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PLANBESKRIVNING

Inledning

Handlingar
Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta i skala 1:1000, framställd i
samarbete mellan kommunkansliet, kartavdelningen och Metria i
Hallsberg. Primärkartan är ajourförd år 2009. Till detaljplanen hör även
illustrationskarta i samma skala, denna beskrivning,
genomförandebeskrivning samt fastighetsförteckning. Planbestämmelserna
är redovisade på plankartan.

Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är

att skapa möjligheter för komplettering med nya bostäder i ett mycket
attraktivt och centralt läge inom Hallsbergs tätort och samtidigt

att trygga ett bevarande av en äldre lokalt värdefull byggnadsmiljö från
samhällets allra första årtionden.

att den nya bebyggelsen skall ta tillvara möjligheterna till vackra utblickar
och solläget mot söder.

Detaljplanearbetet har genomförts med normalt planförfarande, vilket
enligt 5 kap. 23 § plan och bygglagen har inneburit att kommunen efter
samråd om program och förslag till detaljplan nu låter ställa ut
detaljplanen under minst tre veckor innan den kan antas av
kommunfullmäktige.

Avvägning enligt Miljöbalken

Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ”skall mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från allmän syn punkt på grund av deras
natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt
beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder.”

Konsekvenserna av den ändrade byggrätten, bedöms inte beröras av
Miljöbalkens bestämmelser, varför de kommer att redovisas i
planbeskrivningen. Någon särskild MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
kommer således inte att upprättas.
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Planområdet
Planområdet, del av kvarteret Kronan, är beläget i centrala Hallsberg
omkring 50 meter sydost om järnvägsstationen. Planområdet ligger i en
sluttning mellan Östra Storgatan och Allégatan där också Rösättersbäcken
rinner.

Stadsfasaden mot Östra Storgatan förmedlar kontakten mellan
stationsmiljön och Bergööhuset. Dessa två byggnadsmiljöer är skyddade
enligt lag som byggnadsminnen.

I kvarteret finns lokaler för handel, ett hotell och bostäder i flerfamiljshus.
Här finns också en transformatorstation av betydelse för
energiförsörjningen. I planområdets västra del finns ett större
parkeringsområde som ger ett ovårdat intryck. I områdets östra del finns
ett obebyggt område av parkkaraktär med höga kronbildande Blodlönnar.
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Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun och HSB Östergötland äger den mark som avses bli
föremål för planläggning.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplaner
Planområdet omfattas av den Fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs
tätort, antagen av kommunfullmäktige 1993-12-13 och aktualitetsförklarad
1997-11-17. Enligt den Fördjupade översiktsplanen betecknas planområdet
BC, område för bostäder, centrumverksamhet.

Detaljplaner
För planområdet gäller två lagakraftvunna detaljplaner den äldsta från
1923 och en senare från 1992-03-04.

Figur 3.  Enligt kommunens översiktsplan utgör kvarteret
Kronan mark för Bostäder och Centrumfunktioner.
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Figur 2. Områden markerade med grön färg ägs av Hallsbergs kommun.

Figur 4. Utdrag ur detaljplaner från 1923 och 1992.
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Detaljplanen från år 1992 berör främst området väster om planområdet
Planen redovisar flera fastighetsrättsliga åtgärder som avsåg att samordna
en upprustning av gårdsmiljön och tillgodose den befintliga bebyggelsens
parkeringsbehov.

Förutsättningar och förändringar

Natur
Förutsättningar
Planområdet är beläget straxt söder om rullstensåsen som löper i öst-
västlig riktning, genom Hallsbergs tätort. Området i öster domineras av
flera stora lönnar och fastigheten Kronan 3-5 m fl, har vacker
parkkaraktär. I övrigt är marken täckt av växande gräs som klipps på
sommaren.

Det finns i väster stora asfaltytor och grusytor som nyttjas för parkering.
Mellan Allégatan +48.3 i söder och Östra Storgatan + 53.45 råder en
nivåskillnad på ca 5 meter.

