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Planbeskrivning 

Inledning 

”En detaljplan” men samtidigt två detaljplaner 
Denna detaljplan handläggs gemensamt av Hallsbergs- och Kumla kommuner. 
Kartor och handlingar beskriver ”en detaljplan”, där en del ligger i Kumla 
kommun och en annan del i Hallsbergs kommun. Detta framgår av bilderna 
nedan. Därmed har det gjorts tydligt att kartor och handlingar formellt beskriver 
två detaljplaner. Vi utvecklar frågan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bilden visar hela planområdet, både i Hallsbergs- och 
Kumla kommuner. 

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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Juridiska överväganden 
Två detaljplaner 

”Detaljplanen” är formellt två detaljplaner som berör två kommuner 

- En del som ligger i Kumla kommun 

- En del som ligger i Hallsbergs kommun 

”Detaljplanen” kommer således att skickas ut och samråd ske både med de 
sakägare som bor i Hallsbergs kommun och de sakägare som bor i Kumla 
kommun. Sakägare är alla de som äger fastighet som ligger inom eller 
gränsar till planområdet. Detta framgår av fastighetsförteckningen som 
bifogas planhandlingarna. 

Detaljplanernas detaljeringsgrad 

Kumla och Hallsbergs kommun har eftersträvat att redan i detaljplanen reglera 
och beskriva de förhållanden som kan anses vara kända i detta skede av 
planerings- och exploateringsprocessen. Dels de förhållanden som kan härledas 
till ett fullt utbyggt Verkstadscentrum men även de som blir följden av en första 
byggnadsetapp med enbart två verkstadsbyggnader samt en begränsad utbyggnad 

Figur 2. Bilden visar utbredningen av den 
detaljplan som ligger i Hallsbergs kommun. 

Figur3. Bilden visar utbredningen av den 
detaljplan som ligger i Kumla kommun. 

 

Kumla kommun 

Detaljplan för Rala 
industriområde  
etapp 3.  
Fastigheterna Rösavi 
2:15 och Kumla 
Bandel 2:3 m.fl. i 
Kumla,  
Kumla kommun. 

 

Detaljplan för Rala 
industriområde 
etapp 3. 
Fastigheterna Rala 
1:19 och 13:2 m.fl. i 
Hallsberg, 
Hallsbergs kommun. 
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av järnvägsspår och gator. I denna första byggnadsetapp kommer verkstäderna 
enbart att nås från Hallsbergs bangårdsområde. Framtida utdragsspår förbi 
Rösavi med anslutningsväxlar mellan Rälsverkstaden, och Rv 51 byggs först i ett 
senare skede när behov föreligger, erforderliga markförvärv är genomförda och 
kompletterande arkeologisk utredning har utförts. Exploateringens första 
byggnadsetapp bedöms enbart beröra detaljplanen i Hallsbergs kommun.  

Boverket beskriver hur plan- och bygglagen behandlar frågan om detaljplanens 
detaljeringsgrad: 

 ”Man kan göra en mängd olika preciseringar i en detaljplan men det är 
viktigt att komma ihåg att detaljplanen inte får vara mer detaljerad än 
som behövs med hänsyn till planens syfte.  

Bestämmelsernas omfattning avgörs med hänsyn både till de åtgärder 
som detaljplanen ska reglera inom planområdet och till förhållandena i 
planområdets omgivning. De bestämmelser som används i planen 
måste alltid ha sin grund i att göra planområdet lämpligt för den form 
av bebyggelse som planen reglerar. Bestämmelserna ska ha stöd i 
lagstiftningen. Plan- och bygglag (2010:900) 4:32  

Observera att många krav som gäller placering, utformning och 
utförande samt skydd av befintlig miljö m.m. kan ställas vid 
lovprövningen även om planbestämmelse saknas. Plan- och bygglag 
(2010:900) 9:30 Men en planbestämmelse kan underlätta 
bygglovsgivningen eftersom förutsättningarna då är kända när man gör 
en ansökan om lov.” 

Samråds- och beslutsprocessen 

Samråds- och beslutsprocesserna har samordnats mellan de båda kommunerna, 
varför sakägare och allmänheten samtidigt har fått ta del av handlingarna och 
inbjudits till samrådsmöte samt fått meddelande om när kommunerna kungjort 
sina förslag till detaljplaner1 och låtit dem granska dessa under minst tre veckor2. 

