommunen ska vara öppen för villabyggande i hela kom-
munen, d v s i såväl tätorterna i de mindre samhällena som 
på landsbygden.

Energieffektiva byggnads- och uppvärmningstekniker 
beaktas vid ny- till- och ombyggnader, inom ramen för vad 
lagstiftningen tillåter kommunerna.
Den fysiska planeringen spelar vanligen stor roll för den 
sociala boendemiljön, för trivseln i boendet helt enkelt. 

foto: Bosse Björk
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I större delen av Hallsbergs kommun dominerar de små 
tätorterna och landsbygdskaraktär med dess småskalighet 
som gör ramarna för byggandet tämligen givna. Villamil-
jön är dominerande och även när det gäller fl erfamiljshus 
fi nns utanför Hallsberg inget egentligt alternativ till små-
skalighet i en välkänd miljö utan stort förändringstryck. 

I energi- och klimatprogram för Örebro län 2013–2016, 
uttalas att utvecklingen i regionen går i en riktning mot 
strängare energikrav vid exploatering av kommunal mark, 
egen byggnation och renovering. Målet i programmet är 
att offentlig sektor ska anta gemensamma och strängare 
krav än Boverkets byggregler (BBR). 
Nya riktlinjer som begränsar kommunala särkrav som 
hämmar bostadsbyggandet har dock införts under 2015 
vilket inte harmoniserar med programmets inriktning.
Långsiktigt uppmuntrar dock kommunen en utveckling av 
tekniker vid nybyggnation och renovering som leder mot 
en hög energiprestanda och nollenergihus.

6.9  Landsbygdsutveckling 
och strandnära boende
Öppenhet för bostadsbyggande i hela kommunen ska råda, 
d v s även i de mindre samhällena och på landsbygden. I 
Hallsbergs kommun är det endast Hallsbergs tätort som 
inte kan defi nieras som landsbygd. Kommunen ska verka 
för en levande landsbygd.

Följande tätorter och områden bör lyftas fram särskilt för 
landsbygdsutvecklingen:

Pålsboda, Sköllersta/Tarsta/Testa, Östansjö, Vretstorp, 
Hjortkvarn, Svennevad/ Billgården/Dampudden, Björn-
hammar/Gryts bruk, Tisarbaden/Tunbohässle/Tisarstrand, 
Hällebo/Ön, Viby/Systeräng, Granelund/Herrgryt, Norrby/
Ålsta/Alm.

Vissa av de områden som bedöms extra viktiga för 
landsbygdsutveckling ligger inom den strandskyddszon 
som enligt 7 kap i miljöbalken inte får bebyggas eller på 
annat sätt privatiseras. 

Det fi nns i miljöbalken ett antal särskilda skäl som med-
ger undantag från strandskyddet, det vanligaste är att 
stranden redan är ianspråktagen av befi ntlig bebyggelse.
I strandskyddslagstiftningen från 2009 öppnas dock 

för ytterligare ett särskilt skäl att göra undantag från 
strandskyddet - ”Landsbygdsutveckling inom strandnära 
områden”- förkortat LIS-områden. Genom detta öppnas 
möjligheter att bygga vid eller nära stranden om det kan 
påvisas att bebyggelsen skulle ha stor betydelse för ut-
vecklingen inom ett visst område, t ex öka underlaget för 
service som butiker, skolor och liknande. Samtidigt ska 
området ha begränsad betydelse för syftet med strand-
skyddet. LIS-områden ska motiveras och fastställas i 
kommunens översiktsplan, efter att de bedömts uppfylla 
kriterierna och godkänts av länsstyrelsen. 

Hallsbergs kommun pekar inom ramen för översiktspla-
nen ut 10 s k LIS-områden. Dessa områden beskrivs i 
LIS-bilagan. 

Av de landsbygdsutvecklingsområden som lyfts fram är 
följande belägna så att de även utpekas som LIS-områden:
Vretstorp, Östansjö, Tisarbaden/Tunbohässle/Tisarstrand, 
Svennevad, Björnhammar/Gryts bruk, Hällebo/Ön.

Strandskyddet gäller oförändrat även inom de områden 
som utpekas som LIS-områden. Det är endast vid framtida 
planläggning eller bygglovförfaranden som strandskyd-
det eventuellt kan upphävas inom avgränsade ytor, som 
med få undantag är mindre eller avsevärt mindre än själva 
LIS-området.

6.10  Fritidshusboende
Det fi nns över 900 fritidshus runt om i kommunen. 
Störst är koncentrationen runt sjön Tisaren men även 
runt Sottern, Hällebosjön och Hultsjön fi nns grupper av 
fritidshus. Det är en generell trend i landet att fritidshus 
konverteras till åretruntboende. Detta är positivt ur den 
aspekten att antalet kommuninvånare sannolikt ökar och 
att dessa får bo i lugna natursköna miljöer, ofta i strand-
nära lägen. Problematiskt kan vara att kommunens kost-
nader för t ex hemtjänst ökar när människor bosätter sig i 
avsides lägen dit det tar lång tid att ta sig vid hembesök. 
Skolskjutskrav är i sammanhanget mindre kostnadsdri-
vande. Det fi nns ibland också en inbyggd intressekonfl ikt 
mellan de som vill bosätta sig permanent i ett tidigare 
fritidshus och utveckla och bygga ut detta, och de som 
vill behålla området för fritidshusändamål med tillhöran-
de småskalighet och enkelhet. Detta måste kommunen 
beakta och värdera i det enskilda fallet.
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Utformning av bostadsområden och lokalisering av 
enskilda hus bör ske med hänsyn till den omgivande 
bebyggelsen och de värden som närhet till naturen 
ger bör beaktas.

Påtagliga eller andra noterbara 
konsekvenser 
Riksintresset för järnväg, inkl bangårdar, men 
även vissa huvudgator påverkar starkt hur framfö-
rallt ny bostadsbebyggelse kan lokaliseras i fl era 
av tätorterna. Detta gäller särskilt i centrala Halls-
berg där efterfrågan och potentialen för byggande 
i övrigt är som störst.
Även om det både fi nns efterfrågan och behov 
av nya bostäder är det utomordentligt svårt att 
fi nansiera byggande i en kommun av Hallsbergs 
typ. Detta påverkar också var ny bebyggelse kan 
lokaliseras. 

Konvertering av fritidshus till året runtboende inne-
bär ökade krav på enskilda avloppsanläggningar, 
ökade krav på kommunal service i perifera lägen, 
t ex hemtjänst, hemsjukvård och skolskjutsar. 
Kommunen accepterar dock detta med utgångs-
punkt från att hela kommunen ska ges möjlighet 
att utvecklas.

Ställningstagandet att se positivt på ny bostads-
bebyggelse i hela Hallsbergs kommun innebär 
för en del begränsade områden ett fortsatt bil-
beroende. Bebyggelsetrycket är dock lågt i de 
delar där kollektivtrafi k saknas varför eventuella 
nyexploateringar och konverteringar ger försum-
bar påverkan vad gäller klimat- och miljöfaktorer. 
I andra vågskålen ger inriktningen förutsättningar 
för en fortsatt levande landsbygd. Kommunen gör 
nödvändiga prioriteringar, bl a med avseende på 
kommunal service, utifrån förutsättningarna i de 
enskilda fallen.

Kommunens ställningstaganden/
kommentarer
Översiktsplanen ska medverka till att bostadsbestån-
det i kommunen har en sådan sammansättning att 
såväl den redan bofasta som infl yttande befolkningen 
kan erbjudas ett varierat utbud av boendemöjligheter, 
både vad gäller boendeformer och platser för boen-
det.  Lyhördhet för efterfrågan ska vara vägledande 
samtidigt som förutsägbara trender i åldersstrukturen 
ska beaktas i den löpande bostadsplaneringen. 

Sett till utvecklingsambitionen bör planeringsbered-
skap fi nnas för att kommunen ska växa med ca 70 
personer per år de närmaste 20 åren, vilket innebär 
att 35-40 lägenheter ska kunna tillkomma per år.

I de sex största tätorterna Hallsberg, Pålsboda, 
Sköllersta, Östansjö, Vretstorp och Hjortkvarn bör 
mark för bostadsbyggande beredas genom plan-
läggning. Ett antal alternativa lägen för villatomter 
bör fi nnas inom respektive ort och centralt belägen 
mark bör fi nnas tillgänglig för fl erfamiljshus och/eller 
markbostäder. Se kap 13 där en samlad utvecklings-
bedömning och ställningstaganden görs för respek-
tive tätort.

I de allra mest centrala delarna av Hallsberg bör 
bebyggelsen vara stadsmässig avseende volym och 
gestaltning. 

Kommunen avser inte att genomföra bostadsprojekt 
i kommunal regi utanför de sex största tätorterna, 
men kommunen ser positivt på bostadsbyggande 
även i de mindre orterna runt om i kommunen och 
på landsbygden samt att konvertering av fritidshus 
till åretruntboende inte bör motverkas. 

Genom landsbygdsutveckling, däribland ökat bo-
stadsbyggande, vill kommunen stärka underlaget för 
service runt om i kommunen, (se LIS-bilaga).

Kommunen är positiv till att använda boendefor-
mer där kommunen har ett direkt eget ansvar, t ex 
gruppboenden, som hävstång för att åstadkomma 
reguljära bostadslägenheter i de delar av kommunen 
där det inte fi nns marknadsmässiga förutsättningar 
att åstadkomma detta som självständiga projekt.
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Generellt har Hallsberg en hög andel större företag i 
förhållande till kommunens storlek. Huvuddelen är dock 
givetvis mindre företag och som verkar inom en rad 
branscher. De mest tongivande företagen har koppling till 
Hallsberg som järnvägsknut och tillhör därmed logistik-
sektorn. 
Antalet arbetstillfällen är förhållandevis stort jämfört med 
kommunens totala befolkning, varför det förekommer en 
stor del inpendling från andra kommuner, ca 3 500 perso-
ner per dag. Hallsberg har genom sitt strategiska läge i lä-
net och i Sverige, med utomordentliga kommunikationer 
avseende väg och järnväg, mycket goda förutsättningar 
att få en god utveckling av näringslivet.
För både nationella och internationella företag med logis-
tiska behov bedöms Hallsberg vara intressant.
Tillgänglig och direkt byggbar mark för företagsetable-
ringar är i det sammanhanget en viktig förutsättning för 
tillväxt.  
Avseende handel påverkas Hallsberg av den relativa 
närheten till Örebro och dess stora utbud, främst vid 
Mariebergs köpcentrum. Ett attraktivt och koncentrerat 
centrum bedöms vara den största framgångsfaktorn för 
att behålla och stärka handeln i Hallsberg.

7.1  Näringslivets struktur
Det fi nns ca 1 200 aktiva företag i kommunen och nä-
ringslivet bör betraktas som tämligen diversifi erat.
De mest tongivande företagen har koppling till Hallsberg 
som järnvägsknut och tillhör därmed logistiksektorn. 
Här kan nämnas Trafi kverket, Green Cargo, Post Nords 
brevsorteringsterminal och  Ahlsell logistikcentrum.
Hallsbergsterminalen har utvecklats till en av de tre 
största kombiterminalerna, oräknat de som fi nns i hamn-
områden, vilket innebär en god grund för nyetablering av 
verksamheter med inriktning på lager och distribution.
Bland övriga industrier fi nns Volvos hyttillverkning för 
hjullastare och dumprar samt Lithells i Sköllersta.
Huvuddelen är mindre företag som verkar inom en rad 
branscher.
Hallsbergs har i stor utsträckning ett traditionellt närings-
liv inom tillverkning och logistik medan tjänstesektorn är 
mer blygsam och här fi nns de fl esta arbetstillfällena i den 
offentliga sektorn.

7.2  Verksamhetsutveckling 
i i tätorterna
Under denna punkt redovisas förutsättningar och be-
dömningar för verksamhetsutvecklingen i de sex största 
tätorterna i kommunen. För en mer samlad bild och 
redovisning med kartor, se kap 13.

7.2.1  Verksamhetsutveckling i 
Hallsberg
Befi ntliga verksamhetsområden längs med järnvägen kan 
fortsätta utvecklas  och där det fi nns möjlighet förtätas. 
Synergieffekter mellan väg, järnväg bör eftersträvas för 
optimal användning.
Det befi ntliga verksamhetsområde Rala norr om järnvä-
gen bör kunna utvidgas. För Stråbergsområdet gäller att 
befi ntlig bostadsbebyggelse beaktas men förtätning och 
utveckling av befi ntliga verksamheter bör vara möjlig. 
Längst i norr bör Järsjöområdet utredas för blandad 
verksamhet.
Kommungränsen mot Kumla begränsar samtliga dessa 
områdens utbredning.

Handel bör i första hand koncentreras till centrum och för 
mer utrymmeskrävande handel längs Samzeligatan.
Offentliga verksamheter och servicefunktioner bör fort-
sätta utvecklas i centrala lägen.

7.2.2  Verksamhetsutveckling i 
Pålsboda
Det fi nns idag tre verksamhetsområden i Pålsboda - Väs-
tra. Östra och Södra indistriområdet - varav Västra indu-
striområdet är det största. Samtliga dessa ligger söder om 
järnvägen och bör kunna utvecklas och utvidgas. 
Det mest kända företaget idag är Boarding som är ett 
mycket kvalifi cerat tryckeri med internationell marknad.
När riksväg 51 byggs om och ges ny sträckning utanför 
Pålsboda uppstår ett nytt intressant verksamhetsläge i an-
slutning till den norra tillfarten till samhället. Vägfl ytten 
torde komma att påverka lokaliseringen av trafi koriente-
rade verksamheter.
Handel bör, om den inte är alltför utrymmeskrävande, 
koncentreras till centrala Pålsboda.

KAP 7 NÄRINGSLIV 
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7.2.3  Verksamhetsutveckling i 
Sköllersta
Det viktigaste verksamhetsområdet i Sköllersta är vid 
Atria (Lithells), nationellt främst känt för korvproduk-
tion, beläget i tätortens östra del. 
Fortsätt utveckling för verksamheter ska vara möjligt i 
öster samt runt korsningen mellan riksvägarna 51 och 
52. När riksväg 51 byggs om och ges ny sträckning som 
ansluter vid Kvarntorpskorset i Kumla kommun torde 
det nuvarande läget för trafi korienterade verksamheer 
minska. 
Handel bör, om den inte är alltför utrymmeskrävande, 
koncentreras till centrala Sköllersta.

7.2.4  Verksamhetsutveckling i 
Östansjö
Det fi nns idag ett antal mindre verksamheter i Östansjö, 
de fl esta med lokal eller regional anknytning. Mest känt 
är Östansjö Bildemontering och Östansjö Trädgård.
Lämpligast för verksamhetsutveckling är området längs 
länsvägen i östra Östansjö, det vill säga åt Hallsberg. 
Handel bör, om den inte är alltför utrymmeskrävande, 
koncentreras till centrala Östansjö.

7.2.5  Verksamhetsutveckling i 
Vretstorp
I Vretstorp fi nns idag ett antal mindre verksamheter, de 
fl esta med lokal eller regional anknytning. 
Lämpligast för verksamhetsutveckling är ytor i norra och 
nordöstra Vretstorp som har nära koppling till trafi kplat-
sen vid E20. Det fi nns tankar på en ny vägsträckning för 
länsväg 517 öster om nuvarande väg och med planskild 
korsning över/under stambanan. Hänsyn tas till detta om 
nya verksamhetsområden planeras.
Handel bör, om den inte är alltför utrymmeskrävande, 
koncentreras till centrala Vretstorp.

7.2.6  Verksamhetsutveckling i 
Hjortkvarn
Hjortkvarn Timber är den dominerande arbetsgivaren på 
orten och bedriver ett renodlat furusågverk. Integrerat 
med sågen drivs även en ny och modern förädlingsan-
läggning för hyvleri och ett impregneringsverk.
När riksväg 51 byggs om fi nns för dagen inga planer 
på att ändra sträckningen som går genom Hjortkvarn. 

Befi ntlig trafi korienterad verksamhet torde därför inte 
påverkas.
Utveckling av verksamhetsområden bör dels kunna ske 
i anslutning till befi ntlig sågverksområde, både mot norr 
och söder, men även i anslutning till befi ntligt verksam-
hetsområde i södra Hjortkvarn.
Handel bör, om den inte är alltför utrymmeskrävande, 
koncentreras intill länsvägen i centrala Hjortkvarn.

7.3  Verksamhetsområden 
i övriga kommunen
I Björnhammaren väster om Hjortkvarn bedrev Gryts 
Bruk fram till 2014 spiktillverkning då den lades ner och 
fl yttades. Anäggningen står i dag oanvänd men är i prin-
cip intakt och skulle kunna rymma annan verksamhet. 
Några nya områden är inte aktuella. 
Även i övrigt fi nns verksamheter med tillhörande om-
råden spridda över kommunen, vissa som är belägna på 
landsbygden kan uppta större arealer än några av de som 
beskrivs ovan. Dessa har dock inte bedömts påverka om-
givningen och dess utveckling på ett sådant sätt att de bör 
omfattas av särskilda riktlinjer i översiktsplanen.
Kommunen är positiv till expansion och nyetableringar 
även utanför de ovan namngivna verksamhetsområdena. 
Miljökrav, logistikförutsättningar och rimlig anpassning 
till omgivningen ska beaktas.
För områden med täktverksamheter, se 7.8 nedan.

7.4  Gods på järnväg, 
rangering, torrhamn, mm 
Hallsbergs gods- och rangerbangård kan hantera mer 
än 500 000 vagnar per år och räknas som norra Europas 
största. Ett stort antal rikstäckande företag i inom logis-
tikbranschen, distribution och storlagerhantering har valt 
att lokalisera sig i bangårdens närhet eller i omgivande 
kommuner till Hallsberg, främst i Örebro kommun. 
Rangerbangården med tillhörande funktioner och anslut-
ningar ska ha utrymme att utvecklas över lång tid. 

Hallsbergsterminalen är en av Sveriges största och 
viktigaste kombiterminaler. På terminalområdet fi nns tre 
fullängdsspår samt en terminalbyggnad. Terminalen har 
nyligen byggts om för att kunna trafi keras med elektriska 
lok från att tidigare endast kunna trafi keras med diesel- 
drivna enheter. 
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I anslutning till terminalen fi nns idag ett ”logistikcen-
trum” respektive ”verkstadscentrum”. Området är under 
ständig utveckling. De senast detaljplanelagda ytorna slu-
tar vid eller mycket nära gränsen mot Kumla kommun. 
Hallsberg deltar tillsammans med 10 andra kommuner 
i länet i ett samarbete genom Business Region Örebro 
(BRO). Samarbetet är till för att tillsammans kunna ta 
hand om näringslivsfrågor på ett samordnat sätt i hela 
regionen på bästa sätt. Inom ramen för BRO fi nns en 
särskild samordningsfunktion för logistiketableringar där 
Hallsberg är en av kommunerna. Placeringen av postsor-
teringsterminalen intill Västra stambanan i Hallsberg är 
ett exempel på ortens logistiska fördelar. 

En torrhamn är en intermodal terminal belägen i inlandet 
som är sammanknuten med fast järnvägsförbindelse med 
en hamn för internationell/global sjöfart. Förutom direkt 
transport av färdiglastat containergods kan även andra 
tjänster som lagring av gods och containers, reparatio-
ner och tjänster erbjudas i Hallsbergs torrhamn. Som är 
partner till Göteborgs hamn och dess Railportnätverk i 
hela landet. 
ITS logistikpartner är ett globalt certifi erat företag som 
kan hantera alla förekommande tullfrågor för export/im-
port av varor till företag och kunder i Sverige. I kombina-
tion med torrhamnen där varor kan lastas i container för 
transport ”dörr till dörr” är denna service ett viktigt inslag 
i de transportfunktioner som fi nns i Hallsberg. Samtliga 
steg i den import-/exportkedjan kan hanteras. Företagets 
placering i Hallsberg som logistiskt centrum för järn-
vägstransporter inom och utom landet är noggrant utvald.

I Hallsberg fi nns en av åtta ledningscentraler för det na-
tionella stambanenätet och all järnvägstrafi k i landet. 

Sedan ett antal år har kommunen detaljplanerad mark 
klar för utbyggnad av anläggningar för underhåll och 
reparation av fordon, vagnar och ”rullande materiel” i 
det svenska transportsystemet på järnväg. Marknadsut-
vecklingen inom i branschen har gjort att projektet legat i 
vänteläge men genomföranadeprocesserna är nu igång.

7.5  Handel och övrig 
kommersiell service
Kommunens handel präglas i viss utsträckning av närhe-
ten till Örebro med sitt breda handelsutbud. 

Den handel som fi nns etablerad i Hallsbergs kommun, 
främst i Hallsbergs tätort, kan aldrig konkurrera med 
Örebro vad gäller utbudet, särskilt avseende sällanköps-
handel. Marieberg som är ett av landets största köpcen-
trum ligger mindre än 20 km från Hallsbergs. Genom att 
koncentrera kommunal service och handel till centrum 
ökar dock konkurrenskraften och tillgängligheten i 
Hallsberg. Kommunen bör genom sin planering skapa 
förutsättningar för nyetablering och ometablering för att 
åstadkomma sådan koncentration. Det är i sammanhanget 
viktigt att det fi nns goda parkeringsmöjligheter i direkt 
anslutning till handelsetableringarna.

Ett särskilt program som utreder de samlade aspekterna 
för centrala Hallsberg kommer inledas under 2016.

Ur servicesynpunkt är livsmedelsbutiker allra viktigast 
för dem som bor i kommunen. För många kan butiken 
vara avgörande om man vill eller kan bo kvar på orten. 
Butiken kan också vara avgörande för behovet av en eller 
två bilar i hushållen. 
Idag fi nns 8 livsmedelsbutiker i Hallsbergs kommun, 4 i 
Hallsberg (Coop, ICA, Lidl, Netto), en i Pålsboda (ICA), 
Sköllersta (Handlarn), Vretstorp (ICA) och Hjortkvarn 
(Handlarn). Trenden inom dagligvaruhandeln på lands-
bygden är nedslående. Färre och färre orter har underlag 
för att bära en lönsam butik, något Östansjö utgör ett 
exempel på. Ett försök med en enklare närbutik avsluta-
des i januari 2016.
Kvarvarande landsortsbutiker bedöms dock ha möjlighe-
ter att fi nnas kvar, under förutsättning att kundunderlaget 
kan behållas eller stärkas. Köptrohet hos ortens befolk-
ning är av avgörande betydelse men kvalitet, prisbild, 
utbud och bemötande avgör om sådan köptrohet kan 
upprätthållas. 

Drivmedelsförsäljning fi nns i Hallsberg (2 st), Sköllersta, 
Pålsboda, Östansjö, och Hjortkvarn. I Vretstorp pågår 
diskussioner om att öpnna en automatstation. Den stora 
benmannade stationen vid Brändåsen som försörjer delar 
av Hallsbergs kommun är belägen i Kumla kommun. 
Drivmedelsstationer, särskilt de som ska hantera biogas, 
kräver vissa skyddsavstånd till omgivande bebyggelse.
Andra förnyelsebara energislag ska också beaktas 
och kan påverka utvecklingen, på sikt främst vätgas. 
Laddstolpar för elbilar kan placeras mer fritt i samhället.

Det fi nns ett 10-tal restauranger i Hallsberg och någon 
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enstaka i övriga större orter undantaget Hjortkvarn, som-
martid även vid Tisarbaden.

Övriga viktiga butiker och försäljningsställen i Hallsberg 
fi nns till större delen lokaliserade till centrum och Sam-
zeliigatan, vilket är en bra koncentration som bör för-
stärkas. Det är även viktigt att andra typer av butiker och 
publika verksamheter kan etableras och växa både inom 
ovan nämnda områden och i övriga kommunen.

7.6  Besöksnäringen
Besöksnäringen har historiskt varit ett försummat område 
i Sverige och har inte betraktats som en näring, fram-
förallt i jämförelse med tillverkningsindustrin. I takt 
med tjänstesektorns ökande betydelse för näringsliv och 
arbetsmarknad har dock besöksnäringens potential nu 
uppmärksammats och den är nu en av de snabbast växan-
de branscherna.

Trots Hallsbergs unika logistiska läge, främst som 
järnvägsknut, är besöksnäringen inte en framträdande 
bransch i kommunen. Huvudsakligen utgörs besöksnä-
ringen av de verksamheter som är knutna till Hallsbergs 
som omstigningsplats för persontrafi k på järnväg, d v s 
runt stationen. 

Kring Hallsbergs järnvägsanknutna historia fi nns fl era be-
söksmål, däribland modelljärnvägen vid Bergööska huset. 
men många kommer också för att se person- och rang-
erbangård och de byggnader och anläggningar som hör 
till järnvägen. Någon mer organiserad verksamhet kring 
dessa besöksmål fi nns dock inte.
Därutöver kan nämnas följande besöksmål: Viby kyrka, 
Tisarstrands camping, Alléhallen och Folkvagnsmuseet 
i Pålsboda samt fem badsjöar vilka har ett stort upptag-
ningsområde för besökare.

Vissa skogar är av stor betydelse för besöksnäringen. Här 
bör särskilt nämnas området norr om Tisaren och Sko-
gaholm, klustret av värdefulla naturskogar och reservat i 
Haddebo kronopark (exempelvis naturreservatet Hjär-
tasjöns skärgård och naturstig Hjärta) samt Dovra sjöar. 
Skogsbruket bör bedrivas så att möjligheten till rekrea-
tion och naturupplevelser kvarstår. Det varierande växt- 
och djurlivet måste också bevaras genom hänsynstagande 
vid avverkningar och gallringar.
För att besöksnäringen ska fungera bra behövs möjlighet 

till övernattningar. I Hallsberg fi nns Hotel Stinsen som har 
ett drygt 40-tal rum och god standard med både restaurang 
och pub i lokalerna. För sommarbesökare fi nns även Tisar-
badens camping.

Det bör även uppmärksammas att handel kan utgöra en del 
av besöksnäringen. Hallsberg har idag dock inga butiker 
med ett stort regionalt upptagningsområde.
Bra skyltning till besöksmålen är mycket viktigt. Här 
fi nns ett delat ansvar mellan Trafi kverket, kommunen och 
privata aktörer.

7.7  Areella näringar
Hallsbergs kommun är egentligen ingen utpräglad jord- och 
skogsbruksbygd men arealmässigt utgörs 55 % av kommu-
nens yta rationellt brukad skog och 15 % rationellt brukad 
jordbruksmark. Areella näringar ska därför inte förbises i 
den strategiska planeringen. Antalet aktiva lantbruk i Halls-
berg är dock förhållandevis lågt.

Jordbruket är viktigt för att sluta kretsloppet av närings-
ämnen mellan stad och land. Den näring som producerats i 
jordbruket måste också återföras dit.

Lantbruk bidrar generellt till övergödningen av sjöar och 
vattendrag genom läckage av näringsämnen från åkermar-
ken. Detta förekommer främst i vattendragen i den nor-
ra delen av kommunen samt i de större sjöarna. Genom 
att anlägga skyddszoner vid vattendrag och våtmarker 
som bromsar upp vattenfl ödena och tar upp näringen kan 
övergödningen minska.
Ett annat problem är, vilket är kopplat till behovet av att 
skapa större ekonomiskt bärkraftiga enheter, att det gamla 
småskaliga kulturlandskapet i många fall håller på att växa 
igen. Efterfrågan på hästgårdar med behov av tillhörande 
betesmarker kan vara ett sätt att dämpa denna utveckling.

På jordbruksmark förekommer ofta sådana biotopskydds-
områden som omnämns i stycke 5.1.3 vilka är skyddade 
enligt miljöbalken. För få att utföra åtgärder som kan 
skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde krävs 
dispens från Länsstyrelsen.
Högproduktiv jordbruksmark ska generellt inte exploateras 
men i anslutning till tätorter kan andra rimliga alternativ 
för utveckling av bostäder och verksamheter saknas. När 
så sker ska ianspråktagandet vara väl motiverat.
För att ta jordbruksmark ur produktion krävs en anmä-
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lan till Länsstyrelsen, minst 8 månader i förväg om inte 
Länsstyrelsen medger något annat. Anmälan gäller all typ 
av jordbruksmark, både åkermark och betesmark. Syftet 
med anmälan är att ge Länsstyrelsen möjlighet att kunna 
bedöma om några natur- och kulturvärden kommer på-
verkas negativt.

Det moderna rationella skogsbruket kan om det bedrivs 
med otillräcklig miljöhänsyn innebära problem för den 
biologiska mångfalden. Skogbruk bedrivet med tillräck-
lig och omfattande miljöhänsyn kan bidra positivt till ett 
hållbart samhälle och en levande landsbygd.

Ett av de miljömål riksdagen satt upp för Sveriges miljö-
politik är Levande skogar. Detta kan främjas till exempel 
genom att uppmuntra natur- och kulturmiljövårdshänsyn 
vid skogsbruksåtgärder eller att efterfråga miljöcertifi era-
de produkter från skogsbruket. 

Vissa skogar är av stor betydelse för kommuninvånarnas 
friluftsliv likväl som för besöksnäringen, ovan respektive 
kap 9. 

7.8 Energiproduktion, berg-
täkter, skifferbrytning, mm
De rubricerade näringarna har och kommer påverka 
Hallsbergs kommun på fl era sätt.

En näring som varit under stark utveckling är vindbruket, 
där s k vindkraftparker är under planering. 
Det fi nns idag endast 3 uppförda vindkraftverk i Halls-
bergs kommun vid Frotorp i närheten av Vretstorp. Ytter-
ligare 3 verk är planerade i samma område.
Vindkraftverk har beroende på lokalisering mer eller 
mindre stor påverkan på omgivningen. 
De fi nns två riksintresseområden för vindbruk i Halls-
bergs kommun (se kap 12) och därutöver fem områden 
som kommunen utpekat som lämpliga, se avsnittet om 
vindbruk i kapitel 11 Teknisk försörjning.

Det fi nns en större kraftverksdamm vid Björnhammaren. 
Påverkan från denna bedöms vara begränsad.

Det fi nns 2 större bergtäkter i Hallsbergs kommun, Dala-
berget och Haddebo, båda sydost om Hallsberg. 
Det fi nns ingen aktiv torvbrytning i kommunen.

Intresse fi nns för skifferbrytning i kommunens östra del 
runt Sköllersta. Kommunen har tagit tydlig ställning mot 
skifferbrytning men har inte rådighet över alla delar i denna 
tillståndsprocess, dock fi nns kommunalt veto mot själva 
brytningen.

7.9  Arbetsmarknad och 
pendling
Det genomsnittliga pendlingsavståndet är ca 16 km och 
har inte förändrats så mycket de senaste åren. Män pend-
lar generellt längre än kvinnor. I Örebro län sker ca 11 % 
av pendlingsresorna med kollektivtrafi k vilket är lägre än 
riskgenomsnittet, men då är Stockholm exceptionellt med 
ca 50 % varför andelen i Örebro län i praktiken ligger i 
paritet med liknande län.
Arbetspendlingen, såväl ut- som inpendlingen, är omfat-
tande i Hallsberg, ca 3 500 per dag i båda riktningarna 
(2013). Närheten till regioncentrum Örebro och utmärkta 
kommunikationer gör att detta inte är särskilt förvånande. 
Nästan hälften (47,3 procent) av samtliga boende i Halls-
berg som har ett jobb arbetar utanför Hallsberg och av 
dem som har ett arbete i Hallsberg bor i princip varannan 
(48,1 procent) i en annan kommun. Nivån på inpendling-
en ligger tämligen stilla medan däremot utpendlingen har 
ökat med ca tio procentenheter sedan år 2007.
Huvuddelen av utpendlingen sker till Örebro medan 
inpendlingen är mer spridd över omgivande kommuner.
Hallsberg har mycket bra kommunikationer med omgi-
vande kommuner, särskilt via järnväg, men eftersom det 
vid korta avstånd är hela resan (från hemmet till arbets-
platsen) som avgör vilket färdsätt som väljs används i 
stor utsträckning bil som färdmedel. Möjligheterna att 
påverka färdsätt vid korta pendlingsresor (under 30 min), 
vilket utgör fl ertalet, är därför begränsade men det inne-
bär inte att arbetet med att få fl er att pendla med kollekti-
va färdmedel ska försummas.

7.10  Utvecklingstendenser
Hallsberg har historiskt haft en stark och blomstrande 
arbetsmarknad vilket understryks av den dagliga inpend-
lingen. Starkast är Hallsberg givetvis inom verksamheter 
med koppling till spårtrafi k och logistik.

Det fi nns inget som tyder på annat än att Hallsberg även 
framöver kommer ha sin styrka och utveckling inom 
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samma sektorer. Intresset för järnväg som medel för 
persontransporter och gods har ökat dramatiskt under de 
senaste decenierna och det är en trend som bedöms hålla 
i sig och t o m stärkas.

Generellt sett torde tjänstesektorn växa även i Halls-
berg medan ren tillverkningsindustri genom rationellare 
produktionsmetoder torde fortsätta visa på minskad 
personaltäthet även om verksamheten går bra och växer. 
Fysiska expansionsmöjligheter krävs dock även om verk-
samheten blir mindre personalintensiv.
Inom handeln fi nns en viss tillväxtpotential men närheten 
till Marieberg och Örebro torde även framöver innebär en 
begränsning i tillväxten inom kommunen. Koncentration 
till centrum och Samzeliigatan är bästa sättet att stärka 
handelns konkurrenskraft i Hallsberg.

