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Planbeskrivning
Inledning
Handlingar

Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta, framställd i samarbete mellan teknik- och
planförvaltningen och Metria i Hallsberg. Kartan är ajourförd och kompletterad år 2011.
Detaljplanen är åskådliggjord på karta i skala 1:1000 och tillhörande illustrationskarta i
samma skala. Planbestämmelserna är redovisade på plankartan.
Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete:
•
•
•
•
•

Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
Fastighetsförteckning med karta
Samrådsredogörelse

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen har ett flertal syften, huvudsyftet är att undersöka förutsättningarna för att
anlägga ny förskoleverksamhet och hur stor omfattning en sådan verksamhet ska ha med
hänsyn till tillgänglig fri tomtyta inom kvarteret Brandstationen, fastigheten Hallsbergs
Centrum 1:5. Det ska dock förtydligas att det för närvarande inte finns något beslut att
etablera en förskola på denna plats. Alternativa lokaliseringar utreds. Detaljplanen skapar
planberedskap för framtida etableringar då användningen inom planområdet är alternativt
skola, kontor, handel och småindustri.
Ytterligare syften med detaljplanen är att:
Säkerställa gång- och cykelstråket utmed Södra Allén och att möjliggöra en utbyggnad
fram till Transtensgatan. Gång- och cykelvägen ska i sin helhet ligga inom detaljplanens
bestämmelse om allmän platsmark. Enligt den nu gällande detaljplanen ligger gc-vägen
inom kvartersmark.
Säkerställa behovet av parkeringsplatser för personal och föräldrar som hämtar och lämnar
sina barn på förskolan, samt parkeringsplatser för besökare till verksamheter i Hallsbergs
centrum.
Säkerställa befintliga ledningsstråk.
Lämna förslag till en eventuellt ny dragning av busstrafiken med ett stopp i närheten av
Coop Konsum.
Förbättra trafiksäkerheten inom planområdet och dess närhet samt redovisa hur transporter
till och från den nya verksamheten kan ske.
I en utredning som kommunens Hus och Bygg-avdelningen har gjort
framkommer det att den nya förskolan ska inrymma 2 avdelningar, med
sammanlagt 40 barn i åldrarna 1-5 år, och 7-8 personal. Tillsammans med
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förskoleverksamheten i befintliga lokaler, omfattar den nya verksamheten totalt
3 avdelningar med tillsammans ca 60 barn och 12 personal. Övriga hyresgäster
oräknade.
Planarbetets gång

Teknik- och planförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för att
göra det möjligt att anlägga ny förskoleverksamhet inom del av kvarteret Brandstationen,
fastigheten Hallsbergs Centrum 1:5 i Hallsberg.
Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande, enligt
5 kap 23 § plan- och bygglagen. Ett planprogram har varit ute på programsamråd
och samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsen 2010-03-07 att ligga till
grund för fortsatt planarbete. Vi befinner oss just nu i samrådsskedet som kommer
att pågå under tre veckor. När inkomna remissvar sammanställts och besvarats i en
samrådsredogörelse och detaljplanen bearbetats med ledning av denna ska
detaljplanen ställas ut under minst tre veckor, innan den kan överlämnas till
kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun med förslag om antagande.

Plandata
Läge

Planområdet är beläget i centrala Hallsberg, inom kvarteret Brandstationen, på
fastigheten Hallsbergs Centrum 1:5, ca 50 meter söder om Stortorget, i
anslutning till Södra Allén.

PLANOMRÅDE

Figur 1. Planområdets läge i centrala Hallsberg.
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Areal

Planområdet omfattar en yta på ca 13 300 m2, varav ca 7000 m2 är kvartersmark
för skola, kontor, handel och småindustri som inte är störande för omgivningen,
ca 1300 m2 är parkmark och 5000 m2 är lokalgata. Den del av fastigheten som
föreslås till förskola omfattar
ca 1600 m2, varav ca 474 m2 är ny byggnad och ca 1140 m2 är bebyggd med
befintlig byggnad, gamla brandstationen.
Markägoförhållanden

Hallsbergs kommun är fastighetsägare till all mark som ligger inom
planområdet. Det finns planer på att skolområdet eventuellt ska säljas till
kommunalförbundet. Detta är ett skäl till att se över frågor om vad som är
kvartersmark respektive allmän platsmark. Gator samt gång- och cykelvägar
skall, om de upplåts för allmänt bruk, inte ligga på kvartersmark.

