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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 1:2000 och 
tillhörande illustrationskarta i samma skala. Planbestämmelserna är redovisade 
på plankartan. 

Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete: 

Programhandling upprättad 2009-01-20 
Samrådshandling upprättad 2011-09-06 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Plankarta med bestämmelser 
Denna planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Teknik- och planförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för del 
av Rala industriområde, etapp 2, ett område norr om Volvo och öster om 
Samzeliigatan (Lv 529). 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av industriområde/ 
arbetsområde i den nordöstra delen av Hallsbergs tätort.  

Planarbetets  gång 

Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de 
övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan 
detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). 

Arbetet med denna detaljplan påbörjades med ett planprogram, daterat  
2009-01-20, varför den nu bedrivs enligt den gamla lagen (1987:10). 

Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande, vilket enligt 5 
kap. 23 § plan- och bygglagen (1987:10) innebär att kommunen efter samråd om 
ett förslag till plan skall ställa ut ett ytterligare bearbetat förslag till detaljplan, 
utställningshandling, i minst tre veckor innan den kan antas av 
kommunfullmäktige. 

Avvägning enligt  Miljöbalken 

Enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen (PBL) skall planer miljöbedömas om det 
planen medger antas komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Samma 
organ som beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan skall 
miljöbedömas eller inte. Nu föreliggande förslag till detaljplan har 
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behovsbedömts mot kraven i 6 kap Miljöbalken och med hänsyn till planens 
miljöpåverkan. Kommunens slutsats är att planen inte kommer att innebära 
någon betydande miljöpåverkan varför någon ytterligare miljöbedömning eller 
miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas. 

Plandata 

Lägesbeskrivning 

Planområdet är beläget i Hallsbergs nordöstra del, omedelbart norr om Volvo. 
Området begränsas i väster av Samzeliigatan (Lv 529). Den norra gränsen går i 
höjd med fastighetsgränsen för industriområdet på den västra sidan om 
Samzeliigatan. I den östra delen kommer området i framtiden att angränsa till 
detaljplan för Rala industriområdet, etapp 3, ett område för underhåll av lok, 
motorvagnståg och vagnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Areal 

Planområdet (plangränsen) har en areal av ca 7,5 hektar. 

 

 

 

Figur 1. Planområdets läge i norra Hallsberg.  
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Markägoförhållanden 

Hallsbergs kommun är lagfaren ägare till all mark som förutsätts bli föremål för 
planläggning, se bild nedan. E.ON Elnät Sverige AB äger en 
transformatorstation som ligger inom området, den omfattar en yta på 6.080 
kvadratmeter. Transformatorstationen finns med i detaljplanen för del av Rala 
industriområde, fastigheten skördetröskan 1 m.fl, lagakraftvunnen 2005-06-10. 

Markförvärv av mindre områden från angränsande fastigheter kommer att bli 
aktuellt. För att få en ändamålsenlig fastighetsgräns och för att den nya 
cirkulationsplatsen med nya infartsvägar ska få rum måste kommunen köpa mark 
av EON, Volvo och av Hallbo, eventuellt kan kommunen arrendera mark av 
Hallbo. Från Volvo handlar det om markförvärv på ca 4800 m2, från EON ca 340 
m2 och Hallbo, ca 1200 m2. 

 

Figur 2. Det rastrerade området ägs av Hallsbergs 
kommun. 
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Tidigare Ställningstaganden 

Översiktsplan 

Hallsbergs kommun har upprättat en ny översiktsplan. Översiktsplanen med 
fördjupningar av kommunens samtliga tätorter antogs av Kommunfullmäktige i 
Hallsbergs kommun den 16 maj 2011. Bilden nedan är hämtad från den nya 
översiktsplanen. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Hallsberg är marken 
planerad för utbyggnad av nya arbetsområden, industrier, Rala, etapp 2, rastrerat 
blått område. På bilden syns även planområdet Rala, etapp 3, vilket är ett 
planområde under arbete, direkt öster om det nu aktuella planområdet. 

Figur 3. Bilden är ett utdrag ur den fördjupade översiktsplanen 
för Hallsbergs tätort som antogs av Kommunfullmäktige den 
16 maj 2011. 

Planområdet RALA 
etapp 3. 

Planområdet RALA etapp 2. 
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Detaljplaner  
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 

Angränsande detaljplaner 

Detaljplan för Rala industriområde, fastigheten Skördetröskan 1, laga 
kraftvunnen 2005-06-10, gränsar till planområdet i söder. 

Omedelbart väster om Lv 529 som avgränsar planområdet mot väster gäller tre 
detaljplaner H84, Norra industriområdet (del av kv Hjulet mfl.) laga kraft 
1977-12-07, H160, Motorn 1 laga kraft 2002-02-28 och H168, del av 
fastigheterna Vissberga 8:1 och 8:8 laga kraft 2007-11-19. 

