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ÄDP för ett område norr om Tälleleden, del av 
fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs 
kommun, Örebro län  

Komplettering till planbeskrivning  

 

Bild 1. Planområdets avgränsning, markerat med röd linje. Orange linje visar gällande detaljplans avgränsning.  
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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. 

Ändring av detaljplan 
En ändring av en detaljplan kan göras för att anpassa en detaljplan till ändrade behov eller förhållanden. 
Processen för att genomföra en planändring följer i stort samma process som vid framtagandet av en ny 
plan men är av enklare karaktär. En planändring ska vara förenlig med detaljplanens syfte och görs 
exempelvis för att ändra eller ta bort någon planbestämmelse. 

Förfarande 
Den här detaljplanen upprättas enligt en begränsning av standardförfarandet.  

 

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. Eftersom detaljplanen handläggs med ett begränsat 
förfarande med en begränsad samrådskrets och innebär en ändring av mindre betydelse kan förslaget 
godkännas redan i samrådsskedet av samtliga i samrådskretsen och därefter gå till ett antagande om det 
inte sker några förändringar efter godkännandet i samrådet.  

Antagandet av detaljplanen sker i kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. 
Antagandebeslutet vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på 
kommunens anslagstavla. 

Handlingar 
Planförslaget utgörs av:  

• Gällande plankarta och planbeskrivning med planbestämmelser (Planhandling 1861-P149 
”Detaljplan för ett område norr om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg”, laga 
kraft 2014-06-03) 

• Denna komplettering till planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A2) 



  22/KS/125 
  Samrådshandling 

5 
 

• Fastighetsförteckning (lämnas ut av kommunen vid begäran) 
• Samrådsredogörelse (efter samråd) 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Bilaga 1. Översiktlig dagvattenutredning Tälle, 2021-03-01, VAP 

 

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida 
hallsberg.se/detaljplan. 

Handläggare 
Sanda Madzo   
Planarkitekt    
019-58 69 15    
sanda.madzo@kumla.se   

Kommunstyrelseförvaltningen

mailto:sanda.madzo@kumla.se
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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. 

Den här planbeskrivningen är en komplettering till planbeskrivningen för gällande detaljplan ” 1861-
P149 ”Detaljplan för ett område norr om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg”, laga 
kraft 2014-06-03”, dessa handlingar ska läsas tillsammans.  

Planändringens syfte & huvuddrag 
Syftet med ändringen är att möjliggöra en större företagsetablering där en ändring krävs för att få en 
enhetlig struktur.  

Planändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte och påverkar inte övriga planbestämmelser. 
Gällande detaljplan syftar till att möjliggöra utbyggnad av ett industriområde för lager och 
industribyggnader med behov av närhet till, men utan direktanslutning till järnväg.  

Gällande detaljplan har inte genomförts i sin helhet ännu och i samband med att det finns ett aktuellt 
etableringsintresse inom planområdet behöver detaljplanen ändras för att anpassas till den 
efterfrågan som är idag. Ändringen skulle dessutom ge en enhetlig kvartersmarksstruktur.  

Plandata 
Läge 
Området är beläget i västra Hallsberg, norr om Tälleleden. Området begränsas av kommungränsen 
mot Kumla kommun i norr och väster.  

 

Bild 2. Planområdets läge (markerat i rött) i förhållande till Hallsbergs tätort.  
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Markägoförhållanden 
Hallsbergs kommun äger marken som berörs av planändringen.  Planområdet är markerat med röd 
linje. Alla gröna ytor är mark som ägs av Hallsbergs kommun. Rosafärgade ytor är i enskild ägo. 
Signalen 3 har en vilande lagfart.  

 

Bild 3. Planområdet är markerat med röd linje. Gröna ytor illustrerar mark som ägs av Hallsbergs kommun. 

Tidigare ställningstaganden  
Kommunala beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 maj 2022 att ge kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att påbörja en ändring av detaljplan.  

Riksintressen 
Kommunen ska se till att de riksintressen som finns i Hallsbergs kommun beaktas vid planläggning 
och andra åtgärder. Planområdet i sig berörs inte av några områden av riksintresse. Tälleleden söder 
om planområdet är av riksintresse för väg.  

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”. 

Detaljplanens syfte och användning strider inte mot den gällande översiktsplanen.   
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Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplan: 

• 1861-P149 ”Detaljplan för ett område norr om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i 
Hallsberg”, laga kraft 2014-06-03 
 

 
Bild 4. Kartskikt över gällande detaljplaner. 

 

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 miljöbalken sjätte kapitel.  

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

Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen 
inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. 

Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan 
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte 
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.   
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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 av postglacial sand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Bild från SGU:s jordartskarta. Planområdets ungefärliga läge är markerat med en röd linje. 

Ras- och skredrisk 
Länsstyrelsens informationskarta visar på inga risker för ras- eller skred inom planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Kartskikt: Ras- och skredrisk från Länsstyrelsens informationskarta. Röda områden visar på skredrisk. 
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Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.  
 
Radon 
Radon finns naturligt i marken och beroende på markens beskaffenhet har radongasen mer eller 
mindre lätt att tränga upp till markytan och komma in i byggnader. Radon kan även finnas i äldre 
byggmaterial. Vid planläggning bostäder och lokaler där människor befinner sig mer stadigvarande, 
är det främst markradon som behöver beaktas.  

Det framgår av den geotekniska utredningen (som hör till gällande detaljplan 1861-P149) att marken 
inte utgör sådan mark som kan antas medföra risk för radon. 

Naturmiljö 
Natur och vegetation 
Planområdet (som ändringen avser) består av skogsmark och en kraftledningsgata där skogen är röjd.  
En del består även av jordbruksmark. Ett dike finns inom en mindre del av planområdet.  

 

Bild 7. Orange ytor visar jordbruksmark (kartskikt från Örebro Länsstyrelse). 
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Bild 8. Jordbruksmark inom planområdet illustreras med en orange linje. 

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. 

Jordbruksmark som berörs inom planområdet är cirka 1600 m2 stort och föreslås planläggas för 
Industri (J). Den norra delen, cirka 3000 m2, är planlagd som naturmark (NATUR) i gällande detaljplan.  
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Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s. 158). Hallsbergs kommun 
anser att den här marken inte brukningsvärd då den berörda delen jordbruksmark inom planområdet 
är splittrad eftersom den norra delen är planlagd som NATUR och inte heller hänger ihop med någon 
större areal som brukas i området. Marken är heller inte utarrenderad. 
 
Biotopskydd 
Det finns inget biotopskydd som berörs inom planområdet.  

Kulturmiljö och fornlämningar 
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 
kap. 10 § kulturmiljölagen. 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.  

Vid framtagandet av gällande detaljplan (1861-P149) har det gjorts en arkeologisk förstudie och 
vidare en arkeologisk utredning. Sammanfattningsvis resulterade dessa i att skyddsvärda objekt 
(objekt 19-21 samt 5) skyddas i gällande detaljplan med användningsområdet allmän plats – 
naturmark (NATUR).    
 

 
Bild 9. Bilden är hämtad ur den arkeologiska förstudien utredningen etapp 2 och visar undersökningsområdet, tidigare 
registrerade lämningar samt nya registrerade lämningar under etapp 1 och 2.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel. 
Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 
som till exempel trafik och jordbruk. 

Miljökvalitetsnormer för grundvatten beskriver vilken kvantitativ och kemisk status en 
grundvattenförekomst ska uppnå. Typ av grundvatten som berörs är en sedimentär bergförekomst, 
Närkeslätten, med god kemisk grundvattenstatus.  
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både ekologiskt och 
kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Torpabäcken är den 
vattenförekomst som är avrinningsområde för ytvatten. Syftet är att uppnå God status i alla 
vattenförekomster. Tillkomst/härkomst bedöms som naturlig, då vattnet inte är modifierat eller 
konstgjort. 

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. 

Planförslaget berör ett redan planlagt område där det är planlagt för i huvudsak industriverksamhet. 
Ändringen som nu är aktuell bedöms inte medföra några förändringar på miljökvalitetsnormerna för 
vatten för vare sig vattenförekomsten eller grundvattenförekomsten i förhållande till gällande 
detaljplans syfte och utformning.  

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. 

Vattenskyddsområde 
För att skydda dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både 
Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. Vattenskydds-
områden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till 
vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av 
hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. 
Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.  

Planområdet berörs inte av något vattenskyddsområde.  

Bebyggelseområden 
Planområdet är obebyggt.  

Arbetsplatser & övrig bebyggelse 
I gällande detaljplan är planområdet planlagt som industriområde med inriktning på lager och 
logistik. Det innebär att det detaljplanen ger goda möjligheter till nya arbetstillfällen i Hallsbergs 
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kommun. Ändringen som avses är enbart positivt då ändringen beror på att det finns ett 
etableringsintresse.  