Figur 2. Det grönmarkerade på bilden är
kommunägd mark.

Detaljplan för del av kv Brandstationen i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

5 (26)

6 (26)

Dnr TPN 2011/61

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen

Hallsbergs kommun har upprättat en ny översiktsplan. Översiktsplanen antogs av
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun den 16 maj 2011.
Markanvändningskartan är hämtad från den nya fördjupade översiktsplanen för
Hallsbergs tätort. Av kartan framgår
att planområdet är föreslaget som
område för service, vilket innefattar
verksamhet som bedrivs i stadens
centrum och skolverksamhet (rött
område).

Figur 3. Bilden är ett utdrag ur den fördjupade
översiktsplanen för Hallsbergs tätort.
Gällande angränsande detaljplaner

Figur 4. Bilden visar gällande detaljplaner i och runt det tänkta planområdet.

I norr angränsar planområdet till detaljplan för kv. Kronoberg (Cityhuset, Folkets
hus) antagen av byggnadsnämnden 1988-08-22 och laga kraft vunnen 1988-0926. Detaljplanen har plannummer 123 i bilden ovan.
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I väster angränsar planområdet till förslag till utvidgning av detaljplan för del av
Hallsberg skol- och idrottsområde (del av Stg 728) antagen av byggnadsnämnden
1987-12-14 och laga kraftvunnen 1988-01-08. Detaljplanen har plannummer 120
i bilden ovan.
I väster angränsar delar av planområdet till detaljplan Södra Allén (delen
Prästgårdsgatan - Thermaeniigatan) antagen av Byggnadsnämnden 1990-08-27
och laga kraftvunnen 1990-10-01. Detaljplanen har plannummer 130 i bilden
ovan.
I öster angränsar planområdet till stadsplan för del av Hallsbergs centrum kv.
Mejeriet, Brandstationen mm, antagen av kommunfullmäktige 1974-12-16 och
laga kraftvunnen 1975-02-10. Detaljplanen har plannummer 76 (3) i bilden ovan.
I öster angränsar planområdet även till stadsplanen förslag till ändring av
stadsplan för del av Hallsberg centrum (del av kv mejeriet), antagen av
kommunfullmäktige 1975-11-24 och laga kraftvunnen 1976-01-19. Detaljplanen
har plannummer 78 i bilden ovan.
I öster angränsar planområdet även till stadsplan för brandstationen, bokbindaren
mm antagen av kommunfullmäktige 1979-06-25 och lagakraftvunnen 1979-0905. Detaljplanen har plannummer 94 i bilden ovan.
Gällande detaljplan för planområdet

Området omfattas av en gällande detaljplan för kvarteret Brandstationen och
skolan i Hallsberg, antagen av kommunfullmäktige 1989-10-30 och
lagakraftvunnen 1989-11-23. Detaljplanen har plannummer 127 i figur 4 på
föregående sida. Enligt den gällande detaljplanen skall det aktuella området
användas för parkeringsplats. Eftersom det nu finns planer på att uppföra en ny
byggnad för förskoleverksamhet där parkeringsplatsen ligger måste detaljplanen
därför ändras.
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Figur 5. Bilden är ett utdrag ur nu gällande detaljplan för
planområdet.

Planprogram

Ett planprogram för ovanstående detaljplan har upprättats 2010-09-29, i enlighet
med 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Programmet anger utgångspunkter liksom
mål och syfte med planen.
Samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen har ägt rum då planprogrammet
varit utsänt på remiss till berörda instanser samt hållits tillgängligt på
kommunkansliet i Kommunhuset, under tiden 2010-11-12 - 2010-12-06. Ett
samrådsmöte ägde rum den 25 november 2010 i Kommunhuset med berörda
sakägare och intresserade invånare. Efter samråd om program har alla inkomna
remissvar sammanställts i en samrådsredogörelse som 2011-03-07 godkändes av
kommunstyrelsen att ligga till grund för fortsatt planarbete.
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Förutsättningar
Markanvändning

Befintlig markanvändningen innefattar parkeringsplats samt Childrens
Upptäckarhuset och förskoleverksamhet.
Natur

I anslutning till planområdet, mellan trafikytorna, finns det grönytor och
trädplanteringar, främst parklind men även lönn, som ska bevaras för att behålla
parkkaraktären som finns i området.