Förändringar
Vid en tänkt exploatering kommer delar av parkkaraktären att påverkas.
Planförslaget vill ta tillvara så mycket som möjligt av denna gröna miljö
genom att inordna den i den gårdsmiljö som föreslås.

En gångförbindelse är möjlig att anordna på kvartersmark mellan Östra
Storgatan och Allégatan.

Service
Förutsättningar
Kvarteret är beläget mitt i centrum av Hallsbergs tätort med en väl
utbyggd service i alla avseenden.

Figur 5.  Bilden visar den östra delen av planområdet med sin
parkliknande karaktär. I väster, bildens bakre del, syns hotellbyggnaden
Stinsen, möbelvaruhuset och transformatorstationen.



Dnr KS 2005/123

Detaljplan för del av kv Kronan 3-5 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun Örebro län

7 (20)

Förändringar
Planförslaget innebär inga förändringar i detta avseende.

Geotekniska förhållanden
På uppdrag av Hallsbergs kommun, Kommunkansliet har konsultföretaget
VAP VA-Projekt AB i augusti 2009 genomfört en geoteknisk
undersökning, vars syfte har varit att ge förutsättningarna för
grundläggning av byggnaderna. Undersökningen är gjord för 2 planerade
flerbostadshus inom fastigheterna Kronan 11 – 13.

Utdrag ur undersökningen:

REKOMMENDATIONER FÖR GRUNDLÄGGNING

Byggnaderna grundläggs på spetsbärande pålar stoppslagna i fast lagrad
morän eller mot berg. Vid överslagsmässig beräkning av erforderliga
pållängder kan pålstoppsnivåer förutsättas överensstämma med
stoppnivåer erhållna vid slagsondering. För slutgiltig bestämning av
pålstoppsnivåer erfordras provpålning.

Förekommande 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 0,1 m.
Entréer förordas pålgrundlagda eller utförda med utskiftning av befintlig
jord till lättfyllning för lastkompensation.
Om markytor intill byggnaderna skall läggas mer än 0,2 m över befintlig
markyta förordas lastkompensation som för entréer.

VA-ledningar hängslas under grundplattorna och utförs med möjlighet att
uppta sättningar utanför plattkant om den planerade markytan ligger över
befintlig marknivå.

Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall intilliggande byggnader
besiktas och riktvärden för vibrationer bestämmas.
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Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun är markägare till Kronan 10, 12, 13 och 3. HSB
Östergötland är markägare till Kronan 5, 4, och 11 som kan bli föremål för
exploatering.

Bebyggelseområden
Förutsättningar
Inom kvarteret finns hotell Stinsen, bostads- och affärshus från 1920 och
1950 samt två kvarvarande mindre bostadshus från Hallsbergs första år
som stationssamhälle samt Bank och Telegrafhuset från år 1888, samtida
med Bergööhuset. I öster finns två bostadshus från 1990-talet. Centralt i
kvarteret finns en affärslokal i envåningsbyggnad.

Fastigheten Kronan 6 inrymmer 7 lägenheter och en yta på ca 700 kvm för
handel och kontor.

Fastigheten Kronan 7 inrymmer 21 lägenheter och en yta på ca 900 kvm
för handel och kontor.

Samtliga lägenheter och kontor har entréer från Östra Storgatan, respektive
Stortorget.

Fastigheten Kronan 19 inrymmer Hotell Stinsen med konferenslokaler och
restaurangytor omfattande ca 1 900 kvm. Hotellet innehar 87 gästrum
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Figur 6. Markerat med grön färg ägs av
Hallsbergs kommun

Figur 7. Bilden till vänster visar det gamla Bank- och Telegrafhuset på fastigheten
Kronan 2. Bilden till höger visar stadsfasaden mot Östra Storgatan med Trapp och
Trull- husen i bildens mitt.
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Detaljplaneförslaget illustreras med ett förslag på uppförande av tre
flerbostadshus i 5 våningsplan (byggrättigheten medger högst 6 våningar)
och samtidigt behålla och återställa den ursprungliga karaktären på de så
kallade Tripp Trapp Trull husen. Tre byggnader, varav två handelsgårdar,
från Hallsbergs allra första årtionden. I denna stadsfasad förmedlas
kontakten mellan stationsmiljön och Bergööhuset, två miljöer som är
skyddade enligt lag om byggnadsminnen. Bilden nedan försöker
åskådliggöra denna visuella koppling.

