
 
 Länsstyrelsen i Örebro län 

Lantmäterimyndigheten i Örebro län 
 

 
 

 

LAGAKRAFTBEVIS 
 
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun antog den 25 april 2022 detaljplanen för 
ett område ’Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl.’, Hallsberg, 
Hallsbergs kommun, Örebro län.  
 
BESLUTET HAR VID UTGÅNGEN AV DEN 20 MAJ 2022 VUNNIT LAGA KRAFT. 
 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
 
Sanda Madzo  
Planarkitekt 
 

 

   
 

 2022-05-30 20/KS/110 
 



  20/KS/110 
  Laga krafthandling 

 

 

 

 

Planbeskrivning  
Detaljplan för ett område 

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

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 

  
Planområdet markerat med röd linje 

 

 

 

 

Samråd:   2021-11-22 – 2021-12-14 
Granskning:  2022-03-15 – 2022-04-14 
Antagen av KF: 2022-04-25 
Laga kraft:   2022-05-20 

  

LAGA KRAFTHANDLING 
Utökat förfarande 
 



  20/KS/110 
  Laga krafthandling 

2 
 

Innehåll 
Vad är en detaljplan? ...................................................................................................................................... 3 

Utökat förfarande ....................................................................................................................................... 3 

Handlingar ................................................................................................................................................... 3 

Planbeskrivning............................................................................................................................................... 5 

Planens syfte & huvuddrag ........................................................................................................................ 5 

Plandata ...................................................................................................................................................... 5 

Tidigare ställningstaganden ....................................................................................................................... 6 

Förutsättningar och förändringar ................................................................................................................ 11 

Markförhållanden ..................................................................................................................................... 11 

Naturmiljö ................................................................................................................................................. 16 

Ekosystemtjänster .................................................................................................................................... 23 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, MKN .......................................................................................... 23 

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN .................................................................................................... 23 

Vattenskyddsområde ............................................................................................................................... 24 

Strandskydd .............................................................................................................................................. 24 

Bebyggelseområden ................................................................................................................................. 26 

Gator och trafik ......................................................................................................................................... 28 

Risker och störningar ................................................................................................................................ 29 

Teknisk försörjning ................................................................................................................................... 34 

Detaljplanens genomförande ....................................................................................................................... 39 

Administrativa frågor ............................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  20/KS/110 
  Laga krafthandling 

3 
 

Vad är en detaljplan?  
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid 
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen 
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning. 
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på 
www.boverket.se/pblkunskapsbanken. 

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en 
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till 
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 

Utökat förfarande 
Den här detaljplanen upprättas enligt utökat förfarande.  

 

 
Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.  

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan 
användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

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

Handlingar 
Planförslaget utgörs av:  

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

 
Bilagor:  

• Bilaga 1 - Översiktlig geoteknisk undersökning, (Hallsberg Stora Älberg, Ormesta 
m.fl. Industriområde), VAP 2002-07-10 

• Bilaga 2 - Kompletterande geoteknisk undersökning med rekommendationer, VAP 2005-09-02. 
• Bilaga 3 - Översiktlig dagvattenutredning Tälle, VAP 2021-03-01 
• Bilaga 4 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), WSP 2021-06-16 
• Bilaga 5 - PM avslutat fältarbete arkeologisk utredning Ulvsätter, Hallsberg, dnr 431-641-2021, 

KM21028 

LAGA 
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sutlåtande AntagandeSamrådsr-
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För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida 
hallsberg.se/detaljplan. 

Handläggare: 
Sanda Madzo 
Planarkitekt 
019-58 89 15   
sanda.madzo@kumla.se  
Kommunstyrelseförvaltningen
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Planbeskrivning 
Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas 
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten 
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen. 

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

Bakgrund 
Ett första uppdrag att ta fram en detaljplan över aktuellt planområde (då väster om 
Hallsbergsterminalen) togs av Miljö- och tekniknämnden år 2004. Ett planprogram upprättades då för 
området och sändes ut på remiss. Ett första samråd genomfördes 2005/2006 och ett andra samråd 
genomfördes år 2014. Uppehållet i planarbetet beror på Trafikverkets arbete med järnvägsplan för 
nytt dubbelspår Hallsberg-Degerön (sträckan Hallsberg-Stenkumla).  

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

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

Areal 
Planområdet har en areal på cirka 28,5 hektar.  

Markägoförhållanden 
Hallsbergs kommun äger största delen av den berörda marken, fastigheten Ulvsätter 2:4. 
Vattenfall Eldistribution AB äger Lilla Älberg 3:1. Terminalen 1 är i enskild ägo och ägs av Hallsbergs 
Terminal Aktiebolag.  
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Trafikverket äger angränsande fastighet i söder, Hult 2:1 (i Kumla kommun) och Stora Älberg 2:2. I 
väster är privata markägare i Kumla kommun närmast berörda. I nordost är det fastigheten 
Terminalen 2 som är närmast berörd.  

 
Bild 2. Markägoförhållanden, röd linje illustrerar planområdet. 
 

Tidigare ställningstaganden  
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.  

Kommunala beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2020-05-18 att ge kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9. 2021-11-18 gavs beslut om att 
sända detaljplanen på samråd. Den 10 mars 2022 beslutade KSAU att detaljplanen kunde ställas ut 
för granskning.  

Riksintressen 
Tälleleden, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. Hallsbergs rangerbangård, 
och järnvägen mellan Hallsberg - Östansjö och Hallsberg - Skymossen som angränsar till planområdet 
i söder är av riksintresse för järnväg. 
 
Utbyggnad av det verksamhetsområde som planförslaget medger bedöms inte försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av närliggande riksintressen kommunikation.  
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Översiktsplan 
I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige, 
redovisas planområdet som utbyggnadsområde för infrastruktur. I översiktsplanen står det för 
området ”Kopplat till järnvägen ska finnas möjlighet att utveckla verksamheter som är beroende av 
eller har nytta av denna infrastruktur. Det kan röra godshantering, logistik, fordonsservice, mm. Vissa 
av verksamheterna kan vara störande för omgivningen”. 

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

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

Inom planområdet gäller en liten del av följande detaljplan: 

• 1861-P10 laga kraft 2001-06-27 
 

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner: 

• 1861-P10 laga kraft 2001-06-27 



   20/KS/110 
  Antagandehandling 
 

8 
 

• 1861-P149 laga kraft 2014-06-03 
 

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

 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på 
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning 
finns i miljöbalkens sjätte kapitel.  

En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen 
förväntas medföra betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och finns som bilaga (bilaga 4) till detaljplanen. 
MKB:n ska redovisa miljöeffekterna av planförslaget. 

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och avgränsningssamråd med Örebro läns 
länsstyrelse har Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan:  
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o Byggande på jordbruksmark  
o Arkeologi  
o Dagvattenhantering  
o Översvämningsrisk  
o Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg.  

 
Miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa som bilaga (bilaga 4) till detaljplanen.  

Kortfattad sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
Planområdet ”söder om Tälleleden” är beläget i västra delen av Hallsberg och ingår i ett område som 
är utpekat som framtida område för industri i Hallsbergs kommuns översiktsplan. I inledningen av 
planprocessen gjordes en undersökning om betydande miljöpåverkan för planförslaget, vilket visade 
att planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för planförslaget tagits fram parallellt med upprättande av planhandlingarna.  