Kommunens ställningstagande
Nyetablering av verksamhetsområden bör ske i 
goda kommunikationslägen; längs järnvägsstråket 
och nära Rv 50 samt Järsjö- och Ralaområdet i 
Hallsberg, vid västra, östra och södra industriom-
rådet samt vid nya tillfarten i norr i Pålsboda, runt 
Sköllerstakorset och Atria (Lithells) i Sköllersta, 
längs länsvägen i Östansjö, nära E20 i Vretstorp 
samt norr och söder om sågverksområdet i Hjort-
kvarn.

I anslutning till järnvägsområdet och rangerban-
gården i Hallsberg ska verksamheter med anknyt-
ning till dessa funktioner prioriteras.

Kommunen ser positivt på expansion och nyeta-
bleringar i hela kommunen.

Kommunen ska särskilt arbeta för att handels- och 
servicenäringarna kan utvecklas i de centrala de-
larna av Hallsberg liksom i de större tätorterna.

I Hallsberg bör handel primärt koncentreras till 
centrum och för mer utrymmeskrävande handel 
längs Samzeliigatan.

Kommunen ska arbeta för att ta tillvara de möjlig-
heter som fi nns för att utveckla besöksnäringen i 
våra samhällen och på landsbygden.

I möjligaste mån ska exploatering av jordbruks-
mark undvikas, undantaget närmast intill tätorter-
na, där dessa ska ha möjlighet att utvecklas och 
behovet av skogsmark för rekreation och friluftsliv 
ska tillgodoses. En geografi sk redovisning av hög-
värdig jordbruksmark bör tas fram.
Skogar är av stor betydelse för besöksnäringen 

ska beaktas särskilt vid planering och olika typer 
av exploatering, t ex området norr om Tisaren och 
Skogaholm, klustret av värdefulla naturskogar och 
reservat i Haddebo kronopark samt Dovra sjöar. 

Kommunen ska verka för att ett såväl ekonomiskt 
som ekologiskt hållbart jord- och skogsbruk kan 
fortsätta utvecklas inom kommunen.

Kommunen tar tydligt ställning mot skifferbrytning 
i kommunen.

Påtagliga eller andra noterbara 
konsekvenser 
Utvidgning av verksamhetsområden väster om 
Ulvsäter kommer i konfl ikt med befi ntlig bostads-
bebyggelse och ska därför begränsas till smärre 
kompletteringar av befi ntliga verksamheter.

Utvecklingsmöjligheterna för järnvägs- och ban-
gårdsområdet, inklusive tillhörande verksamheter, 
begränsar möjligheterna att utveckla bostäder 
stora delar av Hallsbergs tätort.

Närhet till Örebro och Mariebergs köpcenter 
påverkar starkt köpmönster och handelns utveck-
lingsmöjligheter i Hallsbergs kommun. Möjligheter-
na att påverka detta är begränsade.

En inriktning för att minska övergödningsproble-
matiken i sjöar och vatttendrag kan i vissa lägen 
ställa krav på särskilda åtgärder för verksamhets-
utövaren.

Ställningstagandet att se positivt på ny verksam-
hetsetableringar i hela Hallsbergs kommun kan 
uppfattas som en avsaknad av prioritering vilket 
utifrån dagens synsätt kan anses ge oönskad 
påverkan vad gäller klimat- och miljöfaktorer. I 
praktiken kommer dock i princip undantagslöst ra-
tionella avvägningar från verksamhetsutövare att 
leda till fullt acceptabla lokaliseringar utifrån dessa 
aspekter. Därtill fi nns en rad verksamheter som 
endast kan bedrivas utanför tätorter eller i direkt 
perifera lägen.
Ställningstagandet är en förutsättningar för en 
fortsatt levande landsbygd.
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Kommunens förvaltningar fi nns till stor del samlade 
i kommunhuset i Hallsberg. Eftersom Hallsberg är 
centralort i kommunen fi nns här huvuddelen av den 
offentliga service som erbjuds. Det gäller tandläkare, 
apotek, polis, bibliotek och vårdcentral. Ett visst mått av 
offentlig service fi nns även spritt bland övriga tätorter, 
till exempel fi nns Sveriges äldsta privata vårdcentral i 
Pålsboda. Örebro (25 km från Hallsberg) erbjuder ett 
mycket stort utbud av mer specialiserad offentlig service.

Den stora fl yktingström som uppstod under hösten 2015 
pågår, vilket gör det svårt att bedöma vilket behov av t ex 
skollokaler som kommer behövas, samt om detta är ett 
mer tillfälligt behov eller om det kommer vara bestående. 
Bedömningar i detta dokument görs på tidigare tillgäng-
lig statistik.

8.1  Utveckling inom 
förskola och skola   
Planeringshorisonten för förskoleverksamheten kan av 
naturliga skäl inte sträckas mer än några år. Fram till 
2018 bedöms behovet av förskoleplatser öka i Halls-
berg, vilket ställer krav på etablering av en ny förskola i 
norra delen av tätorten. Historiskt sett brukar nybyggda 
bostadsområden – särskilt småhusområden - attrahera 
infl yttande som har behov av barnomsorg. Det gör att 
ett ökat behov av förskoleplatser kan förväntas uppstå i 
områden där kommunen planlägger för ny bostadsbebyg-
gelse. 

Skolor för årskurs F-6 samt 7-9 fi nns i Hallsberg och 
Pålsboda. I Östansjö, Vretstorp och Sköllersta fi nns sko-
lor för årskurserna F-6. De allra senaste årens födelsetal 
visar att elevantalet i årskurserna F-6 kan öka med upp 
till 100-150 elever till 2020-2021. Det kan ställa krav på 
investeringar för anpassning eller utökning av skolloka-
ler.

Kommunens enda gymnasieskola, Alléskolan (som fyllde 
50 år 2015) drivs i ett kommunalförbund och är en av 
landets större sett till antalet utbildningslinjer. Vissa pro-
gram har riksintag. Skolan är gemensam för Hallsberg, 
Askersund och Laxå kommuner.

I Hallsbergs tätort fi nns även den nyöppnade familjecen-

tralen. Den fyller en funktion som mötesplats för föräld-
rar och erbjuder öppen förskola, mödra- och barnavård-
central samt socialtjänstens familjerelaterade verksamhet.

Strax väster om Sköllersta ligger Kävesta folkhögskola 
som grundades redan på 1870-talet. Kävesta folkhög-
skola ägs och drivs av Region Örebro län. Skolan har en 
kulturprofi l, där det förutom Allmän linje fi nns linjer för 
Dans, Konst och formgivning samt Musik. Till utbild-
ningarna inom kulturprofi len kommer sökande från hela 
landet.

8.2  Utveckling inom vård 
och omsorg
Boende för äldre fi nns i Hallsberg samt i Vretstorp och 
Pålsboda.

Enligt befolkningsprognos för Hallsberg kommun 2014 
till 2030 kommer antalet kommuninvånare 65 år och 
äldre öka med 633 personer, ca 18 %. Det betyder en ge-
nomsnittlig ökning med ca 39 personer/år. Åldersgruppen 
65-79 år förväntas öka med 97 personer, ca 3,8 %. Den 
största ökningen förväntas i åldersgruppen 80 år och äld-
re. En ökning med 536 personer eller ca 61 %. Den mest 
markanta ökningen kommer att ske åren 2023-2024 men 
ökningen kommer att fortsätta hela tiden till 2030. Med 
tanke på att det fram för allt är inom denna åldersgrupp 
som personer behöver kommunens tjänster kommer det 
fi nnas behov av att utöka antalet vård och- omsorgsboen-
den under kommande år. 

En äldreplan håller på att utarbetas som ett underlag för 
planering och prioritering av äldreomsorgen fram till 
2030. Arbetet med äldreplanen har inte kommit så långt 
att mer än antaganden kan göras av behov av framtida 
boendeformer. Det troliga är att ett äldreboende och ett 
gruppboende behövs under de närmaste åren. 

Lämpliga lägen för den här typen av boenden bör utredas 
i god tid och i vissa fall måste planläggning föregå upp-
förandet.

I fokusgrupper som hållits i Hallsbergs kommun har 
deltagande seniorer uttryck önskemål om att kommunen 
ska underlätta för de äldre att ta ansvar för deras egna 

KAP 8 OFFENTLIG SERVICE
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Offentlig service

För beskrivning av funktionerna i 
respektive tätorterna se även kap 13.
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hälsofrämjande insatser. Stödet skulle kunna t ex vara 
att promenadstråk är upplysta, parkbänkar inom lagom 
avstånd för att kunna vila, att det fi nns öppna mötesplat-
ser för äldre. Dessutom att kunna få hjälp med enklare 
IT-frågor som hjälp att installera appar i telefonerna som 
kan beskriva hälsoläge, behov av att röra sig etc. 

Behov av att utveckla e-tjänster så att de äldre till exem-
pel kan söka insatser via nätet kommer att vara ett faktum 
inom snar framtid.

8.2.1  Service till äldre
Framtidens äldre kommer också att ha nya krav, behov 
och förväntningar på äldreomsorgens insatser vilket gör 
att man behöver se över behov av förnyelse för alla våra 
boendeformer så att de anpassas efter de äldres behov. 
Kommunen behöver dessutom i en snar framtid ett nytt
särskilt boende. Nya bostäder, till exempel ”bra bostäder 
för äldre”, som underlättar kvarboende skulle vara ett bra 
komplement till särskilt boende. Dessa bostäder skulle 
från början byggas handikappanpassade, med tillgång till 
gemensamhetslokaler och välfärdsteknologi. 

Digitaliseringen av larmen inom hemtjänstens område 
är en stor och relativt nära förestående förändring som 
kommer att ske och som också kommer att kunna lägga 
grunden för annan välfärdsteknologi som kan användas 
i hemmen. Sådana tjänster kan vara nattillsyn via webb-
kamera, rörelsesensorer, bildtelefoni och elektronisk 
brevlåda i TV:n.

Utbyggandet av digitala tjänster kan komma att ställa 
krav på utbyggnad av fi ber- stadsnät. 

En äldreomsorgsplan håller just nu på att tas fram.

8.2.1  Service till personer med funk-
tionshinder
Bedömningen är att det kommer att fi nnas behov av 
ytterligare LSS-boende eftersom det fi nns personer som 
har beslut om andra insatser inom LSS-området och som 
fortfarande bor hemma. Eftersom det är många äldre i 
befi ntliga boenden är det svårt att bedöma om och i så 
fall och när i tiden fl er boendeplatser behövs. Om ett nytt 
gruppboende ska byggas bör det med fördel vara beläget 
i Hallsberg.

Det fi nns även personer som har boendestöd via boende-
stödjare. Dessa personer bor spridda i kommunen varför det 
behöver utredas om dessa bostäder kan fi nnas mer samlade 
i kommunen för att kunna effektivisera stödet. För personer 
som har behov av mer avancerad vård köper kommunen 
externa platser. 
I kommunal regi fi nns tre dagliga verksamheter enligt 
LSS samt två verksamheter i samverkan med Stiftelsen 
Activa. Kommunen har också sysselsättning enligt SoL 
för personer inom socialpsykiatrin.
Då de dagliga verksamheterna i dagsläget är fullbelagda 
kan det komma att behövas en utbyggnad av denna verk-
samhet inom en relativt snar framtid.

8.2.3  Servicestöd och övriga vård-
tjänster
Inom vården fi nns två vårdcentraler en i Hallsberg och 
en vårdcentral på entreprenad i Pålsboda. Dessutom fi nns 
en mindre distriktssköterskemottagning i Vretstorp. På 
Hallsbergs vårdcentral fi nns folktandvård och en psyki-
atrisk mottagning. För övrig offentlig vård är invånarna 
hänvisade till Örebro där det å andra sidan fi nns ett 
mycket brett och kvalifi cerat utbud av vårdtjänster främst 
vid Universitetssjukhuset. Apotek fi nns i Hallsberg och 
Pålsboda. 

Mottagningsteamet i Sydnärke är öppet för personer 
mellan 16-65 år och som behöver stöd för att klara egen 
försörjning, samt är långtidsarbetslös och/eller långtids-
sjukskriven.
Mottagningsteamet i Sydnärke ”En dörr in”, är en sluss 
till samhällets samlade resurser och insatser. De som 
samverkar i mottagningsteamet är Försäkringskassan, Ar-
betsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund.

8.3  Utveckling inom kultur
Hallsbergs kommun har ett rikt kulturliv, som utgör ett 
bra lokalt komplement till kulturlivet i Örebro. Halls-
bergs kommun driver även en kommunal konsthall och 
kulturskolan har aktiviteter med utbud för unga. Offentlig 
konst fi nns utplacerad och i Hallsbergs tätort fi nns bland 
annat en kulturslinga utlagd bland sevärda verk. 

I kommunen fi nns kulturföreningar och vissa kommer-
siella aktörer (restauranter) som erbjuder enstaka eller 
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regelbundna kulturevenemang. Här bör nämnas Halls-
bergs Jazz & Bluesklubb som i 25 år ordnat regelbundna 
evenemang.

Bland enskilda aktiviteter bör nämnas vår- och höstmark-
naderna i Hallsberg och Pålsbodamarken.

I Pålsboda fi nns det så kallade Folkvagnsmuseet som har 
ett mycket stor upptagningsområde för besökare.

I Hallsbergs centrum fi nns kommunens största bibliotek, 
men fi lialer fi nns, i huvudsak i skolorna, i de övriga tätor-
terna i kommunen. Biblioteken erbjuder också ett varierat 
utbud av föreläsningar, författarbesök, utställningar och 
barnteater.

Kulturskolan har ett brett utbud av aktiviteter och under 
2016 fl yttar man in i nya Ungdomens hus (f d brandsta-
tionen) i Hallsberg.

Behovet av lokaler och andra anläggningar för fritid 
och kultur växer i takt med befolkningsutvecklingen 
och nya målgruppers behov. Här gäller även att kunna 
behålla viktiga befi ntliga lokaler när andra huvudmän än 
kommunen vill eller måste avyttra dessa.  Se även kap 9 
Fritid, rekreation och friluftsliv.

Kommunens ställningstagande
Kommunen bör ha planberedskap för att möta 
behov av nya eller utbyggda förskolor, främst i 
Hallsberg men även i övriga större tätorter. Viss 
planberedskap bör även fi nnas för att utveckla 
befi ntliga skolor i kommunen, inklusive gymnasie-
skolan Alléskolan.

Kommunen bör ha planberedskap för att möta be-
hov av särskilda boenden, främst gruppboenden 
och vårdboenden.

Kommunen ska verka för att byggande av alter-
nativa äldreboenden (individuellt boende med 
viss service) både i kommunal och privat regi ska 
kunna ske.

Kommunen är positiv till att använda boendefor-
mer där kommunen har ett direkt eget ansvar, t ex 
gruppboenden, som hävstång för att åstadkomma 

ordinarie bostadslägenheter i de delar av kommu-
nen där det inte fi nns marknadsmässiga förutsätt-
ningar att åstadkomma detta som självständiga 
projekt.

Påtagliga eller andra noterbara 
konsekvenser 
Den ökande andelen äldre i befolkningen förvän-
tas öka behovet av vård- och omsorgsplatser i 
kommunen.
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Goda rekreationsmöjligheter och en meningsfull fritids-
sysselsättning är viktiga för människans välbefi nnande. 
Genom att ge förutsättningar för detta inom kommunen 
kan man öka invånarnas livskvalitet, hälsa och underlätta 
för dem att lösa sitt livspussel. Möjligheten till en aktiv 
fritid på bostadsorten anses därför vara ett konkurrens-
medel för att vinna infl yttande till kommunen.

Inom Hallsbergs kommun fi nns goda möjligheter till en 
aktiv fritid. Förenings- och idrottslivet är rikt utvecklat. 
Kommunen är vidsträckt och erbjuder naturvärden av 
mycket hög kvalitet och med god spridning. Närheten 
till naturen är också något som präglar alla kommunens 
tätorter och tillgången på grönstruktur kan betraktas som 
god för kommunens alla invånare.

9.1  Föreningsliv
Inom Hallsbergs kommun fi nns ett aktivt föreningsliv. I 
kommunens register fi nns 120 föreningar noterade. Av 
dem är 35 idrottsföreningar och ett femtiotal kulturfören-
ingar av olika slag. Vid sidan av föreningslivet fi nns fl era 
studieförbund representerade.
Kommunen har en viktig roll med att tillhandahålla sam-
lingslokaler för föreningar eftersom många föreningar 
inte har möjlighet att ordna egna lokaler. Ambitionen är 
att det ska fi nnas möjlighet att hyra kommunala lokaler 
i de sex största tätorterna. Skolorna är vanligen det bästa 
och kostnadseffektivaste alternativet men även dagcen-
traler används fl itigt för mötesverksamhet. 
Varje år ordnas en företags- och föreningsmässa i Syd-
närkehallen (ishallen).

I Östansjö fi nns ett helt nybyggt Folkets hus och i Vrets-
torp och Pålsboda fi nns såväl Folkets hus som Folkets 
park.
I Sköllersta och Hjortkvarn fi nns motsvarande möteslo-
kaler i privat regi.
Ungdomsföreningar kan få bidrag för egna lokaler. Det 
fi nns behov av att regelbundet och brett titta på det totala 
lokalbehovet.

9.2  Fritidsgårdar
Det fi nns sex fritidsgårdar i kommunen. Två i Hallsberg 
samt en vardera i de övriga stora tärorterna. Vissa av 
fritidsgårdarna drivs tillsammans med lokala föreningar.

Här kan man hitta på en massa olika aktiviteter, exempel-
vis spela biljard, pingis, tevespel, fi ka, surfa och hänga 
med kompisarna. Ofta arrangerar fritidsgårdarna också 
olika aktiviteter och utfl ykter.
Nya Ungdomens hus (f d brandstationen) i Hallsberg är 
infl yttningsklart 2016 och då fl yttar Kulturskolan dit där 
det dessutom kommer att fi nnas en fritidsgård.

9.3  Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningarna är viktiga att vårda och utveckla. 
De ger grunden för idrottsföreningarna att verka och er-
bjuder både motion och upplevelser för olika åldrar. Inom 
Hallsbergs kommun fi nns tio fotbollsplaner spridda bland 
tätorterna. Idrottsplatsen vid Alléskolan är försedd med 
konstgräs. Vid Alléskolan fi nns ett större idrottsområde 
med bland annat Alléhallen med tillhörande inomhus-/
äventyrsbad och Sydnärkehallen (ishallen). I anslutning 
till Alléskolans idrottsområde fi nns även kommunens dri-
ving range. I Lindhult utanför Östansjö fi nns Hallsbergs 
ridklubb. Vid Tomta i Hallsberg ligger en bågskyttebana 
som anses vara en av Sveriges fi naste.

Bland enskilda större idrottsevenemang kan nämnas 
Järnvägscupen (handboll), Transtenscupen (fotboll) och 
Lithellscupen (fotboll).

Just utanför kommunens gränser, i Sannahed i Kumla 
kommun, ligger nationellt kända Sydnärke motorstadion 
och ICA Maxi arena (speedway).

Inom kommunen fi nns även goda möjligheter till spon-
tana aktiviteter och enskilt idrottsutövande. På norr, vid 
Norrgårdsgatan i Hallsberg, ligger en av landets största 
spontanidrottsplatser med aktiviteter för alla åldrar. Här 
fi nns gröna kuperade gräsmattor, grillplatser, plaskdam-
mar, amfi teater, konstgräsplan, boulebana, beachvol-
leyplan, skate- och inlinespark och frisbeegolf, d v s allt 
möjligt som lockar till aktivitet, rörelse och samvaro. 

Varje större tätort har elljusspår; Hallsberg, Pålsboda, 
Östansjö, Sköllersta, Vretstorp och Hjortkvarn. Ett 10-tal 
skidspårsslingor ordnas varje vinter i samarbete med de 
lokala föreningarna.

KAP 9 FRITID, REKREATION 
OCH FRILUFTSLIV
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Fritid, rekreation och friluftsliv

För viss beskrivning av funktionerna i 
respektive tätort, se även kap 13.
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Det är viktigt att kunna behålla och vid behov utveckla 
befi ntliga idrottsanläggningar. Ju större spridning på an-
läggningarna rent geografi skt desto mindre resor behövs 
för att man ska kunna utöva sin sport. Detta är särskilt 
viktigt när det gäller yngre personer som har begränsa-
de möjligheter att ta sig mellan orterna. Ju fl er personer 
som utnyttjar en anläggning och ju större åldersmässig 
spridning det är bland utövarna desto viktigare är den. De 
ideella insatserna för drift och underhåll har stor betydel-
se för den fortsatta verksamheten.

9.4  Badmöjligheter  
Hallsbergs kommun har många sjöar och möjligheterna 
till spontant friluftsbadande är stora. Sammanlagt fi nns 
tio iordningställda badplatser. Flera av dem är försedda 
med kiosker och omklädningshytter.
De fem allmänna badplatserna som drivs av Hallsbergs 
kommun fi nns vid Tisaren, Sottern, Bäcksjön, Galla-
bergssjön och Tripphultssjön. Dessa håller generellt god 
badvattenkvalité. Förutom dessa fi nns ytterligare fem 
större badplatser som kommunen inte ansvarar för, i Av-
ren – Djursnäs, Glottrasjön, Hultsjön, Björnhammarsjön 
och Hällebosjön.
Badplatserna ska generellt tillåtas utvecklas och beaktas 
vid planering, byggande och andra åtgärder.
Alléhallen vid Alléskolan erbjuder motions- och även-
tyrsbad inomhus året om.

9.5  Friluftsområden 
och leder
Hallsbergs kommun är rikt på vacker natur. Här fi nns 
många naturreservat, och fl era av dem kombinerar höga 
biologiska värden med goda kvaliteter för besökare. Ing-
en av de nationella vandringslederna genomkorsar Halls-
bergs kommun, men nätet av utpekade natur- eller ströv-
marker kombinerat med enskilda och allmänna vägar och 
stigar gör att förutsättningarna för vandring, cykling och 
naturupplevelser i kommunen är mycket goda. 

Tillgången till närbelägna och attraktiva områden för 
friluftsliv kan påverkas av hur skogsnäringen bedrivs. Ett 
sätt att säkra utveckling av och tillgång till goda marker 
för friluftslivet är att utpeka reservat. Ett annat sätt är 
att till exempel genom kommunalt markägande påverka 
skogsbruket i området till att ske på friluftslivets villkor.
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foto: Bosse Björk

Från förkastningsbranten och söderut från Hallsbergs 
tätort ligger det 40 km² stora området Tisarmarka, som 
innefattar fl era sjöar och erbjuder elljusspår, skjutan-
läggning, camping, stugby, fritidshusområden och en rad 
leder. Söder om Östansjö ligger Lindhults- och Tripp-
hultsområdet som omfattar 8 km² och erbjuder badplats, 
ridanläggning och en utfl yktsgård för kommunens skolor. 
Den omgivande skogen utgörs av fl ack, välvuxen skog 
på torr mark vilket gör att området erbjuder ett vidsträckt 
nät av lätta vandringsspår och leder, som hänger samman 
med friluftsområdena vid Åsbro, söder om kommun-
gränsen. Dovra Sjöar (mellan Östansjö och Vretstorp) 
eller Skåle klint (Tisarens östliga strand) erbjuder spän-
nande och upplevelserik natur, men längs mer krävande 
vandringsleder. 

9.6  Naturbesöksmål för tu-
rism och fritidsaktiviteter
Turism är dels en fritidssysselsättning men även en bety-
delsefull del av besöksnäringen. 
Vid Tisarens norra strand ligger Tisarstrands camping vil-
ket i detta sammanhang är ett givet besöksmål. Camping-
en har hög servicenivå med bl a butik och servering och 
här fi nns även en av kommunens mest besökta badplatser.
Bland de naturanknutna besöksmålen kan nämnas Skåle 
klint med vidsträckt utsikt över sjön Tisaren och Dovras-
jödalen med branta bergväggar och omfattande barrsko-
gar. Här fi nns också Lindhult, en rofylld liten oas mitt ute 
i skogen och Herrfallsäng med nära 300 kända arter av 
kärlväxter.
Vissa skogar är av stor betydelse för såväl kommunin-
vånare som besöksnäringen. Här bör särskilt nämnas 
området norr om Tisaren och Skogaholm, klustret av 
värdefulla naturskogar och reservat i Haddebo kronopark 
(exempelvis naturreservatet Hjärtasjöns skärgård och 
naturstig Hjärta) samt Dovra sjöar. 
Jakt och fi ske är betydande fritidssysselsättningar och 
även besöksnäringar som har goda förutsättningar i 
Hallsbergs kommun. Hallsbergs sportfi skeklubb bidrar 
till intresset. 
Möjlighet till fi ske med fi skekort, fi nns i fl era av kommu-
nens sjöar. Tisaren är utpekat som ett regionalt värdefullt 
vatten för fi ske. Här fi nns bl a arterna nissöga, abborre, 
gädda och gös och ett omfattande fritidsfi ske bedrivs. Av-
ern är regionalt värdefullt vatten för fi sk och fi ske. Även 
Hjärtasjön ingår i ett fi skevårdsområde. 
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I två av kommunens sjöar, Tripphultssjön och Galla-
bergssjön, får spöfi ske ske utan fi skekort.

9.7  Grönstruktur och 
närrekreation
Grönstrukturen är det nätverk av områden som till-
sammans med bebyggelse- och infrastruktur bygger ett 
samhälle. Den omfattar i princip alla markområden där 
växtlighet är möjlig, till exempel skog, parker, naturmark, 
gräsytor, alléer och betesmarker. Det betyder att all mark 
som inte är bebyggd eller hårdgjord i någon mån ingår 
i grönstrukturen. Den tätortsnära grönstrukturen bidrar 
med fl era ekosystemtjänster. Det kan gälla rening och 
fördröjning av dagvatten, dämpning av buller, utjämning 
av lokalklimat, rening av luft eller förhindrande av läc-
kage av näringsämnen. Den bidrar också till människors 
hälsa och välbefi nnande genom att erbjuda platser för 
vila, lek, motion och mycket annat. En medveten plane-
ring och säkerställande av grönstrukturen kräver att både 
gröna områden och deras inbördes kopplingar hanteras 
väl, och gynnar både naturen och människorna.

Tätorterna i Hallsbergs kommun är alla förhållandevis 
små och erbjuder sina invånare en generellt god tillgång 
till tätortsnära grönstruktur. Särskilt värdefulla områden 
kring Hallsbergs tätort är exempelvis förkastningsbran-
ten söder om Samsala, den gröna kilen från Nytorget 
och västerut via Hässleberg samt Ekoparken söder om 
stadskärnan. Alla tre är goda exempel på tätortsnära grön-
områden som har stor betydelse för både fl ora, fauna och 
människor.

Andra viktiga tätortsnära grönområden i Hallsbergs 
kommun är förkastningsbranten söder om Vretstorp och 
Östansjö, Bäcksjön i Östansjö, området norr om Sköller-
sta (där motionsspåret och Sköllersta Prästäng ingår) och 
naturområdena norr om Pålsboda respektive Hjortkvarn.
För områden i de sex största tätorterna, se kap 13.

Kommunens ställningstagande
Kommunen bör verka för att skapa goda möjlighe-
ter till rekreation och en meningsfull fritid i närhet 
till invånarna.

Kommunen bör verka för god tillgänglighet vid 
närbesöksmål och rekreationsområden.

Kommunen bör bevaka marktillgången inom kom-
munen för utveckling och nyetablering av fritidsan-
läggningar/fritidsområden. 

Kommunen bör verka för att behålla befi ntliga 
samlingslokaler samt är positiv till att nya kan 
tillkomma om behov föreligger. 

Kommunen bör upprätta en grönstrukturplan där 
grönytor/grönområden i Hallsbergs tätort värderas 
så att rätt ytor behålls och kan skötas med rätt 
inriktning.

Kommunen ska arbeta för att värdefulla tätortsnä-
ra rekrationsmiljöer bevaras och tillgängliggörs. 

Kommunen bör i sin planering alltid tillgodose att 
områden för friluftsliv och rekreation avsätts eller 
där sådana fi nns beakta att erforderliga arealer 
kan behållas.

Påtagliga eller andra noterbara 
konsekvenser 
Att bevara och utveckla områden för friluftsliv och 
rekreation både runt tätorterna och i samman-
hängande skogsområden skapar förutsättningar 
för att de sociala, kulturella och biologiska vär-
dena stärks. Detta bidrar till ökad folkhälsa och 
därmed en god livskvalitet.

Bevarande av sammanhängande grönstråk i tät-
orterna innebär att vissa för bostäder eller andra 
etableringar intressanta ytor inte är exploaterbara. 
För att göra väl underbygda värderingar bör därför 
en grönstrukturplan tas fram.
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Hallsberg som tätort och kommun idag är en produkt av 
järnvägens framväxt i Sverige från mitten av 1800-talet 
och framåt. Ett fl ertal orter i Sverige har samma kulturel-
la bakgrund men Hallsberg har en särställning även bland 
Sveriges ”stationssamhällen”. Både kulturellt som funk-
tionellt är kommunen unik som kommunikations- och 
logistisk knutpunkt, främst inom järnvägstrafi k men även 
som viktig del i Örebroregionens funktion som betydel-
sefullt nav för vägtrafi k i landet.

Hallsbergs kommun har exceptionellt goda kommunika-
tioner med andra regioner. Främst genom att Hallsberg 
är en av landets viktigaste knutpunkter för järnvägstrafi k 
för såväl person- som godstransporter. Västra stamba-
nan - den idag viktigaste pulsådern mellan Stockholm 
och Göteborg - korsas i Hallsberg av Godsstråket genom 
Bergslagen med direkt trafi k vidare till kontinenten. 
En liknande korsning sker mellan Europavägarna E18 
och E20 i Örebro kommun ca 10 km norr om kommun-
gränsen. Dessutom strålar riksvägarna 50, 51 och 52 ut 
från Europavägarna genom kommunen i fl era väder-
streck. Mitt i länet ligger Örebro fl ygplats på bekvämt 
avstånd med bil och buss från samtliga orter i Hallsbergs 
kommun. 

Ansvar för vägar, järnvägar och fl ygplatser är fördelat 
på fl era nivåer. Kommunen har därför inte rådighet över 
åtgärder som rör fl era av kommunikationssystemen, dä-
remot ett ansvar för att dess funktioner kan behållas och 
utvecklas. 
Järnväg, europavägar och riksvägar är odelat statens 
ansvar genom Trafi kverket, som fattar beslut om skötsel, 
underhåll och ombyggnader etc. 
För det regionala vägnätet, fördelas resurserna för 
utveckling, och om- och utbyggnad av Region Örebro 
län genom en Länstransportplan, men Trafi kverket är 
fortfarande ansvarigt för drift och underhåll. 
För gator i Hallsberg och större tätorter är kommunen 
huvudman och ansvarig för drift, underhåll och ombygg-
nader. 
Flertalet av vägarna på landsbygden och vägnät i mindre 
tätorter sköts vanligen av samfällighetsföreningar, som 
ansvarar för drift och underhåll med stöd av statliga och 
kommunala driftbidrag. Härutöver fi nns enskilda vägar 
som är privata och som helt sköts av mark- och fastig-
hetsägare.

10.1  Spårtrafi k  
Samtliga järnvägssträckningar såväl som person- och 
rangerbangård är riksintressen för kommunikation, se 
kap 12.

Längs järnväg gäller generellt en byggnadsfri zon på 
30 meter från spårmitt på närmaste spår. Detta för att 
underlätta räddningsinsatser vid olyckor samt att möj-
liggöra utveckling av en spåranläggning. Funktioner där 
människor endast tillfälligt vistas, till exempel parkering, 
garage och förråd kan om det bedöms lämpligt förläggas 
närmasre än 30 meter. I komplicerade fall kan en riskana-
lys behöva göras.

10.1.1  Stambanor
Hallsberg är en betydelsefull knutpunkt för interregional 
järnvägstrafi k och genomkorsas av bland annat Västra 
Stambanan, Godsstråket genom Bergslagen med viktiga 
anslutningar till Mälarbanan/Svealandsbanan och Värm-
landsbanan. 

Västra stambanan är idag pulsådern för gods- och per-
sontrafi k mellan Stockholm och Göteborg. Nya sträck-
ningar av höghastighetsbanor, varav den s k Ostlänken 
via Jönköping redan är beslutad, fi nns med i planerna 
för framtiden som kommer att påverka såväl gods- som 
persontrafi ken på Västra stambanan, dock inte inom den 
närmast 10-årsperioden. För att öka kapaciteten på den 
hårt trafi kerade bandelen Hallsberg-Laxå fi nns långt 
framskridna planer på ett tredje spår. Detta skulle förbätt-
ra för såväl person- som godstrafi k och dessutom möjlig-
göra tågstopp i Vretstorp och Östansjö.
 
Godsstråket Bergslagen som leder merparten av allt 
gods från norra Sverige ner mot kontinenten, kommer i 
etapper att byggas ut till dubbelspårsbana hela sträckan 
mellan Hallsberg och Mjölby (se karta med etappvis 
utbyggnad nästa uppslag). Detta kommer att öka kapaci-
teten väsentligt för den nationella godstrafi ken och även 
utökad daglig persontrafi k till Östergötland och koppling 
till städer och resmål som Motala, Mjölby och Linkö-
ping. Anslutningen mot Västra stambanan kommer att få 
ett nytt läge längre västerut, närmare Östansjö än idag. 
Den gamla bansträckningen i Hallsbergs och norra As-
kersunds kommunerer kommer rivas vilket öppnar vissa 
nya möjligheter för annan markanvändning i detta läge.

KAP 10  KOMMUNIKATIONER 
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Den ökade bankapaciteten öppnar även för möjligheten 
att ta bort det s k Långängsspåret genom Hallsbergs 
tätort (se under punkt 13.1.5) vilket också öppnar för ny 
markanvändning.
Trafi ken på anslutande banor i Mälardalen bedöms öka 
väsentligt i framtiden, vilket också kommer att påverka 
funktionerna i Hallsbergs kommun för gods- och person-
trafi k.