Handlingar 
Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta, framställd i samarbete mellan  
Hallsbergs kommuns teknik- och planförvaltning och Kumla kommuns miljö- och 
byggnadsförvaltning, Metria i Hallsberg och Kumla kommuns kart- och mätavdelning. 
Kartan är ajourförd och kompletterad år 2012. 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 2010-09-29 (Hallsbergs kommun) 
• Fastighetsförteckning med karta 
• Plankarta med bestämmelser 

                                                 
1 Förslaget benämns i detta skede Granskningshandling. 

2 Denna tid benämns Granskningstid. 
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• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
• Utredningar. Följande utredningar har upprättats, bullerutredning med ett 

kompletterande PM, dagvattenutredningar och geoteknisk undersökning  
 

Läsanvisningar 
Planbeskrivningen är ett dokument där planeringsförutsättningarna för både 
Kumla och Hallsbergs kommuner behandlas. Under respektive rubrik i 
dokumentet behandlas situationen i de båda kommunerna. Läsaren kan själv 
avgöra vilka stycken som är relevant för respektive kommun eller enskild fråga. 

Dokumentet inleds med en beskrivning av detaljplanens bakgrund, dess syfte 
och huvuddrag. Sedan följer plandata med läges-, areal- och 
markägoförhållanden. I nästa kapitel behandlas tidigare ställningstaganden som 
översikts- och detaljplaner. Sedan följer kapitlet förutsättningar och 
förändringar, ett omfattande kapitel där alla planens förutsättningar behandlas. 
Kapitlet teknisk försörjning behandlar bl.a. VA-ledningar och övriga ledningar. 

Till detaljplanen hör även en genomförandebeskrivning där bland annat tidsplan, 
genomförandetid och fastighetskonsekvenser behandlas. 

Bakgrund 
Hallsbergs kommuns kansliavdelning fick 2010-09-07 Strat § 19 i uppdrag av 
dåvarande Strategiutskottet att utarbeta ett förslag till detaljplan för att kunna 
etablera ett järnvägsanknutet industri- och verkstadsområde på fastigheterna Rala 
1:19 och Rala 13:2 m.fl i Hallsbergs kommun. Området ska kunna inrymma ett 
depåområde med verkstäder för lok- och vagnsunderhåll samt tillhörande 
komplementbyggnader. Planverksamheten ingår idag i Teknik- och 
planförvaltningen. 

Vid tidigare studier benämnda ”Masterplan för Hallsbergs bangårdsområde” 
som var ett samverkansprojekt mellan Jernhusen, Green Cargo och dåvarande 
Banverket, konstaterades att bangårdsområdet genom Hallsberg inte kunde 
tillgodose det markbehov för utvecklingsbara verkstäder som blir följden av att 
lok- och vagnar koncentreras till Hallsberg sedan rangerbangården byggts ut och 
HallsbergsTerminalen tillkommit.  

Bangårdsområdet genom Hallsberg erfordras i sin helhet för framtida utveckling 
av nya järnvägsspår och de funktioner som har direkt samband med rangeringen 
och HallsbergsTerminalen.  

De industriområden som nu planläggs i anslutning till HallsbergsTerminalen erfordras i 
sin helhet för fortsatt utveckling av Logistikcentrum Hallsberg. 

Efter att samråd skett över ett planprogram, har Train Alliance, företaget som ska bygga 
verkstadsområdet, nu kommit fram till hur de vill utforma området. De spår och 
byggnader som ska byggas i en första byggnadsetapp ryms inom det markområde i 
Hallsbergs kommun som Train Alliance har förvärvat. Men för att få ett rationellt 
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utnyttjande av anläggningarna och göra området tillgängligt för loktrafik från norr dvs. 
Örebro, Godsstråket och Mälarbanan, önskar företaget köpa till mark nordost om det först 
förvärvade området. Denna mark ligger inom Kumla kommun. Därför kommer 
Hallsbergs- och Kumla kommuner nu att upprätta denna detaljplan gemensamt. Miljö- 
och byggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade 2011-10-26 att ge miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för den del av planområdet som 
ligger i Kumla kommun. 
 

 
Detaljplanens syfte och huvuddrag 
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. 

Avsikten med verkstadsområdet är att i en rationell arbetsmiljö kunna serva, underhålla 
och reparera all det rullande materiel som samlas vid Riksbangården3 och Hallsbergs 
Terminalen. Upptagningsområdet styrs av kundernas behov och efterfrågan. 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. Inom flygplansindustrin tillämpas 
redan detta under begreppet ”Power by the hour” där den viktigaste komponenten är 
schemalagt, förebyggande underhåll. 

                                                 
3 Riksbangården har under 2000-talet byggts om för att kunna fördubbla kapaciteten på rangerade 
vagnar till 500.000 vagnar per år. Tillsammans med en utbyggnad av Godsstråket genom 
Bergslagen till dubbelspår innebär detta att Hallsberg blir en av landets största och viktigaste 
tågbildningsorter. Vid tågbildningsorten ansamlas därför lokdragna tåg. 