Omedelbart öster om planområdet arbetar Teknik- och planförvaltningen i 
Hallsbergs kommun, med att upprätta ännu en detaljplan; Detaljplan för Rala 
industriområde etapp 3, fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m.fl. Detaljplanen 
kommer att sträcka sig in i Kumla kommun, varför Hallsbergs- och Kumla 
kommuner kommer att upprätta detaljplanen tillsammans. 

Syftet med detaljplanen för etapp 3 är att etablera ett Nationellt Järnvägscentrum. 
Inom detta område skall skapas en rationell arbetsmiljö för underhåll och 
reparationer av lok, motorvagnståg och vagnar. Programskedet för denna 
detaljplan har genomförts och arbete pågår nu med att upprätta en 
samrådshandling för planområdet benämnt RALA etapp 3. 

 

Bangårdsområde för genomgående spår, 
rangering och terminalverksamhet 

Verkstadscentrum  

Logistikcentrum 
Hallsberg  

Figur 4.  Bild från den nya Översiktsplanen som visar målbilden för järnvägsrelaterade frågor i Hallsbergs 
tätort. 
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Planprogram  

Ett planprogram för den nu aktuella detaljplanen har upprättats 2009-01-20, 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 skett genom samrådsmöte med 
berörda fastighetsägare och övriga berörda i Kommunhuset i Hallsberg 
2009-04-21.  

Planprogrammet har även varit utsänt på remiss till berörda instanser samt hållits 
tillgängligt på kommunkansliet under tiden 2009-04-17 – 2009-05-13. 
Strategiutskottet beslutade 2009-06-02, § 20, att godkänna 2009-01-20 upprättat 
program att ligga till grund för fortsatta planarbete. 

Det ska noteras att det nu aktuella planområdet är väsentligt mindre än vad som 
ursprungligen antyddes i planprogrammet. 

Samrådshandling 

En samrådshandling för ovanstående detaljplan har upprättats 2011-09-06, i 
enlighet med 5 kap20 § plan- och bygglagen. Samrådshandlingen har varit ute på 
samråd under tiden 2011-10-03 – 2011-10-24 och ett samrådsmöte ägde rum den 
18 oktober 2011 i Kommunhuset på samma sätt som för programskedet. 

Efter samrådstiden har en samrådsredogörelse, daterad 2011-11-21, där inkomna 
yttrande sammanställts upprättats. Denna kommer att ligga till grund för det 
fortsatta planarbetet.   

Figur 5. Av kartbilden framgår vilka gällande detaljplaner som gränsar till det aktuella 
planområdet. Varje plan representeras av en färg. Det gröna rastrerade området ägs av 
Hallsbergs kommun. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Markanvändning 

Marken används idag som jordbruksmark. 

Förändringar 

Jordbruksmarken kommer inte längre att brukas som jordbruksmark, utan övergå 
till industrimark. Den areal som omvandlas uppgår till ca 38 000 m2. 

I 3 kap Miljöbalken § 4 står det att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 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”. 

Redan i det Jordbruksmarksprogram som Hallsbergs kommun upprättade på 
1970-talet framgick att marken i detta område skulle tas i anspråk för utveckling 
av nya arbetsområden. 

Föreslagen detaljplan har stöd i kommunens översiktsplan, antagen av KF 
2011-05-16, och den fördjupning av denna som redovisas för Hallsbergs tätort. 
Detta innebär att vid en avvägning mellan skilda intressen, exploatering eller 
nyttjande av brukningsvärd jordbruksmark har kommunfullmäktige funnit att 
marken är lämpad för industriändamål. Sådant ställningstagande i 
översiktsplanen skall vara vägledande för efterföljande beslut i annan ordning. 

Natur 

Mark och vegetation 
Marken består av jordbruksmark, några få träd och buskar finns också inom 
området. 

Förändringar 

Ett naturområde utmed Samzeliigatan föreslås i planen. Detta område ska 
fungera som ett ledningsstråk för bland annat de nya 40 kV-kablarna som EON 
ska anlägga, norrut fram till gamla tegelbruket och söderut till elverket. Det 
kommer även att finnas plats för en ny nätstation, E-område. Naturområdet är 
inte tänkt att vara en kortklippt gräsremsa som kräver mycket underhåll. Utan 
den kan exempelvis vara en naturäng med björkar som inte kräver så mycket 
underhåll.    
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt den geologiska kartan består marken av postglacial grovlera och 
gyttjelera. Norr om planområdet intill Samzeliigatan finns rester av en 
rullstensås. Rullstensåsen kommer inte att ingå i planområdet, se bild på nästa 
sida. 
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I angränsande områden har följande grundundersökningar genomförts: 

• Hallsbergs, HEBE AB, 1973-01-03 
• Skördetröskan 1, AB Jacobsson & Widmark, 1974-09-17 
• Ställverk, K-Konsult, 1976-10-29 
• Hallsberg, del av Rala industriområde, VAP, 2005-03-03 
• Volvo Hallsberg, utbyggnad av Ralaverkstaden, WSP, 2006-11-10 

VAP VA-Projekt AB har, på uppdrag av Hallsbergs kommun, gjort en 
översiktlig geoteknisk undersökning för det aktuella planområdet. Utredningen 
har namnet Hallsberg Vissberga 8:2 och 11:3 m.fl, del av Rala industriområde, 
översiktlig geotekniks undersökning, uppdragsnr. 09 381, 2010-05-07.  
VAP har tidigare utfört en översiktlig undersökning söder om det nu aktuella 
området, arb.nr. 05313, daterat 2005-03-03. Den för området aktuella 
fältundersökningen har till större delen utförts under september 2009 och 
grundvattennivåerna har avlästs under perioden september 2009 – april 2010. 