Värmlandsbanan är belägen utanför kommunen men 
påverkar infrastrukturen  i Hallsberg. Denna bansträck-
ning är idag under hårt tryck med bristande kapacitet för 
både gods- och persontrafi k mot Värmland och Norge. I 
gällande NTP fi nns ett antal kapacitetshöjande åtgärder i 
form av mötesstationer och förbigångsspår. Värmlands-
banans grundläggande funktion som enkelspårsbana med 
begränsad kapacitet kommer bestå under överskådlig tid. 
I nuvarande planer fi nns inga systemförande åtgärder 
inlagda som exempelvis ytterligare spår Hallsberg-Laxå 
eller förbättrad anslutningar mellan Västra Stambanan 
och Värmlandsbanan. 

Utredningar och planering för en framtida gen och snabb 
sträckning av ny järnväg Oslo-Stockholm, ofta benämnd 
Nobelbanan, har under senare år tagit stora steg framåt 
och kommer att tydliggöras av Trafi kverket genom en 
Åtgärdsvalstudie (ÅVS) som inleds under 2016. Även 
andra regionala och lokala initiativ pågår för att utveckla 
och påskynda förankring och planering av en ny framtida 
sträckning som komplettering till de befi ntliga stamba-
norna i stråket Oslo-Stockholm. Något fastlagt läge fi nns 
därför inte men under förutsättningen att Örebro som ett 
viktigt befolkningscentra och kommunikationsnod ska 
ligga utmed en sådan sträckning är det inte sannolikt att 
den även passerar Hallsberg. 
I ett pågående utredningsarbete, som genomförs i sam-
arbetet mellan de fem kommunerna Örebro, Lekeberg, 
Karlskoga, Degerfors och Hallsberg, fi nns klara indi-
kationer på att godstrafi k på sikt inte kan gå via Örebro 
Central utan att en kompletterande sträckning måste 
skapas. Under sådana förutsättningar kan möjligheten 
öppnas att detta godsstråk inte bara byggs för att runda 
centrala Örebro, utan kan fortsätta söderut längs med 
E20 och ansluta till Västra stambanan väster om Halls-
berg, vid samma punkt där det nya läget för Godsstråket 
genom Bergslagen kommer ansluta. En sådan dragning 
skulle bli ett komplement till befi ntlig bana och öka kapa-
citeten mellan Örebro och Hallsberg, likväl som genom 

Hallsbergs tätort. Det är kommunens avsikt att hålla 
möjligheten öppen för en sådan ny godsstråkssträckning. 
I skrivande stund pågår en kompletterande utredning för 
att klarlägga om en sådan sträckning söderut från Örebro 
är möjlig.

10.1.2  Personbangård och stations-
område
Hallsbergs personbangård är ett riksintresse. Personban-
gården är viktig för resandebyte vid både internationell/
nationell och regional/lokal trafi k. Stationsområdet och 

Figuren visar etapperna för utbyggnaden av dubbelspår Hallsberg 
Degerön. Endast sträcka 1 genom Hallsberg samt norra delen av 
sträcka 2 Hallsberg-Stenkumla ligger i Hallsbergs kommun.
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personbangården är ombyggd till att passa in i de tra-
fi keringskoncept med allt längre persontåg som i stor 
utsträckning ersatt de gamla lokdragna kortare tågen från 
förr. Rulltrappor och planfria anslutningar utformade för 
rörelsehämmade personer är standard kombinerade med 
kommunala gång-cykelvägar på bro över bangårdsom-
rådet. Under det senaste året har SJ:s resekontor som 
tidigare funnits på Hallsbergs station stängts och resenä-
rerna från Hallsbergs station får lita till biljettautomater 
eller biljettbeställning per internet.
I anslutning till personbangården fi nns det en pendlar-
parkering och bra möjligheter för cykelparkering, vilket 
underlättar pendling med tåg. Såväl bangård som sta-
tionsområde ska ha utrymme att utvecklas. Behov av 
utökad pendlarparkering fi nns.
Ett genomgående spår kommer att byggas genom per-
sonbangården för att möjliggöra för godstrafi k att passera 
genom stationsområdet och minska störningar mellan 
gods- och persontrafi k. Ett viktigt projekt för utveckling 
av Hallsbergs tätort är en framtida vägviadukt över järn-
vägsspåren och personbangården vid Brunnskullen i östra 
delen av tätorten. Hallbergs tätort har endast en planskild 
korsning med god kapacitet, vilket delar tätorten med 

barriäreffekter i såväl nordsydlig som östvästlig riktning.

10.1.3  Rangerbangård 
Hallsbergs gods- och rangerbangård har stor strategisk 
nationell betydelse som Nordens största växlings- och 
tågbildningspunkt för godstransporter och är ett rik-
sintresse. Här passerar och växlas merparten av alla 
järnvägstransporter in eller ut ur landet och fördelas ut 
till Sveriges olika delar via det svenska stambanenätet. 
Rangerbangården kan hantera mer än 500 000 vagnar 
per år och räknas som norra Europas största. Ett stort 
antal rikstäckande företag i inom logistikbranschen, 
distribution och storlagerhantering har valt att lokalisera 
sig i bangårdens närhet eller i omgivande kommuner till 
Hallsberg, främst i Örebro kommun. 
Rangerbangården med tillhörande funktioner och anslut-
ningar ska ha utrymme att utvecklas över lång tid. 

10.1.3  Hallsbergsterminalen  med 
logistik och verkstadsscentrum
Hallsbergsterminalen är en av Sveriges största och 
viktigaste kombiterminaler. På terminalområdet fi nns tre 
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fullängdsspår samt en terminalbyggnad. Terminalen är 
sedan ett par år i privat ägo efter att tidigare varit i delat 
ägande mellan Hallsbergs kommun och Transportföreta-
get Green Cargo. Terminalen har nyligen byggts om för 
att kunna trafi keras med elektriska lok, från att tidigare 
endast kunnat trafi keras med dieseldrivna enheter. 
I anslutning till terminalen fi nns idag ett ”logistikcen-
trum” respektive ”verkstadscentrum”. Området är under 
ständig utveckling. De senast detaljplanelagda ytorna 
slutar vid eller mycket nära gränsen mot Kumla kom-
mun. Hallsbergs och Kumla kommuner samt Region 
Örebro läns behöver fortsatt driva nära samarbete för 
att tillsammans kunna bemöta etableringsfrågorna inom 
logistikområdet i såväl kommunerna som hela regionen 
på bästa sätt. 
Placeringen av Post Nords postsorteringsterminal intill 
Västra stambanan i Hallsberg är ett exempel på ortens 
logistiska fördelar. Anläggningen gör det möjligt att 
transportera en stor del av postvolymerna med tåg istället 
för fl yg- och vägtransport vilket är en stor fördel ur 
miljösynpunkt. Tillsammans med ytterligare en terminal i 
Rosersberg norr om Stockholm utgör terminalen i Halls-
berg de viktigaste sorterings- och distributionsenheterna i 
Post Nords distributionssystem för brev i hela landet.

Hallsbergsterminalen med tillhörande funktioner och 
anslutningar ska ha utrymme att utvecklas över lång tid.

10.1.4  Torrhamn och tullservice
En torrhamn är en intermodal terminal belägen i inlandet 
som är sammanknuten med fast järnvägsförbindelse med 
en hamn för internationell/global sjöfart. Förutom direkt 
transport av färdiglastat containergods kan även andra 
tjänster som lagring av gods och containers, reparationer 
och tjänster erbjudas. Hallsbergs torrhamn har sedan 
etableringen 2006 utvecklats till en av Sveriges viktigaste 
partners till Göteborgs hamn och dess Rail-portnätverk i 
hela landet. 
ITS logistikpartner är ett globalt certifi erat företag som 
kan hantera alla förekommande tullfrågor för export/im-
port av varor till företag och kunder i Sverige. I kombina-
tion med torrhamnen där varor kan lastas i container för 
transport ”dörr till dörr” är denna service ett viktigt inslag 
i de transportfunktioner som fi nns i Hallsberg. Samtliga 
steg i den import-/exportkedjan kan hanteras. Företagets 
placering i Hallsberg som logistiskt centrum för järn-
vägstransporter inom och utom landet är noggrant utvald.

10.1.5  Ledningscentral för järnväg 
I Hallsberg fi nns en av åtta ledningscentraler för det 
nationella stambanenätet och all järnvägstrafi k i landet. 
Ansvaret för trafi kledningen är idag regionindelat och 
centralen i Hallsberg svarar för att genomföra detta 
uppdrag inom Hallsbergs bandistrikt. Förslag har fram-
förts via Trafi kverket att ändra såväl regionindelning som 
antal ledningscentraler. Trafi kledningsverksamheten är 
den kvalitetssäkring och säkerhetsbevakning som utgör 
grunden för att alla järnvägstransporter kan genomföras 
med hög effektivitet, redundans och framkomlighet un-
der dygnets alla timmar året om. Framtiden för lednings-
centralen i Hallsberg bedöms vara en viktig strategisk 
fråga för Hallsberg och Örebroregionen som nationell 
knutpunkt och bas för kompetens inom den svenska 
järnvägstrafi ken.  Hallsberg är även en av 6 kommuner i 
landet där nya lokförare utbildas.   

10.1.6  Nationell underhållsdepå för 
tågfordon m m
Sedan ett antal år har kommunen detaljplanerat mark för 
utbyggnad av anläggningar för underhåll och reparation 
av fordon vagnar och ”rullande materiel” i det svenska 
transportsystemet på järnväg. Marknadsutvecklingen 
inom i branschen har gjort att projektet legat i vänteläge 
men genomföranadeprocesserna är nu igång igen.
Markområdet för etableringen och detaljplan för området 
har vunnit laga kraft.

10.2  Vägar
Hallbergs kommun genomkorsas av fl era större nationel-
la vägar samt en europaväg vilket gör att kommunen har 
goda kommunikationer i de fl esta vädersteck. Standarden 
på vägarna mot söder och öster, främst Rv 50 och 51 
är dock låg för att vara riksvägar. Även om E20 mellan 
Stockholm och Göteborg har motorvägsstandard genom 
kommunen så är standarden mycket varierande mot 
Göteborg.
Medan de närliggande kommunerna Örebro, Laxå,  
Askersund och Finspång nås via de nationella vägarna 
är det länsvägar av varierande standard som förbinder 
Hallsberg med grannkommunerna Kumla och Lekeberg.

E20 ingår, förutom att det är ett riksintresse (se kap 12) i 
det av EU utpekade Trans European Transport Network, 
TEN-T, d v s en väg av särskild internationell betydelse.
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Ansvaret för vägar är spritt på fl era huvudmän. För större 
vägar, till exempel E20, riksvägarna 50, 51 och 52 är 
staten genom Trafi kverket ansvarig och fattar beslut om 
vad som ska göras eller inte. För regionala vägar, t ex väg 
629, fördelas resurser av Region Örebro län men Tra-
fi kverket är ansvarig för drift och underhåll. För gator i 
Hallsberg och övriga större tätorter är kommunen huvud-
man och ansvarig för drift, underhåll och ombyggnader. 
De fl esta vägarna på landsbygden, men även i mindre 
orter, har olika samfälligheter (bestående av fastighetsä-
gare som har nyttan av och använder vägen) som hu-
vudmän vilka då ansvarar för drift och underhåll. Många 
samfällda vägar eller motsvarande har dock statliga eller 
kommunala driftbidrag.

För statliga vägar gäller av trafi ksäkerhetsskäl ett gene-
rellt byggnadsfritt avstånd om 12 meter från från väg-
kant. För vissa vägar har länsstyrelsen fattat beslut om 
utökat byggnadsfritt avstånd, upp till 50 meter för E20. 
Inom planlagt område kan den byggnadsfria zonen till-
låtas vara mindre om det befi nns acceptablet utifrån plat-
sens specifi ka förutsättningar och föreslagen funktion. I 
komplicerade fall kan en riskanalys behöva göras.

10.2.1  Europaväg 20
E20 mellan Stockholm och Göteborg är ett riksintresse 
för kommunikation (se kap 12) och i de delar som berör 
Hallsbergs kommun, från strax väster Brändåsen till väs-
ter om Vretstorp, är utbyggd till full motorvägsstandard. 
Inga förändringar av läge eller andra utbyggnader kan 
förväntas inom överskådlig tid. Motorvägen passerar på 
gott avstånd från kommunens tätorter varför påverkan på 
bebyggelsemiljöer och utveckling av dessa bedöms ringa.

10.2.2  Riksväg 50, 51 och 52
Riksvägarna 50, 51 och 52 är ett riksintressen för kom-
munikation (se kap 12).

Riksväg 50
RV 50 binder samman europavägarna E4 och E20 från 
Mjölby till Brändåsen. Den utgör en pulsåder i nordsyd-
lig riktning och benämns i dagligt tal som Bergslagsdi-
agionalen genom att den vidare norrut förbinder Öre-
broregionen med Falun-Borlänge i Dalarna och vidare 
norrut i landet. Den del som berör Hallsbergs kommun 
är mötessäkrad som 1+1 eller 1+2-väg. Någon ytterli-
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gare standardhöjning på denna sträcka är inte att vänta i 
närtid. Däremot kommer sträckan söderut genom bland 
annat Askerunds kommun att färdigställas som mötesfri 
landsväg med hastighetsstandard 100 km/h. 
Det fi nns i princip ingen bebyggelse eller andra funktio-
ner i närheten av vägsträckningen som påverkas av eller 
påverkar vägens funktion.

Riksväg 51
Rv 51 går mellan Norrköping i Östergötland och E20 vid 
Mariebergs handelsområde i Örebro kommun. 
Från Marieberg och ett stycke söderut har vägen byggts 
ut till mötesfri landsväg och ytterligare utbyggnader ska 
genomföras till samma standard under de kommande 
åren.  Den sträcka som ligger inom Hallsbergs kommun 
har förhållandevis låg standard med långa 70-sträckor 
och många 50-sträckor genom tätorter.  
Vid ombyggnad kommer sträckan Kvarntorpskor-
set-Svennevad att ges en helt ny sträckning väster om 
nuvarande väg, bland annat utanför Pålsboda.
Sträckan Svennevad-Finspång kommer under 2016 
att utredas för framtida utbyggnad till målstandard för 
80 km/h. Det är oklart idag om framtida sträckning 
kommer ske genom Svennevad och Hjortkvarn eller 
utanför. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan Sven-
nevad-Finnspång är planerad att genomföras med start 
2016.
Ombyggnad av Rv 51 ingår för närvarande inte i den na-
tionella planen. Utbyggnader fi nansieras genom priorite-
ringar i Länstrafi kplanen (Ltp) inom Region Örebro län.

Nuvarande vägsträckning berör Sköllersta, Pålsboda, 
Svennevad och Hjortkvarn och påverkar hur t ex bostads-
bebyggelse kan förläggas på dessa orter.

Hallsbergs kommun verkar för att ombyggnaden genom-
förs så snart som möjligt och håller föreslagen korridor 
väster om Pålsboda fri från andra intressen. 

Riksväg 52
Rv 52 sträcker sig mellan Nyköping vid E4 i öster och 
E20 strax nordväst om Kumla. Den relativt korta del 
som berör Hallsbergs kommun håller förhållandevis 
låg standard med 90-, 70- och 50-sträckor, ingen del är 
mötessäkrad.  
Rv 52 går omedelbart söder om Sköllersta och påverkar 
i viss mån hur t ex bostadsbebyggelse kan förläggas eller 

att skärmning krävs.
För Rv 52 fi nns en önskan om att vägen skall byggas 
ut till mötesfri landsväg med hastighet 100 km/h på 
sträckan mellan Örsta och Sköllersta, den del av vägen 
inom Kumla kommun som är mest trafi kerad. Region 
Örebro Län har för avsikt att ta fram en vägplan vilken 
beställs tidigast år 2017. Andra delar av Rv 52 som 
Sköllersta-Odensbacken och sträckan Örsta  till anslut-
ningen i väster till E20 fi nns med som utpekade brister 
i gällande NTP/LTP (Nationell transportplan respektive 
Länstansportplan) och kommer att utredas för framtida 
utbyggnad.  

Hallsbergs kommun verkar för att ombyggnaden av Rv 
52 genomförs så snart som möjligt men att RV 51 är 
prioriterad.

10.2.3  Länsvägar
Här redovisas några av de viktigaste länsvägarna i Halls-
bergs kommun: 
Väg  529  Hallsberg-Kumla, via Byrsta och Rv 52. 
Väg 641 Hallsberg-Kumla, via Sannahed och Rv 52.
Väg  529  Hallsberg-Rv 50 (söder om järnvägen och via 
Rv 50 anslutning till E20 vid Brändåsen) och vidare till 
Östansjö och Vretstorp, båda med anslutning till E20.
Väg  627  Hallsberg-Rv 50 (söder om järnvägen, gamla 
Rv 50) med anslutning längre söderut, närmre Åsbro. 
Väg 629 Hallsberg-Rv 50 (norr om järnvägen) med möj-
lig anslutning till E20 vid Brändåsen. Denna vägsträcka 
utgör bl a tillfart till rangerbangården och Hallsbergster-
minalen och är därför ett riksintresse för kommunikation. 
Väg  633  Hallsberg-Rv 51 vid Pålsboda, via Hallsbergs 
kyrka. 
Väg 517 genom Vretstorp (mot Askersund)
Standarden på dessa vägar är varierande men bedöms ge-
nerellt fylla de krav på funktion som kan ställas. Undan-
taget att plankorsningen på länsväg 517 genom Vretstorp 
bör ersättas av en planskildkorsning öster om tätorten. 
Vägarna ingår i det regionala vägnätet som handhas av 
Region Örebro län.

10.2.4  Gatunät i tätorter
Gatunät där kommunen är ansvarig som huvudman fi nns 
i Hallsberg, Sköllersta, Pålsboda, Östansjö, Vretstorp och 
Hjortkvarn, Svennevad och Björnhammaren.
I Pålsboda planeras att ta bort två plankorsningar över 
järnvägen i det lokala gatunätet när riksväg 51 byggs om 
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ras samt att en alternativ planskild passage skapas.

Brunnskulleviadukten och Brunnskulleleden i östra 
delen av Hallsbergs tätort är ett väg-/järnvägsprojekt av 
mycket stor betydelse för centralortens utveckling och 
för tillgängligheten för lastbilstransporter till Hallsbergs 
godsbangård, Hallsbergteminalen och Post Nords brevs-
orteringsteminal. Trafi k i riktning österut tar idag stora 
omvägar för att komma ut på vägnätet i riktning Katrine-
holm och Norrköping/Linköping.
En ÅVS har genomförts tillsammans med Trafi kverket 
för att klargöra behovet av en ny planskild passage av 
järnvägsområdet, inklusive Brunnskulleleden som skulle 
förbinda östra Hallsberg med Samzeliigatan utan att 
köra via Hallsbergs centrum. Flera alternativa lägen för 
passagen av järnvägen är fortfarande uppe för diskussion 
och kan prövas.
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och ges en ny sträckning. Det kommer påverka det lokala 
trafi kfl ödet i Pålsboda. 
På länsväg 517 genom Vretstorp fi nns en plankorsning 
över järnvägen med bommar mitt i samhället, vilken bör 
ersättas av en planskildkorsning strax öster om tätorten. 

Väginfrastrukturen i Hallsbergs tätort är idag mycket 
sårbar eftersom det bara fi nns en funktionell planskild 
passage  - Samzeliiviadukten. Brons fundament står dock 
utsatt till och kan vid en tågurspårning skadas så att bron 
blir obrukbar. I öster fi nns en plankorsning över järnvä-
gen vid Brunskullen/Högtorpsgatan där bommarna är 
nedfällda större delen av dagen. I väster fi nns en fyr-
dubbel viadukt under rangerbangården som dock håller 
mycket låg standard och aldrig kommer vara ett alter-
nativ för daglig trafi k. Närmaste alternativa passage av 
järnvägsområdet är på riksväg 50 väster om Hallsberg.
Det är därför av stor vikt att Samzeliibrons funktion säk-
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Kommunens ambition är att de kommande åren se över 
genomfarter och ett antal gator i huvudnätet för att skapa 
säkrare korsningspunkter för oskyddade trafi kanter.

Ett löpande arbete pågår med att se över hastighetsbe-
gränsning enligt konceptet ”Rätt fart i staden”. 

10.2.5  Övriga vägar
De fl esta vägar på landsbygden är enskilda och ägs, un-
derhålls och sköts av samfällighetsföreningar.  
Kommunen har inget ansvar för enskilda vägar även om 
de i vissa fall kan uppbära kommunala och statliga bidrag 
för skötsel och underhåll. Staten genom Trafi kverket 
beslutar om bidragen.

För enskilda vägar som inte uppbär kommunala eller stat-
liga bidrag avgör ägarna om vägarna ska vara tillgängliga 
för allmän körtrafi k eller inte. Bommar för att begränsa 
trafi ken är därför inte ovanligt på dessa mindre vägar.

10.2.6  Transportvägar för farligt gods
E20, riksvägarna 50, 51 och 52 samt länsvägarna 517, 
529 och 629 är primära transportvägar för farligt gods. 
Övriga länsvägar är sekundära transportvägar. 
Det är viktigt att beakta transporter av farligt gods när ny 
bebyggelse planeras intill transportanläggningar, när ny 
transportinfrastruktur planeras och när markens använd-
ning ska ändras på annat sätt. I kap 4 redogörs närmare 
för hur kommunen ska förhålla sig till detta i samband 
med den fysiska planeringen. Se även under 10.2 för 
byggnadsfritt avstånd längs statliga vägar.

Det fi nns ett förbud mot farliga transporter genom 
Hallsberg och inom ett område som begränsas av RV 
50, E20 och Rv 51. Förbud gäller dock inte transporter 
för lastning eller lossning inom förbudsområdet eller för 
transporter till och från terminal eller liknande.

10.2.7  Förnyelsebar energi
Andelen fordon som kör på förnyelsebara drivmedel/
energislag är än så länge begränsad men förväntas öka 
ordentligt i framtiden.
Biogas produceras i länet och används av bland annat 
stadstrafi ken i Örebro. Det fi nns ännu ingen tappstation 
för biogas i Hallsbergs kommun, den närmaste fi nns i 
Kumla.
Antalet elbilar ökar och här har kommunen nyligen byggt  
två laddstolpar. Flera bör tillkomma.
Bränslecellsbilar som använder vätgas är än så länge 
ovanliga i Sverige men har börjat serieproduceras av fl era 
större bilfabrikanter.
Idag saknas sammanhållna tankstationsnät i Sverige för 
dessa energislag. Pågående nationella utredningsinsatser 
är ännu så länge ganska splittrade.

Kommunen bör verka för att infrastruktur skapas för 
fordon som körs på förnyelsbara drivmedel/energislag.

10.3  Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelvägsnätet (gc-nätet) är relativt väl 
utbyggt i kommunen. I Hallsbergs tätort fi nns stråk 
anpassade för gång- och cykeltrafi k, exempelvis utmed 
stråk både norr och söder om järnvägen. I och mellan 
centralortens bostadsområden fi nns gång och cykelvägar 
utbyggda för att öka såväl tillgänglighet som säkerhet för 
oskyddade trafi kanter. 
Järnvägen är betydande barriär även för gång-/cykeltrafi -
ken, särskilt väster om Samzeliibron där rangerbangården 
är mycket bred.
Även övriga tätorter har gc-nät som förbinder bostads-
områden och lokala målpunkter, även om delar av tätor-
terna fortfarande har blandad trafi k. 

Regional cykelstrategi är ett koncept som bygger på att 
Region Örebro län tillsammans med länets kommuner 
pekar ut cykelstråk som ingår i regionala cykelnät. Vissa 
sträckor i regionala cykelvägnät har byggts och är i bruk, 
exempelvis Hallsberg-Sannahed och mot Byrsta längs Lv 
529 förbi Tegelbruket. I den nya cykelplanen har cykel-
förbindelse mellan Hallsberg och Östansjö pekats ut och 
en förenklad ÅVS är gjord av Trafi kverket och Region 
Örebro län. Cykelförbindelse från Sannahed till Hemvä-
gen i Kumla (fortsättningen av cykelväg Hallsberg-San-
nahed) pekas ut och en förenklad ÅVS har gjorts. Mellan 
övriga tätorter och byar saknas separata vägar för gång- 
och cykeltrafi ken men det fi nns ambitioner att på sikt 
knyta ihop orterna med varandra genom utbyggnad av 
cykelväg.

I stora delar av Hallsbergs kommun fi nns en vana av bil-
burenhet, som gör att folk tar bilen även när de ska trans-
portera sig kortare sträckor. Att försöka ändra denna vana 
är en utmaning som kommunen har framför sig. Framför 
allt i tätorterna bör ett mer regelbundet utnyttjande av 
cykeln uppmuntras, både av miljö- och hälsoskäl. Säkra 
cykelvägar bör fi nnas för barnens väg till skolorna. 

Bilarnas hastighet bör begränsas på de gator och vägar 
som har en blandning av cykel- och biltrafi k och där 
andelen cyklande är stor.
I kommunens tätorter pågår omskyltning i linje med 
riktlinjerna ”Rätt fart i staden”. Det kommer att innebära 
lägre hastigheter i bostadsområden med hastigheterna 30 
respektive 40 i stora delar av tätorterna vägsystem. 

Kommunen bör verka för ett säkert och ändamålsenligt 
gång- och cykelvägsnät som genom effektiva dragningar 
binder samman bostadsområden med skolor, handel och 
service samt större hållplatser i linjebussnätet.



102 _______________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 10 - ANTAGEN HANDLING

10.4  Kollektivtrafi k
Såväl busstrafi k som spårburen kollektivtrafi k fi nns att 
tillgå inom kommunen. Förbindelserna med tåg, inter-
regionalt och regionalt, är synnerligen goda från cen-
tralorten. Som exempel kan nämnas att tågförbindelser 
till Stockholm fi nns med en turtäthet om ca 2-3 tåg per 
timme på vardagar från tidig morgon till sen kväll med 
ytterligare fl er förbindelser under högtrafi k och samman-
taget drygt 30 avgångar per dygn.
I riktning mot Göteborg är turtätheten något lägre med 
två tåg per timme och ca 15 avgångar totalt per vardags-
dygn från Hallsbergs station. Turtätheten på helger är 
lägre men är fortfarande mycket goda i båda riktningar-
na. Interregional tågtrafi k fi nns även i nordsydlig riktning 
med relationer som Motala-Mjölby och Borlänge-Gävle 
samt västerut i riktning Värmland/Karlstad och Oslo. I 
båda riktningarna minskar turtätheten och antal tåg till i 
bästa fall timmestrafi k och ca 10-15 avgångar per dag. 
Dessa linjer förbindelser spelar dock stor roll i regionalt 
resande med tåg då de kopplar samman orter som också 
har sämre vägförbindelser med begränsad hastighet 
vilket gör tåget extra viktigt som snabbt transportmedel. 
På sträckor mellan orter i godsstråket genom Bergsla-
gen som Ljusnarsberg, Lindesberg m fl  till exempelvis 
Örebro, Kumla och Hallsberg är tåget det snabbaste 
fördmedlet och slår bilresan på samma sträcka med god 
marginal.   
  
De regionala tågförbindelserna inom länet i riktning 
Kumla–Örebro är mycket goda med ca 65-70 avgångar 
vardagsdygn vilket i praktiken innebär kvartstrafi k under 
dagtid. På motsvarande sätt fi nns goda tågförbindelser 
med Laxå tätort dock inte med samma täthet i turer som 
till Örebro. Här saknas idag tågstopp i de mindre orterna 
Östansjö och Vretstorp, något som kan komma att ändras 
i framtiden med nya regionaltågslösningar inom länet 
och ersätta busstrafi ken längs Västra stambanans sträck-
ning.   

Kollektivtrafi ken i övrigt består av bussförbindelser 
mellan kommunens tätorter till Hallsbergs station och 
Sydnärkes gymnasieskola, Alléskolan. 

Följande busslinjer och turtäthet gäller vintern/vår 2016: 
• Linje 704 Kumla-Hallsberg-Askersund  med 28 turer 
mellan kl 06.00-03.00 vilket i princip motsvarar  halvtim-
mestrafi k på vardagar. Trafi k på helg glesar ut till 1 buss 

per 2 timmar = 8 turer per dag.
• Linje 705 Hallsberg-Östansjö-Vretstorp-Laxå med 22 
turer, dvs något lägre turtäthet än halvtimmestarfi k  på 
vardagar. Helgtrafi ken begränsas till 2-3 turer per dag.
• Linje 709 Hallsberg-Kumla-Örebro kan betecknas ser-
vice- och sjukreselinje går 4 turer per dag, har särskilda 
hållplatser vid servicehus och vårdcentraler och har USÖ 
som målpunkt i Örebro.
• Linje 727 Örebro-Sköllersta-Pålsboda har 28 turer på 
vardagar, i princip motsvarar halvtimmestrafi k samt 11 
turer lördagar och 8 turer söndagar 8 turer. Denna linje 
har ingen koppling till centralorten Hallsberg.
• Linje 728 Pålsboda-Hjortkvarn har 10 turer på vardagar 
och 2-3 turer på helgdagar. Linjen har ingen koppling till 
centralorten Hallsberg.
• Linje 731 Hallsberg-Pålsboda har 21 turer vardagar. 
Inga turer på helgerna.
• Linje 732 Hallsberg-Hällabrottet är en särskild linje för 
arbetspendling från Hällabrottet till Hallsberg med en 
morgontur till Hallsbergs resecentrum via Kumlas södra 
bostadsområden och Sannahed med samma väg tillbaka 
efter normal arbetstid ca 16.30.
• Linje 740 Kumla-Sköllersta-Odensbacken har 12 turer 
på vardagar. Inga turer på helgerna. Linjen har ingen 
koppling till centralorten Hallsberg.
• Linje 810 och 811 är två ”nattbuss- eller nöjesreselin-
jer” som går från Örebro resecentrum till Hallsbergs 
resecentrum respektive Laxå station. Vardagar med två 
turer och lördag/söndag 1-3 turer. Dessa linjer körs med 
taxi till en kostnad enkel resa av 100 kr per person.
• Det fi nns en servicelinje (linje 10) som bara trafi kerar 
Hallsbergs tätort.
Under hösten 2015 har omläggning av busstrafi -
ken gjorts i hela södra länsdelen i linje med den s k 
MER-KOLL-modellen där linjetrafi ken förts samman 
med skolskjutstrafi ken. Avsikten är att effektivisera och 
minska kostnader i befi ntlig trafi k för att kunna öka 
turtäthet och antalet resande i bussarna. Erfarenheterna 
från norra länsdelen är mycket goda och motsvarande 
omläggning planeras för övriga delar i länet.

Mindre än 400 m till en hållplats är ett avstånd som räk-
nas som god standard. 
Många dagpendlar både in och ut ur kommunen till sitt 
arbete. Andelen resenärer som reser kollektivt är 12%, 
vilket är nära den nivå som gäller för hela länet.

Avseende kollektivtrafi k fi nns även en jämställdhets-
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aspekt då kvinnor i större utsträckning åker kollektivt. 
Även ur ett barnpespektiv är goda kollektivtrafi kförbin-
delser viktiga.

Kompletteringstrafi k är en kommunal service som 
erbjuds de kommuninvånare som saknar kollektivtrafi k 
eller har långt till närmsta busshållplats. Kompletterings-
trafi k är tillgänglig för alla som har minst en kilometer 
till närmaste busshållplats och ger dem möjlighet att åka 
taxi till samma pris som länsbuss. Resan får inte vara 
arbetsresa och måste beställas senast dagen före resdagen 
av planeringsskäl. 

10.5  Flygtrafi k 
Örebro Flygplats är en av landets största regionala frakt-
fl ygplatser och belägen ca 30 km från Hallsberg, i Örebro 
kommun. Flygplatsen ägs gemensamt i ett bolag av Regi-
on Örebro län, Örebro, Karlskoga och Kumla kommuner.  
Flygplatsen nås mycket enkelt från Hallsberg via europa-
vägarna E20 och E18.

Flygplatsen har mycket stor betydelse för varutransporter 
för näringslivet i regionen. Flygplatsen har också ut-
märkt sig genom att vara den fl ygplats i Sverige varifrån 
de fl esta fl ygtransporter för räddnings- och undsätt-
ningstransporter vid internationella räddningsinsatser 
utgått.  Ett samband med försvarets nationella storlager i 
Arboga är en av anledningarna till fl ygplatsens centrala 
läge i dessa sammanhang 

Chartertrafi ken är relativt omfattande och under utveck-
ling. Hösten 2015 öppnade åter en reguljära linje för pas-
sagerartrafi k  (2 avgångar per dag) till Köpenhamn vilket 
är prioriterat och viktigt för näringslivet i hela regionen. 

Örebro Flygplats vill bygga ut start- och landningsba-
nan från 2 600 meter till 3 300 meter, samtidigt vill man 
bredda banan för att kunna ta emot fl er tyngre fl ygplan. 
Förlängningen bedöms inte innebär någon förändring 
avseende påverkan inom Hallsbergs kommun

Flygplatsens så kallade infl uensområde påverkar (undan-
taget hinderfrihet) inte Hallsbergs kommun. Infl uensom-
rådet omfattar hänsyn till fl ygbuller, elektromagnetiska 
fält, objekt som kan störa fl ygplatsens navigations- och 
kommunikationsutrustning samt hinderfrihet för fl ygtrafi -
ken inom en 60 km radie från fl ygplatsen, s k MSA-ytor. 

Flygplatsen (som alltså inte ligger i Hallsbergs kommun) 
är ett riksintresse för kommunikation.