Figur 6. Bilden visar att det finns en hel del grönområden och
trädplanteringar i anslutning till planområdets trafikytor.
Befintlig bebyggelse

I området finns den gamla brandstationsbyggnaden med pumptorn.
Brandstationens gamla lokaler utnyttjas av Childrens Upptäckarhus som också är
förskoleverksamhet. Förskolan består idag av en avdelning med 20 barn och 3
personal. Lokalerna utnyttjas även av Hallsbergs kommuns barnomsorg,
stiftelsen Activa, Samhall, Teknik- och plans hjälpmedelscentral och
landstingets ungdomsmottagning. I anslutning till Södra Allén finns det en
parkeringsplats med ca 40 parkeringsplatser.
Service

Eftersom planområdet är beläget mitt i centrala Hallsberg finns det god tillgång
till service. På andra sidan Transtensgatan, vilken utgör GC-väg, och öster om
kvarteret ligger en Coop Konsumbutik och norr om planområdet, på andra sidan
Rörsättersbäcken ligger Stortorget och Hallsbergs köpcentrum med
matvarubutik, café och småbutiker. Som tidigare nämnts finns det en
förskoleverksamhet i den gamla brandstationen. Väster om planområdet ligger
ett skolområde med gymnasieskolan Alléskolan och högstadieskolan
Transtensskolan.
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Kommunikationer

Vägar och järnvägar
I norr angränsar planområdet till Södra Allén och i öster till Transtensgatan.
Området ligger bara någon minuts gångväg från buss- och järnvägsstationen.
Hastigheten på Södra Allén är 50 km per timme, medan flera övergångsställen är
hastighetssäkrade till 30 km per timme.
Gång- och cykelvägar
En gång- och cykelbana är utbyggd längs Södra Allén och Transtensgatan. I
anslutning till planområdet finns således ett väl utbyggt gc-nät. GC-vägen som
går längs med Södra Allén och utmed Alléskolan ligger skyddad från biltrafiken,
då det finns ett grönstråk mellan väg- och gc-väg. Idag ligger gång- och
cykelbanan på kvartersmark. Mellan Transtensgatan och Långängsvägen ligger
en smalare GC-väg i anslutning till körbanan.

Figur 7. Bilden visar gc-vägen utmed Södra Allén.
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Parkering
Inom det område som nu detaljplaneläggs finns ca 40 parkeringsplatser som
bland annat utnyttjas av personal som arbetar på förskolan och gymnasieskolan,
samt av en del elever med egen bil.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Vatten och avlopp är framdraget till planområdet. Se bild nedan.

44

ALLÉGATAN

SÖDRA ALLÉN

48.4

6
48.2
48.2

TRÄDGÅRDSGATAN

8

48.3

15 m

Figur 8. Bilden visar vatten- och avloppsledningar i planområdet.
Gröna linjer är dagvatten, röda spillvatten och blåa dricksvatten.

Energi, värme och datafiber
Det finns el, tele, fjärrvärme och datafiber framdraget till planområdet, eller dess
omedelbara närhet. Den gamla Brandstationsbyggnaden, där bland annat Childrens har
sin verksamhet, är ansluten till fjärrvärme. Se bild på nästa sida.
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Figur 9. Bilden visar var fjärrvärmeledningar och datafiber
går i planområdet. Orange linje är fjärrvärme och gul är
datafiber.

