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Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3 i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

1. Icke-teknisk sammanfattning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett depåområde med 
verkstäder samt tillhörande komplementbyggnader öster om Samzeliigatan och 
ost och nordost om Volvo i Hallsbergs kommun samt nya järnvägsspår väster om 
Rälsverkstaden fram till riksväg 52 i Kumla kommun där de ansluts till 
Godsstråket genom Bergslagen. 

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning är att möjliggöra en 
samlad bedömning av planens genomförande samt att utgöra en del av 
underlaget för beslut om planen. Syftet är även att integrera miljöaspekter i 
planen för att främja en hållbar utveckling. 

1.2 Planförslaget   
Planförslaget gäller både Hallsbergs och Kumla kommuner. Planområdet ligger 
öster om Samzeliigatan samt öster och nordost om Volvo i Hallsbergs kommun 
samt väster om Rälsverkstaden fram till riksväg 52 i Kumla kommun. 

Detaljplanen omfattar ett område på ca 151 ha, fördelat på ca 56 ha i Kumla 
kommun och ca 95 ha i Hallsbergs kommun. 

Området kommer att bebyggas med lokverkstad, multifunktionshall, svarv, 
verkstad, förråd och utbildningslokal. Nya spår kommer också att anläggas inom 
verkstadsområdet. Spåren kommer att anslutas till godsstråket genom Bergslagen 
på två ställen, norr och söder om planområdet. Planområdet kommer att kunna 
nås från cirkulationsplatsen i korsningen Samzeliigatan – Hardemovägen och 
inom området kommer det att byggas en industrigata.   

1.3 Bedömda miljökonsekvenser  
Geoteknik 
Enligt utförd geoteknisk undersökning bör terrass för gator och övriga 
hårdgjorda ytor läggas i lerans överkant. Vägar och hårdgjorda ytor bedöms 
kunna läggas 0,5 – 1,0 m över markytan utan sättningsproblem som följd. 
Grundläggning av byggnader bör ske på pålar nedförda till berg eller i fast 
morän. Pålningsarbetena beräknas inte påverka befintliga bostäder.  

Landskapsbild 
Planområdet består i dagsläget av jordbruksmark med vyer åt alla håll men här 
finns också Rälsverkstaden och Godsstråket genom Bergslagen. 
Landskapsbilden kommer att förändras väsentligt vid genomförande av 
planförslaget i och med att flera byggnader och järnvägsspår kommer att byggas 
inom området, vilket gör att de öppna vyerna kommer att försvinna. Föreslagna 
bullervallar med nya trädplanteringar kommer att skapa mindre avgränsade 
landskapsrum. Syftet med dessa är att eftersträva att de nya anläggningarna 
visuellt och ljudmässigt döljs. 
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Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3, i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

Buller 
Genomförda bullerberäkningar visar att planområdet redan idag utsätts från 
trafikbuller från trafik på stambanan öster om planområdet. Buller, i dessa 
sammanhang benämnt externt industribuller, kommer att tillkomma från lok och 
motorvagnståg som rör sig inom depåområdet men tågtrafiken från stambanan 
kommer även i fortsättningen vara den dominerande bullerkällan. Vid 
genomförandet av planförslaget tillkommer även externt industribuller i området. 
Bullerskyddsåtgärder i form av vallar, görs för att minska bullerpåverkan för de 
bostäder som ligger i närheten av planområdet. I söder kommer bullervallen att 
bli 5 m hög och bullervallen i norr kommer att bli 4 m hög. Med dessa vallar 
klarar samtliga bostäder, utom två fastigheter i Hallsbergs kommun, 40 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå nattetid för externt industribuller och bullernivåerna från 
trafiken på stambanan sänks. 

En fastighet i Kumla kommun, öster om järnvägen, kommer dock inte att klara 
uppsatta bullernivåer. I detta fall kommer det att krävas fasadåtgärder för att 
innehålla riktvärdena för buller.  Fastighetsägaren önskar ett målat plank vilket 
föreslås bli uppsatt i anslutning till bostaden för att reducera bullernivån vid 
bostadens uteplats. För att påvisa hur komplicerad frågan om buller är så vill vi 
nämna att trafikbullret från godsstråket uppgår till 67 dB(A) ekvivalent och 83 
dB(A) maximal ljudnivå medan det externa industribullret (det som detaljplanen 
avhandlar) uppgår till 45 dB(A) ekvivalent och 64 dB(A) maximal ljudnivå1.  

Riksintresse kulturmiljö 
Riksintresset för kulturmiljö som gäller för Rösavi radby med omgivande öppna 
mark och utflyttade gårdar bedöms påverkas av mindre omfattning vid 
detaljplanens genomförande. Själva radbyn kommer inte att påverkas av 
planförlaget. 

Enligt Länsstyrelsen i Örebro län måste det genomföras en arkeologisk utredning 
inom ett begränsat område öster om Rösavi radby i Kumla kommun. Syftet med 
utredningen är att bidra till den allmänna kunskapsuppbyggnaden inom 
arkeologin i Örebro län och att klargöra om det inom det aktuella 
utredningsområdet förekommer fasta fornlämningar. Utredningen behöver inte 
ske innan detaljplanen vunnit laga kraft men innan anläggningsarbeten för 
påbörjas. Eftersom planområdet kommer att byggas ut etappvis, och delen i 
Kumla kommun kommer att bli den sista byggnadsetappen, kan det att dröja 
innan utredningen genomförs. En undersökningsplan har upprättats och 
kostnaden har beräknats till ca 130 000 kr (enligt 2012 års taxa). Totalsumman 
kan komma att justeras när utredningen blir aktuell att genomföra. 

Dagvatten 
Dagvatten är en väsentlig fråga att lösa inom planområdet. Dagvattenavrinningen 
från området ska bibehållas som från befintlig markyta, trots att hårdgjorda ytor 
skapas. Genom utbyggnad av en serie dammar fördröjs vattnet från de 
hårdgjorda ytorna innan de tillåts nå Järsjögraven och Stocksättersdikena. För att 
möjliggöra exploatering inom planområdet kommer en del av Järsjögraven att 

                                                 
1 10dB(A) högre ljudnivå brukar liknas med en ”upplevd” dubbelt så hög ljudnivå.  
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Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3 i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

flyttas till nytt läge och Stocksättersbäckens kulvertering kommer att förlängas. 
Den största delen av planområdet kommer att kvarligga på befintlig markhöjd. 
Dessa arealer kan fortsätta fungera som översilningsytor vid höga vattenflöden.  

Biotopskydd 
De diken som ligger inom och i anslutning till planområdet omfattas av 
biotopskydd enligt 7 kap. Miljöbalken. Efter besiktning har inventeraren gjort 
den bedömningen att dikena inte innehåller några särskilda värden, varför en 
dispensansökan bedöms kunna tillstyrkas. Flytten av Järsjögraven och nya 
dikena ska inte heller ha någon negativ påverkan på flora och fauna. 
Dikeslängden ökar vilket kompenserar effekterna av den nödvändiga 
kuverteringen.  

Jordbruksmark 
Mark som nyttjats för jordbruk kommer att exploateras. Åtgärden har stöd redan 
i det jordbruksmarksprogram som antogs i Hallsbergs kommun under 1970-talet. 
De Översiktsplaner som antagits av kommunfullmäktige sedan dess har bekräftat 
detta ställningstagande. Också i Kumla kommun har översiktsplanen redovisat 
att Via industriområde skall utvecklas mot söder och nytt spår anslutas till de 
spår som finns vid Rälsverkstaden. 

Resurser 
Anläggningsarbetena medför att stora mängder jord och fyllnadsmaterial 
kommer att hanteras. Betydande mängder kan omfördelas inom området genom 
utbyggnad av bullervallar. De massor som erfordras för utbyggnad gator och 
järnvägsspår föreslås bli transporterade in till området med järnväg. Tunga 
transporter genom Hallsbergs centrala områden bör helt undvikas. 

Övrigt 
En beskrivning av hur relevanta miljömål har beaktas i planen framgår på 
sidorna 9-11. En beskrivning av miljöförhållanden och sannolik utveckling om 
planen inte genomförs framgår på sidan 14. Dokumentet avslutas på sidan 37 
med en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning av planen. 
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Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3, i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

2. Bakgrund 

2.1 Miljökonsekvensbeskrivningen 
Enligt Miljöbalkens 6 kap 11 § framgår att när en kommun upprättar eller ändrar 
en plan ska en miljöbedömning göras om dess genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Denna bedömning kallas behovsbedömning. Syftet 
med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 
utveckling främjas. Vid betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning 
utföras enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. 

I programhandlingen för Rala industriområde etapp 3 som upprättades av 
Hallsbergs kommun 2010-09-29 gjordes en behovsbedömning för planens 
miljöpåverkan. När behovsbedömningen var genomförd stod det klart att behov 
finns av att upprätta en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning är att möjliggöra en samlad bedömning 
av planens genomförande samt att utgöra en del av underlaget för beslut om 
planen. I en MKB ska den betydande miljöpåverkan som planens genomförande 
kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas. Arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen ska integreras med den övriga 
planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras 
och så att möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar. 
 
I dokumentet beskrivs effekterna för miljön, människors hälsa och säkerhet och 
naturresurser som genomförandet av detaljplanen kan innebära. 
Utbyggnadsförslag, nollalternativ och alternativ beskrivs också i dokumentet. 

Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning regleras i 6 kap § 12 Miljöbalken. 
 
De frågor som bedöms som särskilt viktiga att beskriva i denna 
miljökonsekvensbeskrivning och hitta lämpliga lösningar på är framförallt 
buller- och ljusstörningar samt dagvattenfrågan. Övriga konsekvenser som tas 
upp är resursfrågan, geoteknik, arkeologi, kulturmiljö, diken och biotopskydd, 
hälsa och säkerhet, onormala/höga vattenflöden samt landskapsbild.  