Bangårdsområde för genomgående spår, 
rangering och terminalverksamhet 

Verkstadsområde  

Logistikcentrum 
Hallsberg  

Figur 4. Flygbilden visar planområdets lokalisering, benämnt verkstadsområde för underhåll och 
reparation av lok- och vagnar, och dess koppling till Logistikcentrum Hallsberg och Bangårdsområdet. 
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Exploatörens beskrivning av den föreslagna verksamh eten 
 
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 tiden för underhåll av 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 en hel 
del jobb. Train Alliance räknar med tresiffriga tal när de talar om antalet nya 
jobb.  Följande två bilder illustrerar anläggningens omfattning och kvalitet. 

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 den rena service- och 
underhållsfunktionen 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.  
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Nationellt intresse 
Att genom Train Alliance få till en satsning med ett nytt verkstadsområde för 
underhåll av tåg, lok och vagnar 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  framgår följande: 
 
   ”Järnvägen är ett komplext system med många starka beroenden mellan 
delsystem och aktörer. Detta är särskilt tydligt när kapaciteten är högt utnyttjad. 
Verksamheten måste vara välplanerad och planerna måste följas, annars 
minskar systemets kvalitet. Alla aktörer måste samverka för ett gemensamt mål 
och ta hänsyn till de förutsättningar som följer av att den gemensamma 
infrastrukturen ska användas av många företag som är oberoende av varandra. 

Samhällsutvecklingen och de långsiktiga transportbehoven styr tillsammans med 
utvecklingen av infrastrukturkapaciteten vilka terminaler som är intressanta för 
person och godstrafik. Det enskilda järnvägsföretaget kan bara delvis påverka 
detta. 

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. Terminaltjänsterna 
tillhandahålls av terminalförvaltarna själva eller av entreprenörer. 

Trafikverket har ansvar för att anordna omloppsnära uppställning av tåg. För 
att få ett rationellt kapacitetsutnyttjande är det viktigt att snabbt få undan tåg 
som inte är i trafik från den trafikerade anläggningen.  
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Kommuner och företag på flera orter i landet investerar starkt i att utveckla 
godsterminaler, både på befintliga och nya platser. 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 fordons-
relaterade störningar minskas. Investeringar i avisningsanläggningar är särskilt 
intressanta i detta avseende. Det pågår även ett omfattande arbete att modern-
isera 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.”   

Planarbetets gång 
Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (SFS 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 (SFS 
1987:10).  

Planprogrammet upprättades och handlades enligt den äldre plan- och bygglagen 
(SFS 1987:10). Det fortsatta planarbetet handläggs emellertid enligt den nya 
plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) då ett samarbete har inletts med 
Kumla kommun och detta planarbete påbörjas när den nya lagen trätt i kraft. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande, i enlighet med plan- och 
bygglagen med de två skedena samrådsskede och granskningsskede. 

Eftersom detaljplanen upprättas gemensamt mellan Hallsbergs- och Kumla 
kommuner innebär det:  

1. att båda kommunerna samråder om förslaget till detaljplan 
(samrådsskedet) 

2. att båda kommunerna låter för granskning ställa ut detaljplanen4 under 
minst tre veckor5, innan detaljplanerna kan antas av kommunfullmäktige 
i Hallsbergs kommun och av miljö- och byggnadsnämnden i Kumla 
kommun.  

Till stöd för planarbetet har ett planavtal träffats mellan Hallsbergs kommun och 
Train Alliance samt ett mellan Kumla kommun och Train Alliance. 
 

                                                 
4 Handlingen benämns Granskningshandling. 

5 Denna tid benämns Granskningstid. 
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Örebro län 

Plandata 

Läge 
Planområdet är beläget söder om riksväg 52, väster om järnvägen mot Örebro 
och öster om Samzelligatan, nordost om Volvo samt öster om Rösavi by, kända 
områden belägna i Kumla och Hallsbergs kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal 
Planområdet omfattar en yta på ca 151 ha, fördelat på ca 56 ha i Kumla kommun 
och ca 95 ha i Hallsbergs kommun. 

Figur 5. Bilden visar planområdet i Hallsbergs och Kumla 
kommuner. 

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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Örebro län 

Markägoförhållanden 
Hallsbergs kommun är lagfaren ägare till en mindre del av den mark som nu är 
föremål för planläggning i Hallsbergs kommun. Huvuddelen av den mark som 
omfattas av planarbetet i Hallsbergs kommun har Train Alliance förvärvat. Detta 
gäller den mark som ligger inom planområdet i Hallsbergs kommun och som 
gränsar till järnvägen.  