Figur 6. Av bilden framgår rullstensåsens läge i anslutning till 
planområdet. 
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Det område där den geotekniska undersökningen är gjord framgår av bilden 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av undersökningen framgår följande: 

GRUNDFÖRHÅLLANDEN 
Under ett mulljordslager utgörs jorden av lera med mestadels 5,0 – 9,0 m 
mäktighet ovanpå friktionsjord. Vid kullen i områdets västra sida minskar 
lermäktigheten och den under-lagrande friktionsjorden förekommer ytligt. 
Tidigare provtagningar indikerar att leran i områdets västra del delvis siltig. 
Block bedöms ställvis vara inlagrade i leran.  
Leran har en svag torrskorpebildning och dess okorrigerade skjuvhållfasthet 
uppmätt med vingborr ligger mellan 13 och 21 kPa. I den svagt utvecklade 
torrskorpan har skjuvhåll-fastheten 38 kPa uppmätts med vingborr.  

 
Vid den tidigare undersökningen analyserades leran 100 m söder om områdets 
sydvästra del och i den nu aktuella undersökningen analyserades leran i 
områdets nordöstra hörn.  Lerorna i de båda punkterna uppvisar olika 
egenskaper och kompletterande provtagning / analyser kommer att krävas när 
byggnadslägen och nivåer för körytor bestämts.  
I områdets nordöstra hörn ligger lerans naturliga vattenkvot på 44 – 78 % och 
dess, genom konförsök, uppmätta skjuvhållfasthet ligger på 15 – 20 kPa efter 
reduktion med hänsyn till. flytgränsen.  
Utförda CRS-försök visar att leran ner till ca 5 m djup är överkonsoliderad med 
40 – 50 kPa vid en grundvattennivå 1,0 m under markytan. Under ca 5 m djup är 
leran normalkonsolid-erad för samma grundvattennivå. I den överkonsoliderade 
delen är sättningsmodulen ML = 1212 kPa på 2,0 m djup och ML = 151 kPa på 

Figur 7. Område för geoteknisk undersökning (rött), ungefärligt planområde (inom gul cirkel). 
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4,5 m djup. I den normalkonsoliderade leran på 7,0 m djup är sättningsmodulen 
ML = 562 kPa.  
 
CRS-försök har tidigare utförts 100 m söder om det nu aktuella områdets västra 
del. Dessa visar att större delen av lerlagret där är överkonsoliderad med 
mellan 5 och 30 kPa vid en grundvattennivå 1,0 m under markytan. Lerans 
kompressionsmodul ML har där uppmätts till 569 och 490 kPa på 2,0 resp. 5,0 
m djup samt 1359 kPa på 8,0 m djup. Naturlig vattenkvot varierar i denna 
provtagningspunkt mellan 36 och 51 %.  

 
Den lösa leran vilar på friktionsjord som har hög relativ fasthet förutom längs 
områdets västra sida där den ställvis, ner till som mest 4 m under leran, är 
skiktad med mycket låg till medelhög relativ fasthet.  
Stopp vid slagsondering har erhållits 7,3 – 11,6 m under markytan mot förmodat 
sten, block eller berg.  
 
GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
I ett filterförsett grundvattenrör nedfört i friktionsjorden under leran i områdets 
nordöstra del har grundvattennivån uppmätts under perioden 2009-09-11 – 
2010-04-26. Under denna period har grundvattenivån varierat från 0,1 m över 
markytan till 0,9 m under markytan, motsvarande mellan nivåerna +46,9 och 
+45,9.  
I 2 st. liknande rör söder om området har grundvattenmätningar utförts under 
perioden 2005-02-15 - -03-01. Då erhölls där grundvattennivåer 0,5 m och 0,9 
m under markytan motsvarande nivåerna +46,9 respektive +46,6. 
 
SÄTTNINGAR 
I denna och den tidigare översiktliga undersökningen har lerans 
sättningsegenskaper bestämts i 2 punkter över en sammanlagd yta på ca 55 ha. 
Vad gäller sättningarnas storlek ger de båda punkterna liknande 
beräkningsresultat. Lerornas egenskaper skiljer sig dock åt och sättningars 
storlek i förhållande till påförd last kan förutsättas variera över området. För 
att erhålla optimal nytta av kompletterande laboratorieanalyser bör provtagning 
utföras på de platser där större byggnadsytor med påföljande uppfyllnader mest 
sannolikt kommer att hamna i en detaljplan.   
 