Offentlig & kommersiell service 
På fastigheten Signalen 2 anläggning av den nya återvinningscentralen (Sydnärkes 
kommunalförbund) på gång. På Terminalen 2 finns en tankstation, Såifa. Den i övrigt närmast 
belägna kommersiella, sociala och offentliga servicen finns i det så kallade Handelshuset på 
Esplanaden och Nytorget, cirka 4 km öster om planområdet. Cirka 2 km väster om planområdet ligger 
Brändåsen med bensinstation, kiosk, restaurang samt inhägnad lastbilsparkering. 

När logistikcentrum i Hallsberg växer ökar underlaget för mer service i området.  

Tillgänglighet 
Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har 
tillträde. 

Gator och trafik 
Gatunät 
Angöring till planområdet (som ändringen avser) sker via Utkällevägen i söder. Det finns en 
cirkulationsplats direkt söder om planområdet via vilken det går att angöra till Utkällevägen och 
planområdet. Ett annat alternativ är korsningen, cirka 1 km öster om planområdet där trafik leds in 
från Tälleleden till Utkällevägen.  

 

 

Bild 10. Angöring till planområdet kan ske via de två inringade korsningarna. 

I gällande detaljplan är det planlagt för en lokalgata i nordlig riktning. Denna gata ansågs då behövas 
för att ansluta planlagda industritomter på vardera sida om gatan. Dessutom fanns en tanke i den 
dåvarande översiktsplanen att gatan skulle kunna förlängas mot Hardemovägen i norr i Kumla 
kommun. Det skulle också innebära att en ny länk skapas mellan infarten vid verkstadscentrum och 
logistikcentrum i Hallsberg. Detta är inte längre aktuellt och har ännu inte genomförts enligt gällande 
detaljplan.  
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Bild 11. Utsnitt ur gällande detaljplan som visar lokalgatans utbredning. 

Förändringar 
Användningen LOKALGATA med tillhörande gcm-väg (gång,- cykel- och mopedväg) tas bort för att 
sammanfoga kvartersmarken som är på var sida om lokalgatan i gällande detaljplan. Eftersom 
lokalgatan inte har någon anslutning i norr, ändras den norra delen till allmän plats NATUR vilket 
också blir enhetligt med den NATUR-mark som är planlagd i gällande detaljplan.   

En gång- och cykelväg är utbyggd parallellt med Utkällevägen. 

Parkering, varumottagning & utfarter 
Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom kvartersmark. In- och utfart från planområdet sker via 
Utkällevägen och cirkulationsplatsen i söder.  

Kollektivtrafik 
Busshållplats finns på södra sidan av Tälleleden.   

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 
Buller 
Buller anses, framför allt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för 
buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka 
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller 
försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid 
samtal.  

Verksamheten inom planområdet kommer att bestå av fordonsrörelser från främst lastbilar, 
personbilar, truckar och aktiviteter i inomhus.  
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Vid framtagandet av gällande detaljplan (1861-P149) har bullerberäkningar utförts. 
Sammanfattningsvis resulterade denna i att avståndskorrelationen tillsammans med vegetationens 
dämpande effekt innebär att bullernivån vid närmast belägna bostad uppgår till 35,5 dBA.  

Beräkningar och slutsats från gällande detaljplan bedöms vara tillräckligt. Inga nya utredningar är 
nödvändiga att ta fram för aktuell ändring.   

Farligt gods 
Eftersom planområdet ligger på ett avstånd av ca 600 m från järnvägen kommer urspårningar av tåg 
med farligt gods inte att påverka området. Hantering av farligt gods kring järnvägen och 
Hallsbergsterminalen kommer inte heller att påverka planområdet. 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 till. 

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 2015 tog Länsstyrelsen i Örebro fram en skyfallskartering för Örebro län. Det är en 
lågpunktskartering samt vattnets flödesvägar. Lågpunktskarteringen är ganska osäker då den är 
översiktlig och inte tar hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem, utan det är enbart en 
topografisk kartering som visar lågpunkter i landskapet.  

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 dagvattenutredningen (2021-03-01, VAP) ska höjdsättning av byggnaders FG-nivå ske minst 50 
cm över anslutande gator och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller gata. Det finns då 
ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer. 
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Bild 12. Lågpunkter och flödesvägar. 

 

Bild 13. Skyfallskartering för Örebro län, 100- och 200 års regn. 
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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. 

Då detaljplanen medger användningen industri (J) bör toleransnivån på magnetfältsnivån vara högre 
än den rekommenderade vid nybyggnad av byggnader där människor vistas varaktigt (t ex bostäder). 
Detta innebär att det bebyggelsefria avståndet som regleras i plankartan bedöms vara tillräckligt.  

Höga objekt 
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. 

Eftersom gällande detaljplan (1861-P149) redan medger en byggnadshöjd på 32 meter anses det inte 
vara nödvändigt att göra en ny prövning.  
 