Avfall
Avfall från verksamheten omhändertas i ett antal soptunnor (2-3 st) som är
placerade på fd brandstationens östra sida.
Geotekniska förhållanden

VAP Miljö-Projekt AB har på uppdrag av teknik- och planförvaltningen,
Hallsbergs kommun, genomfört en geoteknisk undersökning för det aktuella
planområdet. Rapporten har fått namnet ”Hallsberg, del av kv Brandstationen,
Förskola, geotekniskt PM” uppdragsnummer 11 326, daterad 2011-04-14.
Fältundersökningarna har utförts i mars 2011 och omfattat totaltrycksondering,
slag-sondering, vingsondering samt störd provtagning med skruvborr.
Av undersökningen framgår följande:
MARKRADON
Jordluftens radonhalt i fyllningen ovanpå leran har uppmätts i 2 punkter med en
Markus 10 radondetektor. Härvid uppmättes halterna 69 och 41 kBq/m3 vilket
indikerar att fyllningen kan klassas som högradonmark.
Grundkonstruktioner som utförs i högradonmark skall utföras radonsäkra.
I detta fall kan en radonsäker grundkonstruktion undvikas genom att fyllningen
bortschaktas och ersätts med fyllning klassad som låg- eller normalradonmark.
En radonsäker grundkonstruktion kan t.ex. erhållas genom att man skapar
undertryck i jordluften under plattan. Undertryck kan åstadkommas genom att
dräneringsslangar läggs i det kapillärbrytande lagret och kopplas samman till
en vertikal kanal upp över yttertak. Ventilationen erhålls genom skorstensverkan
eller, om denna ej blir tillräcklig, med hjälp av en fläkt. Vid sugning av markluft
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bör man motverka nedkylning av plattan med hjälp av värmeisolering under
betongplattan. En radonsäker grundkonstruktion kan också erhållas om plattan
dimensioneras så att sprickor undviks. Genomföringar utförs med tätmassa som
ej spricker, t.ex. på grund av uttorkning.
REKOMMENDATIONER FÖR GRUNDLÄGGNING
Förekommande lera är sättningsbenägen vid belastning från byggnader
och/eller fyllning. Byggnaden grundläggs därför på spetsbärande pålar,
förslagsvis stålrörspålar Ø 115 mm, stoppslagna i fast lagrad morän eller mot
berg.
Vid överslagsmässig beräkning av erforderliga pållängder kan pålstoppsnivåer
förutsättas ligga på +30,0 motsvarande 18,5 m under nuvarande markyta. För
slutgiltig bestämning av pålstoppsnivåer erfordras provpålning.
Pålarnas dimensionerande lastkapacitet beräknas enligt handboken
”Pålgrundläggning” formel 6.15-3, Rd = µm R(ƒd) där µm= 0.9. Vid beräkning
av påles lastkapacitet sätts för jordens sidomotstånd en karakteristisk
skjuvhållfasthet cuk = 10 kPa. Härvid används partial-koefficienten γm=1.6 i
brottgränstillstånd och γm=1.4 i bruksgränstillstånd.
Förekommande asfaltlager och mulljord bortschaktas och återfyllning utförs
med pålningsbar sand.
Sockel eller någon byggnadsdel som kan skadas av vatten får ej ligga lägre än
+48,65. Vid höjdsättning av omgivande markytor måste hänsyn tas till risken för
sättningar. För att minska risken för oacceptabla sättningar bör befintlig
markyta ej höjas mer än 0,2 m utan lastkompensation med hjälp av lättfyllning.
Om den planerade markytan skall ligga mer än 0,2 m över befintlig marknivå
bör VA-ledningar hängslas under grundplattorna och utförs med möjlighet att
uppta sättningar utanför plattkant.
KONTROLL
Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall intilliggande byggnader besiktas
och riktvärden för vibrationer bestämmas.
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Förändringar och konsekvenser
Markanvändning

Den befintliga markanvändningen i form av Childrens Upptäckarhuset med
förskoleverksamhet kommer att finnas kvar. Parkeringsplatsen kommer att tas
bort. Området kommer att kompletteras med en byggnad som ska inrymma
förskoleverksamhet. En ny entrégata tillskapas på kvartersmark för föräldrar som
ska hämta och lämna sina barn, personal samt besökare.
Natur

De grönområden som finns i och i anslutning till planområdet, mellan
trafikytorna, ska bevaras i största möjliga mån, i vissa fall kan nya grönytor,
buskar och träd anläggas. En vision är att anlägga en grön skötselyta mellan
Stortorget och Södra Allén.
Ny Bebyggelse