2.2 Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett Nationellt 
Järnvägscentrum, ett depåområde med lok-verkstäder, utbildningslokaler och 
byggnader för lager öster om Samzeliigatan och nordost om Volvo i Hallsbergs 
kommun samt väster om Rälsverkstaden fram till riksväg 52 i Kumla kommun.  

2.3 Nationellt intresse 
En utbyggnad av ett verkstadsområde för underhåll av lok och motorvagnståg i 
Hallsbergs- och Kumla kommuner är av nationellt intresse för infrastruktur. I 
Trafikverkets rapport ”Järnvägens behov av ökad kapacitet – förslag på 
lösningar för åren 2012-2021”, delrapport, utgivningsdatum 2011-09-30 står 
bland annat: 
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Järnvägen är ett komplext system med många starka beroenden mellan 
delsystem och aktörer.  

Avsikten är att många konkurrerande järnvägsföretag, stora som små, ska 
trafikera det svenska järnvägsnätet. Järnvägsnätet med terminaler och depåer 
blir i stort sett en gemensam resurs som ska användas av alla järnvägsföretag. 
Detta gäller infrastrukturen och stationerna för persontrafik. Till väsentlig del 
gäller det också godsterminaler och underhållsdepåer.  

För att klara sin uppgift behöver järnvägsföretagen ha tillgång till ett antal 
stödfunktioner, till exempel underhållsverkstäder, terminaler, stationer, 
omloppsnära uppställning och depåer. Fordonsunderhållet utförs av särskilda 
underhållsföretag eller av fordonsleverantörer.  

 Jernhusen arbetar på många platser runt om i landet med att förstärka 
kapaciteten i olika sidosystem till järnvägens huvudsystem. Exempelvis har man 
på senare år gjort stora investeringar i moderna anläggningar för 
fordonsunderhåll. Genom att därigenom snabbare kunna få in fordon i 
underhållsåtgärder kan även fordonsrelaterade störningar minskas. 
Investeringar i avisningsanläggningar är särskilt intressanta i detta avseende. 
Det pågår även ett omfattande arbete att modernisera stationer och 
godsterminaler för att möta ökade flöden av transporter. Liknande initiativ görs 
av nya företag som exempelvis Train Alliance. I samarbete med Hallsbergs 
kommun sker en storsatsning från år 2012 som inom fyra år ska resultera i 
Sveriges största anläggning för underhåll och skötsel av tåg. Första 
byggnadsetappens investeringar värderas till 500 miljoner kr. 

Investeringarna ger ökad kapacitet lokalt men kan också få systemeffekter som 
minskad tomkörning av fordon. En kritisk faktor för den här typen av 
investeringar är alltjämt tillgången till mark i attraktiva lägen.   

Train Alliance Sweden AB är det företag som har förvärvat mark och som skall 
genomföra exploateringen. Företaget hat tecknat planavtal med Kumla och 
Hallsbergs kommuner. 

2.4 Exploatörens beskrivning av den föreslagna verk samheten 
Train Alliance gör tillsammans med Hallsbergs kommun Sveriges största 
satsning på service och underhåll av järnvägsfordon, motorvagnar för 
persontrafik, lok och vagnar för godstrafik i Hallsberg. 

Train Alliance vill satsa på att bygga upp en av Europas modernaste 
anläggningar för service och underhåll av lok, godsvagnar och motorvagnar i 
Hallsberg. Den nya service och underhållsmetoden som Train Alliance vill 
bygga kan förkorta underhållstiden för tåg från två dygn till fyra timmar. 

Hallsberg ligger centralt i det svenska järnvägsnätet och därför tycker Train 
Alliance att det är mycket intressant att kunna starta här. Satsningen i Hallsberg 
ligger i inledningsskedet i storleksordningen 500 miljoner kronor. När hela 
verksamheten i Hallsberg är fullt utbyggd kommer den också att generera många 
arbetstillfällen. Train Alliance räknar med tresiffriga tal när de talar om antalet 
nya jobb. 
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Anläggningen i Hallsberg kommer att bli den största i landet för service och 
underhåll av järnvägsfordon. Den planeras att innehålla service, underhåll och 
dessutom ombyggnad och reparation av motorvagnar och järnbyggnadsmaskiner. 
I anläggningen ska det också finnas hjulsvarvar som gör hjulen riktigt runda. För 
att järnvägskommunikationerna ska kunna fungera under alla årstider kommer 
man även att bygga en avisningsanläggning i Hallsberg- en multifunktionshall 
där också olika rengöringar och sanering av järnvägsfordon kan göras. Den blir 
först i sitt slag i Sverige. 

Anläggningen i Hallsberg ska förutom service- och underhållsverkstäder också 
få ett centralt reservdelslager för hela Sveriges järnvägstrafik. 

Förutom underhåll, service och logistik kommer anläggningen i Hallsberg att 
skapa och bedriva ett utbildnings- och utvecklingscentrum för 
verksamhetsområdet tillsammans med universitet och högskolor. Redan nu har 
man skapat goda kontakter med en rad universitet och högskolor. I en del av 
området planeras lokaler för olika typer av utbildning som svarar mot de behov 
som verksamheterna har för sin kompetensförsörjning.  

 

 

 

Figur 1.  Illustration som visar ett alternativ till disposition av området. Bilden har 
tillhandahållits av Train Alliance Sweden AB. 
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3. Miljömål 

3.1 Miljömål 
I Sverige finns det 16 nationella miljömål. Miljömålen beskriver hur Sveriges 
miljö-, natur- och kulturresurser bör förvaltas för att vara hållbara på lång sikt. 
Aktuella miljömål som har betydelse för planområdet framgår nedan. Först anges 
en förkortad definition av miljömålen och sedan hur utbyggnaden av 
planområdet kan komma att påverka dessa mål. 

Miljömål Detaljplanens påverkan på 
miljömålet 

Begränsad 
klimatpåverkan 
De svenska utsläppen av 
växthusgaser (bland 
annat koldioxid, metan 
och dikväveoxid) för 
perioden 

2008-2012 ska vara fyra procent lägre 
jämfört med utsläppsnivån år 1990. 

 

Utbyggnaden av planområdet med 
verkstadscentrum för underhåll av tåg- lok 
och vagnar kommer att främja 
kollektivtrafiken och därmed leda till 
mindre koldioxidutsläpp, i jämförelse mot 
vägtrafiken. 
Främst under byggskedet kommer ökade 
transporter att ske till området. Målet är 
dock att de flesta transporter till och från 
området, även efter utbyggnad, ska ske på 
järnväg, vilket innebär mindre 
koldioxidutsläpp, i förhållande till vad 
andra trafikslag, främst vägtrafik 
genererar. 
Verkstadscentrum kommer att vara en 
relativt centrumnära arbetsplats, vilket 
innebär att planområdet kan komma att 
främja gång- och cykeltrafiken mellan 
Hallsbergs centrum, resecentrum, och 
planområdet. 

Frisk luft 
Som skydd för 
människors hälsa och 
påverkan på växter och 
djur, lågrisknivåer för 
halter av luftföroreningar 
kvävedioxid, 

svaveldioxid, marknära ozon samt flyktiga 
organiska ämnen. 

Se detaljplanens påverkan på miljömålet 
begränsad klimatpåverkan. 

Bara naturlig 
försurning  
Miljömålet syftar till att 
minska utsläppen av 
svavel och kväve i mark 
och vatten.” De 
försurande effekterna av 

nedfall och markanvändning ska 

Exploatering av området innebär att 
jordbruksmark tas i anspråk, vilket medför 
att utsläpp från det befintliga jordbruket 
minskar, så som utsläpp från maskiner, 
gödsling etc. Utsläpp från transporter 
utgör en del av förklaringen till 
försurningen. Planens läge med ett 
verkstadscentrum ”mitt i Sverige” innebär 



Hallsbergs kommuns Dnr TPN 2011/68 
Kumla kommuns Dnr MBN 2011/1211 

                  10 (42) 

Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3, i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. 

att det blir kortare körsträckor till och från 
planområdet för järnvägsoperatörer i hela 
landet, vilket bidrar till att minska 
utsläppen från transporter.  
Det nya verkstadscentrum kommer att 
bidra till minskning av försurningen 
genom reduktion av försurande ämnen 
från andra transportslag, framförallt 
vägtrafik.    

 

Giftfri miljö  
 Miljön ska vara fri från 
ämnen eller metaller som 
skapats i eller utvunnits 
av samhället och som 
kan hota människors 
hälsa eller den biologiska 

mångfalden. 

Ökad järnvägstrafik kan ge upphov till 
slitagepartiklar av framförallt metall med 
spridning i spårets närområde. Genom 
användning av järnvägstransporter 
minskar dock utsläpp av föroreningar 
jämfört mot vägtrafik. Anläggnings- och 
driftskedet kan innebära en viss risk för 
föroreningar, i form av byggmaterial, 
transporter etc. 

Ingen övergödning 
Syftet med miljömålet är 
att minskade utsläppen 
av bland annat fosfor och 
kväve i mark och vatten, 
då övergödning har 
negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för 
biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten. 

Att jordbruksmark tas i anspråk för 
byggnation kan innebära att det på sikt blir 
minskad övergödning i området då inga 
nya gödningsmedel med fosfor och kväve 
tillförs. 

Ett rikt 
odlingslandskap 
För miljömålet anges att 
odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion 
och 

livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks. 