Skyddsrum
Hallsberg är inte skyddsområde och enligt nuvarande behovsanalys
planeras inte utbyggnad av fler skyddsrum.

Friytor
Rekreationsytor och lekplatser för de mindre barnen som sandlådor,
gungor skall vid behov anordnas i det nya bostadsområdet. En kommunal
lekplats finns 150 m söder om planområdet.
Idrottsplatsen vid Transtensvallen är belägen mindre än 1 km från
planområdet. Här finns bollhall, simhall och ishall.

Kommunikationer
Gatunät och parkering
På ömse sidor av kvarteret finns utbyggda gator. Trafiken på Allégatan är
begränsad då genomfart är förbjuden.

Den av kommunfullmäktige 1978-04-03 § 34 antagna parkeringsnormen
anger att för bostäder skall 9 reserverade och 1 icke reserverad
parkeringsplats per 1000 m2 våningsyta anordnas på tomten.
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Det är känt att de fastigheter som ligger väster om planområdet, nämligen
Kronan 6, 7 och 19 har ett underskott på 43 parkeringsplatser. Detta
beräknat i ett skede då del av fastigheten Kronan 10 utnyttjas för
parkering.

Det är exploatörens ansvar att tillgodose behovet av parkeringsplatser
enligt kommunens parkeringsnorm. I samband med nu föreslagen
exploatering skall de tillkommande parkeringsplatserna inte tillåtas
inkräkta på möjligheten att utforma en attraktiv grön miljö, varför en del
av parkeringsbehovet bör tillgodoses genom parkeringslösen och
anordnande av parkering utanför planområdet. I dessa fall skall avtal
träffas mellan exploatören och Hallsbergs kommun. I det fall
exploateringen omfattar 60 nya lägenheter ( 3 byggnader om vardera 5
våningsplan med 4 lägenheter per plan och där byggnadernas yttermått är
20 x 23 m2) blir det tillkommande parkeringsbehovet 66 p-platser, varav
59 st. skall vara reserverade och 7 st. skall vara tillgängliga för besökare.
(Oräknat den brist på parkeringsplatser som finns väster om planområdet.)

Gång- cykel och mopedvägar
Inom kvarteret saknas förbindelse mellan Allégatan och Östra Storgatan.
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av en gångväg på kvartersmark som
kan resultera i en snabb och bekväm förbindelse med Östra Storgatan och
Hallsbergs Resecentrum.

I övrigt finns väl skyddade gc-vägar längs Allégatan och Östra Storgatan.
Gång- och cykeltrafik från området till Långängsskolan,
sportanläggningar, butiker och samlingslokaler kan ske på det befintliga
gång- och cykelvägnätet. Inga ytterligare åtgärder erfordras för att trygga t
ex en säker skolväg.

Järnväg och kollektivtrafik
Kvarteret Kronan ligger i direkt anslutning till Hallsbergs Resecentrum
med järnvägsstation och bussterminal.
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Figur 9.  Av bilden framgår förekomsten av ledningar för teknisk försörjning mm belägna
inom planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, dagvatten samt energiförsörjning
Det finns ledningar inom kvarteret, på enskilt ägda fastigheter, vilka är av
betydelse för de övriga fastigheterna i kvarteret. Vatten-, avlopps- och
dagvattenledningar samt ledningar för kraftförsörjning och en befintlig
transformatorstation är exempel på detta förhållande. Fjärrvärmenätet är
utbyggt och befintliga byggnader är anslutna.