Det kan dock förutsättas att belastning från fyllning och byggnader kommer att 
medföra sättningar över hela området.  
Med egenskaper likt de båda provtagningspunkterna erhålls, med 8,0 m lös lera 
och en grundvattennivå 1,0 m under markytan, beräkningsmässigt följande 
sättningar och ungefärliga tidsförlopp för den sydvästra respektive nordöstra 
delen av området: 
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GRUNDLÄGGNINGSTEKNISKA REKOMMENDATIONER 
Med hänsyn till lerans svagt utbildade torrskorpa bör terrass för gator och 
övriga hårdgjorda ytor läggas i lerans överkant. Detta medför att belastningen 
från påförd fyllning kommer att ge upphov till sättningar. Dessa sättningars 
storlek beror av fyllningens samt det lösa lerlagrets mäktighet. Om 1,0 m 
fyllning påförs där lerlagret har störst mäktighet erhålls enligt ovan sättningar 
på ca 0,1 m.  

Grundläggning av byggnader får generellt förutsättas ske på spetsbärande pålar 
nedförda till berg eller i fast morän.  

Mindre byggnader kan eventuellt grundläggas ytligt med platta/plattor. Detta 
måste dock undersökas och bedömas i varje enskilt fall. 

Vid dimensioneringen av gator och hårdgjorda ytor kan förutsättas att 
undergrunden tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA 
Anläggning 07.  

Vid ledningsschakter skall schaktslänter ej utföras brantare än 2:1 ner till 2.0 m 
djup. För större schaktdjup bestäms erforderliga åtgärder efter kompletterande 
undersökning i det aktuella läget.  

Schaktbottnar för ledningar, gator, och byggnader skall täckas med 
materialskiljande geotextil. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration är ej möjligt inom 
området. 

KOMPLETTERINGAR 
När detaljprojektering utförs erfordras, till vissa delar, ytterligare sondering 
och provtagning för dimensionering av byggnaders, gators och hårdgjorda ytors 
grundläggning.  

Lerorna i områdets sydvästra och nordöstra delar uppvisar olika egenskaper. 
Därför krävs kompletterande provtagning/analyser när byggnadslägen och 
nivåer för körytor bestämts längre än 100 m från nu utförda rutin- och CRS-
analyspunkter.   

    Sättning (cm) 50% efter 

      ( år ) 

90% efter  

     ( år ) 

     SV / NÖ    SV / NÖ 

0,5 m fyllning           5    0,5 / 3,5      2 / 15 

      4 / 15            

         10      1 / 3,5  
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Befintlig bebyggelse 

Bostäder 
Inom området finns en gammal ekonomibyggnad från tidigare 
jordbruksfastighet. Ytterligare bebyggelse finns inte inom själva planområdet. 
I sydväst gränsar området till Hallbos bostadsområdet Regnbågen. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Närmast angränsande till planområdet ligger VOLVO. Här tillverkas hytter, 
tunnplåtskomponenter, hydraul- och bränsletankar samt hydraulcylindrar. Väster 
om planområdet, på andra sidan Samzeliigatan ligger Hässlebergs 
industriområde där bland annat Lidl och Bilprovningen har sin verksamhet. 

Ny bebyggelse 

Området kommer att bebyggas med industri/handelsbyggnader, av den karaktär 
som finns på den västra sidan om Samzeliigatan. Byggnadshöjden begränsas till  
7 meter, samma höjd som i Hässlebergs industriområde. 

 

 

Service 

Offentlig service 
Skola, (F-6) finns i Stocksätter, daghem finns i Hässleberg, Norrgården 
med flera platser. Äldreboende finns bland annat i Knuten och i Werners Backe. 
Kulturell- och social service, så som bibliotek, vårdcentral m m finns i centrala 
Hallsberg, söder om järnvägen. 

Kommersiell service 
Viss kommersiell service så som restaurang och mindre butiker, finns på 
Nytorget. Inom Stocksätters industriområde vid Esplanaden är ett handelshus 
etablerat. Handelshuset inrymmer bl.a. livsmedelsbutik. I Kv Lien vid 
Nytorgsgatan finns en närbutik. I Hässlebergs industriområde finns ett 
lågprisvaruhus för dagligvaror, Svensk Bilprovning, glasmästeri mm. 
Bensinstationen öster om Samzeliigatan har även ett mindre livsmedelsutbud. 

Figur 8. Bilden visar en 3D-modell över planområdet. 
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Tillgänglighet 
Området är lättillgängligt för biltrafik, då det ligger i anslutning till 
Samzeliigatan (Lv 529). Det är även god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik 
då det finns en gång- och cykelväg utbyggd från centrala Hallsberg ut till 
området. Kommunen har byggt en ny gång- och cykelbana på västra sidan om 
Samzeliigatan, från Lidl och fram till tegelbruket, där cykelbanan går över 
Samzeliigatan och fortsätter på den östra sidan om vägen nästan ända fram till 
kommungränsen.  