Detaljplanen möjliggör att en byggnad för förskoleverksamhet uppförs. Den nya
byggnaden, som ska inrymma två avdelningar med ca 40 barn och 6-7 personal,
ska byggas ihop med gamla brandstationen där det idag bland annat bedrivs
förskoleverksamhet, Childrens. Sammanlagt kommer det att bli ca 55-60 barn på
de tre avdelningarna när den nya byggnaden står klar.
Förslaget innebär att arealen för hela fastigheten blir ca 7060 m2 varav ca
1140 m2 befintlig byggnad, ca 475 m2 ny byggnad, ca 2075 m2 fri yta för lek och
uteverksamhet. Fördelas dessa mått på 60 barn resulterar det i ca 35 m2 per barn
utomhus och 27 m2 per barn inomhus.
Kommunikationer

Vägar och järnvägar
Trafikmatning till planområdet kommer att ske från två olika håll. Besökare,
föräldrar som släpper av sina barn och personalen kommer att angöra området
från Södra Allén, via en entrégata belägen på kvartersmark. Lastbilstrafik som
avser transporter till köket och för att ta omhand om avfall kommer att angöra
byggnaden från Transtensgatan. Transtensgatan är i förslaget till detaljplan
betecknad som park, där endast leveranser till och från verksamheten är tillåtna.
Ny trafikstruktur i området
Lokaltrafiken i Hallsberg består av busslinje nr 10.
Bussen, som är en låggolvbuss, går tur- och retur mellan Hardemovägen och
Hallsbergs vårdcentral och stannar bland annat vid Kajsabacksvägen, Nytorget,
Per Larsgatan, Bergsparken, Hallsbergs Resecentrum, Apoteket, Vårdcentralen
och Korsbergsgatan. Bussen går fyra gånger om dagen i vardera riktningen,
måndag till fredag.
Det har förts diskussioner om en ny linjesträckning för buss nr 10 med ett stopp i
närheten av Coop Konsum. Bilden på nästa sida visar ett förslag på hur en sådan
sträckning skulle kunna se ut. I förslaget skulle bussen svänga ner från Södra
Allén över fastigheten Mejeriet 2 eller Hallsbergs centrum 1:4, som ägs av
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kommunen, på den sträckan skulle ett stopp kunna ske. Bussen skulle efter
stoppet fortsätta ner på Trädgårdsgatan och sedan ut på Långängsvägen igen. I
samband med den eventuella nya linjesträckningen kan antalet in- och utfarter
till och från parkeringen vid Coop Konsum saneras.

Figur 10. Bilden visar föreslagen ny sträckning för busslinje 10,
med stopp utanför Coop Konsum.

Gång- och cykelvägar
Den befintliga gc-vägen längs med Södra Allén, ligger utmed Alléskolan
skyddad från vägen och trafiken med ett grönstråk. Det är en struktur som ska
bibehållas och möjligen byggas ut längs med hela Södra Allén, fram till
Långängsvägen. Gång- och cykelbanan längs med Södra Allén som idag ligger
på kvartersmark ska, helt enligt de rättsliga principerna, överföras till allmän
platsmark. Gång- och cykelbanan i Transtensgatans förlängning, öster om
planområdet, ska göras om till ett attraktivt gång- och cykelstråk, samtidigt som
de fåtal leveranser till verksamheten föreslås ske från Transtensgatan.
Trädgårdsgatan, som ligger mellan Coop Konsum och Missionskyrkan,
rekommenderas endast för leveranser till Coop Konsum och som entrégata till
Missionskyrkan. Gatans utformning och det faktum att det förekommer
backningsrörelser med tunga fordon vid Coops inlastning, gör den gatan inte
lämpligt för gång- och cykeltrafik. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till gcvägen längs Södra Allén, vilken nu föreslås byggas om.
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Figur 11. Bilden visar Transtensgatan, mellan Coop Konsum och förskolan Childrens.