10.6  Transportsnål planering
Hallsberg har goda förutsättningar att bygga vidare på 
en redan exceptionellt bra infrastruktur för kollektivtra-
fi k. Även kommunens, främst huvudortens läge ger ut-
märkta förutsättningar för en transportsnål infrastruktur.
Den absoluta huvuddelen av all utveckling, såväl vad 
gäller bostäder som näringsliv kommer ske i Hallsberg. 
Detta sker naturligt och kräver ingen uttalad styrning. 
Av resterande utveckling kommer den absoluta huvud-
delen att ske i de fem större tätorterna som samtliga 
har tillgång till kollektivtrfi k med buss idag. För tre av 
orterna har kommunen tagit ställning och verkar för 
framtida tågstopp, när förutsättningarna på stambanenä-
tet så tillåter. Resterande utveckling avseende bostäder 
och näringsliv är försumbar i det globala sammanhang 
som är kopplat till framförallt klimatfrågan. För att det 
ska vara tydligt var oberoende av bil är enklast att upp-
nå redovisas kollektivtrafi kstråken i kartmaterialet.
Kommunen arbetar för en hållbar utveckling parallellt 
med ambitionen att behålla och utveckla en levande 
landsbygd.

Kommunens ställningstaganden/
kommentarer
Hallsbergs roll som knutpunkt för järnvägstrafi k i 
Sverige ska behållas och utvecklas för både natio-
nella och regionala nyttor. Detta gäller inte minst 
godstrafi ken på järnväg där både Hallsberg och 
länet är en av landets viktigaste logistikcentra. 

Kommunen är positiv till och ska aktivt medverka 
till att ett tredje spår på sträckan Hallsberg-Laxå 
kan tillkomma likväl som ett tredje spår norrut mel-
lan Hallsberg och Örebro.

Pendlarparkeringskapaciteten bör utökas i anslut-
ning till Hallsbergs station.

I regionen pågår ett underlagsarbete för att i fram-
tiden kunna dra en ny järnväg, den s k Nobelba-
nan, genom länet. Denna nya sträckning torde inte 
komma att lokaliseras inom Hallsbergs kommun 
men kommunen är positiv till att en sådan snabb 
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tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo kan 
skapas. En ny järnvägssträckning kompletterar 
och stärker kapaciteten i de befi ntliga järnvägs-
sträckningar som går genom Hallsbergs kommun 
och tätort. 

Som en konsekvens av en ny tågförbindelse mel-
lan Stockholm och Oslo kan godstrafi ken komma 
att förläggas utanför Örebro. Hallsbergs kommun 
ser postivt på och kommer verka för att ett så-
dan godsstråk kan dras vidare längs E20 (genom 
Kumla kommun) och ansluta väster om Hallsbergs 
tätort och ledas in på rangerbangården i Hallsberg 
från väster och därmed ta bort stor del av godstra-
fi ken genom Hallsbergs station och centrala delar 
av tätorten.

Kommunen ska verka för att möjliggöra resande 
med tåg från fl er av kommunens tätorter.

Kommunen ska verka för att riksvägarna 50, 51 
och 52 får höjd standard, även utanför kommu-
nens yta, och därmed kan stärka kommunens och 
regionens kommunikationer mot norr, söder och 
öster.

Kommunen ska verka för att Brunnskulleleden och 
en ny planskild passage över järnvägen byggs.

Kommunen bör verka för att infrastruktur skapas för 
fordon som körs på förnyelsbara drivmedel/energi-
slag.

Kommunen bör verka för ett säkert och ända-
målsenligt gång- och cykelvägsnät som genom 
effektiva dragningar binder samman bostadsom-
råden med skolor, handel och service samt större 
hållplatser i busslinjenätet.

Vid utbyggnad av gång-/cykelvägsnät bör kommu-
nen prioritera gång-/cykelvägar längs trafi kerade 
gator och vägar och som samtidigt fungerar som 
skolvägar.

Vid planläggning av trafi kfunktioner bör alltid frå-
gor kring rörligheten för personer med funktions-
nedsättning och barnens perspektiv beaktas. 
Kommunen bör verka för ett jämställt resande och 

ta hänsyn till både kvinnor och mäns resemönster 
och hur detta kan behöva förändras.

Kommunen bör främja en fysisk planering som 
uppmuntrar ett minskat bilanvändande, dels vid 
transporter där avstånden är korta men även ökat 
nyttjande av kollektivtrafi k, t ex för arbetsresor.

Kommunen ser Örebro Flygplats som viktig för 
Hallsberg och regionen varför fl ygplatsen bör ges 
de resurser och förutsättningar som krävs för att 
den ska kunna behållas och att fl ygtrafi ken kan 
utvecklas.  

Påtagliga eller andra noterbara 
konsekvenser 
Järnvägen genom Hallsberg påverkar p g a buller 
och vibrationer möjligheten att bygga bostäder i 
centrala Hallsberg eftersom centrum ligger direkt 
intill järnvägsområdet. I vissa lägen är det inte 
möjligt att bygga bostäder, i andra krävs åtgär-
der i form av skärmning, isolering eller styrande 
placering av balkonger och uteplatser.

Ställningstagandet att se positivt på ny bostads-
bebyggelse och utveckling av verksamheter i hela 
Hallsbergs kommun innebär för en del begränsa-
de områden ett fortsatt bilberoende. Bebyggel-
setrycket är dock lågt i de delar där kollektivtrafi k 
saknas varför eventuella nyexploateringar och 
konverteringar ger försumbar påverkan vad gäller 
klimat- och miljöfaktorer. Avseende verksamheter 
är de fl esta sådana som lokaliseras perifert bero-
ende av dessa lägen, jord- och skogsbruk samt 
besöksnäring kopplat till naturmiljöer. 
I andra vågskålen ger inriktningen förutsättningar 
för en fortsatt levande landsbygd. Kommunen gör 
nödvändiga prioriteringar, bl a med avseende på 
kommunal service, utifrån förutsättningarna i de 
enskilda fallen.

Flygtrafi k har betydande miljöpåverkan som 
ska beaktas men vägas mot nytta och behov. 
Längre transporter av personer och gods till en 
fl ygplats längre bort ger ingen miljövinst och 
försämrar regional konkurrenskraft.
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Teknisk försörjning omfattar alla typer av infrastruktur 
och behov som rör vatten och avlopp, energiförsörjning, 
avfallshantering och elektronisk kommunikation.

11.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjningen 
(allmänna vattentjänster som även inkluderar avlopp) är 
idag uppdelad på områdena Hallsberg, Vretstorp, Östansjö, 
Sköllersta, Pålsboda, Svennevad, Hjortkvarn samt Björn-
hammar. Hushåll inom verksamhetsområdena är anslutna 
till det kommunala vattennätet.

Hallsberg, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevads 
tätorter försörjs från Blacksta vattenverk söder om  Kumla. 
Kumla kommun är huvudman och det är ett grundvatten-
verk förstärkt med infi ltration av ytvatten från sjön Tisaren. 
Vattenverket är 2007 tillbyggt med ett förbehandlingssteg 
för infi ltrationsvatten. Verksamhetsområdena i Hjortkvarn 
och Björnhammar försörjs från vattenverket i Hjortkvarn 
som är ett kommunalt grundvattenverk. Även vattenverket 
i Vretstorp är ett kommunalt grundvattenverk som försör-
jer Vretstorps tätort. 

Större icke-kommunala dricksvattenanläggningar fi nns vid 
Atria i Sköllersta, Kvarsätter och Långviken vid Tisaren 
samt vid Boo, öster om Hjortkvarn. Ett säsongsvattenverk 
fi nns vid Tisarens camping som nyttjar Tisarens sjövatten 
som råvatten.

Inom tätorter med verksamhetsområden fi nns brandpostnät 
utlagt. Även på överföringsledningarna mellan tätorterna 
fi nns brandposter utlagda. Där kommunalt VA inte fi nns 
tillämpas brandsläckning via tankbilar och motorsprutor 
som försörjs från öppna vattendrag. (Riktlinjer från Neri-
kes brandkår, grundade på gällande föreskrifter).

Projekt Värna Tisaren startades under 2011 av Hallsberg, 
Kumla och Askersunds kommuner i samarbete med 
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen 
i Örebro län för att komma till rätta med problemen med 
övergödning och miljögifter i Tisaren. Ett utpekat proble-
mområde var alla enskilda avlopp runt Tisaren.
Hallsbergs och Askersunds kommun har för avsikt, om 
erforderliga politiska beslut tas, att etablera en permanent 
vatten- och avloppsledning i sjön Tisaren som ska försörja 
bebyggelsen vid sjöns norra strand med dricksvatten och 

avloppsvattenbehandling via vatten- och avloppsanlägg-
ningar i Åsbro i Askersunds kommun. Etableringen sker 
i fl era steg i ett projekt som drivs gemensamt av de båda 
kommunerna och samordnas av drift- och serviceförvalt-
ningen vid Hallsbergs kommun.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Flera kommuner 
i Örebro län har ytvattentäkter som förser invånarna med 
dricksvatten. Vid dessa ytvattentäkter är det redan idag, 
eller riskerar det att bli, problem med vattenkvaliten. De 
fl esta av kommunerna saknar idag också en reservvatten-
täkt. 
Projektet Vätternvatten har till syfte att utreda möjligheten 
för kommuner i länet att gemensamt ta dricksvatten från 
Vättern och, om det visar sig lämpligt, gå vidare med ett 
vattenuttag. Målet är att uppnå en långsiktig, gemensam 
och säker helhetslösning för den kommunala vattenför-
sörjningen. Idag ligger fokus framför allt på alternativet 
att vatten kan föras via en bergtunnel till kommunerna. 
Nästa steg i processen är ytterligare undersökningar och en 
tillståndsansökan.
Idag deltar sju av länets tolv kommuner i projektet: 
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och 
Örebro kommun. Länsstyrelsen i Örebro län samordnar 
projektet. 

Utökade VA-verksamhetsområden kan bli aktuella inom 
några geografi ska områden, t ex Tisarens norra strand, 
Norrby, Svennevad, Kävesta m fl  Arbete med att ta fram 
en vattenförsörjningsplan har initierats. 

11.2  Hushåll med egen 
brunn
I Hallsberg kommun tar cirka 2 600 hushåll vatten ur egen 
brunn, så kallade enskilda vattentäkter. 
Det fi nns två områden i kommunen där risk fi nns för kva-
litetsproblem med vattnet, i Tarsta/Åkerby och Högsätter 
söder om Sköllersta, det är områden med alunskiffer där 
luktproblem på grund av svavelväte kan uppstå. I alunskif-
ferområden fi nns också förhöjd risk för radonavgång till 
dricksvattnet. 

11.3  Grundvatten
Grundvattentillgången är relativt god i kommunen. På vis-
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sa håll fi nns dock problem med vattenkvaliteten. Radon, 
järn och mangan kan lokalt medföra en försämrad kvalitet. 
Skyddsvärda grundvattentillgångar utgörs i övrigt av de 
rullstensåsar som fi nns i kommunen. På och omkring dessa 
bör bebyggelseexploatering ske med största omsorg för 
att undvika negativ påverkan på grundvattnet. Vid explo-
atering av eller byggande på grusåsar ska särskilt beaktas 
grundvattnets betydelse. I Hallsbergs tätort fi nns områden 
med höga grundvattennivåer som periodvis måste sänkas 
genom pumpning för att inte få konsekvenser för befi ntlig 
bebyggelse.

Exploatering eller byggande inom vattenskyddsområden 
ska ske utifrån gällande skyddsbestämmelser för respek-
tive område. 

11.4  Spillvatten
Hallsbergs avloppsreningsverk behandlar spillvatten från 
hushåll och industrier i Hallsberg och Östansjö. Avlopps-
reningsverket i Hallsberg behandlar vattnet mekaniskt 
med avskiljning av grovrens, kemiskt med fällning samt 
biologiskt rening med kvävereduktion. Vidare behandlas 
avloppsslam från kransverken i slamfasen. Reningsverket 
tar också emot slam från enskilda anläggningar över hela 
kommunen. Recipient för det utgående renade vattnet är 
Ralaån.
Sköllersta avloppsreningsverk behandlar spillvatten från 
hushåll  och industrier i Sköllersta. Avloppsreningsverket i 
Sköllersta behandlar vattnet mekaniskt med avskiljning av 
grovrens, biologisk rening med aktiv slamprocess, kemiskt 
med genom fällning samt slutpolering i samdfi lter. Det 
industriella avloppsvattnet genomgår förbehandling med 
mekanisk rening, kemisk rening och avskiljning genom 
fl otation för att därefter behandlas i den biologiska rening-
en. Recipient för det utgående renade vattnet är Sköller-
stabäcken.
Pålsboda avloppsreningsverk behandlar spillvatten från 
hushåll och industrier i Pålsboda och Svennevad. Avlopps-
reningsverket i Pålsboda behandlar vattnet mekaniskt 
med avskiljning av grovrens, kemiskt med fällning samt 
biologiskt rening med aktiv slamprocess. Recipient för det 
utgående renade vattnet är ett dike som mynnar i Lillsjön 
och vidare till Svennevadsån.
Hjortkvarn avloppsreningsverk behandlar spillvatten från 
hushåll i Hjortkvarn och Björnhammar. Avloppsrenings-
verket i Hjortkvarn behandlar vattnet mekaniskt med 
avskiljning av grovrens, kemiskt med fällning samt biolo-

giskt rening aktiv slamprocess. Recipient för det utgående 
renade vattnet är Hjortkvarnsån.
Vretstorp avloppsreningsverk behandlar spillvatten från 
hushåll i Vretstorp. Avloppsreningsverket i Vretstorp 
behandlar vattnet mekaniskt med avskiljning av grovrens, 
biologiskt rening med aktiv slamprocess, kemiskt med 
fällning samt via en biodamm ut till recipienten Vibysjön. 

Avloppsvattnet transporteras via tryck- eller självfallsled-
ningar till respektive reningsverk.

I Hallsbergs tätort leds dagvatten via ledningsnätet till ett 
antal våtmarker/dagvattendammar för en biologisk rening 
av dagvattnet. Våtmarkerna utgör också ett fl ödesutjäm-
ningssystem för dagvatten för att minska riskerna för 
översvämningar. 

Hallsbergs kommun har för avsikt att under 2016 ansöka 
om nytt tillstånd enligt Miljöbalken för fortsatt drift av 
Hallsbergs avloppsreningsverk samt avloppsvattennätet. 
Syftet är att anpassa verksamheten efter dagens förut-
sättningar och miljökrav samt utbyggnader i Hallsbergs 
kommun. Ytterligare hushåll kommer att anslutas varefter 
ledningsnätet byggs ut. 

Avseende Projekt Värna Tisaren och utökning med nya 
verksamhetsområden för vatten och avlopp, se 11.1.

11.5  Enskilda avlopp
Omkring 2600 fastigheter i kommunen har enskilda 
avloppsanläggningar. Drygt hälften av dessa enskilda 
avlopp bedöms ha godkända anläggningar. 
Bristfälliga enskilda avlopp bidrar till övergödning av 
våra sjöar och vattendrag men de medför även risker för 
att dricksvatten eller badvatten förorenas. 
Inventeringsarbete har pågått sedan 2005 där cirka 1800 
enskilda avlopp har kontrollerats och en mindre del av 
dessa åtgärdats. Ungefär en tredjedel av de enskilda 
avloppen har infi ltrationsbädd som ett efterföljande 
reningssteg efter trekammarbrunn. Det är den mest 
förekommande lösningen i kommunen av de godkända 
anläggningarna. För närvarande åtgärdas varje år ungefär 
5 % av de bristfälliga enskilda avloppen.
Utökade VA-verksamhetsområden kan bli aktuella inom 
några geografi ska områden, till exempel Tisarens norra 
strand, Norrby, Svennevad, Kävesta m fl .
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11.6  Lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvatten, förkortat LOD, är 
en metod att minska föroreningar från dagvatten genom 
att infi ltrera eller på annat sätt rena vattnet direkt istället 
för att leda bort det till reningsverk eller till recipient 
(sjöar eller vattendrag). LOD är önskvärt eftersom det 
håller mängden ovidkommande vatten till avloppsre-
ningsverk nere samtidigt som det minskar mängden 
utsläpp i recipienter.

11.7  IT-infrastruktur
Den explosionsartade utvecklingen av informationstek-
nik, IT, har lett till stora förändringar i hur kommuner 
arbetar, och utvecklingen visar inga tecken på att avstan-
na. Det är därför rimligt att anta att IT kommer att ha en 
ännu större betydelse för hur morgondagens kommun 

kommer att arbeta.
IT gör att företag och verksamheter inte längre är lika 
beroende av lokalisering, vilket innebär både faror och 
möjligheter för en liten kommun som Hallsberg. Risken 
är att lokala servicefunktioner på sikt läggs ner och cen-
traliseras, men samtidigt kan den nya tekniken innebära 
större möjligheter för landsbygdsbefolkningen att ta del 
av samhällets gemensamma resurser och service. 

Med en bra fungerande IT-infrastruktur kan många 
avancerade tjänsteföretag vara framgångsrika oavsett 
var deras personal befi nner sig. Detta gör till exempel 
attraktiva boendelägen viktigare än var verksamheten är 
lokaliserad, något som skapar nya möjligheter för mindre 
kommuner.

En del studier på högskolor, gymnasier och annan vux-
enutbildning kan också bedrivas på distans. Allt detta gör 
att personer som annars skulle tvingas fl ytta från kommu-
nen har möjlighet att bo kvar.

IT kan också ha positiva effekter på miljön genom ett 



109_______________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 11 - ANTAGEN HANDLING

minskat transportbehov. Tjänsteresor för möten och 
sammanträden kan delvis ersättas genom användning av 
den moderna informationstekniken, och möjligheten att 
beställa varor över Internet gör att vissa inköpsresor kan 
elimineras. Arbetstagare kan distansarbeta i hemmen en 
eller fl era dagar i veckan och därmed minskar antalet 
transportrörelser vid pendling.

Den inre effektiviteten i den offentliga verksamheten kan 
förbättras genom att utveckla sätten att leda, styra, produ-
cera, administrera och samverka inom enheterna, och IT 
spelar en viktig roll för detta.

En viktig uppgift är att förbättra näringslivsklimatet 
och därmed förutsättningar för nyetableringar och för 
fl er jobb i företagen. Den tekniska infrastrukturen inom 
IT-området är en viktig komponent för etablering av nya 
företag i kommunen.

Hallsbergs kommun har varit med i en den länsgemen-
samma utbyggnad av IT som gjordes i början på 2010-ta-
let och bredband är därmed relativ väl utbyggt i kom-
munen. Samtliga fastighetsägare i tätorterna erbjöds en 
fi beranslutning. Enligt Post- och telestyrelsens bredband-
skartläggning 2014 har 69% av befolkningen i Hallsbergs 
kommun tillgång till bredband via fi ber eller fi ber-LAN. 
Inom ramen för landsbygdsprogrammet tas det fram en 
länsstrategi med kommunernas prioriterade områden för 
utbyggnad av fi ber på landsbygden. Den kommer att vara 
ett viktigt instrument för utvecklingen av fi berinfrastruk-
turen i kommunen. 

11.8  Elförsörjning
Avregleringen av elmarknaden har medfört att kommu-
nens medborgare fritt kan välja elleverantör. 
Tre energibolag äger och har koncession på elnätet inom 
Hallsbergs kommun; E.ON, Skyllbergs bruk AB och El-
levio AB.  Eldistributören har monopol inom sitt konces-
sionsområde och är inte valbar för konsumenten.
Hallsbergs kommun genomkorsas även av storkraftnätet 
innefattande elöverföringsledningar där Svenska kraftnät 
äger anläggningarna för 220kV och 400 kV. Svenska 
kraftnät bygger för närvarande en ny 400 kV förbindelse 
från Östansjö till södra Sverige, den så kallade Sydväst-
länken. Elöverföringsledningar för lägre spänning än 
220kV ägs och drivs av Vattenfall Eldistribution AB. 
Hallsbergs kommun har för närvarande tillfredställande 

elförsörjning men även goda förutsättningar för framtida 
förstärkningar i elförsörjningen. 
Nationella och regionala elkraftnät samt större ställverk 
redovisas i kartmaterialet.
Kraftnäten innebär i vissa lägen intressekonfl ikter mel-
lan utbyggnad av verksamhetsområden och befi ntliga 
ledningsstråk. Det kan i vissa fall bli aktuellt att fl ytta 
ledningsstråk för att utveckla befi ntlga och ny verksam-
hetsområden. Att fl ytta en kraftledning kan dock ta tid, 
t ex beroende på hur mycket det nya läget avviker från 
befi ntligt men även rad andra skäl, processer på över 5 år 
kan förekomma.

Skyllbergs bruk AB har i Skogaholm två små vattenkraft-
verk för elproduktion. I Haddebo fi nns ett minikraftverk.  

11.9  Fjärrvärme
E.ON Värme AB har byggt ut ett sammanhängande fjärr-
värmenät som knyter samman Örebro, Kumla, Ekokem 
(tidigare Sakab) och Hallsberg. Företaget levererar värme 
i Hallsberg till de fl esta kommunala anläggningarna och 
hyreshusen, en del verksamhetsfastigheter och ett fåtal 
villor.
Två lokala fjärrvärmenät har byggts ut i Vretstorp och 
Pålsboda av Vretstorp Bioenergi AB respektive Pålsboda 
Bioenergi AB. Dessa utnyttjar biobränsle och levererar 
värme till verksamhetsfastigheter, hyreshus och villor. 
Lokala biobränslepannor har installerats i Östansjö och 
Sköllersta. Anläggningarna försörjer närliggande skolor 
och avloppsreningsverk med värme.

11.10  Vindkraft
Hallsbergs kommun antog 2011 en vindkraftplan - ett 
tematiska tillägg till översiktsplanen (TÖP) - som syftade 
till att skapa ett långsiktigt och konsekvent förhållnings-
sätt till vindkraftetableringar i kommunen. Detta för att 
undvika att behandla varje enskilt ärende för sig utan att 
vara medveten om vad det sammanvägda resultatet av 
alla verk kan komma att bli. Alla typer av vindkraftverk 
behandlades i det tematiska tillägget men fokus låg på 
stora verk och anläggningar eftersom dessa har en större 
miljöpåverkan. 
Denna vindkraftplan utgår i och med att översiktsplanen 
antas. 
Främsta skälet är att de riksintresseområden som gällde 
vid framtagandet av TÖP:en inte längre gäller, samtidigt 
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som två geografi skt nya riksintresseområden tillkommit. 
De fem områden som i TÖP:en identifi erats som mest 
intressanta för vindkraft sammanfaller vare sig med 
gamla eller nya riksuintresseområden. Det fi nns också en 
del konkurrerande intressen som inte beaktats när dessa 
områden togs fram. Därutöver gäller numera nya skydds-
avstånd från t ex bostäder och del andra förutsättningar 
har ändrats.
De fem områden som förordas i TÖP:en - två områden 
söder om Vretstorp, ett område nordost om Pålsboda och 
två mellan Svennevad och Hjortkvarn, längs gränsen mot 
Örebro kommun - behålls dock och fi nns redovisade i 
ÖP-dokumentet.

Vindkraftetableringar i en kommun kan behöva väg och/
eller anslutning till elnätet via en annan kommun. Säker-
hetsavstånd runt ett kraftverk kan också sträcka sig in i 
en annan kommun och därmed påverka andra intressen. 
I vindkraftplanen fi nns som en konsekvens angivet att 
samråd ske med berörd grannkommun om etableringar 
inom 1000 meter från kommungränsen är aktuella.
Fyra av fem ovan angivna områden ligger i nära anslut-
ning till kommungränsen. 

Det ska poängteras att varje eventuell vindkraftetablering 
kommer prövas på sina enskilda premisser och det fi nns 
därmed inga garantier för att en etablering inom dessa 
fem områden i slutändan kan tillstyrkas.

11.11  Solenergi
System för solenergi kan delas upp i två kategorier. 
Solfångare som ger varmvatten samt solpaneler som ger 
el. På grund av kraftigt sjunkande priser de senaste 5 åren 
har system för solel blivit alltmer lönsamt. Detta i kom-
bination med sin enkelhet och att man kan sälja tillbaka 
sin överskottsel till sitt elhandelsbolag har gjort att dess 
marknadsandelar hela tiden ökar kraftigt.  System för 
solenergi har relativt långa återbetalningstider men ännu 
längre livslängd varför offentliga verksamheter är lämp-
liga att gå i bräschen. Med tanke på både ekonomi och 
miljö inom ramen för ett hållbart samhälle är framförallt 
solpaneler ett mycket intressant alternativ som energikäl-
la. För att främja utvecklingen bör solpaneler tillåtas även 
i homogena bebyggelsemiljöer där gestaltningshänsyn 
också har ett betydande värde.

11.12 Avfallshantering
Avfallshanteringen i Hallsberg bedrivs sedan 1 januari 
2015 i Sydnärkes kommunalförbunds regi. Kommunal-
förbundet har i dagsläget till uppgift att sköta avfalls-
hanteringen för Hallsbergs, Askersunds, Lekebergs och 
Laxås kommuner. Avfallshanteringen i kommunerna 
utförs idag blandat, både i egen regi och med hjälp av 
entreprenörer. I Hallsbergs kommun sker för närvarande 
insamlingen av hushållsavfall i en osorterad fraktion 
som körs till förbränning till Ekokem (tidigare Sakab) i 
Kvarntorp. Energin som alstras i förbränningsprocessen 
skickas vidare ut på fjärrvärmenätet. Kommunalförbun-
det har fattat beslut att Hallsbergs kommun ska införa ett 
insamlingssystem med grön påse och optisk sortering av 
matavfallet då övriga kommuner i kommunalförbundet 
redan har detta system. 

En ny renhållningsordning för Hallsbergs kommun ska 
tas fram. Den befi ntliga avfallsplanen är från 2007 och 
renhållningsföreskrifterna från 2010. På sikt kommer 
kommunalförbundet att likrikta avfallsplaner och renhåll-
ningsföreskrifter till en gemensam renhållningsordning.

Då det inte fi nns någon avfallsdeponi i Hallsberg tas icke 
brännbart avfall för närvarande omhand för deponering 
vid Atleverken i Örebro eller sorteras vid återvinnings-
centralen i Kvarntorp. 

Kommunens återvinningscentral fi nns på Lertagsgatan 
i Hallsberg, men det fi nns även möjlighet för kom-
muninnevånarna att använda återvinningscentralerna 
i Askersund, Laxå, Lekeberg och Kvarntorp i Kumla 
kommun. På återvinningscentralen i Hallsberg fi nns även 
ett återbruk där Röda korset och Bra begagnat tar emot 
föremål för återanvändning. Kommunen har i dagsläget 
elva återvinningsstationer, fem i Hallsberg, en vardera 
i Vretstorp, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda, Svennevad 
och Hjortkvarn.  Förpacknings- och tidningsinsamling-
en, FTI, är den organisation som förpackningsindustrin 
skapat för insamling och borttransport av uttjänta för-
packningar och som ansvarar för återvinningsstationerna. 
Det pågår för närvarande utredningar om att ansvaret 
för förpackningsinsamlingen åter ska bli ett kommunalt 
ansvar.

Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att 
använda för konsumenterna och att uppkomsten av avfall 
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Vid vindkraftsetableringar ska säkerhetsavstånd till 
bostader, vägar, järnvägar, etc beaktas.

Kommunen ska se positivt på initiativ som syftar till 
att utveckla användningen av förnyelsebar energi, 
till exempel solenergi.

Kommunen ska verka för att minska avfallets 
mängd och farlighet samt att det avfall som uppstår 
ska återvinnas på ett så bra sätt som möjligt, både 
ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv.

Det tematiskt tillägg (TÖP) för vindbruk som antogs 
2011-05-16 utgår. De fem områden som förordats 
som mest lämpliga för vindkraft behålls men varje 
vindkraftetablering ska prövas utifrån de enskilda 
förutsättningarna.

Påtagliga eller andra noterbara 
konsekvenser 
Utvidgningen av verksamhetsområden för allmänna 
vattentjänster, i syfte att minska andelen enskilda 
avlopp, innebär ökade kostnader för kommunen 
och/eller VA-kollektivet (de hushåll i kommunen 
som betalar för vatten och avlopp via fastställd 
taxa). För den enskilde kan kostnaden på kort sikt 
bli både högre och lägre jämfört med enskilt av-
lopp, beroende på de lokala förutsättningarna. På 
lång sikt torde kostnaderna bli lägre för den enskil-
de då denne slipper egna driftkostnader och att 
förnya anläggningen för avsedd funktion.

Miljöbelastningen bedöms över tid alltid bli lägre 
med kommunalt avlopp jämfört med enskilt.

Att fl ytta en kraftledning kan vara en lång process, 
över 5 år kan inte uteslutas i komplicerade fall. Det 
innebär att etableringar inte kan tillkomma även om 
kostnaden för fl ytt är acceptabel.

Vindkraftetableringar i de fem områdens som 
förordats som mest lämpliga för vindkraft i Halls-
bergs kommun prövas utifrån de enskilda förut-
sättningarna och det fi nns inga garantier för att de 
ksn tillstyrkas, t ex beroende på enicke acceptabel 
påverkan på intressen som ligger utanför den egna 
kommunen.

förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
avfallets påverkan på och riskerna för hälsa och miljö 
minimeras. 

Kommunens ställningstaganden/
kommentarer
Kommunen ska säkerställa framtida vattenförsörj-
ning genom att aktivt delta i samarbetet avseende 
det så kallade Vätternvattenprojektet med andra 
kommuner i länet, vilket avses förankras i en vat-
tenförsörjningsplan.

På och omkring rullstensåsar bör bebyggelse-
exploatering ske med stor omsorg för att undvika 
negativ påverkan på grundvattnet. Vid exploate-
ring av eller byggande på grusåsar ska särskilt 
beaktas grundvattnets betydelse.

Exploatering eller byggande inom vattenskydds-
område ska ske utifrån gällande skyddsbestäm-
melser för respektive område. 

Den fysiska planeringen ska där det bedöms 
lämpligt möjliggöra för utökad användning av 
metoder för LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten).

Kommunen ska verka för en minskning av anta-
let enskilda avlopp i kommunen genom nya eller 
utvidgade verksamhetsområden för vatten och 
avlopp där så är möjligt.

Kommunen ska uppmuntra en fortsatt utbyggnad 
av fjärrvärmenätet.

Det är viktigt att möjligheterna och förutsättningar-
na för utbyggnad av IT-infrastruktur tas i beaktan-
de vid all fysisk planering i kommunen, särskilt för 
områden menade för bostäder eller kontors- och 
industrilokaler. En fungerande IT-infrastruktur är 
avgörande för framtida boende- och verksamhets-
utveckling, särskilt på landsbygden.

Vid vindkraftsetableringar inom 1000 meter från
kommungränsen ska samråd ske med berörd 
grannkommun.
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KAPITEL 12  RIKSINTRESSEN
Geografi ska områden som är av grundläggande natio-
nell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse 
enligt 3 kap i miljöbalken. Det fi nns en rad olika samhäll-
sintressen som kan utgöra skäl för utpekandet. Exempel-
vis områden som innehåller höga naturvärden eller kul-
turvärden som samtidigt är så ovanliga att de är viktiga 
för hela landet. Men det kan också vara så att områdena 
är viktiga för nationella kommunikationer som vägar 
och järnvägar, för energianläggningar, t ex vindbruk, för 
någon nationellt unik näring, t ex industriell produktion, 
eller för totalförsvaret, t ex skjutfält och andra försvar-
sanläggningar.

Ett riksintresse är ett anspråk. I översiktsplanen ska redo-
visas hur riksintressen inom kommunen ska tillgodoses. 
Det är inte möjligt att förutse alla typer av företeelser 
som kan uppstå som påverkar ett riksintresse och det går 
därför inte att ange specifi ka och relevanta åtgärder som 
kan tillgodose det enskilda riksintresset. Utgångspunk-
ten är därför att ange ett generellt ställningstagande och 
synsätt som ska råda vid handläggning och åtgärder som 
uppkommer i framtiden. Hallsbergs kommun berörs av 
ett fl ertal riksintressen. 

Översyn pågår av riksintressen för friluftsliv enligt 3 kap 
miljöbalken. Ett föreslaget område - Kvismaredalen - 
berör Hallsbergs kommun marginellt.

En översyn pågår även av befi ntliga riksintresseområ-
den för kulturmiljövård. Det kan innebära att nuvarande 
områden kan såväl behållas oförändrade som öka eller 
minska i omfattning.

Natura 2000-områden räknas också som riksintresseom-
råden  och regleras i 4 kap miljöbalken (bestämmelser 
och förteckning av områdena fi nns i 7 kap 28 § miljöbal-
ken). 

Det fi nns även andra särskilda namngivna nationella riks-
intresseområden utpekade i 4 kap i miljöbalken men inga 
sådana områden berör Hallsbergs kommun. 

12.1  Kulturmiljövård
Det fi nns 3 riksintresseområden för kulturmiljövård en-
ligt 3 kap 6§ miljöbalken i Hallsbergs kommun.

12.1.1  Bo-området (Bo socken) (T9)
Bo har en lång historia som huvudgård i det stora herr-
gårdslandskapet kring sjön Avern. Den långa tiden av 
central styrning har resulterat i ett större sammanhållet 
herrgårdslandskap, något som är unikt för Örebro län. Bo 
kyrka är länets bäst bevarade karolinska kyrka som med 
sin väl behållna inredning ger en god bild av 1700-talets 
kyrkorum.