De inom expoateringsområdet förekommande ledningarna för teknisk
försörjning vilka är av betydelse för flera fastigheter, har ej ansetts vara
lämpliga att i sina befintliga lägen bli skyddade genom att i detaljplanen
redovisa u-områden. I stället skall funktionsstyrda, ej lägesbestämda
servitut trygga berörda fastigheters behov av teknisk försörjning. Den
exploatör/markägare som begär förändringar i det befintliga ledningsnätet
på tomtmark, skall även i huvudsak bekosta dessa förändringar med
beaktande av ledningarnas tekniska status.

Ett område för en ny transformatorstation redovisas i planen. Möjligen kan
en placering av denna utanför kvarteret vara ett alternativ.
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Risk och säkerhet
Kvarteret ligger 70 meter från Västra Stambanan. Den nya bebyggelsen
som föreslås omfatta ca 60 lägenheter i 3 flerbostadshus, med högst 6
våningsplan, ligger 120 meter från Västra Stambanan. Inom detta avstånd
från Västra Stambanan återfinns alla bostäder i flerbostadshus,
affärslokaler och samlingslokaler i Hallsbergs stadskärna. De
tillkommande 60-talet nya lägenheterna förändrar inte på något påtagligt
sätt omfattningen av de risk- och säkerhetsfrågor som finns inom
Hallsbergs centrum.

Risk och Sårbarhetsanalys.
Hallsbergs kommun har upprättat Risk och Sårbarhetsanalys (RSA) i
februari 2008. Denna utgör ett mål och styrdokument enligt den
kommunöverenskommelse som träffades 2004-06-23 mellan Staten och
dåvarande Svenska Kommunförbundet. Den skall öka riskmedvetenheten,
ligga till grund för krishantering när det otänkbara inträffar och samordna
av det övergripande säkerhetsarbetet inom kommunen.

Av kommunens RSA framgår att räddningstjänstens insatstid är 10
minuter inom tätorten.

Enligt RSA föreligger det risker med transport av farligt gods. Risker för
såväl miljön, genom utsläpp i marken som risker för människor genom
utsläpp av farliga ämnen, t.ex. giftig gas som kan medföra skador eller i
värsta fall dödsfall. Farligt gods transporteras på järnväg och på väg. I
detta planärende finner vi att Östra Storgatan inte är prioriterad väg för
farligt gods. Det råder förbud mot genomfart med farligt gods i Hallsberg.
Vad gäller transport av farligt gods på järnvägen noteras att Banverket har
byggt om Rangerbangården ca 3 km väster om planområdet och upprättat
en egen Risk och Sårbarhetsanalys1. På Västra Stambanan och Godsstråket
genom Bergslagen transporteras farligt gods genom Hallsberg. Av
kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys framgår att det saknas en
heltäckande information om vilka typer av kemikalier mm som
transporteras på järnvägen.

Enligt kommunens RSA har transport av farligt gods på järnvägsnätet
genom tätorterna Vretstorp, Östansjö, Hallsberg och Pålsboda inte
upptagits som riskbedömt objekt. I Hallsberg har rangerbangården och
Hallsbergs terminalen upptagits.

Kvalitativ Riskbedömning för Detaljplan.
Inom ramen för ett pågående planarbete för en ny postterminal inom ett
område vid Hult2, beläget 4 km väster om kvarteret Kronan, har följande
framkommit. Målet med riskbedömningen har varit att avgöra
lämpligheten med planerad markanvändning med avseende på närheten till

                                                
1 Riskanalys Hallsbergs rangerbangård, Scandpower Risk Management AB
2 Kvalitativ riskbedömning för detaljplan. Avseende farligt gods på Västra Stambanan,
Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs kombiterminal.  Hult, Hallsberg.
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farligt gods-leder. Det ingick samtidigt att avgöra behov av och i så fall
beskriva vilka riskreducerande åtgärder som vore lämpliga att utföra.