Skyddsrum 

På den angränsande fastigheten, Skördetröskan 1, finns ett skyddsrum med plats 
för 275 personer. 

Vattenområde 

I det angränsande detaljplaneområdets södra del finns Tegeldammen, som är ett 
1,5 ha relativt nyligen restaurerat utjämningsmagasin/våtmark. Dammen är ett 
led i rening av dagvatten. Syftet är att minska belastningen på recipienten 
Rala/Kumlaån och att stärka den biologiska mångfalden. 

Ralakärrens dikningsföretag 

På tomtmark ska vatten från hårdgjorda ytor fördröjas så att dikningsföretaget, 
och flödet i Järvsjögraven inte påverkas. Det är inte aktuellt att förändra det 
befintliga diket. 

Brandvattenförsörjning 
Enligt föreskrifter från Nerikes Brandkår kommer brandvattenförsörjningen att 
utökas och anpassas till ny plan i enlighet med gällande VAV-P76 och P83. 
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Naturmiljö 

I Svenska jordbrukslandskapet finns det ett generellt biotopskydd som gäller ett 
antal väl definierade småbiotoper som anses värda att bevara, öppna diken är ett 
av dem. Inom planområdet finns det två öppna diken som omfattas av detta 
generella skydd. Dessa diken ligger inom område för natur (NATUR1) där inga 
åtgärder föreslås.  

Gator och trafik  

Längs områdets västra gräns går Samzeliigatan (Lv 529). Samzeliigatan är infartsgata till 
Hallsberg från norr och av de fyra infartsgatorna den mest trafikerade. 

Förändringar 

I detaljplanen för del av Rala industriområde, fastigheten Skördetröskan 1 m. fl, 
som i söder angränsar till det aktuella planområdet, har förutsatts att vägskälet  
Samzeliigatan – Hardemovägen skall byggas om till en cirkulationsplats. Denna 
utbyggnad påbörjades under hösten år 2011. I samband med byggnation av 
cirkulationsplatsen kommer det att bli aktuellt för kommunen att förvärva en del 
mark från angränsande fastigheter för att inrymma den nya cirkulationsplatsen. 
Det kommer även att finnas behov av att bredda körbanan på ett flertal ställen. 

I samband med bygget av cirkulationsplatsen kommer en anslutningsväg att 
byggas österut, förbi transformatorstationen. Idag finns det en befintlig grusväg, 
ca 3,5 m bred på en del av denna sträcka, i detaljplanen finns det utrymme att 
bredda denna väg. 

Hyttgatan, som går söderut fram till Volvo planeras även den att breddas från 
dagens 4,5 m till en industrigata och delvis få ny sträckning. Den del av 
Hyttgatan som går från Volvo och fram till den nya avfarten är idag en enskild 
grusväg. 

Den yttre beläggningskanten (yttermått) på cirkulationsplatsen har projekterats 
till höjdläget, + 48,08 och den inre beläggningskanten (yttermått) till höjdläget 
+ 48,17. Rondellen har projekterats med en diameter på 32 meter.  

Maximalt 
avstånd 

mellan 
brandposter 
(meter) 

 

 

250 

Typobjekt • Handel Br2 
• Kontor Br2 
• Lager ≤ 1200 m2 
• Industri ≤ 500 

m2 

• Industri >500 m2 
• Lager ≤ 5000 m2 
• Kontor Br1 

Flöde 
(l/minut) 

900 1200 



18 (27) Dnr TPN 2011/77 

Detaljplan för Rala industriområde, etapp 2 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 

Den till området nya anslutande vägen som sträcker sig österut har ett föreslaget 
höjdläge på + 47,82 meter. 

Planområdet skall trafikmatas från den nya cirkulationsplatsen, via en 
industrigata och sedan in i området. Det är fastighetsägaren som får stå för 
bygget av vägen, från industrigatan och fram till sina lokaler. 

I detaljplanen ligger det med ett område, ca 15 meter brett, för att i framtiden 
kunna bredda Samzeliigatan och anlägga dränerande vägdiken. Den befintliga 
gatan är endast ca 7 meter bred. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång och cykelväg finns utbyggd till områdets sydvästra gräns, på västra sidan 
om Samzeliigatan. Kommunen har nydligen färdigställt en ny gång- och 
cykelbana på västra sidan om Samzeliigatan, från Lidl och fram till tegelbruket, 
där den går över vägen och fortsätter på den östra sidan om Samzeliigatan nästa 
ända fram till kommungränsen. GC-vägen är planerad att asfalteras under våren 
år 2012. 