Huvudalternativet som beskrivs i MKB:n utgörs av det samrådsförslag för detaljplan som redovisas i 
plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta för ”Detaljplan för område söder om Tälleleden, del 
av fastigheten Ulvsätter 2:4 mfl”. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- 
och industriverksamhet. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med 
närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området, som är cirka 29 
hektar stor, kommer att förändras från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap 
till ett industriområde. Nollalternativet i MKB:n innebär att ingen detaljplan antas för området och 
dagens markanvändning fortgår. 

Byggande på jordbruksmark  
Detaljplaneförslaget medför att 19 hektar jordbruksmark tas i anspråk och att 
jordbruksverksamheten inom planområdet upphör. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande 
markanvändning i framtiden. Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att 
marken inom planområdet inte blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden.  

Utredning av övriga tänkbara områden visar att aktuellt planområde bedöms vara den mest lämpliga 
lokaliseringen eftersom området ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, 
kombiterminal samt har nära anslutning till riksväg 50 och E20. Lokaliseringen innebär också att 
vägtrafik kan ta sig till området utan att passera befintliga bostäder. Då områden för alternativ 
lokalisering också består av jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att kunna 
utveckla Hallsberg hållbart behöver byggande ske i strategiska lägen och aktuellt planområde 
bedöms vara ett sådant läge. Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt 
anslutning till Hallsbergs rangerbangård och kombiterminal anses inte tillgodoses på annan plats. 
Planerad verksamhet bedöms medföra stor negativ konsekvens avseende byggande på 
jordbruksmark.  

Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på 
jordbruksmark andelen produktiv jordbruksmark förändras inte och påverkas inte av fragmentering. 
Att ha tillgång till jordbruksmark inom kommunen, och därmed förutsättningar för lokalproducerade 
råvaror, kan minska klimatpåverkan och främja resurshushållning.  

Kulturmiljö  
Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas 
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för 
kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser 
avseende kulturmiljövärden. 
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende aspekten kulturmiljö 
eftersom värden inte förändras och kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller 
vetenskapliga värden blir oförändrade. 

Vattenmiljö  
För ytvatten bedöms planförslaget medföra måttlig negativ konsekvens eftersom planen medför att 
ytvattnets biologi och form påverkas samt att vattendragen fragmenteras.  

Utbyggnad enligt planförslaget bedöms innebära försumbar/ingen konsekvens gällande dagvatten 
eftersom ändrad markanvändning medför att halten näringsämnen som vattnet för med sig ut från 
området sannolikt kommer att minska och dagvattnet kommer fördröjas och renas i större 
utsträckning mot idag.  

Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår i nollalternativet, bedöms vattenmiljöerna 
i de öppna dikena och djurlivet kring dessa, kunna påverkas i viss utsträckning av till exempel 
besprutning och spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av 
näringsämnen vilket kan medföra fortsatt belastning för recipienten. Nollalternativet innebär även 
att de öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och att dikenas arter, 
artmångfald och naturtypers utbredning inte påverkas. Nollalternativet bedöms totalt sett medföra 
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.  

Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att 
dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra 
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.  

Översvämningsrisk  
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten. 
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på 
nedströms liggande områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens 
gällande aspekten.  

Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk för 
översvämningar finns vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i 
marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att 
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att 
grödor förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ.  

Riksintresse för kommunikationer  
Inom, samt i nära anslutning till planområdet, finnas flera riksintressen för kommunikation. Varken 
planförslaget och nollalternativen bedöms försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av närliggande 
riksintressen för kommunikation.  

Sammanfattad bedömning  
Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några aspekter medföra negativa 
konsekvenser, främst ur det lokala perspektivet. Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder 
och en anpassning av anläggningarna och dess skyddsområden är således av största vikt för att 
minska den negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa av dem fastslås och 
säkerställs på plankartan bedöms många av de negativa konsekvenserna minimeras eller helt 
elimineras. Ett exempel är detaljplanens höjdsättning av byggnader vilket minskar risken för skador 
vid kraftiga skyfall. I det fortsatt arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna 
vattenytor som kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen. 
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Förutsättningar och förändringar 
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget 
föreslår.  

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

 
Bild 3. Kartbilden visar markförhållandena inom planområdet. 

Geotekniken är utredd i ”Översiktlig geoteknisk undersökning för Stora Älberg, Ormesta m.fl. 
industriområde”, upprättad av VAP 2002-07-10. 

Av den geotekniska undersökningen från 2002 framgår det: 
Inom merparten av området utgörs jorden under 0.2 - 0.3 m mulljord av 0.5 – 3,0 m silt och sand med 
den största mäktigheten längs områdets södra sida. Silten/sanden vilar på upp till 8.0 m lera som 
delvis är siltskiktad och mestadels saknar torrskorpebildning. Längs områdets södra kant förekommer 
silt- och sandskikt inlagrade i den lösa leran. 

På 5 m djup uppvisar leran i provtagningspunkten skredtecken och en kraftig överkonsolidiering. 

Stopp vid slagsonering har erhållits 6,2–13,7 m under markytan och mestadels mot förmodat sten, 
block eller berg. 

Strax väster om planområdet erhölls en grundvattennivå på 0,5 m under markytan. 
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Med uppmätt (2002-05-14) grundvattennivå kan belastningar motsvarande upp till 1,0 m fyllning 
påföras med endast försumbara sättningar som följd. 

Vid den översiktliga undersökningen, konstaterades att kompletterande provtagning erfordrades 
inom området väster om Hallsbergsterminalen mellan Tälleleden och järnvägsspåren. Prov från 
områdets sydvästra hörn uppvisade skredtecken och stora variationer i kompressionsegenskaper. 
Komplettering genomfördes i ”Kompletterande geoteknisk undersökning med rekommendationer”, 
upprättad av VAP 2005-09-02. 

Av utredningen framgår att det är större risk för sättningar i den västra delen, närmast 
järnvägsspåren än i den nordöstra delen av området; 

Inom området närmast järnvägsspåren i söder erhålls beräkningsmässigt sättningar på 0,2 m för 1,0 
m fyllning i provtagningspunkten. Huvuddelen av sättningarna bedöms utvecklas inom 4 år. 
  
Inom övriga delar av området bedöms sättningarna för motsvarande last bli mindre och utvecklas 
under mycket kortare tidsperiod. I den punkt där jorden till större delen består av silt blir sättningen 
beräkningsmässigt 7 cm och utvecklas inom mindre än en månad. 
  
I provtagningspunkten i områdets nordvästra del blir sättningen beräkningsmässigt 3 cm och 
utvecklas till större delen inom 2,5 månader. 

Följande rekommendationer finns i den geotekniska undersökningen: 
Grundläggning på pålar eller plintar bedöms erfordras för den typ av byggnader som blir aktuella 
inom området. Bedömda pålstoppsnivåer räknat från markytan finns redovisade i ritning tillhörande 
den geotekniska undersökningen. Man får förutsätta att upp till 1,0 m fyllning kan påföras med 
endast obetydliga sättningar som följd. 

Vid ledningsschakter skall schaktslänter ej utföras brantare än 2:1 ner till 2.0 m djup. För större 
schaktdjup bestäms erforderliga åtgärder efter kompletterande undersökning i det aktuella läget. 
 
Det får förutsättas att schaktbottnar för ledningar, gator och byggnader, inom större delen av 
områdena, skall täckas med materialskiljande duk av geotextil.  
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration bedöms ej vara möjligt inom området.  
 