Parkering
När den nya byggnaden uppförs kommer den befintliga parkeringsplatsen, med
ca 40 platser, för besökare, att försvinna.
För att uppfylla parkeringsbehovet som finns i området kommer
parkeringsplatserna som finns vid Södra Allén, söder om torget, mellan ICA och
Stortorget, att utökas. Öster om Coop Konsumparkeringen finns ett stort
outnyttjat område som skulle kunna tas i anspråk för centrumparkering. Detta
måste dock utredas mer i detalj innan något definitivt beslut kan fattas. I
detaljplanen tillskapas på kvartersmark ca 12 parkeringsplatser för personal och
besökare, och ca 10 platser för besökare och föräldrar som hämtar och lämnar
sina barn vid förskolans entrétorg.
Teknisk försörjning

Vatten- och avlopp
Den nya byggnaden ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.
Öster om planområdet går ett ledningsstråk med dag-, spill- och
avloppsledningar. Vid byggnation måste dessa ledningar skyddas, om det finns
risk att ledningarna skadas skall de flyttas innan byggnation. Om ledningarna
flyttas ska exploatören stå för kostnaden som detta medför. Inom planområdet
finns det ett flertal stråk med vatten-, avlopps- och teleledningar, som i planen
ligger inom prickmark, mark som inte får bebyggas, se närmare figurerna 9 och
10 på sidorna 10 och 11 där befintliga ledningar redovisas inom området.
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Energi, värme och datafiber
Den befintliga byggnaden som bland annat inrymmer förskolan Childrens är
ansluten till fjärrvärmenätet. Även tillkommande byggnad förutsätts kunna
anslutas till fjärrvärmenätet.
Insatser måste göras för att förstärka befintligt elnät i området, effektbehovet får
avgöra om byte av befintlig transformatorstation är att föredra, eller om det
behövs en helt ny i närområdet.
Avfall
Någon särskild plats finns inte utpekad för avfall och återvinningsmaterial. I
samband med upprättande av bygglovshandling, är det exploatörens ansvar att
redovisa hur avfall och återvinningsmaterial ska omhändertas. I planförslaget
förutsätts att detta utrymme tillgodoses inom befintlig- och tillkommande
byggnadskropp.
Miljökonsekvenser

En utbyggnad av området så som det för närvarande kan beskrivas, bedöms inte
medföra någon väsentlig miljöpåverkan för omgivningen. Placeringen av den
tänkta förskoleverksamheten vid en trafikerad och central gata kan dock påverka
verksamheten till viss del med buller och luftföroreningar från trafiken.
Trafikens påverkan på den nya verksamheten har utretts ovan under rubriken
förändringar och konsekvenser. Någon separat miljökonsekvensbeskrivning
kommer inte upprättas under planarbetet.
Underlaget för den grundläggande analysen beskrivs i en särskild handling
”Behovsbedömning av miljöpåverkan”, vilken finns som bilaga i slutet av
samrådshandlingen. Efter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen
således att detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan.
Miljökonsekvenserna kommer därför att beskrivas i planhandlingarna.
Trafiksäkerhet
Eftersom förskolan ska byggas nära Södra Allén, som är en trafikerad gata, är
trafiksäkerheten en fråga som särskilt uppmärksammas. I de trafikmätningar som
kommunen har gjort framgår det att årsdygnstrafiken (det under ett år
genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn) på Södra Allén
är ca 3800 bilar. All byggnation nära vägen ska ske med barnen och deras
säkerhet som utgångspunkt. I detta fall skall ingen entré till lekgården vända sig
direkt ut mot Södra Allén. All gc-trafik skall anlända via ”entrétorget” som även
i sig självt är avskiljt från entrégatan.
Buller
När det gäller riktvärden för buller så har Riksdagen inte satt upp några
riktvärden för förskolor och undervisningslokaler. I ”Ljudklassning för bostäder”
enligt svensk standard SS 02 52 67 och ”Ljudguiden” utgiven av
byggforskningsrådet anges dock riktvärden för förskolor.
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Inomhusbuller enligt riktvärdena:
-

för rum avsett för vila: ekvivalenta 30dBA, max 45 dBA.