Förändringar 

I anslutning till den nya cirkulationsplatsen ska gång- och cykelvägar anordnas 
på ett trafiksäkert sätt. Det är lämpligt att ha två gång- och cykelövergångar, en 
söder om cirkulationsplatsen som ansluter till Hyttgatan och en norr om 
cirkulationsplatsen som kan knyta samman gång- och cykelbanan utanför Lidl 
med en ny gc-väg som går fram till det nya handelsområdet. 
  
Kollektivtrafik 
Busslinje 10 trafikerar centrala Hallsberg och 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. 

Planområdet ligger bara 1 300 meter från Hallsbergs järnvägsstation, varifrån det 
finns mycket bra tågförbindelser i alla riktningar. 

Parkering, varumottagning, utfarter 
Parkeringsbehovet kommer att tillgodoses på tomtmark. Således medges ingen 
biluppställning på gatumark. 

Störningar 

Lv 529 går förbi planområdet på den västra sidan, vilket innebär att det under 
vardagar passerar ca 8000 fordon, av dessa är ca 7 % tung trafik. Mätningen är 
gjord under år 2006 vid OK/Q8. Den föreslagna markanvändningen småindustri, 
handel och kontor är inte störningskänslig. 
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Teknisk försörjning 

Energi, värme och datafiber 
Området genomkorsas av ett flertal kraft-, data- och teleledningar i luften och i 
marken. Förekomsten av ledningar redovisas i detaljplanen och denna 
planbeskrivning. En större transformatoranläggning, som ägs av EON, är 
belägen vid planområdets östra gräns. 

Även fjärrvärmenätet är utbyggt i området väster om Samzeliigatan. 

Vatten, avlopp, el och tele 
Vatten- och avloppsnät, el och tele finns utbyggt till angränsande 
industrifastigheter väster om Samzeliigatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Figur 9. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar framgår av 
bilden och har markerats med heldragna linjer. 

Samzeliigatan, den norra infarten  
till Hallsbergs tätort 

Figur 10. Utbyggt kraft- data- och telenät framgår av bilden. 

Befintlig transformatoranläggning 
av största betydelse för Hallsbergs 
tätorts kraftförsörjning.  

Kraftledning  
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Förändringar 

Planområdet har goda förutsättningar för att kunna anslutas till all omnämnd 
teknisk försörjning. Vatten- och avlopp kan komma att byggas ut etappvis. 
Vatten- och avloppsledningar ska anläggas norr om den nya cirkulationsplatsen, 
tryckas under Samzeliigatan och fram till en ny pumpstation som kommer att 
anläggas nordöst om cirkulationsplatsen, i naturmarksområdet (NATUR1). 

Den kraftledning som från det befintliga transformatorstationen sträcker sig öster 
ut har funktionen att vara reservmatning till transformatorstationen. Samtal pågår 
mellan Hallsbergs kommun, Vattenfall och EON om det kan vara möjligt att på 
sikt ta ledningen ur bruk och ersätta dess funktion med en annan 
ledningsdragning. I det fortsatta planarbetet avser Hallsbergs kommun i 
samverkan med kända exploateringsintressen att utreda detta. 

Den luftledning som sträcker sig norrut från transformatorstationen och ägs av 
Vattenfall, kommer att finnas kvar och i planen läggas som ett luftledningsstråk 
(l-område). 

I samband med att cirkulationsplatsen byggs kommer EONs elkablar behöva 
flyttas och läggas i ett läge öster om cirkulationsplatsen. 

EON håller även på och planerar för att anlägga nya 40 kV-kablar i Hallsberg. 
Dessa kablar ska anläggas från den befintliga transformatorstationen, dels norrut 
upp till gamla tegelbruket och dels söderut, fram till elverket. I detaljplanen finns 
ett naturmarksområde (NATUR1) där dessa 40 kV-kablar kan anläggas.   

När det nya området bebyggs anläggs en ny mindre nätstation som kopplas in på 
befintlig kabel mellan Hallsbergs Elverk och nätstation Tegelbruket. Ett E-
område har reserverats i detaljplanen för detta behov. Kostnaden för den nya 
nätstationen kommer att ingå i anslutningskostnaden för den nya kunden. 

I framtiden kan nätstationen erhålla en ny matning genom den kabel som föreslås 
att läggas norr ut till Hallsbergs tegelbruk.  
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 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 detaljplanen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 

Medverkande tjänstemän 

Hans Lindberg, Stadsarkitekt 
Mona Braathen, Fysisk planerare 
Roger Forsberg, Mätningsingenjör   
Peter Lindqvist, VA-ingenjör 
Adina Lundberg, Gatuingenjör 
Leif Welander, Miljöchef 

Miljökonsekvenser 

En utbyggnad av området bedöms preliminärt inte medföra väsentlig miljöpåverkan på 
omgivningen. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning av utbyggnaden avses inte 
att utarbetas under planarbetet.  

Underlaget för denna analys beskrivs i en särskild handling ”Behovsbedömning av 
miljöpåverkan”, vilken återfinns som bilaga i slutet av denna handling.  
Efter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen inte kommer 
att innebära betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna kommer således att 
beskrivas i planhandlingarna. 