När marknivåer och byggnadslägen blivit fastställda erfordras sannolikt kompletterande 
undersökningar. 
 
Ras- och skred 
Det finns ingen risk för ras- och skred inom planområdet.  

Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.  

I projektet ”Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla” beskrivs markföroreningar i tillhörande dokument 
´planbeskrivning´. Naturvårdsverket har generella riktvärden för förorenade områden där markens 
utnyttjande klassas utifrån känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM).  
 
Inventeringar och undersökningar avseende förorenad mark har utförts. Dessa har berört: 
- infartsgruppen på Hallsbergs rangerbangård inklusive växlarna mellan infartsgruppen och 
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rangerbangården på Hallsbergs bangård,  
- nytt läge för spår och ersättningsvägar,  
- befintliga vägar som ska rivas,  
- befintligt spår mellan Hallsberg och Stenkumla, samt 
- bottensediment i Bladsjön.  

För planområdet är det enbart den första punkten som är relevant då de andra punkterna avser 
områden väldigt långt ifrån aktuellt planområde. Inga potentiellt förorenade områden kunde 
konstateras i utbyggnadsalternativets sträckning förutom i infartsgruppen. Vid provtagning invid 
infartsgruppen till Hallsbergs bangård och växlarna in till Hallsbergs rangerbangård visade cirka en 
tredjedel av proverna på föroreningar i halter högre än riktvärdet för MKM. 

Provtagningar i sträckningen för utbyggnadsalternativet visar att det i skogsmark och åkermark inte 
förekommer några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM.  

Hantering av förorenade massor kan ge effekter i form av spridning av föroreningar. Spridning kan 
ske via utsläpp av förorenat länshållningsvatten, samt genom flytt av förorenade massor från 
projekten till annan plats. Spridning kan även ske via luft genom damning eller gasavgång av 
lättflyktiga föroreningar. Spridning av förorening kan medföra att människor och ekosystem på olika 
sätt exponeras och påverkas negativt. De människor som löper störst risk för exponering är de som 
arbetar och vistas inom området. 

Trafikverket skriver vidare i sin planbeskrivning gällande giftfri miljö att befintligt förorenad mark ska 
omhändertas när befintlig järnväg tas ur bruk. Risken för att påträffa förorenad mark bedöms som 
liten under byggtiden då det mesta av den förorenade marken som upptäckts i projektet 
(järnvägsplanen Hallsberg-Stenkumla) är beläget vid befintligt spår.  

Det finns även en framtagen MKB för järnvägsplanen där slutsatsen är att exponeringsrisken för 
människa och miljö minskar då föroreningar avlägsnas. På lång sikt kommer föroreningar att 
ackumuleras i den nya anläggningen. Föroreningsmängderna är små och kommer bland annat från 
slitage av spår och bromsar. 

Efter dialog med Trafikverket som sett över de handlingar som finns tillgängliga har ansvarig 
miljöspecialist bedömt risken som liten för spridning av föroreningar till angränsande fastigheter. 
Sanering av tidigare omformarstation i utkanten av planområdet har genomförts där delar lämnats 
på grund av geotekniska risker. Genomförd sanering är godkänd av tillsynsmyndigheten.  

Det har även skett sanering av en impregneringsanläggning med relativt höga resthalter av PAH, dock 
har ingen spridning konstaterats i grundvattnet.  

Flera mindre föroreningar finns i området, viss återanvändning av förorenade massor har sket till 
exempel inom dubbelspårsutbyggnaden.  
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Översiktlig bild på järnvägens uppdelning.  
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Bilden visar provpunkter i infartsgruppen.  

Det område som provtagits och ligger närmast aktuellt planområde är den så kallade infartsgruppen. 
I ballasten på infartsgruppen har man hittat föroreningar som består av PAH, diruon och arsenik. 90:e 
percentil är under MKM utom för PAH. På större djup består föroreningen främst av arsenik. Vattnet 
i området rör sig söderut, vilket innebär att även om marken i sig skulle vara genomsläpplig förflyttar 
sig föroreningarna mot åsen (bort från planområdet) och inte tvärtom.  
 
PAH:er kan binda hårt till marken om det finns organiska material i de övre lagren. Hur arsenik 
vandrar beror på markens PH. I de geotekniska undersökningarna framkommer det att det är lera 
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under sand, vilket är positivt ur föroreningssynpunkt då föroreningar inte vandrar lika lätt i lera, om 
ens alls. 
 
Slutsatsen är att Trafikverket ser ingen risk för negativ påverkan på aktuellt planområde vid en 
översiktlig genomgång av tillgängliga rapporter. Trafikverkets arbete är pågående och ännu inte 
slutfört.  

Förvaltningen anser därför att ovan är tillräckligt för att anta att förorenad mark från intilliggande 
områden inte berör planerad markanvändning enligt planförslaget. Skulle misstanke om förorenad 
mark uppstå avbryts schaktarbetet omedelbart och skyddsarbeten vidtas så att omgivningen 
skyddas. 

Radon 
Planområdet ligger inom ett normalriskområde (10-50 kBq/m3) för radon. 

Naturmiljö 
Natur/Vegetation 
Planområdet består övervägande av jordbruksmark, cirka 16 hektar. 

Den östra delen består av skogsmark. Inom planområdets sydöstra del ligger även Vattenfalls 
fördelningsstation som är avgränsad med staket. Mitt i området ligger en trädbevuxen åkerholme 
som omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från det generella biotopskyddet måste sökas 
hos Länsstyrelsen för borttagande av åkerholmen. 

Inom planområdet finns det ett flertal diken. Ett större dike går genom planområdets södra del och 
rinner genom Vattenfalls fastighet vidare till en trumma under järnvägen öster om planområdet. Ett 
annat dike finns i den nordöstra delen och rinner även den genom Vattenfalls fastighet och vidare till 
trumman under järnvägen. Dessa diken omfattas av det generella biotopskyddet och dispens från 
biotopskyddet måste sökas hos Länsstyrelsen om dikena ska grävas om. 

Om befintliga diken flyttas och leds runt området ska stabiliteten kontrolleras för de markytor och 
eventuella anläggningar som ligger i den nya dikessträckningens närhet. Eventuellt kan kulvertering 
erfordras för delar av de nya dikena. 
 

 
Bild 4. Bild från dagvattenutredningen, blå linjer visar dikena och dess riktning inom planområdet. 
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Landskapsbild/Stadsbild 
Området består av öppen jordbruksmark, ett skogsparti ligger i den nordöstra delen och en 
trädbevuxen åkerholme ligger mitt i planområdet. I den sydöstra delen domineras området av 
Vattenfalls fördelningsstation. 

Förändringar 
Området kommer att ändra karaktär från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis 
skogslandskap till ett industriområde. 

Lek & rekreation 
Större delen av planområdet brukas idag och övrig del av planområdet är skog. Den sydöstra delen av 
planområdet utgörs av Vattenfalls omfördelningsstation. Området är idag inte lämpligt för lek och 
rekreation och kommer inte vara det efter genomförandet av detaljplanen heller. 

Ianspråktagande av jordbruksmark  
Jordbruk är av nationell betydelse. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
När Hallsbergs kommun växer ökar behovet av byggbar mark både för bostäder och verksamheter. 
För att kunna utveckla kommunens orter enligt en hållbar ortsstruktur kan det ibland väga tyngre att 
exploatera viss jordbruksmark än att bevara den.  
 