Bo gård är känd sedan medeltiden och kom sedan att bli 
huvudgård i det gods som växte fram under 1600-talet. 
Godset har sedan under århundraden satt sin prägel på 
både landskap och bebyggelse. Godset omvandlades 
1735 till fi deikommiss, vilket innebar att godset enbart 
kunde ärvas i oförändrat skick inom familjen. Fideikom-
misset hade en tydlig social rangordning och systemet 
byggde på att ett fl ertal underliggande torp och gårdar 
var bundna till godset. Dessa var på olika sätt skyldiga att 
utföra dagsverken eller leverera naturaprodukter som säd, 
virke med mera till godset.

Godset blev med tiden som ett eget samhälle som i stort 
sett var självförsörjande. Till godset hörde bland annat 
tegelbruk, järnbruk, mejeri och brännerier men också 
apotek, sjukstuga, skola, kyrka, lanthandel, frikyrkoka-
pell. Godsets ekonomi baserades länge på järnhantering-
en vid Gryts bruk i kombination med jord- och skogs-
bruk. Sedan järnhanteringen blivit olönsam under slutet 
av 1800-talet tog skogsbruket och sågverksamheten över 
och blev godsets huvudsakliga inkomstkälla.

Bo kyrka från 1733-35 är idag länets bäst bevarade karo-
linska kyrka, präglad av karolinertidens stramhet och en-
kelhet. Det är en korsformad timmerkyrka med vitmålad 
brädpanel och takryttare över korsmitten. Kyrkans inre 
har genomgått få förändringar, den saknar till exempel 
fortfarande elbelysning, och ger därför ett ålderdomligt 
intryck. Bänkinredningen är den enda helt intakta i Öre-
bro län. Den visar tydligt på samhällets sociala skillnader, 
med de rymliga herrskapsbänkarna längst fram och de 
enklare bänkarna för tjänstefolket längst bak. Minst lika 
intressant är även den tillhörande kyrkogården. Även den 
vittnar om godsets sociala struktur med höga gravstenar 
för fi deikommissarierna och ståtliga gjutjärnskors för 
andra familjemedlemmar.
Det pampiga ”slottet” i Bo stod färdigt 1882 sedan 
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- Naturvård och Natura 2000
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dåvarande fi deikommissarie Hugo Johan Hamilton rivit 
den äldre huvudbyggnaden. Slottet ritades av J F Åbom 
och var likt tidens ideal inspirerat av medeltida slott och 
borgar. Teglet till nybygget tillverkades i det egna tegel-
bruket. Samtidigt uppfördes även nya ekonomibyggna-
der. Norr om slottet ligger en lite ovanlig byggnad, den så 
kallade fatburen. Det är en mindre putsad byggnad med 
svängt spåntak från 1750-talet som använts som magasin 
och förråd. Kring gården fi nns två lustparker, anlagda 
i engelsk stil under 1900-talets början av Carl Diedric 
Hamilton.
Värd att nämna är även den pampiga skolbyggnaden, 
som ligger på en höjd strax väster om Bo slott och kyrka. 
Likt ett tempel bärs dess gavelparti upp av fyra vita ko-
lonner. Både skolans form och läge visar på den framträ-
dande roll skolundervisningen hade inom godset. Hugo 
Adolf Hamilton var en av de drivande krafterna bakom 
folkskolans genomförande i Sverige under 1840-talet. 
Vid den tiden hade skolundervisning redan bedrivits vid 
godset under många år. Skolan byggdes 1851, troligen 
efter ritningar av Hamilton själv. Skolan drevs fram till 
1953 och inrymmer numera Boo Hembygdsförening.

Motivering
Herrgårdslandskap med Bo fi deikommiss. (Kyrkomiljö).

Uttryck för riksintresset
Herrgården, ett 1600-talssäteri med huvudbyggnad från 
1870-talet i nygotisk stil, har genom ägarskap påverkat 
nästan hela socknen. Huvudbyggnaden är ritad av J F 
Åbom. Till egendomen hör arrendegårdar, torp och lan-
tarbetarbostäder. Kyrka från tidigt 1700-tal, fatbur, skol-
hus från 1800-talet i tempelarkitektur och f d prästgård.

Säkerställande 
Nya och förändrade byggnader och anläggningar anpas-
sas till bebyggelsebild, topografi  och andra aspekter så att 
det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses. 
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning men upprättande av områ-
desbestämmelser kan övervägas.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Riksintresset för Bo-området påverkar möjlighe-
terna att utveckla bebyggelse och verksamheter i 
området. Områdesbestämmelser bedöms förenkla 
handläggning.

12.1.2  Drumlinområdet (Viby, Har-
demo samt Hackvads, Edsbergs och 
Kista socken) (T10)
Riksintresset Drumlinområdet är beläget på västra Närkess-
lätten och är uppdelat på Lekebergs, Kumla och Halls-
bergs kommuner. Landskapet inom området är en del av 
den sammanhängande slätten som löper från Hjälmarens 
stränder och som avgränsas av de höglänta skogsområdena 
Kilsbergen och Tiveden. 

Landskapet kännetecknas av de många drumliner som 
löper i nord- sydlig riktning genom området. Drumliner är 
moränkullar som bildats vid den senaste inlandsisens av-
smältning och uppträder som fl ackt välvda kullar i landska-
pet. Västra Närkesslätten innehåller ett av landets främsta 
områden med drumliner och innehåller en stor formrike-
dom, från små runda moränformer till stora långsträck-
ta spolformade kullar med tydlig nord-sydlig riktning. 
Markanvändningen bestående av jordbruk med stort inslag 
av bete som skapar ett öppet landskap med många lövträd, 
främst i form av ekhagar och alléer. 

Området har en storskalig karaktär, med långa siktlinjer och 
vida utblickar, samtidigt som den varierande markanvänd-
ningen med många formelement som trädridåer och öppna 
diken skapar ett mosaikartat landskap. De formrika morän-
bildningarna bidrar till landskapets böljande uttryck. Ibland 
bryts den böljande karaktären av ett mer fl ackt vidsträckt 
landskapsrum, bl a vid den idag försvunna Skarbysjön. 
Bebyggelsen är ofta lokaliserad till höjdlägen, till drum-
linernas krön eller till dalgångssidorna, och består nästan 
uteslutande av gårdsbebyggelse. Byggnaderna är välvår-
dade, boningshusen är mestadels röda hus med vita knutar. 
Vägnätet i området är till stora delar småskaligt, med ålder-
domliga slingriga vägar som följer terrängen. Den ålder-
domliga karaktären i det småskaliga vägnätet förstärks av 
att de ofta är grusbelagda och löper genom bebyggelsen. De 
större vägarna möts vid kyrkorna som är centralt placerade 
i höjdlägen med utsikt över det omgivande landskapet. 
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Landskapet har en tydlig nord-sydlig riktning som utgår 
från drumlinernas huvudsakliga riktning och kommer igen i 
vägdragningar, bebyggelselägen och vattendrag. I områdets 
västra del löper en rullstensås, Hardemoåsen, som har haft 
stor betydelse för kommunikationer genom området. 

Motivering
Odlingslandskap med lång hävd och rika spår efter skilda 
tiders markutnyttjande samt bebyggelsebild som anpassats 
efter områdets specifi ka topografi  med drumlinåsar. (Forn-
lämningsmiljö, bymiljö, herrgårdsmiljö.) 

Uttryck för riksintresset
”Etternärke” har lång bebyggelsekontinuitet med rikt inslag 
av fornlämningar och är en agrarbygd med fossila odlings-
spår, herrgårdar och torpbebyggelse, radbyar samt byar 
med utskiftad bebyggelse. Miljön berör till största delen 
Hallsbergs och Lekebergs kommuner och till en mindre del 
Kumla kommun. 

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar anpas-
sas till bebyggelsebild, topografi  och andra aspekter så att 
det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning men upprättande av områ-
desbestämmelser kan övervägas.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Riksintresset för drumlinområdet påverkar möjlig-
heterna att utveckla bebyggelse och verksamheter 
på Vibyslättenområdet. Områdesbestämmelser 
bedöms förenkla handläggning.

12.1.3  Tarsta (Sköllersta socken) (T11)
Två fornborgar, Tarsta och Åmehälls, varav Tarsta är den 
större, är belägna mellan Sköllersta och Pålsboda.
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Motivering
Fornlämningsmiljö, landskapsrum med två imponerande 
fornborgar, den ena av dem länets största. 

Uttryck för riksintresset
Tarsta och Åmehälls är två sägenomspunna fornborgar med 
kraftiga vallar. Tarsta är den större av fornborgarna.

Säkerställande
Fornlämning skyddas av gällande lagstiftning, inga ingrepp 
som påverkar objekten får göras.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska skyddas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så att 
riksintressets värde tillgodoses. 

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Åtgärder som innebär påtaglig skada på riksintresset 
är inte tillåtna. Det gäller även åtgärder utanför riksin-
tresseområdet, men som påverkar det på ett sätt som 
innebär påtaglig skada

12.2  Naturvård
Det fi nns elva riksintresseområden för naturvård enligt 3 
kap 6§ miljöbalken i Hallsbergs kommun.

12.2.1  Drumlinområdet vid Hackvad
Detta är ett av de två främsta drumlinområden i landet 
med stor formrikedom. Drumlinerna ligger utsträckta 
som fl ackt välvda kullar i isrörelsens riktning. Material-
et i drumlinerna är bottenmorän bestående till 60 % av 
sandsten, alunskiffer och kalksten. Kalkförekomsten har 
en gynnande effekt på fl oran i området och därmed också 
insektslivet. I de områden som hävdas genom slåtter eller 
bete kan man hitta darrgräs, kattfot och stagg. Sänkorna 
mellan drumlinerna utgörs av lera och torvavlagringar. 
Området präglas av ett varierat kulturlandskap med 
bl a ekhagar men även myrmarker och barrskogar. Utöver 
motiveringen nedan fi nns en fördjupad riskintressebe-
skrivning från år 2010 som även omfattar de aspekter för 
drumlinområdet som är riskintresse för kulturmiljövård.
För delar av riksintresse Drumlinområdet vid Hack-
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vad råder samrådsplikt för ett fl ertal arbetsföretag 
enligt kungörelse om skydd för drumlinområdet (18FS 
1981:22). Samråd görs med Länsstyrelsen. 

Värdeomdöme
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och 
stort inslag av naturbetesmarker, bland annat strax norr 
om Härvesta. Bitvis art- och individrika växtsamhällen i 
naturbetesmarkerna med arter som backsmultron, kattfot, 
ormrot, svinrot och revfi bbla.

Förutsättningar för bevarande: 
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering 
av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets 
värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd 
jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, 
energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, 
bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragning-
ar.

Säkerställande: (Ingen uppgift angiven.)

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning men upprättande av områ-
desbestämmelser kan övervägas.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Riksintresset för Drumlinområdet påverkar möjlig-
heterna att utveckla bebyggelse och verksamheter 
på Vibyslätten. Områdesbestämmelser bedöms 
förenkla handläggning av bygglov, mm.

12.2.2  Glottrakärret och Venerna
Väster om Hjortkvarn ligger ett vackert översvämningskärr. 
Omgivningarna är dominerade av barrskog och berggrun-
den utgörs i huvudsak av granit. Genom kärret slingrar sig 
Haddeboån som strax innan sågverket däms upp till en 
liten sjö. Den nordvästra delen kallas för Glottrakärret och 
längre nedströms byter den namn till Venerna.

Värdeomdöme
Glottrakärret har ovanligt stora mader och översvämnings-
kärr.
Förutsättningar för bevarande 
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hy-
drologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning, 
torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarks-
holmar och i kantzonen bör ej utföras.

Säkerställande: Natura 2000-område.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så att 
riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning men ett skapande av ett naturre-
servat för området är planerat.

12.2.3  Prästgården
Området är beläget längs stambanan, mellan Hallsberg och 
Pålsboda och berör även Kumla kommun.

Värdeomdöme
Representativ naturbetesmark som domineras av starrvege-
tation med inslag av kråkklöver, kärrviol och svärdslilja.

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt jordbruk med naturvårdsinriktad betesdrift och 
skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna 
delar. Områdets värden kan påverkas negativt av: minskad 
eller upphörd betesdrift, skogsplantering, energiskogso-
dling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, 
nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.

Säkerställande: Natura 2000-område.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så att 
riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.
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foto: Bosse Björk

12.2.4  Sotterns skärgård
Ett område som nästan i sin helhet utgörs av vatten i sjön 
Sottern, öster om Svennevad. Den västra delen av området 
ligger i Hallsberg, den östra i Kumla kummun.

Värdeomdöme
Sottern är en sjö med skärgårdskaraktär. Sjön hyser en rik 
förekomst av fi skgjuse och storlom.
Sumpskogen Bockmossen är representativ för den natur-
geografi ska regionen och relativt orörd.

Förutsättningar för bevarande: 
Ingen ny bebyggelse. Styrning av båtburet friluftsliv.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områ-
dets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning, torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 
fastmarksholmar och i kantzonen bör ej utföras.

Säkerställande 
690 ha vatten och 20 ha fastmark utgör naturreservat, 
samma område utgör Natura 2000-område.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses. Riksintresset 
bedöms ha erforderligt skydd genom gällande lagstift-
ning.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Riksintresset påverkar möjligheterna att utveckla 
bebyggelse närmast stranden.

12.2.5  Stora Kortorp
Området är beläget några kilometer sydost om Tisaren.

Värdeomdöme
Representativa naturbetesmarker med art- och individrika 
växtsamhällen med arter som darrgräs, ormrot, svinrot, 
kattfot, fältgentiana, slåttergubbe och höskallra.

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering 
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av igenvuxna naturbetesmarker. Områdets värden kan på-
verkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks-/be-
tesdrift skogsplantering på jordbruksmark, energiskogso-
dling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, 
nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.

Säkerställande: Natura-2000-område.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

12.2.6  Stenkulla
Området är beläget omedelbart söder om Hallsbergs tätort, 
nära Tomtaområdet.

Värdeomdöme
Representativa naturbetesmarker med art- och individrika 
växtsamhällen med arter som ormrot, svinrot, kattfot och 
stagg.

Förutsättningar för bevarande
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering 
av igenvuxna naturbetesmarker. Områdets värden kan på-
verkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks-/be-
tesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogso-
dling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, 
nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.

Säkerställande: (Ingen uppgift angiven.)

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

12.2.7  Tisarförkastningen
Området är beläget söder och öster om sjön Tisaren, berör 
även Askersunds kommun.

Värdeomdöme
Representativ naturbetesmark med lång kontinuitet och 
bitvis art- och individrika växtsamhällen med arter som 
smörboll, kattfot, slåttergubbe och stagg. Det topogena 
kärret i Hamra tjärn/Lövsjökärret är representativt för det 
naturgeografi ska området och har botaniska värden.

Förutsättningar för bevarande
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering 
av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets 
värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd 
jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, 
energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, 
bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdrag-
ningar. 
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områ-
dets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning, torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 
fastmarksholmar och i kantzonen bör ej utföras.

Säkerställande: Stora delar (103 ha) av Skåleområdet 
utgör naturreservat. Naturreservatet Viken (23 ha) åter-
fi nns i områdets västra del. Gropadal (3,4 ha) har avsatts 
som biotopskydd av Skogsstyrelsen, vilket är länets enda 
lokal för liten havstulpanlav Thelotrema suecicum. 
En fornborg på Jättaberget är skyddad enligt fornmin-
neslagen. 
I riksintresseområdet återfi nns tre Natura 2000-områden, 
Norra Nyckelhult (10 ha), Skåle (12 ha) och Viken (20 
ha). 

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Riksintresset för Tisarförkastningen kan påverka 
möjligheterna att utveckla bebyggelse och verk-
samheter i området. 
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12.2.8  Kärnskogsmossen
Området är beläget söder om Björnhammaren, på gränsen 
till Motala och Askersunds kommuner.

Värdeomdöme
Myrkomplex. Kärnskogsmossen är ett vidsträckt och 
mångformigt myrområde med ett mycket rikt fågelliv. 

Förutsättningar för bevarande
Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från 
täkt, dikning, avverkning, gödsling, avverkning på fast-
marksholmar, anläggningar. Brynet kring myren
bör ej avverkas.

Säkerställande: (Ingen uppgift angiven.)

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

12.2.9  Kamperhultkärret
Området är beläget nära Norra Glottra mellan Pålsboda och 
Hjortkvarn.

Värdeomdöme
Stor, relativt opåverkad sjömad och lövsumpskog. Maden 
hör till rikkärren och har botaniska värden. 

Förutsättningar för bevarande
Hot mot objektet är skogsavverkning, torvtäkt, markavvatt-
ning och dikning.

Säkerställande: (Ingen uppgift angiven.)

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

12.2.10  Herrfallsäng
Området är beläget längs stambanan mellan Hallsberg och 
Pålsboda och berör även Kumla kommun.

Värdeomdöme
Slåtteräng som med kortare avbrott hävdats sedan åtmins-
tone början av 1800-talet. Denna kontinuitet har skapat 
en mycket artrik och värdefull fl ora i ängen. Välhävdad 
betesmark samt kulturhistoriska värden som odlingsrösen 
och stengärdesgårdar.

Förutsättningar för bevarande
Ängsbruk och naturvårdsinriktad betesdrift. Restaurering 
av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Plockhuggning 
i skogsmark. Områdets värden kan påverkas negativt av: 
minskad eller upphörd betesdrift eller ängsbruk, skogsplan-
tering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av 
gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar och täkt.

Säkerställande: Natura 2000-område. 

Kommunens ställningstagande/
kommentar 

Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

12.2.11  Kvismaren
Större område norr om Sköllersta där endast en liten del lig-
ger i Hallsbegs kommun, huvuddelen i Kumla kommun.

Värdeomdöme
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och 
stort inslag av naturbetesmarker. Betande sötvattenstrand-
ängar med representativa växtsamhällen. Bitvis art- och
individrika växtsamhällen i naturbetesmarkerna med arter 
som backsippa, revfi bbla, låsbräken, kattfot och ängsnejli-
ka. Art- och individrik häck- och sträckfågelfauna.
Våtmarkerna kring Västra Kvismaren och Östra Kvisma-
ren, Fiskinge och Hammarmaden innehåller fl era värefulla 
våtmarkstyper och hyser en rik fauna.

Förutsättningar för bevarande: 
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad be-
tesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av 
igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden 
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kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jord-
bruks-/betesdrift skogsplantering på jordbruksmark,
energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, 
bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar, 
och ändrade vattenregimer. Bevarandet av våtmarkernas 
värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning, torvtäkt. Avverkning av 
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzonen 
bör ej utföras.

Säkerställande 
732 ha avsatt som naturreservat, även Natura 2000-område 
om 739 ha.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

12.3 Natura 2000-områden 
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden 
inom EU. Syftet är att värna om naturtyper, fåglar och 
andra arter som medlemsländerna kommit överens om att 
skydda. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och 
vårda sina områden så att dess naturvärden bevaras.

Natura 2000-områden utgör riksintresse enligt 4 kap mil-
jöbalken (MB). Enligt bestämmelser i 7 kap. MB kräver 
åtgärder och verksamheter som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område tillstånd 
från Länsstyrelsen. Det gäller åtgärder och verksamheter 
både inom och utanför ett Natura 2000-område. Tillstånd 
lämnas endast om verksamheten eller åtgärden inte kan 
komma att skada livsmiljöer i området eller genom stör-
ning försvåra bevarandet av de arter som ska skyddas. I 
samband med planering bör därför bedömningar göras i 
tidigt skede om hur en markanvändning kan komma att 
påverka ett Natura 2000-område.

I Hallsbergs kommun fi nns 22 Natura 2000-områden 
utpekade, samtliga utifrån habitatdirektivet samt 
2 dessutom utifrån fågeldirektivet*:

foto: Bose Björk
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Värdebeskrivningarna av respektive område är omfattan-
de och redovisas inte i översiktsplanen.

Säkerställande 
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar Natura 2000-områ-
dena negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Natura 2000-områdena ska beaktas vid fysisk 
planering, bygglovgivning och annat tillstånds-
förfarande, så dess värden tillgodoses. Samtliga 
områden bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Natura 2000-områden kan ha påverkan på vilka 
åtgärder som får vidtas även utanför områdenas 
gränser.
Främst områden vid Sottern bedöms kunna påver-
kas vad gäller utvecklingsmöjligheter för boende 
och verksamheter.

12.4  Kommunikation
Det fi nns åtta riksintressen för kommunikation enligt 3 
kap 8§ miljöbalken som berör kommunen.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
För samtliga riksintressen för kommunikation gäl-
ler att utredningar rörande buller och riskanalyser 
kopplat till transporter med farligt gods kan behö-
va göras i samband med planläggning, bygglov-
givning och annat tillståndsförfarande. För järnväg 
kan även vibrationer behöva beaktas.

12.4.1  E20 (Europaväg 20)
E20 går genom nordvästra delen av kommunen och berör 
många andra kommuner och län och sträcker sig i Sve-
rige mellan Stockholm och Göteborg. Väg E20 ingår i 
det av EU utpekade Trans-Europeen Transport Network, 
TEN-T. 

Bibergskärren
Våtmark med höga naturvärden.  
Bo
Artrikt skogsområde.
Broby äng
Artrikt skogsområde.
Dovrasjödalen
Sprickdal med artrik natur och vandringsleder.
Geråsen
Område med äldre stora träd med rikt djurliv och svampfl ora.
Glottrakärret/Venerna
Artrikt översvämningskärr.
Herrfallsäng
Åldrigt slåtterlandskap med artrik fl ora.
Kvismarens naturreservat*
Våtmarksområde med rikt djur- och fågelliv. Endast en mycket 
liten del ligger i Hallsbergs kommun.
Kärnskogsmossen
Våtmark med höga naturvärden. Endast en liten del ligger i 
Hallsbergs kommun. 
Lindhult
Äldre ädellövskogar med atrik fl ora. 
Nalavibergs ekäng
Stor ädellövskog. 
Orrkulla
Äldre naturskogsartat lävbestånd med rik kärlväxt och krypto-
gramfl ora. 
Prästgården
Artrikt beteslandskap.
Skåle
Åldrigt odlings- och beteslandskap med speciell fl ora.
Sköllersta prästäng
Trädklädda betesmarker och äldre ädellövskogar. 
Sotterns skärgård*
Särskilt rikt och känsligt fågelliv. Västra delen ligger i Halls-
bergs kommun.
Stora Kortorp
Beteslandskap med speciell fl ora och fauna.
Svennevadsån
Vattendrag med speciell fauna, bl a fi nns tjockskalig målar-
mussla här.
Tomta hagar
Gamla kulturmarker med mosaikartad struktur och rik fl ora. 
Trystorps ekäng
Ädellövskog med ek som hyser en stor mängd rödlistade arter. 
Ullavi
Nedlagt beteslandskap med bestånd av åldriga träd.
Viby ekäng
Artrikt område med stora ekar.
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Den del av E20 som går genom Hallsbergs kommun, ca 
20 km, utgörs av motorväg. Delen genom Västra Göta-
land håller låg status för en europaväg men fi nns angiven 
i nationella planen för ombyggnad inom den närmaste 
10-årsperioden.

Generell funktionsbeskrivning
Väg E20 ingår i det nationella stamvägnätet som riksda-
gen fastställt. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av 
särskild nationell betydelse. Sträckorna Malmö-Göteborg 
samt Örebro-Stockholm ingår även i det av EU utpekade 
Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna 
som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. 
Väg E20 utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, 
Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn. 

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses. 

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Den korta del av E20 som är belägen i Hallsbergs 
kommun är belägen relativt långt från bebyggelse 
och andra funktioner som skulle kunna utgöra en 
konfl ikt med riksintresset.

13.4.2  Rikväg 50
Riksväg 50 går mellan Mjölby och Söderhamn,och 
förbinder Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig 
riktning.
Endast en kort sträck av riksväg 50, ca 3 km från söder 
om trafi kplats Brändåsen fram till gränsen mot Asker-
sunds kommun, går genom Hallsbergs kommun,.

Generell funktionsbeskrivning
Väg 50 ingår till största delen i det nationella stamvägnä-
tet som riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella 
stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Undan-

taget är sträckan Falun-Söderhamn, som är av särskild 
betydelse för regional eller interregional trafi k. Väg 50 
förbinder Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig 
riktning mitt i landet. 

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser 
Den korta del av Rv 50 som är belägen i Halls-
bergs kommun är belägen relativt långt från be-
byggelse och andra funktioner som skulle kunna 
utgöra en konfl ikt med riksintresset.

12.4.3  Rikväg 51
Riksväg 51 går mellan Örebro-Norrköping.
En sträcka om ca 40 km av riksväg 51, från Sköllersta 
och söderut via Pålsboda och Hjortkvarn fram till läns-
gränsen, går genom Hallsbergs kommun.
För riksväg 51 fi nns dessutom beslut om riksintresse för 
planerad framtida vägsträckning väster om nuvarande 
sträckning från där vägen kommer ansluta mot riksväg 
52 vid Kvarntorpskorset i Kumla kommun, väster om 
Pålsboda till att den åter anknyter till befi ntlig sträckning 
strax norr om Svennevad.
Därutöver fi nns riksintresse för planerad framtida 
vägsträckning från Svennevad och söderut till länsgrän-
sen mot Östergötland (och vidare in i Östergötland), 
vilken i princip följer befi ntlig sträckning för riksväg 51.
Den generella funktionsbeskrivningen är identisk för den 
befi ntliga och den nya sträckningen.

Generell funktionsbeskrivning
Väg 51 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket 
innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 
51 sträcker sig mellan Norrköping och Örebro och är en 
viktig förbindelse mellan dessa städer.
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Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset, inklusive de delar som avser plane-
rad framtida vägsträckning, ska beaktas vid fysisk 
planering, bygglovgivning och annat tillståndsför-
farande så att riksintressets värde tillgodoses.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser 
Rv 51 är en mycket viktig kommunikationsled för 
Hallsbergs kommun likväl som för regionen i stort, 
särskilt för åtkomsten till hamnen i Norrköping. Så-
väl befi ntlig som planerad sträckning utgör i vissa 
punkter en konfl ikt med andra intressen, främst 
bostadsbebyggelse, men vägen är generellt prio-
riterad av kommunen. En ny förbättrad sträckning 
av Rv 51 bedöms vara till fördel för t ex Pålsboda, 
Svennevad och Hjortkvarn som bostadsorter.

12.4.4  Rikväg 52
Riksväg 52 går mellan Nyköping-E20 söder om Örebro.
Endast en kort sträcka av riksväg 52, ca 7 km förbi Sköl-
lersta, går genom Hallsbergs kommun.

Generell funktionsbeskrivning
Väg 52 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket 
innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 
52 ingår i det regionala vägnätet och utgör en del av 
förbindelsen mellan Nyköping och Örebro. 

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.

foto: Bosse Björk 
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Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Den relativt korta del av Rv 52 som är belägen i 
Hallsbergs kommun är till större del belägen så att 
den inte påverkar bebyggelse och andra funktio-
ner som skulle kunna utgöra en konfl ikt med riks-
intresset. Bostadsbebyggelse i Sköllersta berörs i 
vissa delar av trafi kbuller.

12.4.5  Väg 629
Länsväg 629 går från Rv 50 i väster på norra sidan av 
järnvägen in i Hallsbergs tätort där den bl a utgör tillfart 
till rangerbangården. Sträckan i Hallsbergs kommun är ca 
3 km lång.

Generell funktionsbeskrivning
Väg 629 utgör en anslutning till en utpekad rangerban-
gård och kombiterminal av riksintresse.

Säkerställande 
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Sträckan är belägen så att den inte påverkar be-
byggelse och andra funktioner som skulle kunna 
utgöra en konfl ikt med riksintresset. Tvärtom utgör 
vägen en viktig funktion för transporter till och från 
verksamheter i Hallsberg.

12.4.6  Järnväg - Västra stambanan
Västra stambanan passerar genom Hallsberg där den 
sammanstrålar med andra banor och destinationerna, 
främst det nordsydliga Godsstråket genom Bergslagen 
men även för tåg från östra Sverige mot Karlstad-Oslo 
(Värmlandsbanan). Hallsberg är här knutpunkt för såväl 
person- som godtrafi k.

Generell funktionsbeskrivning
Västra stambanan är av internationell betydelse och 
ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig 
från Stockholm till Göteborg via bland annat Södertäl-
je, Hallsberg, Falköping och Skövde. Banan är mycket 
viktig för person- och godstrafi k och ingår även i det 
utpekade strategiska godsnätet.

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning. Planläggning bör ske inom 
tätorterna.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Då banan går rakt genom centrala Hallsberg har 
den avgörande påverkan på ortens utformning 
och utveckling. Samma förhållande gäller i viss 
utsträckning även Vretstorp, Östansjö och Pålsbo-
da.
På den negativa sidan påverkan från buller, 
vibrationer, risker för urspårning och stora mäng-
der farligt gods, järnvägens barriäreffekter. Detta 
innebär begränsningar i hur framförallt bostäder 
kan lokaliseras.
På den positiva sidan innebär järnvägen för Halls-
berg, med tillhörande rangerbangård, stora möjlig-
heter till näringslivsutveckling och därmed många 
arbetstillfällen.

12.4.7  Järnväg - Godsstråket genom 
Bergslagen
Godsstråket genom Bergslagen passerar genom Hallsberg 
där den sammanstrålar med andra banor och destinatio-
ner, främst Västra stambanan med öst-västlig trafi k mel-
lan Stockholm och Göteborg men även för tåg från östra 
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ett nationellt viktigt logistikcenter. Vid rangerbangården 
fi nns bl a kombiterminal och torrhamn.

Generell funktionsbeskrivning
Strategisk viktig rangerbangård med anslutning till 
kombiterminal och järnvägsverstäder. Rangerbangården 
ligger i Hallsberg och terminalen som avses ligger i di-
rekt anslutning till rangerbangården. Den har anslutning 
till Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen 
samt vägarna E20/Rv50.  

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Rangerbangården ligger relativt centralt i Halls-
berg har därmed avgörande påverkan på ortens 
utformning och utveckling. 
På den negativa sidan påverkan från buller, 
vibrationer, risker för urspårning och stora mäng-
der farligt gods, järnvägens barriäreffekter. Detta 
innebär begränsningar i hur framförallt bostäder 
kan lokaliseras.
På den positiva sidan innebär järnvägen med dess 
rangerbangård stora möjligheter till näringslivsut-
veckling och därmed många arbetstillfällen.

12.5  Totalförsvaret
Det fi nns inget riksintresse enligt 3 kap 9 § miljöbalken 
som berör Hallsbergs kommun.
Däremot fi nns intressen för totalförsvarets militära del 
som av sekretessskäl inte kan redovisas öppet i t ex en 
översiktsplan. 
Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 
20 m utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 

Sverige mot Karlstad-Oslo (Värmlandsbanan). Hallsberg 
är här knutpunkt för såväl person- som godtrafi k.

En ny sträckning söderut mot Mjölby är beslutad men har 
inte utpetas som riksintresse än (se 12.7.1).

Generell funktionsbeskrivning
Banan ingår i TEN-T nätet och är av internationell bety-
delse, den ingår även i det strategiska godsnätet. Banan 
sträcker sig från Storvik till Mjölby.

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar samt 
andra aspekter som kommunen har rådighet över anpas-
sas så att det inte påtagligt påverkar riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Då banan går rakt genom centrala Hallsberg har 
den avgörande påverkan på ortens utformning 
och utveckling. 
På den negativa sidan påverkan från buller, 
vibrationer, risker för urspårning och stora mäng-
der farligt gods, järnvägens barriäreffekter. Detta 
innebär begränsningar i hur framförallt bostäder 
kan lokaliseras.
På den positiva sidan innebär järnvägen med dess 
rangerbangård stora möjligheter till näringslivsut-
veckling och därmed många arbetstillfällen.

12.4.8  Hallsbergs rangerbangård
I Hallsberg sammanstrålar fl era banor och destinationer, 
främst Västra stambanan för öst-västlig trafi k mellan 
Stockholm och Göteborg och det nordsydliga Godsstrå-
ket genom Bergslagen men även tåg från östra Sverige 
mot Karlstad-Oslo (Värmlandsbanan). Hallsberg är 
här knutpunkt för såväl person- som godtrafi k men här 
passerar även E20 och Rv 50 vilket gör Hallsberg till 
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m inom tätort och sammanhållen bebyggelse.

12.5.1  Försvarsmaktens riksintresse 
som omfattas av sekretess
Försvarsmakten har via länsstyrelsen delgett kommunen 
en anvisning om hur riksintressen för totalförsvaret ska 
hanteras i översiktsplanen. Följande tillägg måste göras 
för kommuner som har öppna riksintresseområden som 
redovisas i översiktsplanen:
Utöver den redovisning som skett i översiktsplanen av 
riksintresset för totalförsvaret kan det fi nnas intresseom-
råden som av sekretesskäl inte kan redovisas. I de fall 
Försvarsmaktens intressen berörs i plan- eller lovärenden 
eller ärenden om förhandsbesked, inhämtas yttranden 
från Försvarsmakten och en särskild prövning görs i 
byggnadsnämnden.
Om byggnadsnämnden fattar beslut som går emot För-
svarsmaktens intressen kan beslutet komma att överprö-
vas av länsstyrelsen eller om beslut om sådan överpröv-
ning inte fattats, överklagas av Försvarsmakten.

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar och 
andra aspekter förutsätts beaktas genom avstämning med 
Försvarsmakten så att riksintresset inte påverkas negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

12.6  Vindbruk
Det fi nns efter uppdateringen 2013 två riksintresseområ-
de för vindbruk enligt 3 kap 8 § miljöbalken i Hallsbergs 
kommun, vilka är belägna centralt i södra delen av kom-
munen. Ett område ligger söder om Tisaren och går in i 
Askersunds kommun, ett annat ett stycke längre österut 
mellan Tisaren och Svennevad.