Jordbruksmark tas i anspråk för 
byggnation. Därmed motverkas målet om 
att bevara denna för biologisk produktion. 
Utformning av planområdet, med vallar 
och ny trädplantering, kan ske så att 
effekterna på kulturlandskapet minimeras. 
Den biologiska mångfalden förbättras då 
dammar anläggs, träd och vegetation 
planteras vilket kan komma att locka djur- 
och växtarter till området. 

 God bebyggd miljö 
Miljömålet innebär bland 
annat att fysisk planering 
och samhällsbyggande 
ska baseras på program 
för att transportbehovet 
ska minska och för att 

förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras. Målet 

Planförslaget innebär att nya järnvägsspår 
anläggs i anslutning till redan befintliga 
spår. Detta innebär att outnyttjad mark inte 
måste tas i anspråk för ytterligare 
spårbyggnation. 
I detaljplanen kommer 
bullerskyddsåtgärder att vidtas i form av 
bullervallar. Även insynsskydd i form av 
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anger också att antalet människor som 
utsätts för trafikbullerstörningar över 
riktvärdena ska minska, liksom uttag av 
naturgrus. 

vegetation, gran- och lövträd kommer att 
anordnas. Utförda utredningar rörande 
buller skall läggas till grund för 
efterföljande prövning och beslut. 
Stor omsorg skall läggas vid gestaltning, 
materialval och färgsättning så att nya 
byggnader kan bli en uppskattad tillgång i 
stadsmiljön och landskapsbilden. 

 

Ett rikt växt- och 
djurliv  
 För miljömålet anges 
bland annat att den 
biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, att 

människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald samt att andelen hotande arter 
ska minska. 

De nya järnvägsspåren kan komma att bli 
en barriär för djur- och naturlivet. Dock är 
området redan idag påverkat av järnvägen. 
De dagvattendammar som ska anläggas 
inom området kan komma att locka fåglar 
och annat växt- och djurliv. Ny vegetation 
i form av träd och buskar kommer att 
planteras i området, vilket ökar 
växlighetens mångfald, jämfört med den 
som är följden av ett renodlat, rationellt 
brukat jordbruksområde. Detta kan bidra 
till ett ökat djur- och fågelliv. 

 

     

Figur 2. Det rationellt odlade  
jordbrukslandskapet med för en 
monokultur med sparsamma 
inslag av träd. I anslutning till 
diken saknas vanligtvis  
skuggande trädplantering.  
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Figur 3. Vid genomförande av 
detaljplanen föreslås en mer 
omfattande trädplantering för 
skydd och skyl. Ökade 
möjligheter finns att också 
etablera skuggande 
trädplantering utmed diken. 
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4. Planförslaget och nulägesbeskrivning 

4.1 Planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett depåområde med 
verkstäder samt tillhörande komplementbyggnader öster om Samzeliigatan och 
nordost om Volvo i Hallsbergs kommun samt väster om Rälsverkstaden fram till 
riksväg 52 i Kumla kommun.  

Avsikten med verkstadsområdet är att i en rationell arbetsmiljö kunna serva, 
underhålla och reparera all det rullande materiel som samlas vid Riksbangården 
och Hallsbergs Terminalen. Hallsbergs centrala läge i järnvägsnätet innebär att 
dessa servicefunktioner blir lättillgängliga från alla delar av landet vilket i sin tur 
innebär att den tid då den rullande materielen tas ur drift minimeras och dess 
bidrag till lönsamheten ökar. 

”Detaljplanen” är formellt sett två detaljplaner vilka omfattar ett område på ca 
151 ha, fördelat på ca 56 ha i Kumla kommun och ca 95 ha i Hallsbergs 
kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Bilden visar detaljplanen, både i Hallsbergs- och 
Kumla kommun. 

Detaljplan för  
Rala industriområde etapp 3. 
Fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m.fl. i 
Hallsberg, Hallsbergs kommun. 

Detaljplan för  
Rala industriområde etapp 3. 
Fastigheterna Rösavi 2:15 och Kumla 
Bandel 2:3 m.fl. i Kumla, Kumla kommun. 
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Planområdet består idag till största del av jordbruksmark och det finns ingen 
bebyggelse inom området förutom Rälsverkstaden i den nordöstra delen av 
planområdet, i Kumla kommun. Rälsverkstaden är ett mindre industriområde där 
Trafikverket bearbetar och svetsar ihop järnvägsräls.  

Planområdet kommer att bebyggas med lokverkstäder, multifunktionshall, 
hjulsvarv, lagerbyggnad samt personal- kontors- och utbildningslokaler.  

Då planområdet ska användas som depåområde med verkstäder för järnväg är det 
en förutsättning att området ligger i direkt anslutning till järnvägen. Nya spår 
kommer att anläggas inom verkstadsområdet. Spåren kommer att anslutas till 
godsstråket genom Bergslagen på två ställen, norr och söder om planområdet. 
Planområdet kommer för person- och lastbilstransporter att nås från 
cirkulationsplatsen i korsningen Samzeliigatan – Hardemovägen och inom 
området kommer det att byggas industrigator.   

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Väster och söder om planområdet i 
Hallsbergs kommun finns planlagd mark som gränsar mot det aktuella 
planområdet.  

4.2 Nulägesbeskrivning 
Markanvändning inom planområdet idag 
Planområdet består idag till största del av jordbruksmark inom Hallsbergs och 
Kumla kommuner. I Kumla kommun finns det även en del vegetation, med träd 
och buskar. Rälsverkstaden och Godsstråkets huvudspår omfattas också av 
detaljplanen.  

Dagvatten inom planområdet 
Det finns ett flertal stora diken inom planområdet. Diken norr och söder om 
planområdet, och även inom området som ingår i Ralakärrens Vattenavlednings-
företag 1996 som anläggningar för avbördning och är en del av det så kallade 
”Västra området”. I den norra delen finns ytterligare ett företag, Rala-Kumla 
Bandel 1:1 diknings- och kloakledningsföretag år 1966 som avvattnas till 
Järsjögraven och ingår i den totala avvattningen för Ralakärren. 

Buller inom området 
Planområdet utsätts för buller från järnvägstrafik på Godsstråket genom 
Bergslagen delen mellan Hallsberg och Örebro som går öster om planområdet. 
Detta buller benämns Trafikbuller. Störningar från detta buller regleras genom 
riksdagsbeslut. Tillåtna värden överstiger vida de som accepteras i samband med 
utbyggnad av industriområden. 

I bullerutredningen har redovisats hur detta trafikbuller påverkar befintlig 
bebyggelse. För att påvisa hur komplicerad frågan om buller är så vill vi nämna 
att trafikbullret från godsstråket i planområdets norra del uppgår till 67 dB(A) 
ekvivalent och 83 dB(A) maximal ljudnivå. I denna storleksordning är också 
trafikbullret i anslutning till järnvägen vid Brunnskullen. 
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5. Avgränsning av MKB:n 

En avgränsning av MKB:n har gjorts dels utifrån vilka frågor som behandlas och 
dels geografiskt utifrån vilket område som anses vara relevant att studera vad 
gäller konsekvenserna av planen.  

5.1 Avgränsning av sakfrågor 
De frågor som bedöms som särskilt viktiga att ta upp i 
miljökonsekvensbeskrivningen är framförallt buller- och ljusstörningar samt 
dagvattenfrågan. Utöver detta kommer även resursfrågan, geoteknik, arkeologi, 
kulturmiljö, diken och biotopskydd, hälsa och säkerhet, onormala vattenflöden 
samt landskapsbild att beskrivas. 

5.2 Geografisk avgränsning 
Geografiskt avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till planområdet på ca 151 
ha i Hallsbergs och Kumla kommuner som framgår av plankartan och 
planbeskrivningen. 

När det gäller trafikfrågan i och i anslutning till detaljplaneområdet omfattar 
avgränsningen även Samzeliigatan, järnvägen med spår mot Örebro 
(Godsstråken genom Bergslagen) samt riksväg 52. 

5.3 Tidsmässig avgränsning 
De konsekvenser som behandlas i denna MKB utgår ifrån när planområdet är 
fullt utbyggt, vilket kommer att ske i fyra byggnadsetapper och uppskattas, från 
byggstart, att ta ungefär tre till fyra år. 

Erfarenheten från stora anläggningsprojekt är att genomförandet utsträcks under 
längre tid än vad som ursprungligen avsågs. Projektens materiella innehåll och 
redovisade detaljer kan förändras från det som är känt vid planläggningen tills 
dess projektering och handlingar för lov och olika tillstånd har upprättats.  Av 
detta skäl redovisas också i detaljplanen vad en första byggnadsetapp omfattar. 
Byggstarten för denna etapp skall ske tidig vår 2013. Den fortsatta utbyggnaden 
och de tillstånd/medgivanden som de efterföljande byggnadsetapperna kräver är 
helt beroende av att den första byggnadsetappen kan utföras enligt beslutad 
tidsplan. Detta är den kommersiella grunden för projektet och därmed ett krav 
från kunderna (lok- och motorvagnstågens ägare). En första byggnadsetapp kan 
komma att omfatta: Multifunktionshall (16 750 m2) och Svarv (600 m2) samt en 
begränsad utbyggnad av järnvägsspår och gator. Detta innebär att spår enbart 
byggs från Hallsbergs bangårdsområde. Utdragsspår öster om Rösavi anläggs 
inte i detta skede.  

 

 

 

 
Figur 5. Bilden visar ett alternativ till 
utformning och omfattning av en första etapp 
i utbyggnaden av ett Nationellt 
Järnvägscentrum. 
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6. Nollalternativ 

6.1 Nollalternativ 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt Miljöbalken (MB) innehålla ”en 
beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen 
inte genomförs”, ett så kallat nollalternativ. 

I detta fall innebär nollalternativet att områdets markanvändning huvudsakligen 
förblir som idag, det vill säga jordbruksmark. Ingen exploatering av området 
sker. Dikena kommer att ligga kvar i befintliga lägen. 