Teknisk försörjning 
Vatten & avlopp 
Kommunala vatten- och avloppsledningar är utbyggda längst med Utkällevägen fram till 
planområdet. Det finns alltså möjlighet till påkoppling och utbyggnad inom planområdet.  

Dagvatten 
VAP har på uppdrag av Hallsbergs kommun upprättat en översiktlig, sammanhållen 
dagvattenutredning för fem industriområden vid Hallsbergsterminalen, daterat 2010-01-15. Det 
aktuella planområdet ingår i denna utredning och har beteckning område D. 

I samband med planläggningen av detaljplanen Söder om Tälleleden, söder om planområdet, 
uppdaterades dagvattenutredningen. Förutsättningen för den tidigare dagvattenutredningen inom 
samma område (VAP 2010-01-15) har förändrats på två punkter, områdets disposition samt 
storleken av den dimensionerande nederbörden.  
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Bild 14. Bild från dagvattenutredningen VAP 2010-01-15. Redovisar de områden som ingår i utredningen. Område D ingår i 
aktuellt planområde. 

 

 
Bild 15. Översiktlig karta med de områden som ingår i utredningen efter uppdatering 2021-03-01. Område C1 och C2 ingår i 
aktuellt planområde. 

 
Dimensionerande nederbörd beräknas sedan 2016 med ett tillskott för framtida förändrat 
klimat med större nederbörd. För denna dagvattenutredning används klimatfaktorn 1,2 i 
enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 s 36. 
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Flödet genom Hallsberg i Rösättersbäcken/Storån kommer dock inte att öka jämfört med 
tidigare beräkningar, eftersom de ökade nederbördsmängderna kompenseras med utökade 
utjämningsvolymer inom de områden som planeras att exploateras. 
 
Idag avleds huvuddelen av det samlade dagvattnet från det aktuella avrinningsområdet, ca 412 
ha (se bilaga A), genom äldre trumma under stambanan vilken skarvats på med ny kulvertsträcka i 
samband med exploatering av delområde G (Postenterminalen), och vidare till Rösättersbäcken. 
Kapaciteten på kulverten är 2,0-2,5 m3/s vid fylld ledning och trycklinje lika med ledningens lutning. 
 
En del av avrinningsområdet, ca 90 ha, är redan exploaterat eller har en pågående process för 
detta, och har delvis ett utbyggt dagvattensystem som också omfattar vissa flödesdämpande 
åtgärder. Rösättersbäcken avbördar vid normalt flöde genom Hallsbergs tätort via Putlabäcken och 
vid högflödessituationer också via Storån. Historiskt har det varit problem med översvämningar i 
tätorten, men i samband med en omprövning av markavvattningsföretaget Ralakärrens VLF år 
 
1996 vidtogs åtgärder som syftade till att sänka vattenstånd i dagvattensystemet vid större 
nederbördstillfällen. I tillståndsbeslutet (1996-11-20) är angivet att vad gäller en framtida expansion 
av Hallsbergs tätort bör målsättningen vara att ”den vattenmängd som avleds från ett exploaterat 
område skall motsvara avrinningen som den var i obebyggt skick.” 
 
Det konstateras också att det är de ”långa” regnen som är dimensionerande och som kan 
orsaka översvämning, eftersom marken då är vattenmättad och avrinningen snabb från 
normalt buffrande ytor. 
 
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. 
 
Slutsats 
Eftersom det i gällande detaljplan 1861-P149 har tagits fram en dagvattenutredning (daterad 2010-
01-15) som därefter har uppdaterats (daterad 2021-03-01) bör den senaste versionen vara 
utgångspunkt för både exploatör och kommun att förhålla sig till. I gällande detaljplan finns en rubrik 
med ”upplysningar” som då behöver särskilt beaktas eftersom dagvattenutredningen har 
uppdaterats sedan detaljplanen vann laga kraft.   
 

Brandvattenförsörjning 
I gällande detaljplan rekommenderas att avståndet mellan brandposter maximalt bör uppgå till 250 
meter. Respektive brandpost bör erhålla ett vattenflöde på 1 200 - 2 400 liter per minut beroende på 
vilka typer av verksamhet som etableras inom området.  

Värme 
Fjärrvärmenätet är utbyggt fram till Signalen 2 på Utkällevägen. Vid önskemål om anslutning ska 
nätägare kontaktas.  