Plan-och bygglagen och Miljöbalken anger att riskanalys eller
motsvarande skall genomföras. Däremot anges inte i detalj hur dessa skall
utföras. Riktlinjer om riskanalyser har utgivits i ett gemensamt dokument
från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län. Av
dessa riktlinjer framgår att riskhanteringsprocessen skall beaktas i
detaljplaner inom 150 meter från en transportled för farligt gods.

Bakgrunden till de rekommendationer och slutsatser som redovisas i
analysen är en riskinventering där trafiken på Västra Stambanan har
bedömts.

Antal tåg som trafikerar Västra Stambanan vid Hallsbergs personbangård
uppgår till:

.  123 godståg, varav 40 passerar utan stopp

.   41 snabbtåg, varav 27 passerar utan stopp,

.  119 övriga persontåg som alla stannar vid Hallsbergs personbangård.

Enligt Banverkets mätning år 2008-2009 var, av drygt 20 400 godståg och
ca 365 000 godsvagnar drygt 6% lastade med farligt gods.

Med hänsyn till de hastighetsbestämmelser som gäller vid passage av
personbangården har riskerna med farligt gods, grupprisken hamnat i de
övre delarna av ALARP-området.

Individrisken vid urspårning är ej aktuell inom planområdet.
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Dokumentets slutsats är att:
1. Skyddsavståndet till byggnader skall vara 30 meter om inte skydd mot
urspårning mm föreligger.
Denna olycksrisk är inte aktuell i arbetet med detaljplan för kvarteret
Kronan.

2. Placering av byggnadens friskluftsintag skall ske bort från järnvägen.

3. Byggnadens ventilationssystem skall vara manuellt avstängningsbart.

De två sista punkterna är i anledning av den utförda riskbedömningen
aktuella vid exploatering inom kvarteret Kronan.

Med hänsyn till att bebyggelsen kommer att utgöra en del av den samlade
centrumbebyggelsen i Hallsbergs tätort gäller generellt att när det inträffar
olyckor som kan utgöra fara för allmänheten aktiveras ”Viktigt
Meddelande för Allmänheten” (VMA) genom sirener och
radiomeddelanden. Dessa åtgärder kompletterar de som i övrigt görs för att
reducera skaderisken.

Brandskydd
Nerikes brandkår har i samrådsskedet lämnat värdefulla råd vilka i
huvudsak skall beaktas i vid bygglov och byggsamråd. Här följer några av
de riktlinjer räddningstjänsten har anfört.
Brandvattenförsörjning skall anpassas till VAV-p76 och P83.
Blockerande föremål t.ex. träd, bänkar och belysning får ej hindra
räddningstjänstens åtkomlighet
Räddningsväg skall ha fri höjd av 4.0 m, en bärighet för axeltryck på
100kN och ett hårdgjort ytlager. Körbanan skall vara minst 3.0 m bred.
Vidare finns önskemål om lutning och kurvradier.
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon skall finnas så att
lutningen inte överstiger 8,5 % i någon riktning. Uppställningsplatsen skall
vara förlagd maximalt 9,0 m från husfasaden för att balkonger, fönster etc
skall vara nåbara.  Se exempel nedan.
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Buller och Vibrationer
Grundläggande för exploatering i anslutning till järnvägen är de normer
som gäller för buller och vibrationer. Banverket har upprättat en utredning
rörande buller och vibrationer3.

Av denna utredning framgår följande gränsvärden för vibrationer:

Av utredningen framgår att det inte vare sig till kommunen eller Banverket
har inkommit klagomål på vibrationsstörningar. Värdena bedöms därför
inte överstiga regeringsdirektivet. Nu aktuell exploatering avses ske på
120 m avstånd från Västra Stambanan och bebyggelsen grundläggas på
pålar. Med det föreslagna grundläggningssättet kommer risken för
störningar från vibrationer att ytterligare förebyggas.