Om inte området byggs ut så som detaljplanen visar kommer området att 
fortsätta översvämmas vid stora regn. Underhåll och service av tåg och lok 
förbättras inte och bristande lokkapacitet och orationell drift kommer att kvarstå. 

Områdets karaktär av ”mono kultur” med ett relativt fattigt biologiskt innehåll 
består. 

Den gödslade jordbruksmarken kan fortsätta att innebära näringsläckage till 
vattendrag som rinner ut i Östersjön. 

Ljudbilden består främst av trafikbuller från Godsstråket genom Bergslagen. Nya 
bullerskyddsåtgärder vidtas ej. 

6.2 Alternativ lokalisering 
Enligt 6 kap 12§ Miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte 
och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas i MKB:n.  
 
Någon annan lokalisering av anläggningen har inte varit möjlig. Anläggningen 
måste ligga i anslutning till järnväg då området ska användas som depåområde 
med verkstäder för järnväg och då området kring Hallsbergs bangård och 
Hallsbergs terminalen är fullt utbyggt så har detta området varit den enda 
möjliga lokaliseringen.  

Hur marken långsiktigt skall användas redovisas i kommunernas översiktsplaner 
vilket närmare framgår av 3 kap plan- och bygglagen 2010:900.  

1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. 

2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Planområdet har i den fördjupande översiktsplanen för Hallsberg, utpekats som 
lämpligt att exploatera för att tillskapa ett Nationellt Verkstadscentrum för 
järnvägsanknuten industri. I Kumla kommuns översiktplan anges att Via 
industriområde skall anslutas till järnvägen vid Rälsverkstaden. 
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7. Miljökonsekvenser 

De miljökonsekvenser som behandlas under detta avsnitt är; 

7.1 Buller 7.7 Diken - biotopskydd 

7.2 Resursfrågan 7.8 Hälsa och säkerhet 

7.3 Geoteknik 7.9 Onormala vattenflöden 

7.4 Arkeologi 7.10 Ljusstörning 

7.5 Kulturmiljö 7.11 Landskapsbild 

7.6 Dagvatten  

7.1 Buller 
Buller kan sägas vara icke önskvärt ljud. Buller är något som man upplever och 
det varierar från person till person. Ljudstyrka och buller mäts i decibel dB(A). 
Buller kan bland annat orsaka sömnstörningar, hörselskador, skapa stress och 
trötthet. 

Det finns olika sätt att mäta buller på: 
•  Maximal ljudnivå anger högsta ljudtrycksnivån under en viss tidsperiod.  
•  Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tidsperiod. 

Ljudet inom planområdet bör inte överstiga riktvärdena för externt industribuller 
enligt Naturvårdsverkets publikation 1978:5 ”Riktvärden för nyetablering av 
industri”. 

Riktvärden för nyetablering av industri från Naturv årdsverket: 
Högsta ljudnivå 
dB(A),frifältsvärden 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Helgfria vardagar, klockan 07-18 18-22 22-07 Alla dagar 22-07 

Sön- och helgdagar, klockan  07-22 22-07  

Bostäder och rekreationsytor i  
bostäders grannskap 

50 45 40 55 

 

Förekommer ljud ofta med impulser och/eller hörbara tonkomponenter ska 
riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dB(A). 

Den befintliga järnvägstrafiken avger så kallat trafikbuller. När det gäller 
riktvärden så är de för externt industribuller betydligt striktare (ljud från 
verkstadsområdet) än de som gäller för trafikbuller (ljud från befintliga 
järnvägen). När det gäller trafikbuller så är det riktvärden som är betydligt högre 
och är gällande över dygnet medan externt industribuller delar upp bullret värden 
gällande dag, kväll och natt. 
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ÅF-infrastructure AB/Ljud och Vibrationer har gjort en bullerutredning som 
benämns ”Externbullerutredning av planerad Tågdepå, Hallsbergs kommun, 
daterad 2012-02-20”. De åtgärder som utredningen föreslår har inarbetats som 
planbestämmelser i detaljplanen och kommer i övrigt att bevakas vid den 
efterföljande prövningen i samband med bygglov och miljöanmälan. 

Bullerutredningen belyser externt industribuller som förväntas uppstå inom det 
nya verkstadsområdet. Med industribuller avses bullret från all verksamhet inom 
industriområdet, lokrörelser till och från samt inom området, buller från fläktar 
etc. I bullerutredningen diskuteras även förslag på lämpliga bulleråtgärder för 
närliggande bostäder. 

Verksamheten inom planområdet kommer att bestå av lokrörelser, lastbilar, 
personbilar och aktivitet i reparationsbyggnader. De rörliga källorna är 
dimensionerande för bullerutredningen då de är nära bostäder. Det mesta av 
verksamheten inom planområdet kommer att bedrivas inomhus, i slutna 
byggnader som ligger på långt avstånd från närmaste bostad vilket innebär att 
bullret utåt minskar. Planerad drifttid för verksamheten är 24 timmar om dygnet 
alla dagar i veckan. Dimensionerande period är nattetid kl 22-07. För ekvivalent 
ljudnivå är det maxtimmen mellan kl 05-06 som är dimensionerande. 

De mest väsentliga ljudkällorna inom området antas vara inbromsning och 
spår/hjul interaktion vid kurvan längs Bangatan söder om området, där ca 85 % 
av loken kommer att köra in på område. 

En komplettering, ett PM, till bullerutredningen daterad 2012-06-11 har även 
upprättats. Syftet med detta PM är att redovisa bullernivåer vid fastigheterna 
nordöst om depåområdet, i Kumla kommun, med avseende på externt 
industribuller med och utan bullerskyddsvall samt föreslå eventuella 
kompletterande bulleråtgärder. 

De fastigheter som tagits med i den kompletterande utredningen är Östanberg, 
Skogshyddan, Ådan och Granelund, alla i Kumla kommun. I PM:et jämförs även 
trafikbullret från Godsstråket genom Bergslagern med det buller som uppstår 
från depåområdet. 

Bullerskyddsåtgärder 
Utbyggnaden av verkstadsområdet kommer att ske etappvis och 
bullerskyddsåtgärder ska dimensioneras allt eftersom området byggs ut. 

I bullerutredningen daterad 2012-02-20 har bullerberäkningar, både ekvivalent 
och maximala ljudnivåer, utförts för höjden 2 meter inom planområdet: 

Enligt beräkningarna innehåller samtliga bostäder riktvärden för dagtid, högst 50 
dB(A) och kvällstid, högst 45 dB(A). När det gäller riktvärden nattetid kommer 
ett antal bostäder att få ljudnivåer som överstiger 40 dB(A) ekvivalent och 55 
dB(A) maximal ljudnivå. 

Beräkningar med en bullerskyddsvall på 2 m över mark har också utförts: 

För att innehålla riktvärden nattetid har komplettering av bullerskyddsvallarna 
gjorts. Södra bullerskyddsvallen har förlängts samt höjts till 5 m, och i norr 
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har en 4 m hög bullerskyddsvall placerats enligt bilden nedan (figur 6). Med 
bullerskyddsvallar klarar samtliga bostäder, förutom två, 40 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå nattetid. 

De två bostäderna, med adresserna Gränsgatan 2 och 2A i Hallsbergs 
kommun överskrider riktvärdet med cirka 1 dB(A), vilket inte är en 
uppfattbar skillnad. Bostäderna utsätts dessutom för maximala ljudnivåer upp 
mot 80 dB(A) respektive 85 dB(A) från stambanan. Det anses därmed inte att 
ytterligare åtgärder är rimliga.2 

 

 

 
Före detta Banverket, numera Trafikverket, gjorde år 1998 en 
trafikbullerutredning för den befintliga trafiken på järnvägen. Skillnaden i 
ekvivalent ljudnivå mellan 1998 års utredning och trafiksituationen idag är 
2dB, maximal ljudnivå påverkas inte av antalet tåg. Trafikbuller på järnvägen 
har i bullerutredningen jämförts med externt trafikbuller.   
 
Riktvärdet för befintlig miljö och nybyggnation av bana är 70 dB(A) 
respektive 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Dessa nivåer jämförs med 
riktvärden nattetid för externt industribuller, dvs 40 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utomhus, se figur 7 på nästa sida. 
 
Riktvärdet för befintlig miljö är 55 dB(A) maximal ljudnivå inomhus i 
sovrum, dvs 85 dB(A) vid fasad med en antagen schablon ljudnivå ute-inne 
på 30 dB. För nybyggnation är det 75 dB(A) med samma resonemang. För 

                                                 
2 Planförfattarens bedömning är att Miljöbalken medger detta avsteg efter en samlad bedömning 
mellan åtgärdens uppnåbara resultat och den kostnadsökning som en utökad åtgärd annars skulle 
medföra. 

Figur 6. Bilden är hämtad från bullerutredningen och visar var bullervallar (gröna linjer) kan 
anläggas för att riktvärdena ska innehållas för närliggande bostäder. 
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externt industribuller är riktvärdet nattetid 55 dB(A) utomhus, se figur 8 
nedan. Det finns inte några riktvärden för maximal ljudnivå dag eller 
kvällstid.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Bilden är hämtad från bullerutredningen och visar maximal ljudnivå för tågbuller 
jämfört med riktvärden nattetid för externt industribuller.  

Figur 7. Bilden är hämtad från bullerutredningen och visar ekvivalent ljudnivå för tågbuller 
jämfört med riktvärden nattetid för externt industribuller. 
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För att visa skillnaden i trafikbuller från stambanan och trafikbuller från 
lokpassager till och från depåområdet har en jämförelse gjorts som framgår av 
figurerna 9 och 10 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Bilden är hämtad från bullerutredningen och visar ekvivalent ljudnivå 
från trafikbuller från stambanan jämfört med trafikbuller från lokpassager på väg 
in mot depåområdet. 