Riksintresse för vindbruk
Riksintressen för vindbruk är ett planeringsunderlag som 
möjliggör att de områden som har bäst förutsättningar 
för vindbruk och bästa vindresurserna kan användas till 

framtida vindkraftsetableringar och en effektiv markan-
vändning. Dessa anspråk på mark- och vattenområden 
har hög status vid en framtida prövning och kan vägas 
mot andra intressen med ett nationellt perspektiv. Utpe-
kade riksintresseområden baseras på en god årsmedel-
vind, enhetliga kriterier och tar hänsyn till fl ertalet andra 
intressen enligt den metod som används. Att ett område 
anges som riksintresse för vindbruk innebär att det ska 
vara särskilt lämpligt för utvinning av elproduktion från 
vindenergi ur ett nationellt perspektiv.

Riksintressen för vindbruk ska vara av nationell bety-
delse, behövas för viktiga eller nödvändiga funktioner 
i samhället och/eller behövas för landets eller landsdels 
behov av viss produktion. Enligt 3 kap 8 § miljöbalken 
ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Riksintressens förhållande till kommunal 
planering 
Utpekade riksintressen ska enligt 3 kap plan- och byggla-
gen (2010:900) redovisas och behandlas i den kommu-
nala översiktsplaneringen. Länsstyrelsen har i detta steg 
ansvar som tillsynsmyndighet att bevaka hur utpekade 
riksintressen hanteras av kommunerna i den fysiska 
planeringen, vilket framgår av bestämmelser i plan- och 
bygglagen (PBL). Översiktsplanen för vindkraft är vägle-
dandande vid prövning. Det är alltså först i samband med 
att ett beslut fattas (enligt PBL, miljöbalken eller andra 
lagar) som det slutligt avgörs om det är ett riksintresse 
eller inte, innan dess handlar det om ett statligt anspråk 
på mark- och vattenresursen.

Vindkraftfrågan behandlades 2011 i ett tematiskt tillägg 
(TÖP) till översiktsplanen. Den vindkraftplan som då 
antogs kommer att utgå i och med att detta ÖP-dokument 
antas. Huvudskälet är de två nya riksintresseområden för 
vindkraft tillkommit sedan vindkraftplanen antogs och att 
två andra utgått. 

2013 års riksintresseområden
De riksintresseområden för vindbruk som utpekats 2013 
baseras på enhetliga kriterier och undantag för hela 
landet med ett energisystemperspektiv. Större hänsyn har 
tagits till känsliga natur- och kulturvärden. 
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Kriterier för utpekade riksintresseområden på land
•   Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer 
än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 
2011)
•    Området ska vara större än 5 kvadratkilometer (un-
dantaget elområde 4)
•    Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet 
mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 
800 meter (Undantag för de områden som kvarstår sedan 
2008 där 400 meter är gällande)

Säkerställande
Nya och förändrade byggnader och anläggningar och 
andra aspekter anpassas så att det inte påtagligt påverkar 
riksintresset negativt.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Riksintresset ska beaktas vid fysisk planering, 
bygglovgivning och annat tillståndsförfarande så 
att riksintressets värde tillgodoses.
Riksintresset bedöms ha erforderligt skydd genom 
gällande lagstiftning.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Riksintresset bedöms påverka det rörliga friluftsli-
vet och utgör en konfl ikt med områden utpekade i 
översiktsplanen och rubricerade som ”Stora sam-
manhängande områden som har generellt sett 
höga naturvärden och som är till stor del tysta”.

12.7  Framtida 
riksintresseområden
Under denna punkt redovisas kända men ej beslutade 
framtida riksintressen.
Riksintresse för framtida ny sträckning för riksväg 51 
redovisas under 12.4.3.

12.7.1  Planerade spårsträckningen 
Hallsberg-Degerön - framtida riksin-
tresse
Godsstråket genom Bergslagens nya dubbelspårssträck-
ning från Västra stambanan väster om Hallsberg och 

söderut mot Degerön (Mjölby), se detaljerad karta med 
utbyggnadsetapper i kap 10.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Även om formellt beslut om riksintresse för den 
nya spårsträckningen inte tagits avser kommunen 
att beakta den nya spårsträckningen på samma 
sätt som redan beslutade riksintressen för samma 
ändamål.

Påtagliga och andra noterbara
konsekvenser
Tillkomsten av en ny spårsträckning med bättre 
kapacitet ligger i kommunens intresse.
Den nya spårsträckningen kommer ligga närmare 
Östansjö men åtgärder som på ett tillfredsställan-
de sätt tillgodoser buller och framkomlighet be-
döms kunna vidtas.

12.7.2  Friluftsliv
Förslag till sju nya riksintresseområden för friluftsliv en-
ligt 3 kap 6§ miljöbalken har under hösten 2013 varit ute 
på remiss. Ett av dessa områden, Kvismaredalen, berör 
Hallsbergs kommun. Detta området omfattar även Kumla 
och Örebro kommuner. Enligt uppgift kommer beslut om 
dessa riksintresseområden att tas under år 2016. Remiss 
avseende miljöbedömning pågår under sep-okt 2016.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
Då det i skrivande stund inte fi nns några beslut 
om riksintresseområden för friluftslivet går det inte 
att göra något ställningstagande.
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I detta kapitel redovisas ett antal fördjupade riktlinjer för 
de sex största tätorterna i Hallsbergs kommun: Hallsberg, 
Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp, Östansjö och Hjortkvarn. 

Det som redovisas här är komplement till ställningstagan-
den i den övriga översiktsplanen och avser främst lägen 
som bedöms mest lämpade för utvecklad eller tillkom-
mande bostadsbebyggelse, verksamheter och prioriterade 
kommunikationer. 

De lägen som redovisas för olika ändamål anger ungefär 
var i repsektive tätort tillkommande bebyggelse, verk-
samheter och anläggningar kan förväntas om intresse för 
byggande blir aktuellt. Dessa områden är alltså inte exakt 
avgränsade vilket tydliggörs av att de markeras med 
cirklar, ovaler och liknande fi gurer. 

Generellt gäller att i områden med befi ntlig bebyggelse 
kan och bör förtätning tillkomma vilket prövas i det en-
skilda fallet, i samband med planläggning eller bygglov-
handläggning.

13.1  Hallsberg
Hallsberg är kommunens huvudort med drygt 7 500 
invånare och den klart största tätorten i kommunen. 
Hallsberg uppstod ursprungligen som ett järnvägssamhäl-
le som utvecklades runt stationsområdet och längs med 
bansträckning och rangerbangård. Eftersom Hallsberg 
blev och fortfarande är en nationell järnvägsknut har 
tätorten fått en längsträckt form där järnvägsnätet i stor 
utsträckning varit styrande för utbredning och utveckling. 
Centrumkärnan är belägen på södra sidan järnvägen och 
i östra delen av tätorten, runt stationsbyggnaden, och här 
fi nns ett mindre område av mer ”stadsmässig” karaktär. 
Områden med fl erfamiljshus fi nns förutom i de centrala 
delarna i Stocksätersområdet norr om järnvägen. Här har 
en del hus rivits under den senaste 15-årsperioden.
Äldre villaområden sträcker sig längs med järnvägen 
medan nyare villaområden lokaliserats längre från 
spårområdena, särskilt Långängen och Falla söder om 
järnvägen.

13.1.1  Bostadsutveckling
Nya fl erfamiljshus föreslås främst tillkomma genom 
förtätning i de centrala delarna söder om järnvägen, ytor 
med närhet till järnvägsstationen prioriteras men hänsyn 
måste tas till bullerstörningar och vibrationer.

Områden för ny villabebyggelse, även radhus/marklä-
geneheter, möjliggörs inom Norra Samsala och Västra 
Vibytorp som ligger söder om järnvägen och förhållande-
vis nära centrum och järnvägsstation, samt inom Vika-
torpsområdet norr om järnvägen där det är nära till Rv 52 
och E20.

Den absoluta merparten av bostadsbyggandet i Halls-
bergs kommun den närmast 20-årsperioden förväntas 
ske i Hallsberg. Planberedskap bör fi nnas för ett 40-tal 
tillkommande lägenheter (i fl erfamiljshus/radhus/villor) 
per år.

13.1.2  Verksamhetsområdes-
utveckling
Befi ntliga verksamhetsområden längs med järnvägen 
måste kunna fortsätta att utvecklas och där det fi nns möj-
lighet förtätas och expandera. Synergieffekter mellan väg 
och järnväg bör eftersträvas för optimal användning.

KAPITEL 13  
TÄTORTERNAS UTVECKLING

fo
to

: B
os

se
 B

jö
rk



132 _____________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 13 - ANTAGEN HANDLING

Det befi ntliga verksamhetsområdet Rala norr om järnvä-
gen bör kunna utvidgas. För Stråbergsområdet gäller att 
befi ntlig bostadsbebyggelse beaktas men förtätning och 
utveckling av befi ntliga verksamheter bör vara möjlig. 
Längst i norr bör Järsjöområdet utredas för blandad 
verksamhet.
Kommungränsen mot Kumla begränsar samtliga dessa 
områdens utbredning och möjligheter att lösa denna 
problematik bör utredas och diskuteras mellan de båda 
berörda kommunerna.

13.1.3  Centrum och handel
Hallsbergs centrum sträcker sig längs med stationsområ-
dets södra sida, i huvudsak väster om järnvägsstationen.
Handel bör i första hand koncentreras till centrum och för 
mer utrymmeskrävande handel längs Samzeliigatan.
Offentliga verksamheter och servicefunktioner bör fort-
sätta utvecklas i centrala lägen.
Det fi nns beslut om att i formen av ett program utreda 
och föra dialog kring den övergripande utvecklingen för 
Hallsbergs centrum, i syfte att peka ut riklinjer och ramar 
för den framtida utvecklingen.

13.1.4  Infrastruktur
Hallsbergs är landets viktigaste järnvägsknut för såväl 
person- som godstransporter varför stations- och rang-
erområdet är helt dominerande och styrande för ortens 
utformning och utveckling.
Det är helt avgörande för Hallsbergs utveckling att järn-
vägen med rangerbangård, kombiterminal, torrhamn och 
all kringverksamhet i övrigt ges utrymme att utvecklas 
och expandera. Det här innebär att en del andra intressen 
måste anpassas och lokaliseras så att inte direkta konfl ik-
ter uppkommer, både på kort och lång sikt.
Inom område 21 ska i väster fi nnas utrymme för såväl ny 
sträckning för Godsstråken genom Bergslagen som ett 
tredje spår mellan Hallsberg och Laxå. I nordost tas höjd 
för ett tredje spår mot Kumla och Örebro.
Ambitionen är att på sikt skapa en nya planskild passage 
i östra delen av Hallsberg. Dels för att minska sårbar-
heten vid Samzeliibron, dels för att kunna leda bort 
tung trafi k från centrum som istället kan ta en gen väg - 
Brunnskulleleden - över Ralaområdet norrut, och ansluta 
till Samzeliigatan och vidare mot E20 och Rv 52.
Hallsberg har tillgång till omfattande kollektivtrafi k på 
järnväg och väg (se kap 10).

13.1.5  Viktiga grön- och rekreations-
områden
Hallsberg är en tätort med en spridd och utglesad form, 
med en stor andel naturnära bostäder. Kring tätorten 
fi nns fl era grönområden med hög kvalitet. I tätortens 
norra del utgör stråket från Nytorget och vidare ut i 
Stocksätterskogen en stor rekreativ resurs. Mellan bo-
stadsområdena nära Nytorget fi nns välskötta parkområ-
den och tätortens stora aktivitetspark. Området övergår 
i ett tillgängliggjort skogsområde med elljusspår, som i 
sin tur leder vidare ut i större strövmarker.

Centralt i tätorten fi nns Rösättersbäcken och Ekopar-
ken, där den senare utgör ett vackert motions- och 
rekreationsområde med stor utvecklingspotential. 

Söder om tätorten reser sig förkastningsbranten. Även 
om godsstråket och Spår 101 begränsar tillgängligheten 
till området, så fi nns omfattande system av spår och 
leder – främst med utgångspunkt i Falla/Samsala – som 
leder söderut, ända fram till Tisaren.
Nuvarande spår 101 föreslås tas bort när nya dubbelspå-
ret mot Mjölby tas i bruk, vilket öppnar nya möjligheter 
för leder och rekreationsområden.
Hallsberg bör värna och utveckla de starka gröna 
värden som fi nns nära tätorten. I planeringsarbetet kan 
detta göras utan att möjligheten att expandera tätorten 
påverkas nämnvärt.

13.1.6  Offentlig service och annat 
ortsspecifi kt som bör beaktas  
I Hallsberg tätort fi nns 7 förskolor, och ytterligare en 
är under planering i norra delen av tätorten. Det fi nns 
två F-6-skolor medan Transtensskolan utgör tätortens 
enda 7-9-skola, och ligger i anslutning till Alléskolan. 
Alléskolan är södra länsdelens största gymnasieskola 
och har ett brett utbildningsprogram. Gymnasieskolan 
drivs genom Sydnärkes utbildningsförbund och tar emot 
elever även från Askersunds och Laxå kommuner. 
Centralt i Hallsberg fi nns en familjecentral, med barn- 
och mödravård, öppen förskola och en kommersiell 
upplevelseanläggning riktad till barn.
I Hallsberg fi nns en av kommunens två vårdcentraler.
I anslutning till Alléskolans område ligger Alléhallen 
med idrottsanläggningar, badhus för motion och även-
tyrsbad samt gym.
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Kommunens ställningstagande/
kommentar 
GENERELLT
Förtätning ska i princip alltid behandlas positivt i mening-
en att det prövas och bedöms i det enskilda fallet.

Låglänta delar som enligt genomförda studier kan riskera 
bli utsatta för översvämning ska inte exploateras såvida 
inte erforderliga åtgärder för att eliminera risken kan 
vidtas.

BOSTÄDER
1. I nordvästra kanten av Hallsbergs tätort, väster om 
länsväg 529, bedöms det lämpligt att utreda och planläg-
ga för bostäder med varierade hustyper och upplåtelse-
former. 
2. Vingenstråkets sydsluttning, invid utbyggd infrastruk-
tur, ger bitvis förutsättning för goda bostadslägen i form 
av mindre grupper eller ensaka förtätningar (kartan anger 
inte specifi ka lägen, endast en övergripande inriktning). 
3. Väster om det framväxande villaområdet Vibytorp be-
döms det lämpligt att planlägga för ytterligare bostadsbe-
byggelse med varierade hustyper och upplåtelseformer. 
I lämpliga lägen bör även icke-störande verksamheter 
kunna prövas. Den lantliga karaktären och de stiliga ut-
blickarna mot förkastningsbranten och odlingslandskapet 
bör värnas i den fortsatta utvecklingen. 
4. Hallsbergs centrum. När efterfrågan på centrala 
lägenheter ökar i Hallsbergs centrum är det lämpligt att 
förtäta längs Storgatan men p g a bullerpåverkan från 
järnvägen även utmed stråket söderut från centralstatio-
nen. Området kan utvecklas med avseende på bostäder 
i fl erbostadshus samt servicefunktioner.
Övergripande riktlinjer för Hallsbergs centrum ska tas 
fram i ett särskilt utvecklingsprogram. 
5. Norra Samsala. Område är lämpligt att utreda och 
planlägga för bostäder och i vissa lägen kontor eller 
icke-störande verksamheter. Området ligger i nära 
anslutning till Hallsbergs centrum och resecentrum. 
Befi ntlig Ekopark kan förlängas genom området och 
nyttjas för områdets dagvattenhantering. Spår 101 bildar 
viss barriär mot övriga tätorten, men i samband med att 
spåret avvecklas (se rubriken infrastruktur) kan integre-
ringen stärkas. 
6. Möjligt integrerat område för bostäder och rekreation 
(se även 34).

VERKSAMHETER
För verksamheter som är direkt knutna till järnvägen, se 
under rubriken infrastruktur.
11. Järsjö – Rala. Området öster om Samzeliigatan bör 
fortsätta utvecklas som verkstadscentrum med huvud- 

inriktning mot tillverkningsindustri. Men verksamhet 
med koppling mot järnväg och logistik ska också kunna 
prövas.
12. Längs Samzeliigatans infart till tätorten fi nns befi nt-
liga verksamheter bl a en hel del handel. Samzeliigatan 
bör utvecklas till en stilig tätortsentre med kommersiell 
service i vägens närområde. Ytor längre från vägen bör 
användas för andra verksamheter. Den del av området 
som ligger väster om länsvägen kan delvis integreras 
med bostadsbebyggelsen.
13. Befi ntligt verksamhetsområde för bla kommunaltek-
niska anläggningar norr om järnvägen. I områdets norra 
kant, nära järnvägen och Lv 641 ges utrymme till expan-
sion och verksamhetsutveckling.
14. Hallsbergs centrum. Området ska utvecklas med 
avseende på handel och andra centrumfunktioner, i kom-
bination med bostäder.
Övergripande riktlinjer för Hallsbergs centrum ska tas 
fram i ett särskilt utvecklingsprogram. 

INFRASTRUKTUR
21. Järnvägsstråket. Järnvägen och dess närmaste om-
givningar genom Hallsberg utgör ryggrad i tätorten, med 
användning för järnvägs- och trafi kändamål, t ex range-
ring och godshantering. 
I markerat område föreslås fortsatt utveckling av trafi kan-
läggningar och järnvägsanknuten verksamhet i enlighet 
med intentionerna i riksintresset för järnväg. 
Denna verksamhet ska förutsättas vara störande för 
omgivningen. 
Västerut från Hallsbergs tätort ansluter det markerade 
järnvägsområdet till godsstråkets nya sträckning söderut.
Område 21 ska ge utrymme för både ett tredje spår väs-
terut mot Laxå och ett tredje spår norrut mot Örebro.
22. Kopplat till järnvägen ska fi nnas möjlighet att utveck-
la 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. 
23. Långängsspåret (spår 101) genererar en viss barriär 
mot övriga tätorten men i samband med att spåret av-
vecklas bör integreringen i området stärkas.  
24. Högtorpsgatans plankorsning stängs och ersätts med 
planskild förbindelse över eller under järnvägen. Nytt 
läge är under utredning men inte bestämt.
25. Från denna nya planskilda passage eftersträvas en 
ny förbindelse - Brunnskulleleden - som knyter samman 
östra Hallsberg med Samzeliigatans norra del utan att 
behöva passera genom Hallsbergs centrum.
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ÖVRIGT
31. Vissbergatippen kan sluttäckas och omvandlas till ett 
rekreationsområde som erbjuder aktiviteter och utevistel-
se med upplevelser för de norra stadsdelarna. 
32. Stråket Nytorget -Stocksätterskogen. En grön kil som 
börjar med det urbana Nytorget och som sedan föränd-
ras längs vägen ut ur tätorten. Delvis fi nns rekreativa 
kvaliteter utvecklade, men potential fi nns att göra mer. 
Delar av området kan vara intressant att avsätta som 
reservat. Samordnas med framtida bostadsbebyggelse 
inom område 1.
33. Grönstråk längs Rörsättersbäcken. Viktig miljö som 
binder samman de östra och västra delarna i centrala 
Hallsberg.
34. Väster om Alléskolan fi nns ett stort, fl ackt område 
som kan utvecklas för en blandning av rekreation och 
bostäder (område 6). I anslutning till Alléskolan ligger 
kommunens större idrottsanläggningar med ishall, bad-
hus, driving range och idrottsplats med konstgräsplan. 
Det är viktigt att området kan fortsätta att utvecklas med 
avseende på idrottsanknutna aktiviteter.
35. Ekoparken. Ovan beskrivna stråk hänger samman 
med Rösättersbäckens stråk genom området och bör 
utvecklas som grönt stråk genom centrum. Ekoparken 
har stor utvecklingspotential med avseende på rekrea-
tion och upplevelser (se även område 4) och kan även 
förlängas österut mot Norra Samsala (område 5).
36. Från tätortens centrum och söderut fi nns gröna län-
kar viktiga att bevara och utveckla. När dubbelspåret mot 
Mjölby väster om tätorten är klart, kan Långängsspåret 
(Spår 101) tas bort och istället nyttjas som en rekrea-
tionsväg från tätorten mot Tisaren och de omfattande 
områdena för friluftsliv som fi nns där.
37. Förkastningsbranten är till stora delar nyttjad för 
friluftsliv och rekreation, och stråket hit från tätorten är 
viktigt att stärka.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Riksintresset för järnväg, inkl bangårdar, men även 
vissa huvudgator påverkar starkt hur framförallt ny bo-
stadsbebyggelse kan lokaliseras. Detta gäller särskilt i 
de allra centralaste delarna av Hallsberg där efterfrå-
gan och potentialen för byggande i övrigt är som störst. 
Genom att bygga vertikalt, kanske över 10 våningar, 
kan de bäst lämpade lägena där påverkan från framfö-
rallt järnvägen är acceptabel utnyttjas optimalt. Detta 
gäller främst bostadsutvecklingsområdena 4 och 6.

Ersättning av plankorsningen över järnvägen vis Hög-
torpsgatan med en planskild korsning och med vidare 
anslutning till norra delen av Samzeliigatan - Brunn-

skulleleden - ökar trafi ksäkerheten, minskar barriär-
effekt inom orten och minskar känsligheten från idag 
med bara en fullgod passage vid Samzeliibron.

När Långängsspåret (spår 101) tas bort minskar barri-
äreffekten i södra delen av Hallsberg och grönstråket 
från centrum och söderut kan stärkas.

Gränsen mot Kumla kommun är belägen direkt in-
vid Hallsbergs tätort och påverkar hur bostads- och 
verksamhetsområden kan utvecklas. I väster har inte 
Hallsbergs kommun rådighet över erforderliga ytor 
som berörs av ny sträckning för godsstråker i Bergsla-
gen samt ett tredje spår mellan Hallsberg och Laxå.

Nya verksamhetsområden med stora ytor som hård-
görs bidrar till snabbare fl öden av dagvatten, med ökad 
översvämningsrisk som följd. Åtgärder kan krävas lo-
kalt för att säkerställa att inte materiella skador uppstår 
vid ett skyfall. 

Bostadsutvecklingsområdena 2, 4 och 6 inkluderar ytor 
som kan riskera att översvämmas. Vid planläggning 
ska erforderliga studier genomföras för att garantera 
lämpligheten i framtida exploatering.

I anslutning till bostadsutvecklingsområde 1 fi nns en 
tidigare deponi. I samband med planläggning klarläggs 
lämplig avgränsning för exploateringsområde likväl ifall 
ev efterbehandling är aktuell.

I anslutning till område 13 häckar den rödlistade få-
gelarten kornknarr, som är en Natura 2000-art, vilket 
innebär att arten eller dess livsmiljö inte får påverkas 
negativt.

Den södra delen av område 5 fi nns med i Länssty-
relsens naturvårdsprogram (Närströvområde sydost 
om Långängen). Området beskrivs som mycket viktigt 
och välbesökt för rekreation. Inom området fi nns även 
löpspår och många använda stigar. I nordvästra delen 
av område nr 5 växer den fridlysta kärlväxten gullviva. 
Vid en eventuell exploatering av området behöver hän-
syn tas till dessa förutsättningar.
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13.2  Pålsboda
Pålsboda är beläget där västra stambanan korsar riksväg 
51 i östra delen av Hallsbergs kommun.
Pålsboda tätort består av ca 1 600 invånare (1 585 inv 
2013), är den näst största orten i Hallsbergs kommun, 
men har haft en vikande befolkningstrend under ca 30 år. 
Enligt nuvarande befolkningsprognos (2014) väntas orten 
ha en svag men positiv befolkningstillväxt dock ingen 
betydande förändring fram till 2025.

13.2.1  Bostadsutveckling
Ett mindre område med fl erfamiljsbebyggelse fi nns 
koncentrerat närmast centrum, i övrigt dominerar villabe-
byggelse med äganderätt. 
Under den kommande tioårsperioden bedöms gruppen 
äldre som vill lämna sitt villaboende växa, vilket kan 
medföra en ökad efterfrågan på lägenheter på orten. Det 
bedöms dock svårt att på rent marknadsmässiga villkor 
fi nansiera nybyggnation av fl erfamiljshus i Pålsboda 
under nuvarande förutsättningar. 
Planlagda villatomter fi nns sedan några år i tätortens 
nordöstra kant, men ingen av dem har blivit bebyggd. 
Då orten minskat i invånarantal de senast 30 åren har ett 
mindre antal fl erfamiljshus under 1990- och 2000-talet 
ställts om eller rivits. 
Det fi nns ingen större efterfrågan på bostäder. Det fi nns 
i dagsläget (våren 2016) ett litet antal lediga lägenheter i 
Pålsboda.
Förutom viss förtätning fi nns tre områden - Folkasbo, 
Stensbro och Kärrs grusgrop - som bedöms intressanta att 
utreda för ny villabebyggelse och markbostäder.
Förbättrade kommunikationer, såsom en ny Rv 51 mot 
Örebro, samt ett eventuellt framtida tågstopp i centrum, 
kan stärka Pålsbodas attraktionskraft som boendeort.  

13.2.2  Verksamhetsområdes-
utveckling
Det fi nns idag tre verksamhetsområden i Pålsboda, 
Västra, Östra och Södra industriområdet, varav Västra 

industriområdet är det största. Samtliga ligger söder om 
järnvägen och bör kunna utvecklas och utvidgas. 
När riksväg 51 byggs om och ges ny sträckning utanför 
Pålsboda uppstår ett nytt intressant verksamhetsläge i 
anslutning till den norra tillfarten till samhället.

13.2.3  Centrum och handel
Pålsboda har idag ett fi nt litet centrum invid men ändå 
avskilt från Rv 51 med bl a dagligvarubutik.
Eventuell ny handel bör, om den inte är alltför utrymmes-
krävande, koncentreras till centrala Pålsboda.
Den nya trafi kplatsen nordväst om Pålsboda som tillkom-
mer när Rv 51 byggs om och ges ny sträckning ger både 
möjligheter till nya verksamheter men kan även påverka 
befi ntliga trafi korienterade verksamheter inne i Pålsboda.

13.2.4  Infrastruktur
Riksväg 51 går idag rakt igenom Pålsboda och har en 
viss barriäreffekt.
En ny sträckning för Rv 51 är planerad i ett nytt västli-
gare läge utanför Pålsboda. I dagsläget planeras bara en 
anslutning till Rv 51 nordväst om Pålsboda. Detta kan 
innebär logistiska problem för verksamheter lokaliserade 
i södra delen av samhället.
Två plankorsningar över stambanan är tänkta att stängas 
när den nya RV 51-sträckningen byggs. 
Linje 728 Pålsboda-Hjortkvarn har 10 turer på vardagar 
och 2-3 turer på helgdagar. Denna linje har ingen direkt 
koppling till centralorten Hallsberg.
Västra stambanan passerar genom Pålsboda men inga tåg 
stannar idag varför den inte gör nytta för de lokala kom-
munikationerna. Järnvägen är en barriär i samhället.
Förbättrade kommunikationer, såsom en ny Rv51 mot 
Örebro samt ett eventuellt framtida tågstopp i centrum, 
kan stärka Pålsbodas attraktionskraft.

13.2.5  Viktiga grön- och rekreations-
områden
Terrängen runt Pålsboda erbjuder generellt lämpliga 
miljöer för rekreation. Erforderlig del av dessa områden 
bör bevaras men ytorna nordost intill samhället beaktas 
särskilt.
När nya Rv 51 byggs kan vissa rekreationsstråk väster 
om samhället komma att brytas vilket bör beaktas vid 
projektering och om möjligt kompenseras.

13.2.6  Offentlig service och annat 
ortsspecifi kt som bör beaktas  
I Pålsboda fi nns 3 förskolor, en F-6-skola och en hög-
stadieskola. Gymnasieskola fi nns i Hallsberg. I Pålsbo-
da centrum fi nns Sveriges äldsta privata vårdcentral. 
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Kommunens ställningstagande/
kommentar 

GENERELLT
Förtätning ska i princip alltid behandlas positivt i mening-
en att det prövas och bedöms i det enskilda fallet.

BOSTÄDER
1. I norra kanten av tätorten, norr om befi ntlig bebyg-
gelse längs Norra Storgatan, samt öster om idrotts-
platsen är det lämpligt att utreda/planlägga för ny bo-
stadsbebyggelse. När Rv 51 ges ny sträckning utanför 
tätorten minskar påverkan från trafi k vilket öppnar nya 
möjligheter för hur bostadsbebyggelse kan lokaliseras.
2. Östra kanten av tätorten, norr om järnvägen, är lämp-
lig att utreda och planlägga för bostadsbebyggelse.

VERKSAMHETER
11, 12 och 13. I södra delen av tätorten är det lämpligt 
att utreda för utveckling och expansion av befi ntliga verk-
samhetsområden. 
14. Ny trafi kplats vid Pålsboda. I samband med att Rv 
51 ges ny sträckning, är det lämpligt att planlägga ett 
område för verksamheter vid anslutningen till tätorten. 
Området kan inrymma exempelvis logistikverksamhete-
er, restauranter eller försäljning av drivmedel.

INFRASTRUKTUR
21. Ny sträckning för Rv 51 väster om Pålsboda. Leder 
till förbättrad framkomlighet för fjärrtrafi k samt minskar 
miljöpåverkan och ger säkrare trafi kmiljö inne i Pålsboda.
22 och 23. I samband med byggande av ny Rv 51 
stängs dessa båda befi ntliga plankorsningar över järnvä-
gen. 

24. På sikt bör utredas möjligheten att skapa ett tågstopp 
i Pålsboda för pendeltåg.

ÖVRIGT
31. Terrängen runt Pålsboda erbjuder lämpliga miljöer 
för rekreation. Erforderlig del av dessa områden beva-
ras generellt men ytorna nordost intill samhället beaktas 
särskilt.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Den nya sträckningen för Rv 51 kommer påverka det 
rörliga friluftslivet väster om samhället. Passage av Rv 
51 kan i princip endast ske vid den nya trafi kplatsen 
nordväst om Pålsboda.
Ny Rv 51 kommer sannolikt även påverka centrumhan-
deln och trafi korienterad verksamhet inne i Pålsboda 
eftersom denna inte längre hamnar utmed det nationel-
la trafi kstråket.
Avveckling av plankorsningar över järnvägen ökar tra-
fi ksäkerheten men leder till större barriäreffekt inom or-
ten och längre väg mellan många målpunkter. Särskilt 
södra delen av orten blir mer avskuren från riksvägen.
Befi ntlig järnväg genom Pålsboda påverkar hur framfö-
rallt ny bostadsbebyggelse kan lokaliseras.

Inom område nr 1 i Pålsboda, fi nns delar av ett sand-
tag som hyser ett fl ertal rödlistade fjärils- och in-
sektsarter. Vid en eventuell exploatering av området 
behöver hänsyn tas till värdena kopplade till sandtaget.

Vid område nr 13 i Pålsboda förekommer större vatten-
salamander som är en Natura 2000-art vilket innebär 
att arten eller dess livsmiljö inte får påverkas negativt.
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13.3  Sköllersta
Sköllersta är ursprungligen en gammal kyrkby belägen i 
östra delen av kommunen. Sköllersta växte kraftigt under 
1960- och 70-talen och har egentligen sin koppling mot 
Örebro som ligger drygt 2 mil från orten. Även om det 
fi nns en större arbetsplats i Atria (Lithells) är orten idag 
att betrakta som ett villasamhälle. 
Sköllersta tätort består av ca 1 100 invånare (1 089 inv 
2013) och har haft en i stort sett oförändrat invånarantal 
de senaste 30 åren. Enligt nuvarande befolkningsprognos 
(2014) förväntas en svag men positiv tillväxt under de 
närmaste tio åren.

13.3.1  Bostadsutveckling
Bostadsbebyggelsen på orten består till större delen av 
villor men det fi nns fl erfamiljshus i form av marklägen-
heter med hyresrätt centralt i samhället.
De senaste åren har en viss efterfrågan på tomter för små-
hus funnits, och ny villabebyggelse har vuxit upp längs 
Prästängsvägen. 
Det fi nns en viss efterfrågan på bostäder i Sköllersta, 
dels marklägenheter för de som vill sälja villan och 
fortfarande bo kvar på orten, dels villatomter för främst 
barnfamiljer som vill ha en lugnare miljö som alternativ 
till Örebro.
En detaljplan i centrala delen av Sköllersta som medger 
både villabebyggelse, radhus och mindre fl erfamilshus 
har tillkommit under 2015 varför planberedskapen är 
mycket god för de närmaste åren.
Ytterligare utveckling av Norra Prästängen bedöms där-
med kunna avvaktas, liksom utredning av området Babel/
Sodom i västra Sköllersta.

13.3.2  Verksamhetsområdes-
utveckling
Det viktigaste verksamhetsområdet i Sköllersta är vid 
Atria (Lithells), nationellt främst känt för korvproduk-
tion, beläget i tätortens östra del. 
Fortsätt utveckling för verksamheter ska vara möjlig 
runt detta befi ntliga verksamhetsområde i öster samt runt 
korsningen mellan riksvägarna 51 och 52. När riksväg 51 
byggs om och ges ny sträckning som ansluter vid Kvarn-
torpskorset i Kumla kommun torde det nuvarande lägets 
potential för trafi korienterad service minska men kvarstår 
för logistikverksamheter. 

13.3.3  Centrum och handel
Sköllersta har ett tydligt välplanerat centrum men påver-
kas uppenbart av närheten till Örebro med dess utbud. 
Det fi nns en dagligvarubutik som dock behöver stärkas 
för att långsiktigt kunna behållas.
Strax sydväst om samhället ansluter Rv 51 till Rv 52, där 
det idag fi nns såväl en bensinstation som ett café.
Handel bör, om den inte är alltför utrymmeskrävande, 
koncentreras till centrala Sköllersta. 
För trafi korienterade funktioner, se även stycket ovan.