För att kunna göra en avvägning behöver följande tre frågor tas med i beaktning:  
 

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

 
Brukningsvärd jordbruksmark 
Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s. 158). Marken inom 
planområdet består till största delen av jordbruksmark (cirka 9 hektar). 
 
Marken inom planområdet anses vara brukningsvärd eftersom den är utarrenderad och brukas 
aktivt. Fastigheten är även taxerad som lantbruksenhet. 
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Bild 5. Jordbruksmark inom och i anslutning till planområdet.  
 

Väsentligt samhällsintresse 
För att kunna räknas som ett väsentligt samhällsintresse bör exploateringen stödja en långsiktigt 
hållbar utveckling. För att kunna bedöma om den tänkta förändringen är ett väsentligt 
samhällsintresse måste förändringens omfattning och dess geografiska och politiska betydelse 
värderas. 

Enligt kommunens översiktsplan, antagen 28 november 2016 av kommunfullmäktige, bör 
ianspråktagande av högproduktiv jordbruksmark för bebyggelse generellt undvikas men i framförallt 
tätorternas randområden kan det vara nödvändigt för att skapa rationell och genomförbar utveckling 
både för bostäder och verksamheter. Inom planområdet föreslås en större verksamhetsetablering 
med koppling till Hallsberg som järnvägsknut och logistikcentrum. Placeringen i anslutning till 
Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal, Rv 50 och E20 är en förutsättning för etableringen inom 
området. 

Verksamhetsområdet anses vara av väsentligt samhällsintresse då det planeras för 
företagsetableringar som kommer att generera arbetstillfällen samt ge service i ett strategiskt viktigt 
läge. Att planlägga verksamhetsområdet är av lokalt, regionalt och till och med nationellt intresse, då 
det inom planområdet kan komma att bli verksamheter som importerar gods på järnväg från hela 
Europa. Etableringen bidrar även till långsiktig hållbar utveckling då mycket av transporten till och 
från området kan gå på järnväg istället för på väg. 

Alternativ lokalisering 
För att utreda om det finns en alternativ lokalisering som är mer lämplig har utgångspunkten varit att 
jämföra planområdet med utpekade områden för verksamheter i gällande översiktsplan. Det 
föreslagna verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnvägen och i övrigt till god 
infrastruktur så som närhet till större riks- och europavägar.  
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Bild 6. 
Hallsbergs kommuns översiktsplan. 

 

Område 22 Lilla Älberg, området söder om järnvägen: 

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

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

• Området är för litet för den typen av verksamhet som planeras för. 
• Stor del av området är exploaterat, resterande mark består till största delen av 

brukningsvärd jordbruksmark. 
• Kommunalt VA och VA-verksamhetsområde finns. Tillgänglighet till infrastruktur (väg). 
• Översvämningsrisk 

 
Område 12: Längs Samzeliigatans infart till tätorten: 

• Största delen av området består av brukningsvärd jordbruksmark. 
• Kommunalt VA finns i viss mån och en liten del av området ligger inom VA-

verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur (väg). 
• Översvämningsrisk. 

 

Aktuellt planområde (norra delen av område 22) 

• Största delen av området består av brukningsvärd jordbruksmark. 
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• Kommunalt VA finns och VA-verksamhetsområde gränsar till området i öster. God 
tillgänglighet till infrastruktur (både väg och järnväg). 

• Strategiskt läge i anslutning till järnvägen och nära anslutning till Rv 50 och E20. 
• Översvämningsrisk. 
 

Slutsats 
Det finns två motstående intressen: att bevara brukningsvärd jordbruksmark eller utveckla Hallsberg 
och tillgodose verksamhetsetableringar som bidrar till arbetstillfällen. Efter genomförd utredning av 
övriga tänkbara områden anser Hallsbergs kommun att aktuellt planområde är den mest lämpade 
lokaliseringen då det ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal, samt 
med nära anslutning till Rv 50 och E20. Vägtrafik kan ta sig till områden utan att passera befintliga 
bostäder.  

Negativa konsekvenser kommer att uppstå för jordbruket och livsmedelsproduktionen i samband 
med att jordbruksmark går förlorad. Eftersom alternativa lokaliseringar också består av 
jordbruksmark består förlusten främst av arealbortfall. För att kunna utveckla Hallsberg hållbart 
behöver byggande ske i strategiska lägen. Detta anses vara ett sådant läge enligt översiktsplanen. 
Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt anslutning till Hallsbergs 
rangerbangård och kombiterminal anses inte kunna tillgodoses på annan mark. Därför frångår 
planförslaget bland annat Örebro läns livsmedelsstrategi. Detta är ett medvetet övervägande för 
planering och etablering av ett viktigt logistikområde som tyvärr behöver ta jordbruksmark i anspråk.  

Kommunens mål är att vid ianspråktagande av jordbruksmark, ska fragmentering av 
jordbruksmarken undvikas. Det är av yttersta vikt att kvarvarande arealer av jordbruksmark möjliggör 
ett fortsatt brukande i den norra delen vilket planområdets läge möjliggör.  
 
En hållbar struktur av exploatering inom kommunen bör följa viktig infrastruktur- och kollektivtrafik 
vilket aktuell detaljplanen anses göra då läget varit en avgörande faktor till sådan lokalisering som 
avses i planförslaget.  

Biotopskydd 
Biotopskydd enligt 7 kap 11§ miljöbalken gäller generellt för vissa objekt i jordbrukslandskapet, så 
som till exempel odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar och småvatten. Dessa biotoper har skyddats 
eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter. 

Mitt i planområdet finns det en åkerholme som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 
miljöbalken 7 kap 11§. Åkerholmen kommer behöva tas bort i samband med exploatering inom 
området. Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna kommer att lämnas in till 
Länsstyrelsen under planarbetets gång. 

Inom planområdet finns även ett flertal diken. Dessa biotoper omfattas även de av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§.  
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Bild 7. Illustration över diken i jordbruksmark (markerade med blåa linjer och numrerade med A-G) samt 
åkerholme (markerad med siffran 1). Lila linjer avser kommungräns. 

Dike A bedöms inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, det anses vara ett vägdike. I 
Naturvårdsverket (2012) framgår att vägdiken som inte har sitt ursprung i ett befintligt vattendrag 
utan har nyanlagts med syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens funktion och 
beständighet, utgör en del av väganläggningen och bör därmed inte omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. 

Dike B, C, D och E kommer att påverkas av detaljplanens genomförande. Oavsett om exploateringen 
medför att dessa diken läggs igen, kulverteras eller finnas kvar som öppna diken kommer dikena 
efter att området exploaterats inte längre angränsa till jordbruksmark, eftersom all jordbruksmark 
inom planområdet försvinner. Därför bedöms att dispens från biotopskyddsbestämmelserna behöver 
sökas för dike B, C, D och E.  

Dike F och G kommer efter detaljplanens genomförande att angränsa till jordbruksmark på väster 
sida om respektive dike och därmed kommer dikena även fortsättningsvis att omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. Om kommande exploatering medför att något arbete behöver ske vid 
dessa diken, så som flytt eller kulvertering för anläggande av trumma bedöms att dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna ska sökas. 

Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna kommer att lämnas in till Länsstyrelsen 
under planarbetets gång. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet har det tidigare funnits en mosse, Spångamossen. Länsstyrelsens bedömning var 
att en arkeologisk utredning skulle genomföras. Det aktuella området är beläget på ett sådant sätt i 
landskapet att det kan innehålla tidigare okända lämningar från stenålder samt även lämningar av 
äldre färdvägar över den mosse som tidigare fanns i området. 
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Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa om fornlämningar finns inom det planerade 
detaljplaneområdet och ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. 
 

 
Bild 8. På häradsekonomiska kartan från 1864–67 upptas en stor del av 
undersökningsområdet (röd polygon) av en våtmark benämnd Spångamossen. 
 
Stiftelsen Kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsbergs 
kommun, i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Vid utredningen framkom sparsamma spår efter 
förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i 
våtmarkslager i den numera utdikade och uppodlade Spångamossen.  
 
Den tillslagna kvartsbiten påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av mänsklig 
aktivitet i området under stenåldern, så kan den inte knytas till en bevarad fornlämning. Stiftelsens 
bedömning är att fyndet inte motiverar vidare arkeologisk undersökning på platsen. 
 
En riklig förekomst av träkol i våtmarkslager, av det slag som påträffades i det som återstod av den 
utdikade och uppodlade Spångamossen är troligtvis spår efter mänsklig aktivitet i närområdet, från 
den tid när våtmarken var en sjö och/eller ett kärr. Detta kommer att klargöras vid den kommande 
kvartärgeologiska undersökningen av prover från undersökningen, som genomförs inom den del av 
efterarbetet som bekostas av Länsstyrelsen. Dessa analyser kommer att ge viktig information både 
för att förstå spåren på platsen och för att dra lärdomar inför kommande våtmarksundersökningar.  
 
Slutsatsen av den arkeologiska utredningen är att inte heller träkolsförekomsten motiverar vidare 
arkeologisk undersökning, då de aktiviteter som genererat träkolet kan ha pågått utanför 
undersökningsområdet. 
 
Stiftelsen Kulturmiljö anser därför att det inte finns några antikvariska hinder för en exploatering av 
ytan.  
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Bild 9. Utredningsområdet. 

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

Ekosystemtjänster 
Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som 
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter. 
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga 
upplevelser.  

En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan. 
Sammanfattningsvis visar att föreslagen detaljplan både stärker och försämrar olika typer av 
ekosystemtjänster. Det är i nuläget till största delen jordbruksmark, som vid ett genomförande av 
föreslagen detaljplan ska omvandlas till industrimark som med stor sannolikhet utformas med stora 
hårdgjorda ytor. Det innebär att möjlighet till livsmedelsproduktion minskar. Inom området ska 
dagvatten omhändertas vilket skapar reglerande ekosystemtjänster.  

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

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

Strandskydd 
Strandskyddet syftar enligt miljöbalken 7 kap. till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Det generella 
strandskyddet omfattar 100 meter på land och i vatten. En kommun får enligt plan- och bygglagen 
upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt MB 7 kap. 18 c-d §§. 
Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska då väga tyngre än 
strandskyddsintresset.  

Öster om planområdet på fastigheten Terminalen 1 och nordöst om planområdet på fastigheten 
Ulvsätter 2:4 finns det två dagvattendammar som omfattas av det generella strandskyddet enligt 7 
kap. 13 § miljöbalken (MB). Dessa två dagvattendammar har uppkommit i samband med tidigare 
exploatering och detaljplaneläggning. Mindre delar av planområdet befinner sig inom 
strandskyddsområdet (100 m från dammarna). Strandskyddet kommer att upphävas i detaljplanen.  
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Bild 10. Dagvattendammar som omfattas av strandskydd i anslutning till planområdet. 

För att strandskyddet ska kunna upphävas måste två förutsättningar vara uppfyllda: det ska finnas 
särskilda skäl, och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre 
än strandskyddsintresset. I miljöbalken anges de särskilda skäl som finns för att upphäva 
strandskyddet. Det är endast dessa skäl som är giltiga i bedömningen.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser: 
 
   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
       området närmast strandlinjen, 
   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
       tillgodoses utanför området, 
   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
       området, 
   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
       utanför området, eller 
   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Skäl till upphävning 
För aktuellt planområde och de två strandskyddsområden som berörs, kan flera skäl i ovanstående 
lista anges. Den delen av strandskyddet berör Lilla Älberg 3:1 har redan tagits i anspråk, då 
Vattenfall Eldistribution AB har sin omfördelningsstation på fastigheten.  
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I övrigt kan upphävandet av strandskydden motiveras med att upphävandet behövs för att utvidga 
och tillgodose ett mycket angeläget intresse för Hallsbergs kommun.  

Hallsbergs kommuns sammanfattade bedömning är att upphävandet av strandskyddet inom 
planområdet för dagvattendammar öst och nordöst om planområdet bedöms inte äventyra 
strandskyddets syften. 

Strandskydd upphävs enligt följande, se bestämmelse a1:  

 

Bebyggelseområden 
Bostäder 
Närmaste bostaden ligger cirka 400 meter söder om planområdet, på andra sidan järnvägen, i Kumla 
kommun. Det ligger även bebyggelse cirka 650 meter nordväst om planområdet i Kumla kommun. 

Förändringar 
De närmast belägna bostäderna ligger redan idag inom bullerutsatta områden med buller från 
Tälleleden, riksväg 50 och järnvägen.  

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

 
Bild från del av gällande detaljplan, 1861-P10.  
 
Aktuell detaljplan föreslår följande förändring, där pumpstationen får ett E1-område avsatt i enlighet 
med verkligheten. Användningsbestämmelsen T1 tas med från gällande detaljplan och gränserna 
justeras för att innefatta byggnad som står delvis på prickad mark.  
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Användningen T1 formuleras på samma sätt som i gällande detaljplan och innefattar 
terminalanknuten verksamhet, industri, kontor och lager.  

Tillgänglighet 
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Lagstiftningen 
ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. 

Gator och trafik 
Gatunät 
Norr om planområdet ligger Tälleleden, länsväg 629. Vägen är statlig och Trafikverket är väghållare. 
Vägen är en rak landsväg med en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Tälleleden binder samman 
befintliga och planerade industriområden med riksväg 50 och E20 i väster. I anslutning till infarten till 
planområdet är det en cirkulationsplats. Öster om planområdet ligger gatan Hallsbergsterminalen 
som är planlagd som allmän plats – Industrigata i gällande detaljplan (1861-P10). 
 
Förändringar 
Infarten till planområdet kommer att ske från gatan Hallsbergsterminalen i nordost. 

Den del av Hallsbergsterminalen som berörs av detaljplanen planläggs som kvartersgata [J1 – 
Industrigata]. En grind föreslås sättas i höjd med infarten till Logent. De som använder vägen för att 
nå sina verksamheter (Logent, Vattenfall, EON, Trafikverket, Hallsbergs kommun) kommer fortsatt 
att kunna använda vägen. Gatan föreslås ingå i en gemensamhetsanläggning [g1].  

I samband med byggnation av de nya järnvägsspåren kommer Trafikverket att anlägga en 
räddningsväg söder om (utanför) planområdet.  

En temporär vändplan kan anläggas i slutet på GATA1 på kommunens mark. Ambitionen är att gatan 
ska fortsätta västerut i Kumla kommun i samband med en förlängning av aktuellt industriområde.  