I Banverkets utredning redovisas även en beräkning av bullernivåerna
utmed Västra Stambanan. Resultaten framgår av bilderna som följer:

                                                
3 Västra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen inom Hallsbergs kommun. Buller
och vibrationsutredning.



Dnr KS 2005/123

Detaljplan för del av kv Kronan 3-5 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun Örebro län

16 (20)

Av Banverkets utredningar framgår att området söder om Östra Storgatan
ligger utanför sådant område där ekvivalent buller uppgår till 55 dB(A).
Maximal ljudnivå 75 dB(A) uppkommer vid fasad på befintlig bebyggelse
utmed Östra Storgatan.

Buller från vägtrafik.  Hallsbergs kommun har ett omfattande program för
uppföljning av trafikens utveckling. Vid en mätpunkt på Östra Storgatan,
utanför kvarteret Kronan uppgår vardagsmedeldygnstrafiken till 6 400
fordon. Trafiken på helger minskar till 4 200 fordon. Andelen tung trafik
uppgår till ca 8 %. Av kommunens trafikmätning framgår också med
vilken hastighet fordonen passerar mätpunkten. Skyltad hastighet är 30
km/h. Medelhastigheten på uppmätta fordon uppgår till 32 km/h.

Vid hastigheter kring 30 km/h är den dominerande källan för buller, ljud
från motor, växellåda och avgassystem. Först kring 50 km/h dominerar
däcksljudet.

Följande huvudregler skall uppfyllas:
1. Boverkets Byggregler skall uppfyllas genom yttre och inre åtgärder i
byggnaden.
2. Bebyggelsen skall placeras så att högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå
kan uppnås utomhus vid fasad och uteplats.
3. Bebyggelsen skall placeras så att högst 70 dB(A) maximal ljudnivå kan
uppnås utomhus vid fasad och uteplats.

Undantag kan göras vid centrala delar av städer och större tätorter när t.ex.
bebyggelsen ligger inom ordnade kvartersstrukturer. Då kan t.ex ljudnivån
vid fasad uppgå till 55 – 60 dB(A) om en tyst sida kan anordnas (högst 45-
50 dB(A) vid fasad).
Ytterligare avstegsfall finns redovisade i Boverkets allmänna råd 2008:1
”Buller i planeringen”.

Vid beräkning av ljudnivån vid angränsande bebyggelse har vi använt
följande data:

.  6 000 fordon/ årsmedeldygn

.   8 % andel tung trafik dvs 480 fordon / årsmedeldygn

.  30 km/h

.  Avstånd till befintlig bebyggelse utmed Östra Storgatan, 3 meter.

.   Avstånd till ny bebyggelse utmed Allégatan. 60 meter.

.   Nivåskillnad mellan Östra Storgatan och marknivån vid uteplatser intill
ny bebyggelse, 5 meter.

Enligt Nordiska beräkningsmodellen kan bullernivån från trafiken på Östra
Storgatan beräknas uppgå till 61 dB(A) inklusive 2 dB(A) från ”tung
trafik”  vid fasad, 8 meter från körbanans mitt, på den sida av befintlig
bebyggelse inom kvarteret Kronan som vänder sig mot Östra Storgatan.

Bullernivån på den skyddade gårdssidan vid dessa befintliga byggnader
reduceras med 15-20 dB(A) och uppgår således till ca 40-45 dB(A) vid
uteplats på den tysta sidan.
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Ny bebyggelse som föreslås i kvarteret Kronan men utmed Allégatan,
ligger på 60 meters avstånd från Östra Storgatan. Avståndskorrektionen
uppgår till 8 dB(A). Härav följer att bullernivån vid fasad på dessa tre nya
byggnader uppgår till 53 dB(A), utan hänsyn till den befintliga
bebyggelsens skärmande effekt.
För huvuddelen av den nya bebyggelsens våningsplan kommer
skärmeffekten från befintlig bebyggelse utmed Ö. Storgatan att reducera
bullernivån vid fasad och balkonger med ytterligare 10-15 dB(A).