13.3.4  Infrastruktur
Riksväg 52 passerar söder om Sköllersta men påverkar i 
relativt liten utsträckning ortens utveckling.
Strax sydväst om samhället ansluter Rv 51 till Rv 52.
När riksväg 51 byggs om och ges ny sträckning som 
ansluter vid Kvarntorpskorset i Kumla kommun torde 
det nuvarande lägets värde för trafi korienterad service 
minska. 
Kollektivtrafi k med buss fi nns till Kumla och Örebro.

13.3.5  Viktiga grön- och rekreations-
områden
Norr om Sköllersta ligger Kvismarens naturreservat, 
till större delen utanför kommungränsen men likväl 
värdefullt boende på orten. I norra delen av orten fi nns 
Sköllersta Ekäng men även områden avsatta för idrott-
sändamål och friluftsliv. Det är viktigt att dessa områ-
den bevaras och får fortsätta utvecklas.

13.3.6  Offentlig service och annat 
ortsspecifi kt som bör beaktas  
I Sköllersta fi nns två förskolor och en F-6-skola. Hög-
stadieskola fi nns närmast i Pålsboda, gymnasieskola 
fi nns i Hallsberg. I Sköllersta ligger Kävesta folkhög-
skola.
Sköllersta kyrka är kyrligt kulturminne och hela miljön 
kring kyrkan bör beaktas vid exploatering.
Värden i Natura 2000-området Sköllersta Prästäng intill 
bostadsutvecklingsområde 2 ska beaktas vid framtida 
planering så att det inte påverkas påtagligt negativt.
Vattenskyddsområde och markavvattningsföretag fi nns i 
de östra delarna av Sköllersta och ska beaktas vid plan-
läggning och andra åtgärder.

foto: Bosse Björk 



139_____________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 13 - ANTAGEN HANDLING

Kommunens ställningstagande/
kommentar 

GENERELLT
Förtätning ska i princip alltid behandlas positivt i mening-
en att det prövas och bedöms i det enskilda fallet.

BOSTÄDER
1. Norr om Rv52, utanför det område som störs av tra-
fi kbuller från riksvägen, är lämpligt att på sikt utreda och 
planlägga för bostäder.
2. Prästängen i nordöstra kanten av tätorten är lämpligt 
att utreda och planlägga för bostadsbebyggelse. 

VERKSAMHETER
11 och 12. I korsningen mellan Rv 52 och befi ntlig Rv 
51 fi nns ytor som är lämpliga att utreda för etablering av 
verksamheter. Det kan exempelvis gälla trafi korienterad 
service men även logistikverksamhet. 
13. Östra verksamhetsområdet. Kring tätortens befi nt-
liga område för verksamheter och kommunalteknik bör 
utredas möjligt för expansion och komplettering med nya 
verksamheter.

INFRASTRUKTUR
Ny sträckning för Rv 51 (från Kvarntorpskorset i Kumla 
kommun, beläget längre västerut utanför kartbilden) 
avbelastar sydvästra delen av Sköllersta en hel del trafi k 
men minskar det trafi korienterade värdet inom område 

11 och 12. Den ny sträckningen ökar framkomligheten för 
fjärrtrafi ken på Rv 51 vilket anses positivt.

ÖVRIGT
31. I norra delen av Sköllersta, inom Prästängenområ-
det, fi nns vackra omgivningar och rekreationsområden 
av hög kvalitet som i lämpliga delar bör bevaras och om 
möjligt utvecklas för ändamålet.

Miljön runt Sköllerst kyrka har kulturhistoriska värden 
som ska beaktas.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
När Rv 51 byggs om och ges en ny sträckning som 
inte längre ligger vid Sköllersta bedöms nuvarande 
korsningsläge med Rv 52 få minskad potential för 
trafi korienterad verksamhet. Det innebär också något 
minska miljöpåverkan i form av trafi kbuller i samma 
område.
Befi ntlig sträckning för Rv 52 påverkar i viss mån hur 
bostadsbebyggelse kan lokaliseras i södra Sköllersta.
Natura 2000-området i norra Sköllersta påverkar hur 
bebyggelse i bostadsutvecklingsområde 2 kan plane-
ras, då dess värden ska beaktas.
Skyddsbestämmelser för vattentäkt ställer krav på 
befi ntlig och ev tillkommande verksamhet inom utveck-
lingsområde 13.

1

31
2

13

11 12

32
Sköllersta

berg

borg

Åsen

Torp

Egeby
Sörby

Babel

Sodom

Testa

hemmet

Kalsta

Ullavi

Kävesta

Saline-

Eklunda

Erstorp

Rosendal

Baggerud

Boskulla

Bäcketorp

Johannes-

Loviselund

Oxelvärsta

Sörbybacken

Tallebacken

Kvarnbacken

Södra Nybble

© Hallsbergs Kommun | Geodatasamverkan

0 500 1 000250
Meter [

RRON

Utvecklingsområden
Bostäder

Verksamheter

Övrigt

Skyddad natur
Natura 2000

52

51

52

Lv 674

Lv 674



140 _____________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 13 - ANTAGEN HANDLING

13.4  Östansjö
Östansjö är beläget längs västra stambanan strax väster 
om Hallsberg och bör idag betrakas som ett villasamhäl-
le. 
Östansjö ligger vid Bäcksjön men eftersom stambanan 
skär genom samhället och den huvudsakliga bebyggelsen 
ligger söder om järnvägen har sjön haft begränsad påver-
kan ur bostadsutvecklingssynpunkt. 
Östansjö tätort, som utvecklades starkast under 1960- och 
70-talen, består idag av ca 860 invånare (868 inv 2013) 
och har haft en något vikande befolkningsunderlag de 
senaste 30 åren. Enligt nuvarande befolkningsprognos 
(2014)  förväntas ingen markant förändring, möjligen en 
svag nedgång, fram till 2025.

13.4.1  Bostadsutveckling
Villabebyggelse med äganderätt dominerar utbudet av 
bostäder. 
Det fi nns ingen större efterfrågan på nybyggnad av bo-
städer och i dagsläget (2016) fi nns ett mindre antal lediga 
lägenheter. 
Önskan att få bo kvar på orten även när man blir äldre 
och vill lämna sitt villaboende gör att en viss efterfrågan 
fi nns på s k marklägenheter, men det är oklart om mark-
nadsmässiga förutsättningar fi nns för att sådana projekt 
ska kunna genomföras i nuläget. Planlagd mark för 
sådana bostäder har tagits fram nära Bäcksjön, men inga 
lägenheter har ännu byggts där.
Ett s k LIS-område (se bilaga till översiktsplanen) vid 
östra sidan av Bäcksjön kan innebära vissa nya utveck-
lingsmöjligheter och ansluter till ett utvecklingsområde 
för bostäder i lantlig miljö längre norrut - Nordansjöom-
rådet/Kungsbergsvägen.
Förutom viss förtätning, t ex vid Kastanjegatan, fi nns yt-
terligare två områden - Blåbärsvägen/Bäcksjögatan norr 
om järnvägen och Tystinge söder om järnvägen - som 
bedöms intressanta att utreda för ny villabebyggelse och 
markbostäder.
Ett eventuellt framtida tågstopp för regional pendeltrafi k 
skulle kunna ha en positiv påverkan på efterfrågan.

13.4.2  Verksamhetsområdes-
utveckling
Det fi nns idag ett antal mindre verksamheter i Östansjö, 

de fl esta med lokal eller regional anknytning. Mest känt 
är Östansjö Bildemontering och Östansjö Trädgård.
Lämpligast för verksamhetsutveckling är området längs 
länsvägen i östra Östansjö, d v s åt Hallsberg. 

13.4.3  Centrum och handel
Det fi nns en antydan till ett centrum med bl a en restau-
rant/pizzeria. Fram till årsskiftet 2015/2016 fanns även 
en närbutik. Här har närheten till Hallsberg och Vretstorp, 
där det fi nns en dagligvarubutik, resulterat i att efterfrå-
gan inte är tillräckligt stor.
Handel bör, om den inte är alltför utrymmeskrävande, 
koncentreras till nämnd plats längs länsvägen i centrala 
Östansjö.

13.4.4  Infrastruktur
E20 passerar norr om Östansjö men på ett avstånd så att 
den inte påverkar orten. Ur pendlingsynpunkt är det dock 
enkelt att via europavägen snabbt ta sig till såväl Örebro 
som Laxå.
Länsväg 529 passerar genom samhället och är den natur-
liga vägen att ta sig till Hallsberg, även mot Askersund.
Även stambanan passerar rakt genom samhället och har 
tämligen stor påverkan genom buller och barriäreffekt, 
däremot stannar idag inga tåg i Östansjö. Det fi nns en 
planskild passage i samhället för fordon, ytterligare en 
för gående och cyklister.
Ett eventuellt framtida tågstopp för regional pendeltrafi k 
skulle kunna ha en positiv påverkan på ortens utveckling 
i framtiden.
Den nya sträckningen för dubbelspåret mellan Halls-
berg och Degerön planeras strax sydost om Östansjö 
men bedöms ha begränsad påverkan på ortens utveck-
ling. En rätning av länsvägen p g a den nya järnvägen 
bedöms ge förbättrad standard. En gång-/cykelväg till 
Hallsberg är planerad. 
Linje 705 Hallberg-Östansjö-Vretstorp-Laxå med 22 
turer, d v s något lägre turtäthet än halvtimmestarfi k, körs 
på vardagar. Helgtrafi ken begränsas till 2-3 turer per dag.

13.4.5  Viktiga grön- och rekreations-
områden
Runt Östansjö fi nns ett omväxlande skogs- och betes-
landskap med höga värden för rekreation- och frilufts-
liv. Bäcksjön ligger centralt i samhället och tillsam-
mans med vackra raviner ger den orten mycket av dess 
naturnära karaktär. Det fi nns rekreationsstråk runt sjön.
Vid södöstra stranden ligger ortens badplats och läng-
re norrut på östra sidan idrottplatsen som är en viktig 
mötesplats för ortbefolkningen och närregionen. Dessa 
verksamheter bör ges utrymme att utvecklas vilket före-
slaget LIS-område kan bidra till.
Söder om Bäcksjön och järnvägen fi nns en vacker ravin 
som är ett viktigt inslag i den gröna miljön och som kan 
utvecklas ytterligare.fo
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Söder om Östansjö fi nns ett belyst motionsspår och 
leder till bl a naturreservatet Dovra sjöar och Östansjö 
ridskola. Områdets värden ska beaktas vid planering.
Den nya sträckningen för dubbelspåret mellan Halls-
berg och Degerön planeras strax sydost om Östansjö 
och torde komma att påverka nämnda område och kräva 
åtgärder för att behålla dess kvaliteter.

13.4.6  Offentlig service och annat 
ortsspecifi kt som bör beaktas  
I Östansjö fi nns förskola och en F-6-skola (ortens störs-
ta arbetsplats). Högstadieskola och gymnasieskola fi nns 
närmast i Hallsberg.   
I Östansjö fi nns b l a ett helt nybyggt Folket hus, upp-
fört efter att det förra brunnit ner, vilket är en viktig 
mötesplats och en stor resurs för orten.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 
GENERELLT
Förtätning ska i princip alltid behandlas positivt i meningen 
att det prövas och bedöms i det enskilda fallet.

BOSTÄDER
1. Delar av omgivningen på norra och östra sidan av Bäck-
sjön bör utredas för ny bostadsbebyggelse och är av den 
anledningen även utpekat som LIS-område.
2. Direkt norr om LIS-området fi nns i Nordansjöområdet/
Kungsbergsvägen ytterligare ytor lämpliga att utreda för 
bostadsbebyggelse, här i lantlig miljö.
3. Blåbärsgatan/Bäcksjögatan är ett glest bebyggt område 
lämpligt att utreda för ny bostadsbebyggelse. 
4. Tystinge. I tätortens sydvästra kant fi nns område lämpligt 
att utreda för ny bostadsbebyggelse.

VERKSAMHETER
11. Området längs länsvägen i östra delen av tätorten kan 
vara intressant att utveckla för verksamheter.

INFRASTRUKTUR
21. Planerad ny sträckning för Godsstråket genom Bergsla-
gen, går delvis i tunnel. Ytan inkluderar triangelspår.
22. Tänkbar sträcka att utreda för ett tågstopp för framtida 
pendeltåg.

ÖVRIGT
31, 32 och 33. Omgivningen runt Bäcksjön är lämplig att 
fortsätta utveckla för rekreation och friluftsliv. En befi ntlig 

idrottsplats (32) vid sjöns östra strand samt badplatsen 
(33) vid den södra bör ges möjligheter att växa och ut-
vecklas och utpekas därför även som LIS-område.
34. Strax väster om centrala Östansjö, söder om järnvä-
gen, fi nns en bäckravin som bör bevaras och om möjligt 
utvecklas med avseende på rekreation och biologisk 
mångfald.
35. I det kuperade området söder om tätorten fi nns 
mark och anläggningar av hög kvalitet för rekreation och 
friluftsliv. Elljusspår och leder fi nns med kopplingar till Do-
vra sjöar och naturreservat. Det är viktigt att friluftslivets 
intressen beaktas när beslut tas som påverkar områdets 
karaktär och tillgänglighet.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Kommande riksintresse för ny järnvägssträckning 
bedöms påverka det rörliga friluftslivet. Det nya läget 
bedöms däremot inte leda till miljöpåverkan i form av 
trafi kbuller för de bostäder som ligger närmast.
Befi ntlig järnväg genom Östansjö påverkar starkt hur 
framförallt ny bostadsbebyggelse kan lokaliseras. Inom 
område 1 och 3 måste buller och vibrationer beaktas.
Översvämningsrisk ska beaktas närmast Bäcksjön och 
i lågpunkten i norra änden av ravinen (34).
Område nr 4 berörs dels av en 220 kV-ledning som 
kan påverka bostadsbyggandet och här häckar även 
den rödlistade fågeln nötkråka vars livsmiljö hänsyn 
behöver tas vid en eventuell exploatering.
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13.5  Vretstorp
Med järnvägens utbyggnad västerut från Hallsberg 
försköts centrum i Viby socken från kyrkbyn vid norra 
änden av Vibysjön till stationssamhället Vretstorp. Idag 
är orten dock att betrakta som ett villasamhälle.
Vretstorp hade sin blomstringstid under första hälften 
av 1900-talet och har från mitten av 60-talet minskat i 
invånarantal.
Vretstorp tätort består av ca 830 invånare (826 inv 2013) 
och har haft en minskande befolkning sedan 1960-talet. 
Enligt nuvarande befolkningsprognosen (2014) förväntas 
en viss tillväxt fram till 2025.

14.3.1  Bostadsutveckling
Bostadsutbudet består i huvudsak av villabebyggelse med 
äganderätt, men ett mindre område med fl erfamiljsbebyg-
gelse fi nns strax väster om centrum. 
Det fi nns ingen större efterfrågan på bostäder men heller 
inga lediga lägenheter. Det fi nns ändå en svag efterfrågan 
på mark för nya bostäder.
Ett tidigare överskott på bostäder har medfört att det fi nns 
några övergivna byggnader som förfaller. Hanteringen 
av de övergivna husen är föremål för diskussion mellan 
byalag och kommun. 
Befolkningsprognosens optimistiska syn på Vretstorp 
kan tyda på att läget kommer att förändras. Ett eventuellt 
framtida tågstopp för regional pendeltrafi k skulle kunna 
öka efterfrågan ytterligare.
Förutom viss förtätning, särskilt centralt, och ett mindre 
LIS-område vid Vibysjön fi nns tre områden. Ett norr om 
skolan och två områden söder om järnvägen,  Äbbetorp 
och Högalid, vilka bedöms intressanta att utreda för ny 
villabebyggelse och markbostäder.

14.3.2  Verksamhetsområdes-
utveckling
I Vretstorp fi nns idag ett antal mindre verksamheter, de 
fl esta med lokal eller regional anknytning. 
Lämpligast för verksamhetsutveckling är ytor i norra och 
nordöstra Vretstorp som har nära koppling till trafi kplat-
sen vid E20. Det fi nns tankar på en ny vägsträckning för 
länsväg 517 öster om nuvarande väg och med en plan-

skild korsning över stambanan. Hänsyn tas till detta om 
nya verksamhetsområden planeras.

13.5.3  Centrum och handel
Vretstorp har av hävd haft en större handelsutbud än t ex 
Östansjö och här fi nns en dagligvarubutik och en viss cen-
trumbildning längs med länsvägen och nära stambanan.
Handel liksom andra servicefunktioner bör, om de inte 
är alltför utrymmeskrävande, koncentreras till centrala 
Vretstorp.
Det fi nns tankar på en ny vägsträckning för länsväg 517  
öster om nuvarande väg och med planskild korsning över 
stambanan. Då kommer nuvarande korsning i plan att 
stängas. Detta kan ändra rörelsemönster som påverkar 
handeln i Vretstorp.
Det fi nns idag inga trafi korienterade funktioner intill E20 
men i anslutning till trafi kplatsen norr om Vretstorp fi nns 
ytor som bedöms lämpliga för ändamålet vilka ingår i ett 
föreslaget LIS-imråde.

13.5.4  Infrastruktur
E20 passerar omedelbart norr om Vretstorp och det är ur 
pendlingsynpunkt enkelt att via europavägen snabbt ta 
sig till såväl Örebro som Laxå. Vägen påverkar i övrigt 
marginellt ortens utveckling.
Länsväg 517 passerar genom samhället och gör det rela-
tivt smidigt att ta sig till Askersund. 
Även stambanan passerar rakt genom samhället och har 
tämligen stor påverkan genom buller och barriäreffekt, 
däremot stannar idag inga tåg i Vretstorp. Det fi nns en 
passage med bommar mitt i samhället vilket innebär att 
det kan ta tid att ta sig mellan norra och södra delen. 
Det fi nns tankar på en ny vägsträckning för Lv 517 öster 
om nuvarande väg och med planskild korsning över stam-
banan. Nuvarande korsning i plan kommer då att stängas.
Ett eventuellt framtida tågstopp för regional pendeltrafi k 
skulle kunna ha en positiv påverkan på ortens utveckling i 
framtiden.
Linje 705 Hallberg-Östansjö-Vretstorp-Laxå kör med 22 
turer, d v s något lägre turtäthet än halvtimmestarfi k,  på 
vardagar. Helgtrafi ken begränsas till 2-3 turer per dag.

13.5.5  Viktiga grön- och rekreations-
områden
Både järnväg och E20 utgör barriärer som försvårar 
förfl yttning inom och utanför samhället.
Söder om tätorten reser sig en förkastningsbrant och här 
fi nns ett fi nt område för rekreation och friluftsliv ned bl 
a elljusspår och den anrika Vretstorp Folkets Park. Det 
är viktigta att området bevaras och tillåts utvecklas men 
samtidigt inte utgör ett hinder för annan utveckling.

13.5.6  Offentlig service och annat 
ortsspecifi kt som bör beaktas  
I Vretstorp fi nns två förskolor och en F-6-skola. Högsta-fo
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dieskola och gymnasieskola fi nns närmast i Hallsberg.   
Det fi nns en mindre distriktssköterskemottagning i Vrets-
torp. 

I Vretstorp fi nns såväl Folket park som Folkets hus.
Bostadsutvecklingsområde 4 berörs av vattenskyddsom-
råde vilket ska beaktas vid planläggning och bygglov.

Kommunens ställningstagande/
kommentar 

GENERELLT
Förtätning ska i princip alltid behandlas positivt i mening-
en att det prövas och bedöms i det enskilda fallet.

BOSTÄDER
1. Norr om skolan, väster om Askersundsvägen, utanför 
motorvägens störningszon, bör det utredas om ny bo-
stadsbebyggelse kan lokaliseras.
2.Vretstorps centrum bör utredas för förtätning med fl er-
bostadshus, vilket med fördel kan ske genom ombygg-
nad av befi ntlig bebyggelse.
3. Äbbetorp är ett område i lantlig omgivning lämpligt att 
utreda för bostadsbebyggelse.
4. Högalid, ett högt beläget område vid länsvägen i södra 
Vretstorp är lämpligt att utreda för bostadsbebyggelse.
5. Skävi Rotar är ett litet område vid Vibysjön där attrakti-
va bostadstomter kan lokaliseras. Pekas ut som LIS-om-
råde.

VERKSAMHETER
11. Utvecklat, delvis nytt verksamhetsområde närmast 
söder om E20, i anslutning till nuvarande sträckning för 
länsväg 517 tillika tillfart från norr till Vretstorps samhälle.
12. Söder om E20 och i anslutning till en framtida ny 
sträckning för Lv 517 bör utredas för nya verksamhets-
områden. Främst trafi k- och logistikorienterad verksam-
het.
13. Område mellan trafi kplatsen vid E20 och Vibysjön där 

där ett trafi korienterat verksamhetsområde kan lokalise-
ras. Pekas ut som LIS-område.

INFRASTRUKTUR
21. Ny möjlig sträckning för Lv 517 med en planskild 
korsning över eller under järnvägen längre österut i 
tätorten. 
22. Befi ntlig plankorsning över järnvägen stängs. 
23. Längs en sträcka i Vretstorps centrum bör det 
utredas om ett nytt tågstopp för framtida pendeltåg kan 
förläggas.

ÖVRIGT
31. Söder om tätorten ligger en skogsklädd förkastnings-
brant där kvaliteter för friluftsliv och rekreation bör värnas 
och ges möjlighet att utvecklas. Vackra utblickar norrut 
bör värnas.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Befi ntlig järnväg genom Vretstorp påverkar starkt hur 
framförallt ny bostadsbebyggelse kan lokaliseras.
Avveckling av plankorsning över järnvägen ökar trafi k-
säkerheten men leder till större barriäreffekt inom or-
ten och längre väg mellan många målpunkter. Det kan 
påverka centrumhandeln eftersom denna inte längre 
hamnar utmed trafi kstråket.
En ny sträckning för väg 517 underlättar något möjlig-
heten att förtäta med bostäder i centrala Vretstorp.
Område nr 4 berörs av en 220 kV-ledning som kan 
påverka bostadsbyggandet.
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13.6  Hjortkvarn
Hjortkvarn är ett mindre brukssamhälle där sågverket är 
och varit ortens största drivkraft. Närliggande Gryts bruk 
i Björnhammaren har även påverkat Hjortkvarn. Befolk-
ningsutvecklingen har varierat över tid med en topp runt 
1980 varefter en betydande minskning skett.
Hjortkvarns tätort har idag drygt 200 invånare (214 inv 
2013). Enligt nuvarande befolkningsprognos (2014)  
förväntas ingen markant förändring, möjligen en svag 
nedgång, fram till 2025.

13.6.1  Bostadsutveckling
Bostadsutbudet på orten består nästan uteslutande av 
villabebyggelse med äganderätt. Önskan att få bo kvar på 
orten även när man blir äldre och vill lämna sitt villabo-
ende gör att en viss efterfrågan fi nns på s k marklägenhe-
ter, om än i liten omfattning.
Det fi nns generellt ingen större efterfrågan på bostäder 
men heller inget stort utbud av lediga hus. Befolknings-
prognosen tyder inte på att läget kommer att förändras i 
närtid.
Förutom viss förtätning pekas ändå två områden - Sand-
hagsområdet i norr och Perstorpsområdet i söder - som 
lämpliga att utreda för ny villabebyggelse och eventuellt 
även markbostäder.

13.6.2  Verksamhetsområdes-
utveckling
Hjortkvarn Timber är den dominerande arbetsgivaren på 
orten och bedriver ett furusågverk. Integrerat med sågen 
drivs även en ny och modern förädlingsanläggning för 
hyvleri och ett impregneringsverk.
När riksväg 51 byggs om och ges ny sträckning fi nns 
idag inga kända planer på att ändra den sträckning som 
går genom Hjortkvarn. Befi ntlig trafi korienterad verk-
samhet torde därför inte påverkas.
Utveckling av verksamhetsområden bör dels kunna ske i 
anslutning till befi ntligt sågverksområde, både mot norr 
och söder, men även i anslutning till befi ntligt verksam-
hetsområde i södra Hjortkvarn.

13.6.3  Centrum och handel
Ortens läge längs Rv 51 mot Östergötland har medgett 
mer service än vad ortens storlek normalt skulle generera.
Offentliga verksamheter och servicefunktioner bör kunna 
fortsätta utvecklas i centrala lägen längs Rv 51.
Handel bör, även mer utrymmeskrävande handel, kon-
centreras intill länsvägen i centrala Hjortkvarn.

13.6.4  Infrastruktur
Riksväg 51 kommer att byggas om och längre norrut 
(fram till Svennevad) ges en ny sträckning längre väs-
terut jämfört med dagens vägläge. Det är inte utrett om 
den del av Rv 51 som berör Hjortkvarn ska fortsätta gå 
genom samhället eller ges en ny sträckning  utanför men 
i dagsläget fi nns inget som talar för en ny sträckning. 
Det fi nns ett 10-tal turer per dag med linjebuss (728) mel-
lan Hjortkvarn och Pålsboda varifrån andra linjer utgår, 
t ex mot Hallsberg, Kumla och Örebro.

13.6.5  Viktiga grön- och rekreations-
områden
Viktigaste området för rekreation och friluftsliv är åra-
vinen och området norr om samhället längs östra sidan 
av riksvägen, vilka bör bevaras och om möjligt utveck-
las för detta ändamål.
Om utvecklingsområde 11 tas i anspråk ska eventuell 
påverkan på riksintresseområdet för naturmiljö, Glot-
takärret och Venerna, beaktas.

13.6.6  Offentlig service och annat 
ortsspecifi kt som bör beaktas 
I Hjortkvarn fi nns en förskola med 1 avdelning. Låg-, 
mellan- och högstadieskola fi nns närmast i Pålsboda. 
Gymnasieskola fi nns i Hallsberg.
Några förändringar i seviceutbudet bedöms inte vara 
aktuellt i närtid.
Flera utvecklingsområde berörs av vattenskyddsområde 
vilket ska beaktas vid planläggning och bygglov.

foto: Bosse Björk 
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Kommunens ställningstagande/
kommentar 

GENERELLT
Förtätning ska i princip alltid behandlas positivt i mening-
en att det prövas och bedöms i det enskilda fallet.

BOSTÄDER
1. Sandhagsområdet, lämpligt att utreda för ny bostads-
bebyggelse.
2. Perstorpsområdet, lämpligt att utreda för ny bostads-
bebyggelse.

VERKSAMHETER
11 och 12. Stort befi ntligt verksamhetsområde där nu-
varande verksamhet bör ges utrymme att utvecklas och 
expandera norrut och söderut. Kan delvis prövas för ny 
verksamhet.
13. Område som kan övervägas för småskaliga verk-
samheter.
14. Befi ntligt verksamhetsområde som bör ges utrymme 
att utvecklas och expandera österut och söderut.
15. Område längs riksväg 51 som är lämpligt för handel 
och trafi korienterade verksamheter.

INFRASTRUKTUR
Riksväg 51 beaktas vid all typ av planering och byggan-
de så att dess funktion inte riskerar att försämras. 
Inga större förändringar av befi ntlig väginfrastruktur be-
döms vara aktuellt i närtid.

ÖVRIGT
31. Skogsområdet norrut längs Rv 51 erbjuder lämpliga 
miljöer för rekreation och bör bevaras och om möjligt 
utvecklas för ändamålet.
32. Årummet (Hjortkvarnsån) har höga naturvärden 
och är även viktig ur rekeationssynpunkt och bör därför 
värnas.

Påtagliga och andra noterbara 
konsekvenser
Verksamhetsområden och riksväg 51 påverkar och 
begränsar i viss mån hur bostadsbebyggelse kan loka-
liseras.

Vid område nr 15 förekommer den rödlistade och 
fridlysta kärlväxten mosippa. Vid en eventuell exploate-
ring av området behöver hänsyn tas till arten och dess 
livsmiljö.
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Under detta stycke redovisas exempel på områden med 
tydligt överlappande intressen samt påföljande konse-
kvenser av kommunens ställningstaganden. Det är san-
nolikt att det fi nns andra områden med intressekonfl ikter 
men dessa är de som tydligast kunnat identifi eras och 
som behöver beaktas vid olika typer av planeringsinsats-
er och/eller genomförande.

14.1 Järnvägens påverkan på bo-
stadsutveckling i centrala Hallsberg
Järnvägen, vilket är ett riksintresse och även grunden 
för Hallsbergs viktigaste näring, innebär begränsningar 
av möjligheten att bygga bostäder i centrala Hallsberg. 
Centrala lägenheter är vanligen de mest attraktiva och 
efterfrågade på en ort men buller och vibrationer gör 
många ytor, t ex längs Östra och Västra Storgatan, svåra 
eller direkt omöjliga att exploatera.
Detta innebär att bostadsbyggande i vissa fall måste ske i 
sekundära lägen sett ur bostadsintressesynpunkt.

14.2  Kommungräns mot Kumla
Under 2016 kommer Hallsbergs kommun och Kumla 
kommun att påbörja en dialog om kommungränserna 
mellan kommunerna. Resultatet av detta kan innebära 
justeringar av kommungränsen i framtiden. Förutsätt-
ningen för att det ska kunna genomföras är naturligtvis 
att bägge kommunerna är positiv till en sådan förändring.

14.3  Tätortsutveckling/Frilufts-
intressen
En naturlig och önskvärd utveckling av tätorterna, främst 
Hallsberg men även i mindre orter, kommer att innebära 
att ytor som idag utgör naturmark kan behöva tas i an-
språk för bostäder och andra funktioner. Denna intresse-
konfl ikt värderas i det enskilda fallet.

14.4  Tätortsutveckling/
Ianspråktagande av jordbruksmark
En naturlig och önskvärd utveckling av tätorterna, främst 
Hallsberg, kommer att innebära att mindre arealer jord-
bruksmark kan behöva tas i anspråk. Denna intressekon-
fl ikt värderas i det enskilda fallet.

14.5 Drumlinområdet/bostads- och 
verksamhetsutveckling
Drumlinområdet norr om Vretstorp utgör riksintresse 
för naturvård då det är ett av de två främsta drumlinom-
rådena i Sverige. Detta kan innebära begränsningar vid 
bostads- och verksamhetsutveckling. Exploaeringstrycket 
är dock lågt i området. 

14.6  Enskilda avlopp/
Miljöpåverkan
Det fi nns ett stort antal enskilda avlopp i kommunen 
vilket inte är det mest optimala ur miljöhänseende. Inven-
tering av enskilda avlopp pågår och syftet är att se till att 
de är eller blir godkända. Att bygga ut kommunalt vatten 
och avlopp till alla hushåll är inte möjligt inte minst 
ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv och det är på 
många platser heller inte möjligt att genomföra ur teknisk 
anläggningssynpunkt. Kommunen anser därför att det är 
nödvändigt att acceptera godkända enskilda avloppsan-
läggningar men där det är möjligt skapa nya eller utvidga 
befi ntliga verksamhetsområdena för kommunalt vatten 
och avlopp. Det är helt orimligt att avveckla alla enskilda 
avlopp.

14.7  Cykelvägar/
Transportinfrastruktur
Kommunen vill lyfta fram möjligheterna att på ett säkert 
och smidigt kunna gå och cykla för att ta sig till och från 
skola och arbete samt för rekreation på fritiden. Prioriterat 
är främst gång-/cykelväg mot Östansjö. För att skapa en 
trafi ksäkrare miljö för cyklister och andra oskyddade trafi -
kanter måste åtgärder vidtas som i vissa punkter hämmar 
biltrafi kens framkomlighet, bland annat genom hastig-
hetsbegränsning i områden där separata gång-/cykelvägar 
saknas.

14.8  Energiproduktion/
Miljöpåverkan
Vindkraftfrågan har 2011 behandlats i ett tematiskt till-
lägg till översiktsplanen. Den vindkraftplan som då antogs 
kommer att utgå i och med att detta ÖP-dokument antas. 
Huvudskälet är att två nya riksintresseområden för vind-
kraft tillkommit sedan vindkraftplanen antogs och att två 

KAPITEL 14  
ÖVERLAPPANDE INTRESSEN
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andra utgått. Det bör noteras att vindkraftetableringar inom 
de båda nya riksintresseområdena kan innebära en konfl ikt 
med natur- och friluftslivets intressen. Kommunen är skyl-
dig att beakta riksintressen och säkerställa att dess värden 
inte påtagligt skadas (se nedan).
Även annan energiproduktion kan innebära motsvarande. 
intressekonfl ikt. Till exempel vattenkraftdammar som på-
verkar vattendragens växt- och djurliv eller solpaneler som 
påverkar gestaltningen i bebyggelseområden.
Dessa intressekonfl ikter värderas i de enskilda fallen.

14.9  Stora sammanhängande
naturområden/Riksintresse vindbruk
I sydöstra delen av kommunen, norr om Tisaren och Sko-
gaholm samt runt Haddebo, fi nns stora sammanhängande 
områden med generellt sett höga naturvärden, och är till 
stor del tysta. Delar av dessa områdena är även utpekade 
som riksintressen för vindbruk vilket innebär en uppen-
bar intressekonfl ikt som måste värderas i det enskilda 
fallet.

14.10  Skifferbrytning/Miljöpåverkan
Intresse fi nns för skifferbrytning i kommunens östra del 
runt Sköllersta. Kommunen har tagit tydlig ställning mot 
skifferbrytning men har inte rådighet över alla delar i denna 
tillståndsprocess, dock fi nns kommunalt veto mot själva 
brytningen.