Gång-, cykeltrafik  
En gång- och cykelväg är utbyggd parallellt med Utkällevägen och slutar strax öster om planområdet, 
i anslutning till cirkulationsplatsen. Det finns möjlighet att i gällande detaljplan (1861-P10) anlägga en 
gång- och cykelväg genom PARK-området och ansluta till aktuellt planområde och gatan 
Hallsbergsterminalen.  

Järnvägstrafik 
Planområdet ligger i anslutning till omlastningsterminalen Logent, Västra Stambanan, Godsstråket 
genom Bergslagen samt Rangerbangårdens infarts- och riktningsgrupp.  
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Förändringar 
Trafikverket har upprättat en järnvägsplan för dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla, som är en 
del av sträckan Hallsberg – Degerön. Järnvägsplanen var utställd för granskning under sommaren 
2020 och blev fastställd under slutet av år 2021. Beräknad byggstart är år 2023 och byggnation 
beräknas pågå fram till år 2029. Detaljplanegränsen i söder går i järnvägsplanegränsen. 

Parkering, varumottagning & utfarter 
Eftersom planområdet inte är utbyggt idag finns det inte några parkeringsplatser eller utfarter inom 
området. 
 
Förändringar 
Parkeringsbehovet ska tillgodoses på den egna fastigheten. In- och utfart till och från planområdet 
kommer att ske via industrigatan [GATA1] Hallsbergsterminalen. 

Tillgänglighet för räddningstjänst 
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det 
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med 
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats. 

Risker och störningar 
Trafikbuller & trafikmätningar 
Trafikmätningar på Tälleleden har genomförts vid 3 tillfällen. Årsmedeldygntrafiken (ÅDT) och 
andelen tung trafik har legat på en jämn nivå vid dessa mätningar. Vid den senaste mätningen i mars 
2020 uppmättes ÅDT till 2005 bilar och 17 % tung trafik. 

Området är idag bullerutsatt från järnvägen, Tälleleden och delvis även från Rv50 cirka 1 km väster 
om planområdet. Verksamheter som kommer att etableras inom planområdet kommer sannolikt att 
bidra till buller i området. Området ligger långt ifrån bostadsbebyggelse. Närmaste bostad ligger cirka 
650 meter sydöst om området, på andra sidan järnvägen.  

Hallsbergs kommuns bedömning är att då planområdets lokalisering inte ligger i närheten av några 
bostäder, kommer buller från planområdet inte påverka människors hälsa och bedöms därmed inte 
som en aktuell fråga. 

Farligt gods 
Hanteringen av farligt gods på järnvägen och rangerbangården i centrala Hallsberg utgör en befintlig 
och väl känd säkerhetsrisk.  
 
I samband med upprättandet av detaljplanen för postterminalen i Hallsberg (DP 1861-P128) tog WSP 
Brand & Risk på uppdrag av Posten AB fram en riskbedömning, benämnd ”Kvalitativ riskbedömning 
för detaljplan, avseende farligt gods på Västra Stambanan, Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs 
kombiterminal daterad 2010-02-17”. Av utredningen framgår att det vid Hallsbergs rangerbangård 
och Hallsbergs Terminalen hanteras förhållandevis stora mängder farligt gods. De risker som har 
beaktats i utredningen är uteslutande sådana som är förknippade med plötsligt inträffade olyckor 
med livshotande konsekvenser för tredje person. 
 
Eventuellt kan farligt gods komma att hanteras inom planområdet. Vid större olycka varnas boende 
och arbetande genom larm och uppmanas vidta de åtgärder som räddningsledaren uppmanar. 
Nerikes Brandkår har en insatsplan för området, där rutiner vid larm samt övrigt som är värt att veta 
vid en eventuell insats framgår. 
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I planbeskrivningen som är upprättad för järnvägsplanen mellan Hallsberg-Stenkumla indikerar 
riskbedömningen att individrisknivån är acceptabel bortom 40 meter från den befintliga järnvägen. I 
området mellan 25 och 40 meter är individrisken förhöjd. För de närmsta 25 metrarna från närmsta 
spårcentrumlinje är risknivåerna oacceptabla. Urspårning utgör den största risken, speciellt inom de 
närmaste 25 meterna från spårcentrumlinjen. Farligt gods-olyckor med brandfarliga vätskor ger det 
näst största bidraget till individrisknivån inom 40 meter från närmsta spårcentrumlinje. Denna 
bedömning kan appliceras på aktuellt planförslag.  
 
Länsstyrelsen i Örebro län har inte tagit fram några rekommendationer eller riktlinjer på lokal nivå 
utan hänvisar till Länsstyrelsen i Stockholms dokument Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods.  
 
Riktlinjen tydliggör hur Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer risker vid granskning av detaljplaner 
och översiktsplaner. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av 
detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods.  
 
I bilden nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning. I tabellen därefter klargörs vilken typ av markanvändning som 
innefattas av zonerna i figuren.  
 

 
Bild 11. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av 
markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten respektive närmaste spårmitt. 
 



   20/KS/110 
  Antagandehandling 
 

31 
 

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

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

Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer. Källare 
rekommenderas inte vilket också säkerställs med en planbestämmelse, b1.  
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Bild 12. Skyfallskartering 100-årsregn. 
 

 
Bild 13. Lågpunkter och flödesvägar.  

Slutsats 
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten. 
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på 
nedströms liggande områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens 
gällande aspekten. 
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Magnetfält  
Genom den nordöstra delen av planområdet löper en 130 kV-högspänningsluftledning (Vattenfall 
AB). Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar kan frågeställningar 
om elektromagnetiska fält behöva beaktas.  

Det finns inga nationella riktvärden som preciserar vilken exponeringsnivå från magnetfält som kan 
anses vara tolerabla i samband med fysisk planering. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans 
med flera andra myndigheter, bland andra Boverket, gett ut rapporten ”Magnetfält och hälsorisker”. 
I rapporten ger myndigheterna tillsammans övergripande rekommendationer för samhällsplanering 
och byggande. Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, till exempel kring 
kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström 
som används, desto starkare magnetfält.  

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger referensvärden 
för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och 
bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända 
hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en femtiondedel av de värden där man 
har konstaterat negativa hälsoeffekter. För magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100 
μT. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 – 20 μT. Referensvärden för 
allmänheten är satta lägre än de för yrkesmässig exponering. Orsaken är att det inom allmänheten 
finns grupper som kan vara extra känsliga, som barn, äldre och sjuka.  

Den berörda kraftledning är belagd med ett l1-område som är 20 meter från anläggningens yttersta 
anläggningsdel vilket innebär att den totala bredden på l1-området är 20 meter + ledningens bredd + 
20 meter (en del av 20 meters området på den östra sidan hamnar inom NATUR).  

Vattenfall har dessutom följande riktlinjer som säkerställs i plankartan genom att marken inte får 
bebyggas (prickmark) enligt det avstånd som rekommenderas: 

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

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

I gällande översiktsplan (sida 47-49) beskrivs elektromagnetiska fält enligt nedan:  

”För generell planering rekommenderar Svenska Kraftnät att 0,4 mikrotesla tillämpas som högsta 
magnetfältsnivå vid nybyggnad av byggnader där människor vistas varaktigt. Detta innebär ett 
avstånd på minst 80 meter från 220 kV-ledning och 130 meter från en 400 kV-ledning. Flera parallella 
ledningar kan förutsätta ett större avstånd.” 