El, tele, bredband, m.m.  
Planområdet genomkorsas av en 130 kV luftledning (Vattenfall Eldistribution AB). Denna skyddas 
med en l-bestämmelse som innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning och 
prickmark som innebär att marken inte får bebyggas. Avgränsningen för luftledningen är en 
förlängning av utformningen i gällande detaljplan.  
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I gällande detaljplan beskrivs att det minsta horisontella avståndet från ledare till byggnad eller 
byggnadsdel skall vara 20 meter vid 130 kV-ledning. Det får inte finnas upplag under kraftledningen. 
Lastning och lossning får inte ske under kraftledningen på grund av risken för närhet till ledare. L-
området som skyddar 130 kV-ledningsstråket är cirka 55 meter brett. 
 
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 kan komma att krävas ett antal nätstationer för att försörja hela planområdet och 
då det ännu inte är klart hur mycket som kommer krävas är det en förutsättning att tekniska 
anläggningars storlek och läge kan anpassas utifrån behovet. Marktillträdet kan senare säkras genom 
servitut alt. ledningsrätt mellan fastighets- och ledningsägare.  
 
Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund 
som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun. 
Sydnärkes kommunalförbund är igång och bygger en ny återvinningscentral på Signalen 2.  
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Planförslag 
Planändringen innebär att framför allt lokalgatan planläggs som Industri (J) och kraftledningsstråket 
förlängs med ett l-område.  
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Gällande detaljplan och ändringens avgränsning, markerat med röd linje 
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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  2022-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts samrådsbeslut September 2022 
Samråd September 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts granskningsbeslut Månad År 
Granskning Månad År 
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen Oktober 2022 
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker Oktober 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 bebyggelse, och iordningställande av tomtmark.  

Exploateringsavtal/Markanvisning 
Finns ej upprättat.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen ansöker om eventuell fastighetsbildning om inte annat avtal träffas.  

Markavvattningsföretag 
Inga markavvattningsföretag finns inom planområdet. 

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter 
Det finns en ledningsrätt inom planområdet som i gällande detaljplan är skyddad med en l-
bestämmelse (marken skall vara tillgänglig för allmän luftledning) och prickmark (marken får inte 
bebyggas). Planbestämmelsen om allmän luftledning och prickmark förlängs i aktuell ändring.    

• Ledningsrätt 1880-95/34.1 (starkström, 130 kV-luftledningen).  
 

Fastighetskonsekvenser 
Fastigheter inom planområdet:  

• Ulvsätter 2:4 (kommunal mark) 
Precis som i ursprungsplanen kommer ny industrifastighet att avstyckas från Ulvsätter 2:4 vid 
genomförandet av detaljplanen. Kvar på den kommunägda fastigheten blir enbart de 
markområden som är planlagda som allmän plats. 
 



  22/KS/125 
  Samrådshandling 

25 
 

• Signalen 5 (kommunal mark) 
I gällande detaljplan är det planlagt med prickmark mot lokalgatan/allmän plats. Lokalgatan 
ersätts med kvartersmark (industri) och vilket innebär att prickmarken mot gata förlorar sitt 
syfte och tas därför bort. 
  

• Signalen 6 (kommunal mark) 
Samma som för Signalen 5 ovan.  

 

Fastigheterna Signalen 6, 5 och 4 kommer att regleras ihop tillsammans med den avstyckning från 
Ulvsätter 2:4 för att på så vis bilda en enhetlig fastighet utifrån det etableringsintresse som är 
aktuellt.  

 
Fastigheter i angränsning till planområdet:  

• Ulvsätter 2:4 (kommunal mark) 
Efter att nya industrifastigheter har avstyckats återstår markområden som är planlagda som 
allmän plats.  

 

 

Ekonomiska frågor 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar för skötsel, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän platsmark.  

Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och vid mark- och 
fastighetsförsäljning (om sådan sker). 
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Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.  Det ekonomiska ansvaret för rivning, 
sanering, byggnationer och anläggningar regleras i avtal.  

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

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

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning behövs 
bedöms av exploatören.  

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för ursprungsplanen (1861-P149) är 15 år från och med 2014-06-03.  

Då det finns genomförandetid kvar för planen som ändras så gäller den återstående 
genomförandetiden även för planändringen, vilket innebär att det återstår cirka 7 år av 
genomförandetiden.  

(På detta sätt undviks att olika genomförandetider blir gällande för samma område. Den kvarvarande 
genomförandetiden för den ursprungliga planen ska användas, även om det återstår mindre än fem 
år av genomförandetiden. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 46)) 

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

 

2022-08-10 

Kommunstyrelseförvaltningen,  

Sanda Madzo 
Planarkitekt 

Johannes Ludvigsson 
Plan- och geodatachef 
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