Figur 10. Bilden är hämtad från bullerutredningen och visar maximal ljudnivå från 
trafikbuller från stambanan jämfört med trafikbuller från lokpassager på väg in mot 
depåområdet. 
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Bullerskyddsåtgärder för fastigheterna nordöst om planområdet 
I den kompletterande utredningen, PM  2012-06-11, har beräkningar av buller 
från depåområdet jämförts med gällande riktvärden för externt industribuller 
enligt Naturvårdsverket (se tabellen på sidan 15). Det är enbart fastigheten 
Östanberg, öster om godsstråket, som beräknas få bullernivåer som överstiger de 
gällande riktvärdena för externt industribuller som är 40 dBA ekvivalent 
ljudnivå nattetid samt 55 dBA maximal ljudnivå nattetid. Den ekvivalent 
ljudnivå nattetid beräknas för den aktuella fastigheten till 45 dBA och den 
maximal ljudnivå nattetid till 64 dBA. 

Med en 4 m hög och 260 m lång bullerskyddsvall, (se 11 figur nedan), nära 
spåret, väster om fastigheten Östanberg blir bullernivån 5 dBA lägre. Riktvärden 
enligt externt industribuller överskrids dock fortfarande.  

 

 

 

 

 

 

Den skärmande effekten av bullerskyddsvallen, med avseende på externt 
industribuller, är mellan 4 dB för ekvivalent och 6 dB för maximal ljudnivå vid 
närmaste bostad. Att placera bullerskyddsvallen närmare spåret på depåområdet, 
väster om godsstråket, ger en liknande effekt. Detta kan dock ses som onödigt då 
bullret från tågtrafiken på godsstråket är dominerande i området. 

Den skärmande effekten, med avseende på trafikbullret, för den föreslagna 
bullerskyddsvallen är 2 dBA vid fasad. 

För att förbättra ljudmiljön för fastigheten Östanberga föreslås istället för 
bullervallen, fasadåtgärder för att dämpa ljudnivån inomhus. Med 
kompletterande tillsatsruta på befintliga fönster alternativt nya fönster kan 
ljudnivån inomhus förbättras med upp till 10 dB beroende på yttervägg. Vidare 
föreslås en lokal bullerskärm för att reducera bullernivån vid bostadens uteplats. 

Den kommande utbyggnaden av godsstråket kommer att påverka 
bullersituationen för befintliga bostäder. Om gällande riktvärden enligt väsentlig 
ombyggnad, 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids kommer Trafikverket att utföra bullerskyddsåtgärder. 

De övriga fastigheterna nordöst om planområdet i Kumla kommun, Granelund, 
Skogshyddan och Ådan innehåller gällande riktvärden för externt industribuller 
utan åtgärder. 

Figur 11. Bilden är hämtad från den kompletterande bullerutredningen och visar 
dimensioner för bullerskyddsvallen och avstånd till spår (4,5m).  



Hallsbergs kommuns Dnr TPN 2011/68 
Kumla kommuns Dnr MBN 2011/1211 

 23 (42) 

Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3 i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

 

 
 
 
 
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - buller 
Planområdet utsätts redan idag för buller från trafik på stambanan som går öster 
om planområdet. 

Byggs området ut enligt detaljplanen med bland annat nya spår kommer 
järnvägstrafiken att öka, vilket påverkar bullersituationen. Av bullerutredningen 
framgår att trafikbullret från Godsstråket utgör den dimensionerande 
bullerkällan. Att bullrets maxnivå inte påverkas av antalet tågrörelser. Att 
tillkommande buller externt industribuller hålls inom gällande gränser p.g.a. nya 
bullerskyddsvallar. Nya bullerskyddsvallar får en positiv betydelse också på 
Trafikbullret från Stambanan. Men trafikbullret fortsätter att dimensionera 
störningsbilden. Det är endast en fastighet, Östanberg i Kumla kommun, som 
inte innehåller riktvärdena för buller med hjälp av en bullerskyddsvall, utan för 
den fastigheten krävs det fasadåtgärder för att dämpa ljudnivån inomhus och ett 
lokalt bullerplank för att reducera bullernivån vid bostadens uteplats. Övriga 
fastigheter nordöst om planområdet innehåller riktvärdena för buller utan några 
åtgärder.  

Utbyggnadsförslaget kommer att innebära ökad bil- och lastbilstrafik på norra 
delen av Samzeliigatan, fram till Hardemovägen och den nya cirkulationsplatsen. 
Vilket kan innebära ökat buller i detta område. Ingen ökad lastbilstrafik som ska 
till verkstadsområdet kommer att ske i centrala Hallsberg. 
 
För att minska bullerpåverkan för bostäder som ligger i närheten av planområdet 
har det lagts in ett skydd, n5 och vall 4,0 i detaljplanen, vilket innebär att en 
bullervall och skyddsplantering av gran och björk kommer att anläggas. 

Figur 12. Bilden visar den ekvivalenta ljudnivån då en 4 meter hög bullerskyddsvall 
satts upp, samt vilken påverkan bullret har på bostäder nordöst om planområdet. De 
fastigheter som tagits med i denna kompletterande bullerutredningen är, A:Östanberg, 
B:Skogshyddan, C: Ådan och D:Granelund. 



Hallsbergs kommuns Dnr TPN 2011/68 
Kumla kommuns Dnr MBN 2011/1211 

                  24 (42) 

Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3, i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

Den norra bullerskyddsvallen, som ligger i Kumla kommun kommer att få en 
total längd av 2150 meter. Den södra bullerskyddsvallen kommer att få en längd 
på 470 meter. 

Bullervallen kommer att placeras med ett minsta avstånd till spår på 4,5 m. 
Bullervallens nedre del kommer att vara ca 16 m bred. Den södra vallen 
beräknas bli 5 m hög och den norra 4 m hög. 

 
Konsekvenser av nollalternativet - buller 
Om det inte byggs något verkstadscentrum så som detaljplanen visar kommer 
området att fortsätta vara utsatt för trafikbuller från Godsstråket genom 
Bergslagen som går öster om planområdet och befintligt bostadsområde vid 
Brunnskullen i Hallsberg. 

7.2 Resursfrågan (masshantering, material etc.) 
Inom planområdet kommer det att finnas behov av att både schakta bort och att 
tillföra nya massor. 

Området kommer att byggas ut i 4 etapper, och den sammanlagda byggtiden är 
beräknad till 3-4 år3. De byggnader som ska uppföras inom området är följande: 

- Lokverkstad (2 000 m2) 

- Multifunktionshall (16 750 m2) 

- Svarv (600 m2) 

- Verkstad 1 (33 800 m2) 

- Verkstad 2 (36 400m2) 

- Förråd (10 800 m2) 

- Utbildning (1 200m2)  

 

Projektets storlek innebär att det samtidigt är rimligt att anta att det kan komma 
förskjutningar i den anmälda tidsplanen. Det är emellertid angeläget att en första 
byggnadsetapp kan påbörjas enlig plan under första kvartalet 2013. 

En första byggnadsetapp kan komma att omfatta utbyggnaden av en hjulsvarv 
(tandemsvarv) och en multifunktionshall för avisning och klottersanering m.m. 
och möjligen en mindre lokverkstad. Planområdet ansluts enbart till befintliga 
järnvägsspår inom Hallsbergs bangård. Gator byggs ut så att området ansluts till 
Samzeliigatan. 

 

                                                 
3 På sidan 14 har planförfattaren beskrivit vilka överväganden man kan göra kring tidsplanen.. 



Hallsbergs kommuns Dnr TPN 2011/68 
Kumla kommuns Dnr MBN 2011/1211 

 25 (42) 

Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3 i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

 

 

 

 

Nedan visas en mängdförteckning för utbyggnad av planområdet i sin helhet : 

Mängder Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Totalt Kommentar 

Spår (m) 13 307 4 229 12 939 19 278 49 753  

Växlar (st) 55 17 51 76 199  

Makadam 
(m3) 

23 287 7 401 22 643 33 373 87 068  

Matjord 
(m3) 

25 275 9 977 104 121 19 530 158902 Matjord från 
spår, 
byggnader,väg
ar och 
hårdgjorda ytor 

Fyll (m3) 86 206 45 218 100327 39 816 271567 Fyll under 
spår,byggnader
,vägar, 
hårdgjorda 
ytor. 

Hårdgjord 
yta till 
byggnader 

2 125 1000 7 600  10 725 Etapp 3 byggs 
den allmänna 
parkeringen 

Figur 13. Bilden visar hur det planerade området etappvis ska byggas ut. 
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(m2) 

Vägar       

Internvägar 
inom 
området 
(m) 

2 782 123 524  3429  

Allmänna 
vägar (m) 

1 548    1 548  

 
Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - resursfrågan 
När massor måste transpoteras in till området innebär det, under byggnadsskedet, 
en ökad trafik till och från området, vilket medför ökat buller och miljöutsläpp. 
Transporter till området med lastbil och bil kommen enbart att ske från rondellen 
i korsningen Samzeliigatan/Hardemovägen och därifrån via en ny gata in i 
området. För att minska buller och miljöutsläpp föreslår vi att exploatören så 
långt det är möjligt transporterar in erforderliga fyllnadsmassor på järnväg. 
 
Inom närområdet finns bergstäkter som producerar makadam. 
 
Utbyggnad av bullervallar mm innebär att inga materialtransporter behöver ske 
ut från området. 
 
Konsekvenser av nollalternativet - resursfrågan 
Sker det inte någon utbyggnad av området kommer inte någon masshantering att 
ske. 