Miljömål 

Det finns 16 nationella miljömål. Miljömål nr. 13 ett rikt odlingslandskap berörs av 
upprättandet av denna detaljplan då jordbruksmark tas i anspråk för byggnation. I 
Hallsbergs kommuns översiktsplan som antogs av KF 2011-05-16 framgår det att 
områden där det rationella jordbruket prioriteras utgör ca 100 km2, motsvarande 15 % 
av kommunens totala areal. I översiktsplanen är endast 2,2 km2 reserverat för 
utbyggnad av arbetsområden. 

 

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN 

 

Beatrice Arvidson 
planeringsarkitekt 
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 

Tidplan för planarbetet 

Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas 
av kommunfullmäktige under första kvartalet år 2012. 

Planarbetets gång  
Detaljplanearbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande, vilket  
enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (1987:10) innebär att länsstyrelsen, 
sakägare och andra som har ett väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle 
till samråd. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 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. Fastighetsåtgärder handhas av fastighetsbildningsmyndigheten. 

Genomförande 

Gator och vägar mm 
Kommunen svarar för utbyggnad av gator, iordningställande av allmän 
platsmark samt allmänna vatten- och avloppsanordningar som ligger inom 
verksamhetsområdet. 

Avtal 

Inget planavtal har upprättats. Planavgift kommer därför att tas ut i samband med 
framtida bygglovprövning.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Hallsbergs kommun har för avsikt att förvärva ca 4800 m2 från fastigheten 
Skördetröskan 2 som ägs av Volvo, ca 340 m2 från fastigheten Vissberga 11:4 
som ägs av EON, samt ca 1200 m2 från fastigheten Harven 4 som ägs av Hallbo.  

Ersättning för fastighetsbildning, anslutningsavgifter och övriga exploaterings-
kostnader, i planen, inom kvartersmarken bekostas av exploatören. 
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Fastighetsreglering när det gäller kommunens markförvärv av ovanstående 
fastigheter kommer att ske enligt detaljplanen och de överenskommelser som 
fattats mellan kommunen och berörda fastighetsägare. 

Efter en fastighetsreglering har fastigheterna Rala 1:19, 9:2, Vissberga 2:19, 
11:3, 8:2 och Björka 11:2 och 1:10 slagits samman till den gemensamma 
fastigheten Rala 1:19. 

Ledningsrätt och servitut 

Inom planområdet avses erforderligt skydd för befintliga och nytillkomna 
ledningar, liksom tillträde till dessa, att säkerställas i planbestämmelserna till 
denna detaljplan och i anslutning till fastighetsbildningsåtgärder. 

För att tillträde till tänkta fastigheter norr om den illustrerade handelsbyggnaden 
ska säkras ligger ett y-område (marken skall vara tillgänglig för utfart från 
angränsande fastigheter) med i detaljplanen. Detta y-område kommer även att 
lösa tillgängligheten till en ny nätstation som EON Elnät kommer att etablera 
inom planområdet (E-område i planen). Ett avtal om detta servitut kommer att 
skrivas med exploatörerna.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Planavgift kommer att tas ut i samband med framtida bygglovprövningar, i 
enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan inom PBL-området. 

Till grund för kostnadsberäkningen har legat den illustrationskarta daterad 
2011-09-06 som ingår i planhandlingarna. Kalkylerna är utförda med hjälp av 
kostnader för liknande, tidigare utförda byggnationer. Kostnaderna är ungefärliga 
kostnader och kan komma att förändras. Nettokostnaden har beräknats enligt 
följande: 

Kostnader 

Markförvärv, ca    200 000 kr 
Fastighetsbildning, ca   75 000 kr 
Cirkulationsplatsen vid norra infarten Samzeliigatan, (totalkostnad 
3,1 miljoner, varav 5% belastar planområdet.) ca1 93 000 kr     
Nya VA-ledningar, ca   600 000 kr 
Geoteknisk undersökning, ca2   22 000 kr 

                                                 
1 Cirkulationsplatsen är en generalplanekostnad som ska spridas ut på hela det område som ska exploateras; 
Rala 2 och 3 samt Volvo, med en sammanlagd area på ca 130 ha. Det område som kan exploateras inom 
detaljplanen för Rala 2 omfattar endast 3,8 ha, alltså ca 3 % av den totala arean. Den totala kostnaden för 
cirkulationsplatsen är ca 3 100 000 kr, detaljplanen för Rala 2 ska endast belastas med 3 % av denna kostnad, 
alltså ca 93 000 kr.  