Vattenfall har varit behjälpliga med att sammanställa en rapport angående elektromagnetiska fält 
där magnetfältet har beräknats vid två punkter av den 130 kV-högspänningsluftledning som löper i 
planområdets nordostliga del. Denna rapport ligger som underlag till förvaltningens bedömning 
nedan.  

Då detaljplanen medger användningen industri bör toleransnivån på magnetfältsnivån vara högre än 
den rekommenderade vid nybyggnad av byggnader där människor vistas varaktigt (t ex bostäder). 
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Detta innebär att ett bebyggelsefritt avstånd om 20 meter på var sida om ledningen bedöms vara 
tillräckligt.   

Flyghindersanalys 
Då detaljplanen medger en högsta byggnadshöjd på 32 meter har en flyghindersanalys gjorts. 
Analysen visar att den flygplats som berörs och omfattas av den utförda analysen är Örebro flygplats. 
Resultatet av analysen visar att det inte finns några hinder mot den föreslagna byggnadshöjden inom 
planområdet.  

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in före uppförandet 
av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan objektet når en 
höjd av 20 m (45m inom sammanhållen bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Teknisk försörjning 
Vatten & avlopp 
Huvudledningar för vatten och avlopp mellan Östansjö och Hallsberg korsar planområdet och går 
sedan parallellt med järnvägen fram till Östansjö.  
 
Befintlig vattenledning, som idag bland annat förser Östansjö med vatten via tryckstegring i Tälle är 
förlagd parallellt med självfalls- och tryckledning för spillvatten. Befintlig tryckstegringsstationen 
ligger utanför planområdet. 
 
Förändringar 
Byggnation av ny järnväg mellan Hallsberg-Stenkumla och den kommunala överföringsledningen står 
i konflikt, därför kommer överföringsledningen att flyttas till ett nytt läge, och läggas i ett 
naturområde parallellt med Tälleleden. Planområdet kommer att anslutas till befintliga VA-ledningar 
öster om planområdet. 
 
Dagvatten 
VAP (Bilaga 3 - Översiktlig dagvattenutredning Tälle, VAP 2021-03-01) har utfört en översiktlig 
dagvattenutredning för planområdet. Utredningens syfte är att beskriva nuvarande situation för 
dagvattenhantering samt föreslå villkor för behandling av dagvatten att gälla för all uppströms 
exploatering som avbördas till Rösättersbäcken, dagens flöden likväl som från framtida exploatering. 
 
Dagvattenutredningen omfattar hela västra industriområdet vid Tälle och berör 8 delområden (se 
kartbild nedan). Det aktuella planområdet är område A i dagvattenutredningen.  
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Bild 14. Översiktlig karta som visar avrinningsområdet. 
 
 
Idag avleds huvuddelen av det samlade dagvattnet från det aktuella avrinningsområdet, cirka 412 
hektar, genom äldre trumma under stambanan vilken skarvats på med ny kulvertsträcka i samband 
med exploatering av delområde G (Postenterminalen), och vidare till Rösättersbäcken. 
Rösättersbäcken avbördar vid normalt flöde genom Hallsbergs tätort och vid högflödessituationer 
också via Storån. 
 
En del av avrinningsområdet, cirka 90 hektar, är redan exploaterat eller har en pågående process för 
detta, och har delvis ett utbyggt dagvattensystem som också omfattar vissa flödesdämpande 
åtgärder. 
 
Dimensionerande nederbörd 
Den dimensionerande nederbörden ska vara ett regn med 10 års statistisk återkomsttid (till exempel 
för 12 timmars varaktighet regnintensiteten 14 l/s,ha och totalt 61 mm regn). Tillåtet utflöde från 
delområden sätts till 5,0 l/s,ha. 
 
Flödesutjämning 
Målet med flödesutjämning är att utflödet från respektive delområde inte ska öka efter exploatering 
jämfört med innan exploatering, vid ett dimensionerande 10-årsregn. 
 
Nedan är beskrivet dels åtgärder inom exploaterad fastighetsmark som utförs för ett mindre 
regntillfälle (2 år/10 min), och dels de kompletterande åtgärder av en ”allmän anläggning” som 
krävs för det dimensionerande regnet innan utsläpp från delområde. Den allmänna anläggningens 
magasinsbehov kan, om det anses som lämpligt, få styras av utbyggnadstakt inom respektive 
delområde. 
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Dagvattenbehandling inom exploaterade fastigheter 
Dagvattenbehandling dimensioneras för ett nederbördstillfälle med 2 års statistisk återkomsttid och 
10 minuters varaktighet. Det motsvarar cirka 10 mm regn. Utjämningsmagasin utförs som normalt 
torra, med efterföljande flödesreglering och oljeavskiljning klass 1. Tömningstid ska vara minst 12 
timmar. 
 

• Med en antagen medelavrinningskoefficient av 0,75 (Halva ytan tak och halva ytan hårdgjord 
köryta) blir den erforderliga utjämningsvolymen för detta regntillfälle 75 m3 per hektar 
fastighetsyta.  

• Maximalt utflöde ska vara 1,7 l/s och hektar fastighetsyta. 
 
Dagvattenbehandling allmän anläggning (det samlade dagvattnet från delområden) 
Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 10 års statistisk återkomsttid. Den totala 
utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3 per hektar, minskat med den volym som 
fördröjs inom fastighetsmark (75 m3/ha). 
 

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

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

• Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenterbara föroreningar, samt 
fördröjas genom flödesutjämning så att tömningstid av utjämningsvolymen överstiger 12 
timmar. 

• Dagvattenflödet från fastigheten får vara maximalt 1,7 l/s,ha.  Utloppet från 
utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av föroreningar. 

• Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från fastigheten. Undantag kan ges 
för fastigheter med ett mindre antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det 
inte finns skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan förekomma. 

• Utjämningsmagasin utformas lämpligen så att sedimenterade föroreningar kan avlägsnas 
utan stora svårigheter. 

 
Dagvatten inom delområde A (aktuellt planområde) 

• Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala 
utjämningsvolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på 
fastighetsmark och på allmän mark. 

• Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett 
mindre nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar. 

• Fastighetsägare ska omhänderta sina egna föroreningar i form av sedimenterbara partiklar 
samt olja inom sin egen fastighet. 

 
Slutsats 
 

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

 
Inom fastighetsmark gäller då följande: 
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• Dagvattenbehandling ska utföras med en utjämningsvolym av minst 75 kubikmeter per 
hektar fastighetsarea [b3], och med ett maximalt utflöde av 1,7 l/s och hektar fastighetsarea  

 
Genom att räkna bort den utjämningsvolym som ska hanteras inom på fastighetsmark 
återstår 9685 m3 som ska hanteras inom allmän plats. Bestämmelse för att säkerställa detta 
anges som fördröjning i plankartan som innebär ”Fördröjningsmagasin med rening för 
dagvatten med en volym av 9700,0 kubikmeter.” Då planområdets lågpunkter finns i det 
sydvästliga hörnet är förutsättningarna för en damm i det läget naturligt. Om djupet är cirka 
1 meter krävs en yta på cirka 10.000 m2 (avrundning uppåt).  
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvatten måste finnas och enligt Nerikes brandkår är lämplig omfattning 1200 – 2400 liter/minut. 
Avstånd mellan brandposter bör inte överstiga 150 meter. Utförande enligt P114. 