7.3 Geoteknik 
VAP har på uppdrag av Hallsbergs kommun gjort en översiktlig geoteknisk 
undersökning för det aktuella planområdet i Hallsbergs kommun, benämnd; 
Hallsberg Rala 1:19 och 13:2 m.fl. Rala industriområde, etapp 3, översiktlig 
geoteknisk undersökning, uppdragsnummer 10 459, daterad 2011-06-17.  

Uppkommer behov kommer en kompletterande geoteknisk undersökning att 
genomföras på den delen av planområdet som ligger i Kumla kommun. 

Från utredningen har följande hämtats: 
 

GRUNDLÄGGNINGSTEKNISKA REKOMMENDATIONER 
Med hänsyn till lerans svagt utbildade torrskorpa bör terrass för gator och 
övriga hårdgjorda ytor läggas i lerans överkant. Med hänsyn till lerans 
överkonsolidering kan gator och hårdgjorda ytor läggas 0,5 – 1,0 m över 
markytan utan sättningsproblem som följd.  

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. 
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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. 

Konsekvenser av utbyggnadsförslaget –geoteknik 
Ny bebyggelse förutsätter att grundläggning sker på pålar. Befintlig bebyggelse 
ligger på stort avstånd från de tänkta byggnadslägena så pålningsarbetena 
beräknas inte påverka befintliga bostäder. 

Grundvattennivån påverkas ej då ingen markavvattning erfordras utöver den som 
förutsatts i markavvattningsföretaget. 

Konsekvenser av nollalternativet– geoteknik 
Byggs inte området ut som detaljplanen visar kommer det inte finnas något 
behov av att påla marken eller höja den. 

7.4 Arkeologi 
I Kumla kommun finns fornlämningar runt omkring Rösavi radby. Det finns inte 
några fornlämningar inom planområdet i Hallsbergs kommun. 

Enligt Länsstyrelsen i Örebro län måste det genomföras en arkeologisk utredning 
inom ett begränsat område öster om Rösavi radby i Kumla kommun. 

Syftet med utredningen är att bidra till den allmänna kunskapsuppbyggnaden 
inom arkeologin i Örebro län och att klargöra om det inom det aktuella 
utredningsområdet förekommer fasta fornlämningar. Utredningen kommer att 
omfatta utredningsgrävning för att fastställa om fornlämning finns i området. 

Den aktuella utredningen berör ett område av ca 17 hektar, varav ca 7 hektar är 
avsedda att utredas intensivt medan resterande delar undersöks extensivt. Det är 
två delområden som kommer att prioriteras, dels höjden öster om Rösavi radby, 
dels en liten höjd lite längre söderut, som är av högre intresse och dessa kommer 
att undersökas först (se figur 14 på nästa sida). 

Utredningen behöver inte ske innan detaljplanen vunnit laga kraft men innan 
anläggningsarbeten för påbörjas. Eftersom planområdet kommer att byggas ut 
etappvis, och delen i Kumla kommun kommer att bli den sista byggnadsetappen, 
kan det att dröja innan utredningen genomförs. En undersökningsplan har 
upprättats och kostnaden har beräknats till ca 130 000 kr beräknat enligt 2012 års 
taxa.  
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Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - arkeologi 
Området med känd fornlämning kommer inte att beröras om området byggs ut 
enligt detaljplanen. Den tänkta plangränsen kommer att gå öster om området 
med fornlämningar.  
 
Konsekvenser av nollalternativet- arkeologi 
Om området inte byggs ut enligt detaljplanen kommer området med 
fornlämningar att förbli oförändrat. 

7.5 Kulturmiljö 
Väster om planområdet, i Kumla kommun finns ett riksintresse för 
kulturmiljövård, enligt Miljöbalken 3 kap. 6§. Rösavi radby med omgivande 
öppen mark och utflyttade gårdar utgör riksintresset. Själva radbyn ligger utanför 
planområdet men delar av riksintresset ligger inom området.  

 

Figur 14. Den blå heldragna linjen i kartan visar 
utredningsområdet, de blå rastrerade områdena är 
prioriterade ytor.  
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Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - kulturmiljö 
Utbyggnadsförslaget kommer delvis att beröra den östra delen av riksintresset. 
Själva radbyn kommer inte att beröras vid en utbyggnad, det är endast 
riksintressets områdesgräns och den öppna marken som berörs.  
Vi bedömer att påverkan på riksintresset är av mindre omfattning och bör kunna 
accepteras. 
 
Konsekvenser av nollalternativet - kulturmiljö 
Om området inte byggs ut så som detaljplanen visar kommer riksintresset att 
ligga kvar i samma läge och förbli i samma skick som idag. 
 

7.6 Dagvatten 
Dagvattenfrågan är en väsentlig fråga att lösa inom planområdet. 

VAP har utfört en dagvattenutredning för området när det är fullt utbyggt, 
benämnt; ”Hallsbergs kommun Översiktlig dagvattenutredning Industriområdet 
Rala 3, fullt utbyggt”, daterad 2012-06-01. Det förslag till åtgärder som 
utredningen presenterat återfinns som planbestämmelser under rubriken Mark 
och Vegetation. 

VAP har även utfört en dagvattenutredning för utbyggnad av etapp1 benämnd; 
”Hallsbergs kommun, översiktlig dagvattenutredning, Rala 3 etapp 1”, daterad 
2012-06-01. 

Figur 15. Bilden visar riksintresse för kulturmiljövård, Rösavi radby, och 
fornlämningar i Kumla kommun. 
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Höjdsättning av gator, järnväg och verkstadsbyggnader måste ske med referens 
till befintlig järnväg, Godsstråkets huvudspår.  Den nya rälsen inom planområdet 
ska användas till uppställning av rullande material och får därför inte tillåtas att 
luta. Den sålunda givna höjden har utretts också med hänsyn till de risker som 
kan uppkomma vid onormala vattenflöden. Utredningen har visat att den 
föreslagna höjdsättningen innebär att det vid onormala vattenflöden inte kan 
orsakas skador på bebyggelse och viktiga anläggningar. I utredningen beskrivs 
också behovet av fördröjning och rening av dagvatten, utrymmesbehov för 
dagvattenanläggningar samt ansvarsförhållanden för dagvattenanläggningar. 

Avvattningen inom planområdet sker idag till dike norr (Järsjögraven) och diket 
söder om området (Stocksättersbäcken), vilka också avvattnar en större areal, ca 
1080 ha, väster om planområdet. För dessa två diken finns bro och kulvert vid 
passage av järnvägen.  

Diken inom planområdet ingår i Ralakärrens Vattenavledningsföretag 1996 som 
anläggningar för avbördning av vatten och är en del av det så kallade ”Västra 
området”. Även Rala-Kumla Bandel 1:1 diknings- och kloakledningsföretag år 
1966, i planområdets norra del, avvattnas till Järsjögraven och ingår i den totala 
avvattningen för Ralakärren. 

Dagvattenavrinningen från området ska bibehållas som från befintlig markyta, 
trots att vissa hårdgjorda ytor skapas. Utjämningsmagasin ska utföras som kan 
magasinera skillnaden i denna avrinning. Beräkningsmodellen redovisas på 
detaljplanens laga karta. 

Av utredningen framgår att inom planområdet alstrat vatten som ska avbördas på 
önskvärt sätt samtidigt som marken fortsatt kan ta emot onormala vattenflöden i 
de arealer som inte hårdgjorts. 

Utredningen finns i sin helhet att ta del av på respektive kommuns hemsida samt 
som pappersexemplar i respektive kommunhus. 

Utredningens förslag avseende beräkningsmodeller och förslag på åtgärder 
redovisas i detaljplanen som planbestämmelse och som upplysning. 

Utredningens resultat i avseende på höjdsättning mm redovisas i den till 
detaljplanen hörande Planbeskrivningen. 
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Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - dagvatten 
För att inte förändra avbördningens storlek, trots att det skapas hårdgjorda ytor 
med snabb avrinning, ska målsättningen för dagvattenhantering vid expansion av 
tätorten vara ”den vattenmängd som avleds från ett exploaterat område ska 
motsvara avrinningen som den var i obebyggt skick”. Genom utbyggnad av en 
serie dammar fördröjs vattnet från takytor m.m. innan det tillåts nå Järsjögraven 
och Stocksättersbäcken. 

För att möjliggöra exploatering inom planområdet kommer del av Järsjögraven 
att flyttas till nytt läge (se figur 16 ovan). Befintlig dikessträckning som tas bort 
är 870 meter, vilket ersätts med ca 1 170 meter dike varav 200 meter kulverteras. 
Eftersom dikessträckningen genom omläggning förlängs ca 300 m kompenserad 
dikets sämre längslutningen med större dikesarea. Bottenbredden ökar till 0,9 m, 
för att bibehålla oförändrad flödeskapacitet vid samma vattenstånd. 
Kulverteringens våta area sätts lika som för diket. 

Stocksättersbäckens kulvertering förlängs 185 meter med sektion lika den 
befintliga kulverteringen. 

En överslagsmässig beräkning för när planområdet är fullt utbyggt ger en 
undanträngd vattenvolym av ca 81 000 m3 Översvämningen år 1960 täckte enligt 
uppgift4 ca 120 ha på västra sidan om järnvägen och ca 60 ha på den östra, 
                                                 
4 Först nu i anslutning till detta planarbete har det satts upp peglar (genom kommunens försorg) 
så att vattnets nivåer kan observeras och dokumenteras. Tidigare vattennivåer är ej inmätta. 

Figur 16. Bilden är ett utdrag ur dagvattenutredningen och visar nytt läge för 
Järsjögraven. 
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sammantaget ca 180 ha. Om planområdet vid denna tidpunkt hade varit fullt 
utbyggt hade uppdämningsnivån överslagsmässigt varit ca 4-5 cm högre än om 
anläggningen inte utförts, vilket får betraktas som av mindre betydelse vad anser 
markanvändningen.  