14.11 Kulturmiljöer – 
bevarande/Utveckling
Det fi nns en viss inneboende motsättning i att bevara 
kulturmiljöer samtidigt som det på grund av behov som 
uppstår över tid måste ges möjlighet att utveckla områden 
med värdefulla kulturmiljöer, vilket kan leda till att kul-
turmiljöerna förändras. Det betyder att möjligheter att fritt 
bygga och anlägga ibland måste stå tillbaka för bevarande-
intressen, men ibland måste bevarandeintressen balanseras 
mot olika utvecklingsbehov. Kulturmiljövård handlar idag 
inte enbart om bevarande, utan även att man utvecklar och 
använder miljöerna på ett ansvarsfullt sätt.
Exempel på områden som berörs men där exploaterings-
trycket är lågt är Drumlinområdet norr om Vretstorp, 
Bo-området öster om Hjortkvarn samt centrala Hallsberg 
längs Östra Storgatan med bland annat kvarteret Kronan.

14.12  Riksintressen/
Bostadsutveckling mm
Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, kommunika-
tioner begränsar i många lägen möjligheten att lokalisera 
bostäder och ibland även andra funktioner. Förutom de sek-
torer som nämns särskilt ovan sammanfaller även LIS-om-
rådet vid Sottern med ett Natura 2000-område.
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En uppgift i samband med översiktsplanen för Hallsbergs 
kommun är att planera för att den framtida utvecklingen 
blir hållbar. Hållbar utveckling är ett komplext begrepp. 
Det kan ses som en process och ett förhållningssätt för att 
nå ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov”, Brundtlandkommisionens defi nition. 
Hållbar utveckling har tre ömsesidigt beroende dimensio-
ner – ekologiskt, ekonomiskt och socialt/kulturellt (se fi gur 
i kap 2). Om en av dess dimensioner saknas går det inte 
att uppnå hållbar utveckling. Målet för hållbar utveckling 
är global och lokal rättvisa och välfärd. Ett socialt hållbart 
samhälle är ett samhälle där allas rättigheter tillgodoses 
och inga grupper diskrimineras av några formella eller 
informella strukturer. Den sociala hållbarheten fokuserar 
på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa, 
mänskliga rättigheter och livsstilar. Medlet är en stabil 
ekonomisk utveckling med ekonomisk tillväxt. Den eko-
logiska dimensionen utgör ramen för hållbar utveckling; vi 
är beroende av naturen och dess kretslopp för dess livs-
uppehållande förmåga och inte minst som resursbas. Alla 
aktiviteter som vi planerar eller beslutar måste ligga inom 
de ekologiska ramarna. 

I detta kapitel presenteras resultaten av genomförd hållbar-
hetsbedömning av planen. Bedömningen ger en ungefärlig 
uppfattning av hur goda förutsättningar planen ger för 
att skapa ett hållbart samhälle inom Hallsbergs kommun, 
utifrån rådande förutsättningar och målsättningar.

15.1 Sammanvägd 
hållbarhetsbedömning
Det sammanvägda resultatet av hållbarhetsbedömningen 
presenteras i form av en värderos, se fi gur på nästa sida. 
Värderosen är ett redskap som används för att visuali-
sera den samlade påverkan när många olika aspekter 
vägs samman. Den är bland annat ett viktigt redskap vid 
samhällsplanering enligt STEP-metoden. Värderosen 
mäter bebyggelsens eller en kommuns prestanda utifrån ett 
hållbarhetsbegrepp på de tre benen; ekologisk, ekonomisk 
och social/kulturell hållbarhet. Värderosen innehåller i sin 
grundform tolv indikatorer, men är öppen för utökning av 
indikatorer beroende på objekt och berörda parters hjärte-
frågor.
I bedömningen av denna översiktsplan har 15 indikatorer 

använts, valda utifrån det som anses vara av betydelse för 
en hållbar utveckling i Hallsbergs kommun. Skalan för be-
dömningen av i vilken utsträckning planen bidrar positivt 
eller negativt till en hållbar samhällsutveckling sträcker sig 
mellan +2 och -2 och defi nieras enligt nedan:

+2 - Bidrar i stor utsträckning
  0 - Ingen påverkan
-2 - Försämrar i stor utsträckning

Värderosen visar att översiktsplanens konsekvenser i alla 
delar bedöms kunna bidra till en hållbar utveckling av 
kommunen. 
Den största utmaningen i utvecklingen av ett hållbart 
samhälle kommer defi nitivt bli klimatfrågan. Det är av 
största vikt att utvecklingen inte går mot ett fossileenergi-
beroende samhälle fastän man är en landsbygdskommun 
och traditionen av bilanvändning är stor. Satsningen på 
rätt markanvändning, förnyelsebara energikällor samt ett 
mer miljöanpassat transportsystem kommer vara en viktig 
politisk utmaning för det framtida Hallsberg. 

Inom följande områden utmärker sig översiktsplanen 
positivt:
Översiktsplanen visar en tydlig satsning på att ge förutsätt-
ningar för att Hallsbergs kommun ska få en sådan sam-
mansättning att såväl den redan bofasta som infl yttande 
befolkningen kan erbjudas ett varierat utbud av boende-
möjligheter, både vad gäller boendeformer och platser för 
boendet. I Hallsbergs mest centrala delar föreslås förtät-
ning med bostäder, vilket gagnar för att fl er människor 
kommer att kunna bo nära kollektivtrafi k och service utan 
att vara beroende av bil som färdmedel, samtidigt som 
värdefull jordbruksmark inte tas i anspråk. Bebyggelsen 
bör vara stadsmässig avseende volym och gestaltning. Lik-
nande ställningstaganden, med effektiv markanvändning, 
framhålls för samtliga tätorter i kommunen, vilket även 
förbättrar möjligheterna för bra kollektivtrafi k och service. 
I möjligaste mån ska exploatering av jordbruksmark und-
vikas vilket även det generellt bidrar till en hållbar utveck-
ling av användandet av mark. 
För Hallsbergs tätort är närheten till järnvägsstationen, 
med exceptionellt bra pendlingsmöjligheter av avgörande 
betydelse för att orten ska kunna utvecklas hållbart. Det är 
i Hallsberg som den största befolkningsökningen bedöms 
ske, vilket är önskvärt med tanke på det utmärkta kollek-
tivtrafi kläget. 
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Utveckling av gång- och cykelstråk omnämns generellt. 
Detta bidrar till trygghet och jämställdhet. Det påtalas att 
Hallsbergs tätort idag har bra gång- och cykelstråk som 
även kommer att kunna hantera en befolkningsökning 
utifrån översiktsplanen. 
Kommunens uttalade satsning för att handels- och service-
näringarna ska utvecklas i de centrala delarna av Hallsberg 
liksom i de större tätorterna, kommer inverka positivt på 
den hållbara utvecklingen. Närheten till service och handel 
minskar behovet av antalet längre bilresor och gynnar en 
socialt hållbar utveckling av tätorterna. I Hallsberg ska 
handeln enligt översiktsplanen primärt koncentreras till 
centrum och för mer utrymmeskrävande handel längs 
Samzeliigatan. Även detta ska ses som positivt ur en 
hållbarhetssynpunkt, men påverkar även andra delar av 
värderosen positivt. 
Översiktsplanen pekar på vikten av möjligheter och förut-
sättningar för utbyggnad av IT-infrastruktur tas i beaktande 
vid all fysisk planering i kommunen, särskilt för områden 

menade för bostäder eller kontors- och industriverksam-
heter. En väl utbyggd IT-infrastruktur gör att boende på 
landsbygden och i landsbygdstätorter får en infrastruktur 
med en kvalitet som är mer likvärdig den i större tätorter 
vilket bidrar till fl era av indikatorerna i värderosen.

Framtagandet av denna översiktsplan bidrar till ett gemen-
samt ställningstagande och långsiktigt tänk kring Halls-
bergs kommuns framtid, vilket i sig är positivt. 

EKONOMISK HÅLLBARHET EKOLOGISK HÅLLBARHET

SOCIAL/KULTURELL HÅLLBARHET
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BILAGA - 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 
och kommunens kommentarer till detta
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Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer 
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1(9)

Översiktsplan för Hallsbergs kommun 
Översiktsplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 14 
§ plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter.

En översiktsplan kan sägas vara en överenskommelse mellan kommunen 
och staten om huvuddragen av markanvändningen i kommunen samt om de 
allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas 
tillsammans med en antagen översiktsplan. Om Länsstyrelsen inte har 
godtagit planen i en viss del ska det anmärkas i planen.  

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Hallsbergs kommun tar fram en ny 
översiktsplan. Länsstyrelsen anser att synpunkterna som framfördes vid 
samrådet till stor del har beaktats och tillgodosetts i planen på ett bra sätt. 
Länsstyrelsen har dock några kvarstående synpunkter samt några 
upplysningar om hänsynstaganden som behöver tas inom vissa utbyggnads-
områden. Dessa synpunkter och upplysningar berör frågor om:  

Riksintresseområden för energiproduktion (vindbruk), Natura 2000, 
naturvård samt kulturmiljövård, 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), 

Människors hälsa och säkerhet samt risk för översvämning, 

Vindkraftplan (ny bilaga i granskningsskedet), 

Natur- och kulturmiljövård, 

Kartmaterial och redaktionella synpunkter. 

Riksintressen
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av Länsstyrelsens granskningsyttrande 
framgå om planförslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken (MB). Länsstyrelsen anser att översiktsplanen på ett utförligt 
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sätt beskriver de flesta riksintressen och dess förutsättningar för bevarande. 
Länsstyrelsen anser dock att utifrån denna bakgrund bör mer specifika 
ställningstaganden kunna anges kring hur respektive riksintresse ska 
tillgodoses. Länsstyrelsen anser att riksintresseområden för energi-
produktion samt kulturmiljövård inte tillgodoses i översiktsplanen samt att 
redovisningen gällande riksintressen för Natura 2000 och naturvård bör 
förtydligas.

Områden av riksintresse för energiproduktion, vindbruk 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanens bilaga kring vindkraft inte till-
godoser riksintresse för energiproduktion, vindbruk, eftersom det i bilagan 
saknas en redovisning av de riksintresseområden som pekades ut år 2013. 

I översiktsplanen bör riksintresseområdet som ligger söder om Tisaren och 
går över kommungränsen till Askersunds kommun markeras som ett mellan-
kommunalt intresse på kartan på s. 25. 

Områden av riksintresse för kulturmiljövård 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanens bilaga kring vindkraft kan innebära 
påverkan på landskapet inom riksintresseområden för kulturmiljövård. Se 
avsnitt Vindkraft nedan. 

Natura 2000-områden 
På kartan över mellankommunala intressen på s. 25 saknas Natura 2000-
områdena Bibergskärren, Kärnskogsmossen och Trystorps ekäng. På kartan 
över riksintresseområden för naturvård och Natura 2000 på s. 114 bör 
Natura 2000-områdena Bibergskärren och Kärnskogsmossen skrafferas på 
samma sätt som andra till ytan stora Natura 2000-områden i kommunen.  

Områden av riksintresse för naturvård 
På kartan över mellankommunala intressen på s. 25 saknas Kärnskogs-
mossen och Herrfallsäng som är riksintressen för naturvård.  

I översiktsplanen bör det framgå att för delar av riksintresse Drumlin-
området vid Hackvad råder samrådsplikt för ett flertal arbetsföretag enligt 
kungörelse om skydd för drumlinområdet (18FS 1981:22). Samråd görs 
med Länsstyrelsen.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av Länsstyrelsens granskningsyttrande 
framgå om redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB. 
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I 7 kap. 18 e § MB anges att med ett LIS-område avses ett område som; 

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, 
a) i eller i närheten av tätorter. 

Länsstyrelsens synpunkter kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

1. Länsstyrelsen har inga synpunkter gällande LIS-områdena 2, 4-7, 9 
och 10.

2. Länsstyrelsen har några kvarstående synpunkter gällande LIS-
områdena 1, 3 och 8 enligt nedan. 

LIS-område 1, Vretstorp-Skävi Rotar, Vibysjön 
LIS-området syftar till att utveckla verksamheter, som har anknytning till 
vägtrafik, i anslutning till trafikplatsen vid E20 samt komplettering av 
bostäder vid Skävi Rotar. LIS-området är i stort sett oexploaterat. 
Länsstyrelsen anser att områden vid sjöar och vattendrag som är opåverkade 
av bebyggelse har stor betydelse för att säkerställa strandskyddets syften 
långsiktigt. Länsstyrelsen anser att området har stor betydelse för 
allmänhetens tillgång till stranden. En vandringsled har 2014 färdigställts av 
föreningen Vibybygden längs Vibysjöns västra strand. Vibysjön är en av 
länets finaste slättsjöar med ett rikt fågelliv. Några värdefulla fågelarter som 
häckar i eller i anslutning till sjön är brun kärrhök, rördrom och fiskgjuse. 
Länsstyrelsen anser därför att exploatering av bostäder och verksamheter 
kopplat till vägtrafik inte är lämpligt i LIS-området med hänsyn till fågel-
livet och friluftslivet. Länsstyrelsen bedömer dock att en utveckling av 
verksamheter kopplade till det rörliga friluftslivet, där hänsyn tas till fågel-
livet, kan prövas enligt kriterierna i 7 kap. 18 d § MB.

LIS-område 3, Tisarbaden/Toskabäcken, Tisaren
Syftet med LIS-området är att öka möjligheterna att komplettera befintlig 
bebyggelse samt att tillskapa nya bostäder. Större delen av den östra delen 
av LIS-området är upptaget i Länsstyrelsens naturvårdsprogram och hyser 
en rik flora både på land och i vattnet. Länsstyrelsen bedömer att en 
utveckling av bostäder, där särskild hänsyn tas till dessa naturvärden, kan 
prövas enligt kriterierna i 7 kap. 18 d § MB.

LIS-område 8, Svennevad, Sottern 
LIS-området syftar till ökade möjligheter till förtätning och komplettering 
av befintlig bebyggelse i Svennevads tätort och i området söder om Sottern 
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där möjligheter ges till ny bostadsbebyggelse samt utveckling av befintlig 
allmän badplats och småbåtshamn. Vid Svennevadsåns utlopp i Sottern och 
i skogen intill ån förekommer ett flertal fridlysta och rödlistade fågelarter, 
såsom rördrom, kungsfiskare och mindre hackspett. Utter har även noterats i 
anslutning till åns utlopp. Länsstyrelsen bedömer att en utveckling av 
bostäder och verksamheter, där särskild hänsyn tas till dessa naturvärden, 
kan prövas enligt kriterierna i 7 kap. 18 d § MB.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning 
och erosion 
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av Länsstyrelsens granskningsyttrande 
framgå om en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn 
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Länsstyrelsen vill utifrån dessa frågor 
uppmärksamma nedanstående synpunkter. 

Elektromagnetiska fält 
Bostadsutvecklingsområde nr 4 i både Östansjö och Vretstorp ligger i 
närheten av 220 kV-ledningar. Länsstyrelsen anser därför att det i 
översiktsplanen bör framgå att ledningarna påverkar hur ny bostads-
bebyggelse i dessa områden kan lokaliseras med hänsyn till de 
elektromagnetiska fält som ledningarna alstrar.  

Översvämning
På s. 43 har nivåerna för lägsta golvnivå inte ändrats sedan samrådsskedet. 
Här anges fortfarande dämningsgränserna +100,3 och +72,2 för Tisaren 
respektive Sottern. Angivna dämningsgränser är inte någon garanti för att 
sjöars vattenstånd högst uppnår en viss nivå när höga flöden inträffar. I LIS-
bilagan har en säkerhetsmarginal lagts till i de aktuella områdena, vilket 
även bör göras på s. 43.

Statliga och mellankommunala intressen 

Eldistribution
Se bifogat yttrande från Svenska kraftnät.

Luftfart
Se bifogat yttrande från LFV. 

Övriga remissinstanser 
Följande remissinstanser har inget att erinra mot planförslaget: 
Försvarsmakten, Trafikverket och Energimyndigheten. 



155____________________________________________________________________________________________

ÖP Hallsbergs kommun - kap 15 - ANTAGEN HANDLING

GRANSKNINGSYTTRANDE
2016-10-17 Dnr: 401-3933-2016 

5(9)

Råd enligt 2 kap. PBL 

Vindkraft
I granskningsskedet anges att kommunens nuvarande vindkraftplan, som är 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, i fortsättningen kommer att fungera 
som en bilaga till den nya översiktsplanen. Vindkraftplanen är i stort sett 
oförändrad sedan den antogs år 2011. Att vindkraftplanen inte är uppdaterad 
sedan den antogs år 2011 innebär att den blir svårtolkad när den ska läsas 
tillsammans med den nya översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att det är 
olämpligt att lägga till vindkraftplanen som en bilaga i granskningsskedet, 
eftersom det innebär att vindkraftsfrågorna inte granskades i samrådsskedet. 
Länsstyrelsen anser att bilagan om vindkraft bör inarbetas i den nya 
översiktsplanen och att ett nytt granskningsskede i så fall måste ske. Ett 
alternativ är att kommunen tar fram ett nytt tematiskt tillägg gällande 
vindkraft som behandlas i en separat planprocess efter att översiktsplanen 
har antagits.

Sedan kommunen antog vindkraftplanen har nya vägledningar kring 
vindkraft tagits fram. Länsstyrelsen har tagit fram en ny vägledning kring 
etablering av vindkraft i Örebro län, publ. nr: 2014:03, som bör användas 
som underlag i vindkraftsplanering. Länsstyrelsen har även låtit ta fram ett 
kunskapsunderlag för att underlätta för planering i samband med vindkrafts-
etablering och andra storskaliga exploateringar i länet, ”Vindkraft i Örebro 
län - Landskapsanalys och känslighetsbedömning”, publ.nr. 2011:15. 
Rapporten är en kulturgeografisk analys där länet delats in i olika karaktärs-
områden. Dessa områden har analyserats utifrån känslighet för etablering av 
vindkraft eller andra större industriella anläggningar.

Länsstyrelsens synpunkter över vindkraftplanens innehåll 
Hallsbergs kommun berörs av flera karaktärsområden. Två av dessa bedöms 
i rapporten ”Vindkraft i Örebro län - Landskapsanalys och känslighets-
bedömning” som känsliga: Västra Närkeslätten och Tarsta – Bo. Samtliga 
områden som i vindkraftplanen utpekas som lämpliga för vindkrafts-
etablering ligger inom eller i omedelbar närhet till de karaktärsområden i 
kommunen som bedömts som känsliga. Område nr 1 och 2 är belägna vid 
Västra Närkeslätten och områdena nr 3, 4a och 4b inom/vid Tarsta – Bo. 
Det innebär dock inte att det är omöjligt att etablera vindkraft inom dessa 
områden, utan att särskild hänsyn bör tas till landskapsbild, friluftsliv samt 
natur- och kulturmiljöperspektiv vid lokalisering av verk inom dessa 
områden. 

Utöver att område nr 2 ligger i närheten av karaktärsområde som bedömts 
som känslig ser Länsstyrelsen inga uppenbara konflikter mellan detta 
område och andra allmänna intressen. 
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I vindkraftsområde nr 1 finns ett biotopskyddsområde längs med 
Gallabergsbäcken som är beslutat av Skogsstyrelsen och som även är 
utpekat i naturvårdsöversikten. Inom ett biotopskyddsområde får inte en 
verksamhet bedrivas eller en åtgärd vidtas som kan skada naturmiljön. 
Länsstyrelsen bedömer att anläggning av vindkraftverk och väg eller kabel 
till vindkraftverket inte kan göras utan att skada naturmiljön. 

Av vindkraftplanen framgår inte i vilken utsträckning en etablering av 
vindkraft i vindkraftsområde nr 3 kommer att påverka utblicken från Tarsta 
fornborg negativt. Eftersom Tarsta fornborg i vindkraftplanen anges som en 
av de viktigaste utsiktsplatserna i kommunen är det viktigt att inte vindkraft 
i område nr 3 inkräktar på denna vy. 

Beträffande område nr 4a och 4b kan etablering av högre vindkraftverk 
tänkas få påverkan på landskapet inom riksintresseområden för kulturmiljö-
vård, Brevens bruk och Bo, vilket behöver beaktas i samband med val av 
plats för vindkraftslokalisering inom dessa områden.  

Länsstyrelsen saknar några för naturvården viktiga underlag för analys av 
lämpliga vindkraftsområden; den nationella våtmarksinventeringen, 
Skogsstyrelsens biotopskyddsområden samt inventeringar av nyckelbiotoper 
och naturvärden. Ett annat underlag som är lämpligt att ta hänsyn till i 
analysen är ”Naturvårdsöversikt, Örebro län”, Länsstyrelsen, publ.nr. 
1984:5.

Länsstyrelsen anser att viktiga områden för fåglar och fladdermöss behöver 
pekas ut och inkluderas i analysen av lämpliga områden för vindkraft. Detta 
bör göras i samråd med Länsstyrelsen och andra intressenter. Fåglar som är 
extra känsliga för vindkraft och som kan kräva speciella inventeringsinsatser 
är lommar, rovfåglar, skogshöns, flyttande, rastande och övervintrande 
fåglar.

I västra delen av område nr 4a finns Sandbergs mosse som ingår i natur-
vårdsöversikten och som i våtmarksinventeringen utpekats som en våtmark 
med högt värde. Länsstyrelsen anser att våtmarken bör undantas från 
eventuell vindkraftsexploatering. Delar av vindkraftsområde nr 4a och 4b 
ligger inom områden som har en rik fågelfauna med ett flertal prioriterade 
arter. Länsstyrelsen anser att även dessa områden bör undantas från 
exploatering. Om en eventuell exploatering ändå skulle bli aktuell kan det 
krävas inventeringar av hänsynskrävande fågelarter och dispens från 
artskyddet.

Det bör i vindkraftplanen framgå att för vindkraftverk som inte är 
anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 9 kap. MB bör samråd ändå göras 
med Länsstyrelsen. Syftet med samrådet är att minimera skador i naturen 
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och att göra rätt anpassningar när åtgärden genomförs. Samrådet kallas för 
12:6 och återfinns i 12 kap. 6 § MB.

I vindkraftplanen används en buffertzon på 400 meter runt bostäder. I 
Länsstyrelsens vindkraftsvägledning från 2014 anges att vindkraftverk bör 
placeras så att störningar för boende minimeras samt att avstånd till bostäder 
bör vara minst 1 kilometer.  

Vidare används i vindkraftplanen en buffertzon på 500 meter runt kyrkor. I 
Länsstyrelsens vindkraftsvägledning rekommenderas att vindkraftverk inte 
placeras närmare än 1 km från kyrkor. För de områden som pekats ut som 
lämpliga för vindkraftsetableringar i Hallsbergs vindkraftplan har detta 
ingen praktisk betydelse, eftersom ingen av de områden som ansetts som 
lämpliga ligger inom avståndet 1 km från en kyrka. Det ska naturligtvis 
påpekas att avståndet i sig inte är det viktiga, utan om och hur de kultur-
värden som är förbundna med kyrkomiljön påverkas. 

Naturvård
De föreslagna naturreservaten Värnsta och Vaktens ekhage, som pekas ut på 
kartan över naturreservat på s. 56 och nämns i texten på s. 55, utgår som 
blivande naturreservat då Länsstyrelsen valt att avvakta med 
reservatsbildningen.

På kartan över mellankommunala intressen på s. 25 saknas de blivande 
naturreservaten som ligger vid kommungränsen. Dessa är Herrfallsäng 
(utvidgning), Kärnskogsmosssen och Äspåsarna, vilka nämns i texten på     
s. 29. 

I översiktsplanen saknas Skogsstyrelsens naturvårdsavtal i beskrivningen av 
olika typer av naturskyddsformer. 

Inom ett antal utpekade utbyggnadsområden i översiktsplanen berörs arter 
som antingen är skyddade enligt artskyddsförordningen eller hotade enligt 
den svenska rödlistan. Länsstyrelsen vill göra kommunen uppmärksam på 
att arterna och deras livsmiljö behöver beaktas vid en eventuell 
exploatering:

Vid område nr 13 i Hallsberg häckar den rödlistade fågelarten kornknarr, 
som är en Natura 2000-art, vilket innebär att arten eller dess livsmiljö inte 
får påverkas negativt.

Område nr 5, Norra Samsala, i Hallsberg har utvidgats söderut sedan 
samrådsskedet. Den utvidgade delen av området finns med i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram (Närströvområde sydost om Långängen). Området 
beskrivs som mycket viktigt och välbesökt för rekreation. Inom området 
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finns även löpspår och många använda stigar. Länsstyrelsen anser därför att 
det är olämpligt att utveckla denna del för bostäder. I nordvästra delen av 
område nr 5 växer den fridlysta kärlväxten gullviva. Vid en eventuell 
exploatering av området behöver hänsyn tas till arten och dess livsmiljö. 

Område nr 1 i Pålsboda, som är utpekat för bostäder, ligger delvis inom ett 
sandtag som hyser ett flertal rödlistade fjärils- och insektsarter. Vid en 
eventuell exploatering av området behöver hänsyn tas till värdena kopplade 
till sandtaget. 

Vid område nr 13 i Pålsboda, som är utpekat för utveckling och expansion 
av befintlig verksamhet, förekommer större vattensalamander. Större 
vattensalamander är en Natura 2000-art vilket innebär att arten eller dess 
livsmiljö inte får påverkas negativt.  

Vid område nr 4 i Östansjö har den rödlistade fågeln nötkråka noterats i 
lämplig häckningsmiljö. Vid en eventuell exploatering av området behöver 
hänsyn tas till arten och dess livsmiljö.   

Vid område nr 15 i Hjortkvarn, som är utpekat för handel och trafik-
orienterad verksamhet, förekommer den rödlistade och fridlysta kärlväxten 
mosippa. Vid en eventuell exploatering av området behöver hänsyn tas till 
arten och dess livsmiljö.   

Kulturmiljövård  
På s. 64 saknas i första punkten av kulturmiljömålen några viktiga ord på 
slutet. Målet lyder: ”ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer 
som bevaras, används och utvecklas”.  

På s. 67 anges felaktigt att stationshuset och järnvägshotellet är statliga 
byggnadsminnen. De är byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen.  

Uttrycket ”fasta fornminnen”, som nämns på s. 64, ersattes av begreppet 
”fornminnen” när kulturmiljölagen ändrades år 2014. 

Kartor
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kartmaterialet i en översiktsplan är 
lätt att tyda, exempelvis att markeringar lätt går att utläsa. Kartorna är i vissa 
fall svåra att tyda, speciellt när flera lager överlappas. 

Redaktionella synpunkter 
På kartan på s. 25 är riksintresseområdena för naturvård Sotterns skärgård 
och Tisaren felnumrerade i relation till kartan över riksintresseområden på s. 
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114. Likaså gäller för Natura 2000-områdena Dovrasjödalen, Herrfallsäng, 
Kvismaren och Sotterns skärgård.  

De som deltagit i Länsstyrelsens beslut 
Detta beslut har fattats av länsråd Kjell Unevik med samhällsplanerare 
Helena Siegert som föredragande. I handläggningen av ärendet har också 
avdelningschef Anita Norén, enhetschef plan och kultur Malin Rosén, bitr. 
länsarkitekt Lena Lundkvist, enhetschef miljöskydd Katja Sällström, 
naturvårdshandläggare Jacob Rudhe, krisberedskapshandläggare Maria 
Nordström, vattenvårdshandläggare Christian Brun samt antikvarie Jonas 
Jansson deltagit. 

Kjell Unevik  
Länsråd Helena Siegert

Samhällsplanerare 

Bilagor för kännedom: 
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från:  

Svenska kraftnät, daterat 2016-09-13

LFV, daterat 2016-09-06. 
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Kommentar till yttrande nr 1:
Länsstyrelsen i Örebro län

Riksintresse energiproduk  on
- vindkra  

Riksintresse kulturmiljövård

Natura 2000-områden

Kommunen accepterar länsstyrelsens 
synpunkt a   innehållet i vindkra  -
bilagan inte  llgodoser anspråken 
som motsvarar nuvarande riksintres-
seområden för vindbruk. Nya riksin-
tresseområden har  llkommit e  er 
a   vindkra  planen togs fram och de 
gamla har utgå  .

Den gamla vindkra  planen kom-
mer därför inte ingå i beslutet a   
anta översiktsplanen. De områden 
som kommunen pekat ut som mest 
lämpliga ur kommunal synvinkel, 
liksom de nya riksintresseområdena 
för vindbruk  nns dock redovisade i 
översiktsplanen och behålls oföränd-
rade.

Det här innebär a   texten i översikts-
planen justeras. Men det innebär i 
sak ingen förändring e  ersom samtli-
ga områden är kända och redovisade 
sedan  digare.

Det  nns överlappande intressen vad 
gäller de av kommunen utpekade 
områdena för vindkra  .
Som nämns i y  randet innebär det 
inte a   det är omöjligt a   etablera 
vindkra   inom dessa områden, utan 
a   särskild hänsyn bör tas  ll land-
skapsbild, frilu  sliv samt natur- och 
kulturmiljöperspek  v vid lokalisering 
av verk inom dessa områden.
De  a faktaförhållande förtydligas i 
översiktsplanen.

Kartan över mellankommunala 
intressen komple  eras med Natura 
2000-områdena Bibergskärren, Kärn-
skogsmossen och Trystorps ekäng. 

På kartan över riksintresseområ-
den för naturvård och Natura 2000 
skra  eras Natura 2000-områdena 
Bibergskärren och Kärnskogsmossen 
på samma sä   som andra  ll ytan 
stora Natura 2000-områden.

Redak  onell komple  ering av text.

Redak  onell komple  ering av text.

Redak  onell komple  ering av karta.

Rubrik/tema/område Kommentarer Påverkan på ÖP-förslag
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Rubrik/tema/område Kommentarer Påverkan på ÖP-förslag

Kartan över mellankommunala 
intressen komple  eras med de båda 
riksintresseområdena för naturvård, 
Kärnskogsmossen och Herrfallsäng. 

Översiktsplanen komple  eras med 
en text där det framgår a   för delar 
av riksintresse Drumlinområdet vid 
Hackvad råder samrådsplikt för e   
 ertal arbetsföretag enligt kungö-

relse om skydd för drumlinområdet 
(18FS 1981:22). Samråd görs med 
Länsstyrelsen. 

Kommunen vidhåller uppfa  ningen 
a   en varsam exploatering i området 
kan ske utan a   fågelliv och andra 
naturintressen skadas. Allmänhe-
tens  llgång  ll själva stranden kan 
behållas precis som idag och en 
förlängning av den vandringsled som 
nämns kan ske även om LIS-området 
 llkommer. 

Det är rimligt a   även Vretstorp ges 
en möjlighet a   skapa nya a  rak  va 
bostäder. I tätorten  nns service 
som verkligen behöver allt stöd det 
kan få avseende kundunderlag men 
även vad gäller generell fram  dstro.

Större delen av den östra delen av 
LIS-området är upptaget i Länssty-
relsens naturvårdsprogram, vilket 
omnämns under rubriken Natur-, 
kultur- och frilu  svärden. Uppgi  en 
förs nu in även under rubriken kon-
kurrerande intressen med  llägget 
a   del av LIS-området hyser en rik 
 ora både på land och i va  net, men 

också a   de vik  gaste par  erna lig-
ger utanför LIS-avgränsningen.

Hänsynsområdet längs Svennevad-
sån förlängs på kartan fram  ll ut-
lopp i So  ern. Texten komple  eras 
med a   det på platsen förekommer 
e    ertal fridlysta och rödlistade 
fågelarter, såsom rördrom, kungs-
 skare och mindre hackspe   samt 

därutöver även u  er.

Riksintresse naturvård

LIS-område 1
- Vretstorp-Skävi Rotar - Vibysjön

LIS-område 3
- Tisarbaden-Toskabäcken - Tisaren

LIS-område 8
- Svennevad - So  ern

Redak  onell komple  ering av karta.
Redak  onell komple  ering av text.

Ingen ändring.

Redak  onell komple  ering av text.

Redak  onell komple  ering av karta.
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Rubrik/tema/område Kommentarer Påverkan på ÖP-förslag

Hälsa, risker och säkerhet - Elektro-
magne  ska fält - Tätortsutveckling 
Östansjö och Vretstorp

Hälsa, risker och säkerhet - Över-
svämning

Naturvård - Naturreservat, mm

Naturvård - Tätortsutveckling

Kulturmiljövård

Kartor och text generellt

Texten  llhörande tätortsutveckling 
för Östansjö respek  ve Vretstorp 
komple  eras så a   det i område 4 i 
båda orterna  nns en 220 kV-ledning 
som kan påverka hur bostadsbeby-
gelse kan förläggas.

Avseende översvämningsrisker för 
sjöarna Tisaren och So  ern korri-
geras nivå för lägsta golvhöjd så a   
nivåer med samma säkerhetsmargi-
nal redovisas i kap 4 som i LIS-doku-
menten.

De faktamässiga uppgi  er som 
noteras rörande naturreservat, mm 
korrigeras och komple  eras.

De utvecklingsområden som marke-
ras i tätortsutvecklingskapitlet ska 
inte betraktas som de  ni  vt avgrän-
sade vilket poängteras i kapitlets 
inledande text. Det kan således 
 nnas företeelser i eller i anslutning 
 ll dessa markerade områden som 

påverkar hur de kan exploateras eller 
användas.
Vissa av de uppgi  er som framförs i 
y  randet förs in i texten som kom-
ple  erande upplysningar.

Framförda faktamässiga uppgi  er i 
kulturmiljödelen av kap 5 korrigeras 
och komple  eras.

En generell översyn av kartornas 
u  örande och faktainnehåll görs.
Även en generell korrekturläsning av 
texten görs vilket kan leda  ll diverse 
redak  onella justeringar.

Redak  onell komple  ering av text.

Redak  onell justering av text.

Redak  onell justering av text.

Redak  onell justering av text.

Redak  onell justering av text.

Redak  onell justeringav kartor.
Redak  onell justering av text.
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