-

Lekrum, kontorsrum, personalrum, matsal etc. : ekvivalent 35 dBA, max
55 dBA

-

Gymnastiksal etc.: ekvivalent: 40 dBA, max inget krav

Utomhusbuller enligt riktvärdena:
-

gård avsedd för lugna lekar: ekvivalent 55 dBA, max 70 dBA

-

övriga lekytor: ekvivalent 60 dBA

Trafiken på Södra Allén medför buller. Eftersom det är en förskola som ska
byggas är det extra viktigt att bullret inte påverkar barnen negativt. Detta leder
till att byggnader och staket bör utformas och placeras så att de begränsar bullret
på innergården, så att det resulterar i en behaglig lekplats utomhus för barnen.
Ekvivalent bullernivå (medelljudnivån under en given tidsperiod) är på Södra
Allén, i anslutning till planområdet, uppmätt till är ca 60 dBA beräknat på 3800
fordon per dygn, varav 4 % är tunga fordon och där den skyltade hastigheten är
50 km/timme. Eftersom det finns 30-säkrade övergångsställen är den faktiska
hastigheten läge än 50 km/timme varför man kan utgå från att den beräknade
bullernivån ligger i överkanten. Gällande riktvärden överskrides ej..
Luftföroreningar
Trafiken medför en del luftföroreningar som är viktigt att ta hänsyn till vid
byggnation. Med hänsyn till uppmätt trafikmängd och hastighet har vi inte
anledning att förvänta oss att det förekommer luftföroreningar i annan
omfattning än vad som gäller inom skolområdet i stort. Inom skolområdet sker
ingen mätning eller uppföljning av luftkvaliteten då kommunen aldrig haft
anledning att ifrågasätta dess kvalitet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång, får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge kommunen
inte ändrar eller upprättar ny detaljplan fortsätter planen att gälla och ge byggrätt
som tidigare.
Medverkande tjänstemän

Mona Braathen
Roger Forsberg
Adina Lundberg
Peter Lindqvist
Leif Welander
Mattias Janson

Fysisk planerare
Mätningsingenjör
Vägingenjör
VA-ingenjör
Miljöchef
GIS-ingenjör
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Skisser

Skisserna är gjorda av Clarus arkitekter i ett tidigt skede och visar hur området
skulle kunna utformas. Utredningen rörande byggnaden och den angränsande
miljön har ännu inte färdigställts, varför dessa skisser enbart skall ses som ett av
flera möjliga förslag.
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Hallsbergs kommun har gjort en 3D-modell som visar hur området kan komma att se ut.
Bilderna nedan är hämtade från denna.

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN

Hans Lindberg
Stadsarkitekt

Beatrice Arvidson
Planeringsarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan för planarbetet

Detaljplanearbetet bedrivas med normalt planförfarande, vilket enligt 5 kap 23 §
plan- och bygglagen innebär att länsstyrelsen, sakägare och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till samråd.
Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas
av kommunfullmäktige under fjärde kvartalet år 2011.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft, vilket
bedöms vara lämpligt med hänsyn till detaljplanens innehåll och omfattning.
Efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras eller upphävas utan
att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge
kommunen inte ändrar eller upphäver detaljplanen gäller den och ger byggrätt
som tidigare.
Ansvarsfördelning

Detaljplan
Hallsbergs kommun, teknik- och planförvaltningen, svarar för upprättande av
detaljplanen. Kostnaderna bärs av Hallsbergs kommun
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder handhas av fastighetsbildningsmyndigheten.
Kostnaderna bärs av Hallsbergs kommun
Genomförande

Gator och vägar mm
Kommunen ansvarar för utbyggnad av gator, iordningställande av allmän
platsmark samt allmänna vatten- och avloppsanordningar som ligger inom
planområdet. Kostnaderna bärs av Hallsbergs kommun

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Ersättning för fastighetsbildning, anslutningsavgifter och övriga
exploateringskostnader, i planen, inom kvartersmark bekostas av projektet och
av Hallsbergs kommun.
Ledningsrätt- och servitut

I detaljplanen finns det inte några ledningsrätter eller servitut. Betydande
områden där det finns ledningar är skyddade genom prickmark, mark som inte
får bebyggas. Ledningarnas placering inom planområdet redovisas i
planbeskrivningen.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi

Detaljplanens genomförande medför inte några övriga kommunala kostnader än
de som är förknippade med exploateringen. Planavgift skall erläggas enligt 11
kap 5 § plan- och bygglagen i enlighet med taxa som beslutats av Hallsbergs
kommunfullmäktige.
Kostnad för fastighetsbildningsåtgärder belastar dels exploateringen men även
kommunens fastighetsinnehav , då kvartersmark övergår till allmän platsmark.
Åtgärder utanför byggnadsområdet, i det fall så beslutas t.ex. ombyggnad av
Transtensgatan för park och gc-väg, angöringstrafik, nya parkeringsytor och
anläggandet av grönytor utmed Rörsättersbäcken skall i huvudsak finansieras i
annan ordning och i anslutning till att sådana beslut fattas.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Geoteknisk utredning
VAP Miljö-Projekt AB har på uppdrag av teknik- och planförvaltningen,
Hallsbergs kommun, utrett de geotekniska förhållandena inom området, se
sidorna 11-12 i planbeskrivningen för mer information om undersökningen.

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN

Hans Lindberg
Stadsarkitekt

Beatrice Arvidson
Planeringsarkitekt
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Bilaga

Behovsbedömning miljöpåverkan
Behovsbedömning om detaljplanen antas innebära betydande
miljöpåverkan

Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om det planen medger antas
komma att innebära betydande miljöpåverkan.
Samma organ som normalt beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan
ska miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om
miljöbedömning.

Slutsats: Enligt bifogad genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att
detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Härav
följer att en miljökonsekvensbeskrivning så som beskrivs i 6 kap 12 §
miljöbalken inte upprättas.
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Behovsbedömning:

Faktor

Påverkan
Stor

Kommentar
Liten

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

X

Barnkonventionen, viktigt att ta
hänsyn till barnperspektivet.

Miljöbalkens 3-4 kap
(riksintressen)

-

-

-

Berörs ej

Miljöbalken 7 kap
(strandskydd, natur/kulturreservat)

-

-

-

Berörs ej

Byggnadsminnen eller
fornminnen

-

-

-

Berörs ej

Höga naturvärden
(naturvårdsprogram eller
nyckelbiotoper

-

-

-

Berörs ej

Konflikter med ÖP eller FÖP

-

-

-

Nej

Miljömål
God bebyggd miljö
Ett rikt odlingslandskap …

Miljökvalitetsnormer

X
-

-

X

Riktvärden

Begränsad förskoleverksamhet i
direkt anslutning till S. Allén som
utgör centrumgata bedöms
påverkas av trafiken i avseende
på buller och luftföroreningar.
Luftkvalitet

Se ovan angående god bebyggd
Miljö och miljökvalitetsnormer.

Förorenad mark

-

-

-

Berörs ej

Är området opåverkat eller har
det särskilda värden ur
boendesynpunkt? (bullerfri
zon, närrekreationsområde,
kvartersströvområde).
Nuvarande markanvändning

-

-

-

Nej

Projektets omfattning
Arealuppgifterna är ungefärliga

Projektet avser befintlig
kvartersmark och planen
2
bedöms omfatta ca 7200 m
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Faktor

Påverkan

Kommentar

Stor
Projektets förening med andra
projekt

Liten
Bra.
Samverkan med barnverksamheten
Childrens
och fritidsverksamheten bedöms
mycket positivt.
Även närheten till arbetsplatserna i
centrumområdet
är positivt för samordning av
transporter.

X

Projektets utnyttjande av mark,
vatten och andra resurser

X

Av liten omfattning.

Projektets alstrande avfall

X

Liten med hänsyn till föreslagen
verksamhet

Risk för störningar? (buller, trafik,
mm)
Risk för föroreningar

-

-

Risk för olyckor?

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

Ingen risk, se ovan vad gäller
miljömålet God bebyggd miljö

X
-

Eftersom den blivande
förskoleavdelningen ligger nära
vägen, är det viktigt att det finns bra
och säkra staket och trygga gcvägar så att barnen inte skadas i
trafiken.

X
-

-

Den befintliga miljöns känslighet

-

Inte aktuellt

X

Effekternas omfattning
Effekternas gränsöver-skridande
karaktär

Ingen risk

De samlade effekterna bedöms små

-

-

-

Inga

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN

MILJÖ- BYGG- OCH
MYNDIGHETSFÖRVALTNINGEN

Hans Lindberg
stadsarkitekt

Leif Welander
miljöchef
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