Samma beräkningar för utbyggnad av etapp 1 resulterar i en undanträngd 
vattenvolym av ca 20 000 m3. Om området år 1960, som ovan, varit exploaterat 
som byggnadsetapp 1 hade uppdämningsnivån varit ca 1 cm högre än om 
anläggningarna inte utförts, vilket får betraktas som av ringa betydelse vad anser 
markanvändningen.  

Att diket flyttas till ett nytt läge ska inte ha någon negativ påverkan på flora och 
fauna. 

Utformning av utjämningsmagasinen anpassas i första hand till disponibla ytor 
vid exploateringen. Mellan spåren kommer stora ytor att finnas tillgängliga för 
magasinen. (Figur 14, på sidan 28 i planbeskrivningen är hämtad från Maschen i 
Tyskland och visar hur ytorna mellan spåren kan utnyttjas). På dessa ytor skapas 
grunda bassänger antingen genom en mindre schakt och/eller byggande av vallar. 
Normalt är magasinen torra och bevuxna med gräs eller buskar, men vid större 
regntillfällen översvämmas de genom kontrollerad uppdämning och med ett 
reglerat utflöde mot något av de två befintliga dikena. Före utloppen från 
utjämningsmagasin för byggnader/hårdgjorda ytor utför en djupdel för 
sedimentfångst innan vattnet avbördas till de gemensamma magasinen. 

Att ytorna mellan spåren kan utnyttjas som utjämningsmagasin innebär att 
annars outnyttjade markområden kommer till användning. Hade inte dessa 
områden kunnat utnyttjas skulle ytterligare mark behöva tas i anspråk för detta 
ändamål. 

Konsekvenser av nollalternativet - dagvatten 
Avvattning av området kommer att vara oförändrad och de befintliga dikena 
kommer att ligga kvar på befintlig plats om området inte byggs ut enligt detalj-
planen. Inga fördröjningsdammar byggs och behovet av markavvattning kvarstår.  
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7.7 Diken – biotopskydd 
De diken som ligger inom och i anslutning till planområdet omfattas av 
biotopskydd enligt Miljöbalkens 7 kapitel. Dessa diken har undersökts genom 
okulär kontroll av miljöchef Leif Welander på Hallsbergs kommun i december 
2011.  

Följande framkom under den okulära besiktningen: 

* Raka kanaliserade diken, mellan ca 1-4 m breda. 

* Nederbördsberoende flöde men normalt troligen ganska litet. 

* Släntlutning > 45 gr 

* Kantvegetation - gräs och vass med enstaka mindre träd eller trädgrupper.  

* Av utseendet på dikeskanterna att döma så är dikena väl underhållna. Kanterna 
såg överallt ut att vara intakta. Inga sättningar/ras kunde ses. Vegetationen var 

Figur 17. Bilden visar markavvattning inom planområdet. 
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också sparsam med undantag från smärre träd vilket också visar på 
återkommande underhåll. 

* Flyt- och bottenvegetation. Finns sparsamt, bl.a. andmat, säv och kaveldun  

* Överlag grumligt vatten med mycket dåligt siktdjup. Grumligheten beroende 
på jordart (lera) samt nederbörd. 

* Fauna. För sent på året för iakttagelser av insekter mm.  

 Samlad bedömning av dikena: 
- Dikena bedöms inte innehålla några särskilda värden i sig. 

- Insektsfaunan är säkerligen vad man kan förvänta sig i sådana diken/vattendrag. 

- Fisk förekommer sannolikt (gädda, vitfisk). 

- Fåglar (gräsänder, häger) finns till och från som födosöker i dikesvattnen. 

- Häckande vanligt förekommande fåglar (sävsparv, säv- och rörsångare m.fl.) 
antas finnas i eller i anslutning till dikesvegetationen. 

Konsekvenser av utbyggnadsförslaget – diken och biotopskydd 
Vid utbyggnad av området kommer del av Järsjögraven att flyttas till nytt läge, 
se kartan sidan 31. Befintlig dikessträckning som slopas är 870 meter, vilket 
ersätts med ca 1 170 meter dike varav 200 meter kulverteras. Då 
dikessträckningen genom omläggning förlängs ca 300 m kompenseras dikets 
sämre längslutning med större dikesarea. Inom planområdet eftersträvas 
trädplanteringar på dikenas södra kant för att skugga vattendragen så det inte 
växer något i dessa. Mer vegetation ökar diversiteten i flora och fauna. Då 
dikena inte bedöms ha några särskilda värden bedöms konsekvenserna som små. 
Utjämningsmagasin kommer också att utföras inom planområdet vilket kan bidra 
till att kompensera de negativa konsekvenserna. 

Vid utbyggnad av planområdet kommer även Stocksättersbäckens befintliga 
kulvertering under banvallen, med en längd av 63 meter, att förlängas med ca 
185 meter västerut. Som kompensationsåtgärd redovisas bland annat nya 
dammar inom planområdet och ny trädplantering på dikenas södra kant för att 
skugga vattendragen så det inte växer något i dessa. Vi hänvisar även till de 
dammar uppströms vattendraget som Tegeldammen och dammen vid Hässleberg 
samt den utökade vattenarean nedströms banvallen där Stocksättersbäcken går 
ihop med Ralaån.  

Konsekvenser av nollalternativet– diken och biotopskydd 
Dikena kommer att vara kvar i befintliga lägen och i befintligt skick om inte 
området byggs ut enligt detaljplanen. 

7.8 Hälsa och säkerhet 
I anslutning till planområdet finns det ett förorenat område, Rälsverkstaden i 
Kumla kommun, som enligt Länsstyrelsen är av stor risk för människors hälsa 
och för miljön. I övrigt finns det inte några förorenade områden inom 
planområdet. I angränsning till området finns det även ett annat område med 
föroreningar, före detta LT:s järn- och metall. Det ska noteras att inget av de 
nämnda områdena ska utnyttjas för bostäder.  
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Nya verkstadsbyggnader tillåts inte närmare än 60 m från godsstråkets 
järnvägsspår. Godsstråket har redovisats i detaljplanen som T1 område.  

Konsekvenser av utbyggnadsförslaget – hälsa och säkerhet 
I de nya verkstadslokaler som ska byggas inom området kommer bl.a. kemikalier 
och andra miljöfarliga ämnen att användas. För att förhindra att dessa kemikalier 
kommer ut i och skadar naturen så kommer rening av dagvatten att ske inom 
fastighetsmark genom sedimentering av partikulärt bundna föroreningar samt 
oljeavskiljning från ytor som kan generera oljehalter överstigande 5 mg olja/l.  
 
Konsekvenser av nollalternativet– hälsa och säkerhet 
Byggs inte området ut som detaljplanen visar kommer de förorenade områdena 
att kvarstå. Inga nya förorenade områden kommer att tillföras till området.  

7.9 Onormala vattenflöden  
Delar av planområdet var översvämmat vid ett historiskt regntillfälle år 1960, 
översvämningen täckte då en yta av ca 180 ha.  

Om området vid denna tidpunkt varit exploaterat så som detaljplaneförslaget 
visar hade uppdämningsnivån varit ca 4-5 cm högre än om anläggningarna inte 
utförts. Denna nivåhöjning bör ha marginell betydelse. Se även 7.6 dagvatten. 

Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - onormala vattenflöden 
Inom planområdet kommer banvallar och verkstäder att förläggas på ungefär 
samma höjdnivå som den befintliga banvallen öster om planområdet, vilket 
innebär att marken måste höjas med ca en meter på dessa ställen. Vägar och 
parkeringsplatser läggs på en lägre nivå än banvallarna, även här kommer 
marken att höjas. Effekten av detta blir att dessa ytor även fortsättningsvis 
kommer att bidra till utjämningsvolymen. Marken mellan banvallar och utanför 
verkstadsbyggnadernas omedelbara närhet kommer att ligga kvar på nuvarande 
höjd. Huvuddelen av planområdet kommer således efter utbyggnad att 
fortfarande vara översvämningsbart, då det finns många genomsilningsytor 
mellan spåren. 

Förslag på höjdsättning inom planområdet 
Höjden på gator och ytor i anslutning till verkstadsbyggnader mm ska inte i 
något läge understiga +47,0.  Områden mellan gator och järnvägssspår som 
utnyttjas för kontrollerad uppdämning av dagvatten och områden som inte berörs 
av exploateringen kvarstår på befintlig nivå. Höjden på ”färdigt golv” ska inte i 
något läge understiga + 47,5. Detta innebär att exploaterad markyta i de lägsta 
delarna av området höjs mellan ca 0,70 m (blivande gatunivå) till 1,0 m (banvall 
och golvnivå).  

Om oljeavskiljare ska byggas ska deras tekniska utförande och placering 
nivåmässigt ske så att funktionen hos dessa inte påverkas av översvämnings-
tillfällena. Nedan visas en principskiss av höjdsättning av mark och byggnader. 
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Konsekvenser av nollalternativet - onormala vattenflöden 
Byggs inte området ut som planförslaget visar kommer översvämningsrisken att 
kvarstå. 

7.10 Ljusstörningar 
I dag finns det belysningsstolpar vid Rälsverkstaden i Kumla kommun. I 
samband med att verkstadsområdet byggs ut kommer området att behöva belysas 
och belysningsstolpar kommer att monteras.  

Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - ljusstörning 
Ljusstolpar kommer att monteras inom området, vilket gör att området lyses upp. 
För att minska ljusstörningar för närboende kan dessa lampor riktas ner i backen. 
Vid sidan om bullervallen föreslås en trädplantering med björk och gran som 
både kommer att minska ljus- och bullerstörningar för närliggande bebyggelse. 
Denna bullerskyddsplantering kommer att få en total längd av 2150 meter. 
Vallen beräknas bli 4 m hög. 
 