Värme 
Planområdet ligger utanför det nuvarande fjärrvärmenätet. Fjärrvärme finns framdraget till 
fastigheten Terminalen 1, cirka 400 meter öster om planområdet.  
 
El, tele, bredband, m.m.  
Genom planområdet i väst-östlig riktning har det tidigare varit en stor luftledning (Svenska kraftnät). 
Denna är nu raserad och avvecklad (sedan november 2021).  
 
I områdets östra del går ett 130 kV-kraftledningsstråk i nord-sydlig riktning som ägs av Vattenfall. 
 
På fastigheten Lilla Älberg 3:1 (ägs av Vattenfall) finns en fördelningsstation/mottagningsstation för 
elkraft.  
 
Skanova har en teleledning i väst-östlig riktning inom den norra delen av planområdets kvartersmark.  
E.ON har ett 10 kV-kabelstråk som berörs inom den södra delen av planområdets kvartersmark.  
 
Förändringar 
Fördelningsstationen planläggs som område för tekniska anläggningar (E-område). 130 kV-ledningen 
i områdets nordöstra hörn kommer att ligga kvar i befintligt läge och skyddas med l-område 
(allmännyttig luftledning) i detaljplanen, l1. 
 
Under planarbetets gång har det också tillkommit önskemål om förläggning av två markkablar (som 
det har erhållits koncession för från Energimarkandsinspektionen) i östra delen av Lilla Älberg 3:1. Då 
den föreslagna markanvändningen inom fastigheten huvudsakligen är Tekniska anläggningar är det 
inte aktuellt med u-områden för markkablarna. Marktillträdet kan senare säkras genom servitut alt. 
ledningsrätt mellan fastighets- och ledningsägare.  

Inom användningen Industri [J] kan tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom 
industriområden inrymmas i den huvudsakliga användningen och behöver inte regleras som Tekniska 
anläggningar. Det kommer till exempel krävas ett antal nätstationer för att försörja hela 
planområdet och då det ännu inte är klart vilka exploatörer och mycket som kommer krävas är det 
en förutsättning att tekniska anläggningars storlek och läge kan anpassas utifrån behovet.  

Skulle ledningar/kablar behöva flyttas kommer en tidig dialog att föras med respektive 
ledningsägare. 
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Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund 
som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun.  

Avfallet ska så långt som möjligt källsorteras för att återanvändas/återvinnas. Miljöfarligt avfall ska 
tas om hand av respektive verksamhet.  
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Detaljplanens genomförande 
Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och 
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och 
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra 
berörda ska också framgå.  

Tidplan  
Tidplanen är preliminär.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet  Maj 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut November 2021 
Samråd Nov/Dec 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut granskningsbeslut Februari 2022 
Granskning Mars/April 2022 
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen April 2022 
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker Maj 2022 

 
Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov 
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i 
exploateringsavtal eller motsvarande.  

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun, 
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten 
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 

Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och 
bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen ansöker om fastighetsbildning enligt planillustrationen om inte annat avtal träffas.  

Detaljplanen föreslår att del av [J1 – Industrigata] ska ingå i en gemensamhetsanläggning [g1]. Detta 
för att se till verksamheter och fastigheter som behöver nyttja gatan har rätt att göra det för att 
komma till sina fastigheter då det inte blir en allmän gata.  

Markavvattningsföretag 
Planområdet berörs av markavvattningsföretaget Hult, Espsätter, Backa, Ormesta, Stora och Lilla 
Älberg, tillkommit år 1882. I samband med järnvägsplanen har Trafikverket tagit på sig ansvaret att 
upphäva det. Mark- och miljödomstolen godkände enligt 7 kap. 18 § lagen (1998:812) med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet överenskommelsen att 
markavvattningsföretaget Hult, Espsätter, Backa, Ormesta, Stora och Lilla Älberg 
av år 1882 ska upphöra den 19 november 2021.  
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Bild 15. Markavvattningsföretag som berör planområdet. 

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

• Ledningsrätt 1881-95/13.1  Starkström  
• Ledningsrätt 1861-87/8.1  Tele  
• Ledningsrätt 1861-97/27.1  Starkström 220 kV högspänningsledning (raserad, ansökan om 

upphörande av ledningsrätt är inlämnad. Svenska kraftnät är 
ansvariga för ansökan.) 

• Ledningsrätt 1880-95/34.1  Starkström 
• Ledningsrätt 1881-92/30.1  130 kV högspänningsledning  
• Servitut 1861.124.1  VA  
• Servitut 1861.124.2  Väg  

 

Fastighetskonsekvenser 
Fastigheter inom planområdet:  

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

 
Fastigheter utanför planområdet:  

• Äspsätter 2:1 (Kumla kommun) 
• Hult 2:1 (Kumla kommun) 
• Terminalen 2 
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Detaljplanens genomförande innebär främst ändrad markanvändning från jordbruksmark till 
kvartersmark (industri och tekniska anläggningar). Fastigheter utanför/i angränsning till planområdet 
berörs endast genom att markanvändningen ändras påtagligt från jordbruksmark till kvartersmark i 
samband med detaljplanens genomförande. 

Nya industrifastigheter kommer att avstyckas från fastigheten Ulvsätter 2:4 vid genomförandet av 
detaljplanen. Kvar på den kommunägda fastigheten Ulvsätter 2:4 blir enbart de markområden som är 
planlagda som allmän plats.   

För att aktuellt planförslag ska kunna genomföras behöver fastighetsgränserna justeras till viss del. 
Genomförandet av detaljplanen i öster (DP 1861-P10) har inte skett enligt plan. Bland annat har inte 
pumpstationen [E1] placerats enligt plankartan (se bild nedan). Vidare är byggnaden på delvis 
prickmark kvar och sticker ut i vändplatsen/gatan. Detta kan justeras i samband med nuvarande 
planläggning.   

 
Utdrag ur gällande detaljplan öster om planområdet 

Detta innebär att Terminalen 1 behöver avstå mark till Ulvsätter 2:4.  
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Hallsbergs kommun kommer att initiera dialog med fastighetsägare av Terminalen 1 och Stora Älberg 
2:2.  

 
Bild 16. Markägoförhållanden. 

 

 

Ulvsätter 2:4 
Terminalen 1 

Stora Älberg 2:2 
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Ekonomiska frågor 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar i regel för anläggningar 
och dess skötsel, drift och underhåll inom allmän platsmark.  

Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och 
fastighetsförsäljning. 

Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning, 
sanering, byggnationer och anläggningar regleras senare med ett avtal.  

Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos 
respektive leverantör.  

Hallsbergs kommun kommer att initiera bildandet av gemensamhetsanläggning (g1). Därefter 
kommer kostnadsfrågan att utredas vidare. Det är möjligt att bilda en marksamfällighet för de 
fastigheter som behöver använda området.  

Tekniska frågor 
• Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

 
• Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar så som grund- och 

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

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning. 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sanda Madzo i samarbete 
med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner. 

 

2022-04-21 

Kommunstyrelseförvaltningen,  

Sanda Madzo 
Planarkitekt 

Johannes Ludvigsson 
Plan- och geodatachef, Kumla kommun 

Marianne Christiansen  
Samhällsbyggnadschef, Hallsbergs kommun 
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Detaljplanen antogs av 
kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun 
den 25 april 2022 och vann laga kraft den 

20 maj 2022. 
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