2 Den geotekniska undersökningen omfattar ett område som är ca 370 000 m2, se figur 7 på sidan 11. 
Detaljplanen för Rala 2 omfattar endast 75 000m2, alltså 20% av det undersökta området. Den totala 
kostnaden för den geotekniska undersökningen är 109 717 kr, exklusive moms. Den kostnad som ska belasta 
denna detaljplan borde vara 20% av den totala kostnaden, alltså ca 22 000kr.   
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Flytt av EONs ledningar, ca   650 000 kr 
Summa kostnader   1 640 000 kr 

Intäkter 

Försäljning av mark, etapp 1   1 252 000 kr 
Försäljning av återstående mark, etapp 2, ca  2 000 000 kr 
Planavgifter (beroende av byggnadsareal), ca 346 500 kr 
Anslutningsavgift (beroende av tomtarea), ca          400 000 kr 
Summa intäkter   3 998 500 kr 

Nettointäkter                                        2 358 500 kr 
 
Den sammanlagda investeringsvolymen inom planområdet har översiktligt 
beräknats med utgångspunkt från den illustration som fogats till 
planhandlingarna. I denna redovisas en industribyggnad/handelslokal med en 
byggnadsarea på ca 2700 m2, placerad på en tomt med en ungefärlig area på 
12 900 m2. Det kvarstår ca 25 100 m2 som kan säljas och exploateras av 
områdets totala 38 000 m2. Då illustrationen bara visar ett sätt att utnyttja 
området är beräkningen i detta läge enbart vägledande. Kostnadsberäkningen 
skall utvecklas vid efterföljande förprojektering och projektering så att alla 
kostnadsposter kan mängdas och underlag för anslagsäskande och ekonomisk 
planering kan erhållas. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Geotekniska utredningar 
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts av VAP VA-Projekt AB 
2010-05-07. När detaljprojektering utförs erfordras till vissa delar, ytterligare 
sondering och provtagning för dimensionering av byggnaders, gators och 
hårdgjorda ytors grundläggning. Om sättningsstorleken har avgörande betydelse 
för planerade byggnationer, exempelvis ytlig grundläggning av byggnader som 
ger låg belastning, ska lerans sättningsegenskaper kontrolleras ytterligare. 

Vatten 
För att klarlägga effekter av medel- och maximitappningar inom planområdet 
krävs i samband med att bygglov prövas, en ny beräkning av ledningsnätet. 

Avlopp 
Kontroll av befintliga spillvattenledningars kapacitet bör utföras för aktuella 
ledningssträckor i samband med att bygglov prövas. 

 

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN 

 

Beatrice Arvidson 
Planeringsarkitekt 
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Behovsbedömning miljöpåverkan 

Behovsbedömning om detaljplanen antas innebära betydande 
miljöpåverkan 

 

Enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen (1987:10) 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. 

Bilaga  

Bilden visar en del av planområdet. 
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Behovsbedömning: 

Faktor Påverkan  Kommentar 

 Stor  Liten   

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

  Berörs ej 

Miljöbalkens 3-4 kap 
(riksintressen) 

   Berörs ej 

Miljöbalken 7 kap 
(strandskydd, natur/kultur-
reservat) 

   Berörs ej 

Byggnadsminnen eller 
fornminnen 

   Berörs ej 

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram eller 
nyckelbiotoper 

   Berörs ej 

Konflikter med ÖP eller 
FÖP 

   Nej 

Miljömål   X Kommer att redovisas 
i planbeskrivningen som 
hör till detaljplanen 

Miljökvalitetsnormer    Ej aktuellt 

Riktvärden    Ej aktuellt 

Förorenad mark    Berörs ej 

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

  X Nej 

Projektets omfattning    Vi bedömer att plan-  
förslaget möjliggör ett 
arbetsområde av normal 
omfattning där expone-  
ringen mot infarten är en 
 fördel. 
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Faktor Påverkan Kommentar 

 Stor  Liten  

Projektets förening 
med andra projekt 

  X Bra 

Projektets utnyttjande 
av mark, vatten och 
andra resurser 

 X  Av normal omfattning. 
Fyllnadsmaterial, bergkross från 
närbelägna bergstäkter 
erfordras. 

Projektets alstrande 
av avfall 

  X Normalt med hänsyn till 
föreslagen verksamhet 

Risk för störningar? 
(buller, trafik, mm) 

  X Trafikökning men mycket liten 
omfattning av bebyggelse i 
omgivningen 

Risk för föroreningar   X Normal risk 

Risk för olyckor?   X Normalt med hänsyn till 
föreslagen verksamhet 

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

  X Utökad dränering ställer krav på 
lokalt omhändertagande 
och/eller fördröjning av 
dagvattnet, sk LOD –anläggning. 
En å med utlopp till Kumlaån 
finns inom området. 

Den befintliga miljöns 
känslighet 

  X Jordbruksmark utan större 
värden berörs. Det saknas 
alternativ till nu föreslagen 
utbyggnad av arbetsområdet. 

Effekternas 
omfattning 

  X De samlade effekterna bedöms 
små till måttliga med hänsyn 
tagen till föreslagen markan- 
vändning ”småskaligt” 
arbetsområde / industriområde 
där service och försäljning kan 
ingå. 

Effekternas 
gränsöverskridande 
karaktär 

  X Dagvatten från hårdgjorda ytor. 
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