 

 
 
 
 
Konsekvenser av nollalternativet - ljusstörning 
Byggs inte området ut enligt detaljplanen kommer det inte att bli någon ökad 
belysning inom området. Den belysning som finns vid Rälsverkstaden i Kumla 
kommun kommer att vara kvar som förut. Denna avskiljs med befintlig 
granplantering så som idag. 

Figur 19. Bilden visar en granplantering som fungerar som buller/ljusskydd för fastighetsägare väster 
om Rälsverkstaden i Kumla kommun. 

Figur 18. Bilden är en principskiss för höjdsättning av mark och byggnader inom planområdet. 
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7.11 Landskapsbild 
I dagsläget består området av jordbruksmark med stora vyer åt alla vädersträck. 

Konsekvenser av utbyggnadsförslaget - Landskapsbild 
Landskapsbilden kommer att förändras väsentligt, då ett område för 
jordbruksmark görs om till verkstadsområde med nya järnvägsspår, vägar, 
verkstadsbyggnader och utbildningslokal, vilket gör att de öppna vyerna kommer 
att försvinna. Som skydd och skyl för närboende kommer en skyddsplantering 
med björk och gran jämte en bullervall att uppföras. Skyddsplanteringen avses få 
karaktären av ett skogsbryn för att smälta in i landskapsbilden.  

Åtgärderna innebär sammantaget att landskapsrummet delas upp i mindre 
avgränsade rum av de bullervallar och trädplanteringar som föreslås.  

Konsekvenser av nollalternativet - Landskapsbild 
Om ingen utbyggnad sker inom planområdet kommer landskapsbilden att förbli 
oförändrad, det vill säga ett område med jordbruksmark och öppna vyer. Vilket 
också innebär att godsstråket, rälsverkstaden och på ett större avstånd, befintliga 
industriområden i Hallsberg, inramar landskapsbilden som idag.  
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8. Kvarvarande negativa konsekvenser 

Nedan beskrivs de kvarvarande negativa konsekvenserna som orsakas av 
detaljplanens genomförande. 

- Ökad trafik på norra delen av Samzeliigatan, fram till Hardemovägen och den 
nya cirkulationsplatsen.  
    Emellertid: Ingen ökad lastbilstrafik i centrala Hallsberg. 

- Ökad andel hårdgjorda ytor.  
    Emellertid: Behovet av avvattning mellan spår och gator är mindre än det 
som gällde för jordbruksmarken vilken täckdikats för att snabbt avleda vatten till 
de större dikena. Dagvattnet fördröjs i en serie av nya dammar. 

- Översvämningsrisken kvarstår. Översvämningsrisken har noga utretts och 
befunnits kvarstå i stort lika som den som varit.  
    Emellertid: Det har påvisats att fullt utbyggt skulle 1960 år vattennivå öka 
med 4-5 cm om området i sin helhet hade varit utbyggt vid detta tillfälle. Den 
första utbyggnadsetappen som föreslås under 2013 skulle ha medfört en förhöjd 
vattennivå på ca 1 cm. Planförfattarens ställningstagande är,  till dessa 
påvisade effekter i avseende på förhöjda vattennivåer, att de inte har någon 
avgörande betydelse för varken allmänna eller enskilda intressen. Höjdsättning 
på järnvägsspår, gator och byggnaderså som redovisas i detaljplanen  medför 
ingen risk  för skador på dessa. 

- Ökad trafik på järnvägen, öster om planområdet. 
    Emellertid: Service och underhåll av lok och motorvagnståg sker 
”någonstans” dvs. på en mängd skilda platser i Sverige och även i Örebro. Väl 
utbyggt kan dessa lok-rörelser minska varför det är outrett vilken nettoeffekt ett 
nytt Nationellt Järnvägscentrum har för trafiken på Godsstråket och V. 
Stambanan. 

- Området kommer att fortsätta vara bullerstört. 
    Emellertid: Det dominerande bullret är trafikbullret som är följden av 
trafiken på Godsstråket. Då åtgärder görs för det Externa bullret kommer dessa 
åtgärder att i viss grad också få en positiv verkan för de som är utsatta för 
trafikbuller. 

- Produktiv jordbruksmark tas i anspråk.  
    Emellertid: Åtgärden har varit förutsägbar och alternativ lokalisering har 
inte funnits i de utredningar och beslut som förevarit sedan 1970-talets beslut 
över kommunens ”jordbruksmarksprogram” och senare översiktsplaner från 
1994, aktualitetsförklarad 1997 och nu senast den översiktsplan som antogs 
2010. 
(Dessa uppgifter avser Hallsbergs kommun där verkstäderna förläggs enligt 
detaljplanen.)  
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9. Uppföljning 

För de faktorer som ligger till grund för bedömningen att planen kan komma att 
medföra betydande miljöpåverkan skall uppföljning ske enligt Miljöbalken. 
Syftet är att visa på skillnader mellan bedömda och verkliga miljöeffekter samt 
eventuella behov av ytterligare åtgärder. Lämplig uppföljningsmetod föreslås 
identifieras efter, och i vissa fall under tiden, etableringen av verksamheterna har 
genomförts. Hallsbergs- och Kumla kommuner kommer att följa upp 
miljökonsekvenserna för området.  
 
I uppföljningen bör följande kontrolleras:  

Buller  
Kontrollera så att bullerskyddsvallarna kommer till stånd samt mäta buller i de 
områden som ligger nära bostäder. 

Resursfrågan (masshantering, material etc.) 
Kontrollera att massahantering sker på ett hållbart sätt. 

Geoteknik 
Kontrollera så att grundläggningen blir den rätta med den geotekniska 
utredningen som vägledning. 

Arkeologi 
Kontrollera så att området med arkeologiskt intresse inte påverkas i större 
omfattning än vad som krävs. 

Kulturmiljö 
Kontrollera så att området av riksintresse för kulturmiljö inte påverkas i större 
omfattning än vad som krävs. 

Dagvatten 
Kontrollera att fördröjningen av vattenflöden från hårdgjorda ytor fungerar som 
det ska. 

Diken – biotopskydd 
Kontrollera om flora och fauna i och i anslutning till dikena ökar. 

Hälsa och säkerhet 
Genomföra kontinuerliga kontroller av miljöfarliga anläggningar, oljeavskiljare 
etc. 

Onormala vattenflöden 
Kontrollera så att fördröjningsdammarna fungerar som de ska. Återkommande 
mätning av vattennivåer i Järsjögraven och Stocksättersbäcken med hjälp av 
nyuppsatta peglar. 

Ljusstörningar 
Kontrollera så att ljusskydd i form av vall och vegetation kommer till stånd. 
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Landskapsbild 
Kontrollera att den föreslagna skyddsplanteringen utformas som ett skogsbryn 
anpassat till landskapstypen. 
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10. Planförfattare  

Tjänstemän som närmast har deltagit i arbetet med att upprätta miljöbedömning 
och miljökonsekvensbeskrivningen är följande; 
 
Leif Welander Förvaltningschef, Miljö- bygg och 

myndighetsförvaltningen, Hallsbergs kommun 
Beatrice Arvidson Planeringsarkitekt, Hallsbergs kommun 
Mona Braathen Fysisk planerare, Hallsbergs kommun 
Hans Lindberg Stadsarkitekt, Hallsbergs kommun 
Klara Ågren  Fysisk planerare, Kumla kommun 
Kurt Larsson  Arkitekt, Kumla kommun 
 
Konsultföretag som har haft uppdrag: 
VAP 
ÅF 
Metria 
Naisvefa 
 

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN, Hallsbergs kommun 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN, Kumla kommun 
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11. Källförteckning 

Hallsbergs kommuns översiktsplan jämte fördjupning av översiktsplanen för 
Hallsbergs tätort,  laga kraftvunnen 2011-05-16. 

Kumla kommun 2025 översiktsplan för Kumla kommun, laga kraftvunnen 2011-
02-14. 

Hallsbergs kommun Översiktlig dagvattenutredning Industriområdet Rala 3, 
fullt utbyggt, daterad 2012-06-01, VAP. 

Översiktlig dagvattenutredning, Rala 3 etapp 1, daterad 2012-06-01, VAP 

Hallsberg Rala 1:19 och 13:2 m.fl. Rala industriområde etapp 3 Översiktlig 
geoteknisk undersökning, daterad 2011-06-17, VAP. 

Externbullerutredning av planerad Tågdepå, Hallsbergs kommun, daterad 2012-
02-13, ÅF-Infrastructure AB/Ljud och vibrationer Stockholm. 

PM Bullerutredning, daterad 2012-06-11, ÅF-Infrastructure AB/Ljud och 
vibrationer Stockholm. 

Naturvårdsverkets publikation 1978:5 Riktvärden för nyetablering av industri. 

VR –modell5 över planområdet med angränsande miljöer.  Till stöd för 
planarbetet och för att underlätta förståelsen har Hallsbergs kommun upprättat en 
VR-modell över planområdet jämte angränsande områden.  

 

                                                 
5 Begreppet VR-modell står för ”Virtual Reality” och innebär att en tredimensionell digital 
modell har upprättats över området. I modellen redovisas föreslagna förändringar och nya 
byggnader. Fördelen med denna metod är att mer svårtillgängliga kartor kan kompletteras med 
bilder eller filmer som från valfri position kan visa hur området utformats. Detta underlättar 
också för den som berörs av planen att kunna få en bild av hur området kommer att gestaltas just 
från den position som den berörda sakägaren finner viktig att utvärdera. 
Hans Lindberg, stadsarkitekt. 