Gårdsmiljön ligger ca 5 meter under Östra Storgatans nivå. Vidare utgör
befintlig en- och två våningsbebyggelse utmed Östra Storgatan effektiva
ljuddämpande, avskärmande hinder för buller från Östra Storgatan.
Ljudnivån vid uteplatser intill nya byggnaders fasad beräknas uppgå till
50 dB(A) utan hänsyn till den befintliga bebyggelsens skärmande effekt.

Sammanfattningsvis finner vi att gällande normer rörande buller
tillgodoses vad avser ny bebyggelse utmed Allégatan. Därvid förutsätts
också att gällande byggnormer följs. Nya byggnaders fasader och fönster
antas dämpa buller med 30 – 35 dB(A).

Vad gäller befintlig bebyggelse utmed Östra Storgatan rekommenderas i
första hand att sovrum placeras med fönster mot söder, den tysta sidan.
Alternativt kan nya fönster och åtgärder på fasaderna i samband med
upprustning, väljas så att bullernivån innanför fasaden tillgodoser
Boverkets byggregler, beroende av byggnadernas användningsområde och
planlösning.

Kommunkansliet

Hans Lindberg Beatrice Arvidson Mona Braathen

Stadsarkitekt Planarkitekt Fysisk planerare



Utredningsalternativ/programskisser

Tidigare presenterade visioner för kvarteret

Bevarande av den småskaliga bebyggelsen utmed Östra Storgatan från
tiden för Hallsbergs grundande.

Nybyggnad inom kvarteret Kronan, närmast Allégatan och
Rösättersbäcken.

Figur 10.   Perspektiv utmed Östra Storgatan. Bilden kan tjäna som
målbild för den småskaliga stadsmiljö som kan restaureras utmed
Östra Storgatan när Tripp-huset återuppföres samt Trapp och
Trull-husen fasader återskapas.
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Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor

Tidplan för planarbetet
Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande. Enligt
tidsplanen kommer kommunfullmäktiges antagande av den nya
detaljplanen att kunna ske under det andra kvartalet 2010.

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 upphäver detaljplanen
gäller den och ger byggrätt som tidigare.

Ansvarsfördelning
Hallsbergs kommun svarar för upprättande av detaljplan.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Frågan om lämplig fastighetsindelning har utretts i detaljplanen och
framgår av denna. Då fastighetsplan saknas kan en anpassning till också
andra önskemål om fastighetsindelning tillgodoses efter samråd med
lantmäteriet.

Gemensamhetsanläggning
I detaljplanen redovisas ett y-område med rättigheter för angränsande
fastigheter att utnyttja detta område för transporter till den egna
fastigheten. För att säkerställa framtida drift och skötsel av denna väg
bör en gemensamhetsanläggning bildas för y-området.

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Detaljplanens genomförande medför inga övriga kommunala kostnader.
Planavgift skall erläggas enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen i
enlighet med taxa som beslutats av Hallsbergs kommunfullmäktige.

Försäljning av mark och den nya bebyggelsens anslutning till
kommunens va-nät innebär intäkter för kommunen.

Kostnaderna för att flytta tekniska anordningar, va-ledningar, el- och
teleledningar och befintlig transformatorstation inom planområdet skall
betalas av exploatören.
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Parkeringsplatser skall anordnas så som ovan beskrivits. I det fall
parkeringsplatser erfordras utanför den egna tomten kan
parkeringsbehovet tillgodoses genom parkeringslösen och anordnande
av parkering utanför planområdet. I dessa fall och om kommunal mark
tas i anspråk för parkering skall avtal träffas mellan exploatören och
Hallsbergs kommun.

Kommunkansliet

Hans Lindberg Beatrice Arvidson Mona Braathen
Stadsarkitekt Planarkitekt Fysisk planerare