I nordost går planområdet in i Kumla kommun. Den mark som omfattas av 
planläggningen i Kumla kommun ligger på privatägda fastigheter. Förhandlingar 
pågår mellan exploatören och fastighetsägarna. Train Alliance avser att förvärva 
den del av fastigheterna som erfordras för att genomföra planen. En särskild 
utredning avseende hur nuvarande fastighetsägare påverkas av planen redovisas i 
genomförandebeskrivningen under fastighetskonsekvenser.  

 

  

 

Figur 6. Bilden visar planområdet, både i Kumla- och Hallsbergs kommuner. 
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Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 
Järnvägen, i planområdets östra del, är av riksintresse för kommunikationer 
enligt Miljöbalken 3 kap. 8§. Riksväg 52, som avgränsar planområdet i norr, är 
också av riksintresse för kommunikation.  

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 det som kan påverkas är den omgivande öppna marken. Se 
figur 7 nedan. Det kan noteras att planområdets största del, ca 50 m bredd inom 
detta område utgörs av trädplantering och vall för skydd och skyl. Vi bedömer att 
påverkan på riksintresset är av mindre omfattning och bör kunna accepteras. 

 

 

 

 

Översiktsplaner 
Hallsbergs kommun har upprättat en ny översiktsplan med fördjupningar för alla 
kommunens tätorter. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2011-05-
16. Av den fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort framgår det att 
området är planerat för att tillgodose behovet av nya arbetsområden (skrafferat 

Figur 7. Bilden visar riksintresset Rösavi i Kumla kommun. Den röda 
 linjen visar plangränsens påverkan på riksintresset. 
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blått område på bilden på nästa sida). Beteckningen M som redovisas i det 
planerade industriområdet, står för mark för storskalig järnvägsanknuten industri. 
 
Kumla 25 000 översiktsplan för Kumla kommun antogs av kommunfullmäktige 
2011-02-14. Enligt Kumla kommuns redovisning av mark- och 
vattenanvändning i kommunen framgår det att det finns ett arbetsområde, 
industriområdet Via, norr om planområdet. I översiktplanen redovisas även nya 
järnvägsspår som kan knyta samman industriområdet med järnvägen. Se figur 9 
på nästa sida. 
 
Den föreslagna exploateringen har stöd i Hallsbergs kommuns översiktsplan och 
möjliggör en ändamålsenlig utbyggnad av det industriområde, Via, som 
redovisas i Kumla kommuns översiktsplan. 
 

 

 Figur 8. Bilden är ett utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Hallsberg som antogs av 
kommunfullmäktige den 16 maj 2011. De blå skrafferade områdena är områden för nya 
arbetsområden.  
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Detaljplaner  
Området är tidigare inte detaljplanelagt. Väster om planområdet i Hallsbergs 
kommun ligger Rala industriområde, etapp 2 fastigheterna Vissberga 8:2 och 
11:3 m.fl. (se röd markering i figur 10). Syftet med den detaljplanen är att 
tillgodose behovet av arbetsområden med publikt och kommersiellt läge utmed 
Samzeliigatan, som också är Hallsbergs infart från norr. 

Väster och söder om planområdet i Hallsbergs kommun finns planlagd mark som 
gränsar mot det nu aktuella planområdet. De två detaljplanerna avser att 
tillgodose behovet av mark för industriändamål. 

 

 

 

 

Figur 9. Bilden är ett utdrag ur Kumla kommuns översiktsplan som antogs av 
kommunfullmäktige 2011-02-14. Kartan visar på tänkt utveckling av Via 
industriområde. Av bilden framgår att nya industrispår inom Via industriområde  
föreslås bli anslutna till de industrispår som är belägna söder om Rv 51. 

Nya tänkta 
industrispår 

Rv 52 
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Detaljplan nr 163. Detaljplan för Rala industriområde, fastigheten Skördetröskan 
1 m.fl, antagen av kommunfullmäktige 2005-05-09 och laga kraftvunnen 2005-
06-10, gränsar till planområdet i sydväst. 

Detaljplan nr 148. Detaljplan för Brunnskullens industriområde, fastigheten 
Hackan 2 m.fl antagen av kommunfullmäktige 1998-03-23 och laga kraftvunnen 
1998-04-17, gränsar till planområdet i söder. 

Detaljplan för Rala industriområde, etapp 2, fastigheterna Vissberga 8:2 och 11:3 
m.fl. Antagen av Kommunfullmäktige i Hallsberg 2012-04-02 och laga 
kraftvunnen 2012-05-07, gränsar till industriområdet i väster. 

Figur 10. Detaljplaner i angränsade områden i Hallsbergs kommun. 
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En del av Via industriområde i Kumla kommun 
omfattas av detaljplan för Södra Via 2:18 m.fl, Via 
industriområde. Detaljplanen vann laga kraft 2011-01-
10. Detaljplanens användningsområde är industri. 
Detaljplanen omfattar halva delen av Via 
industriområde, den norra delen av det område som är 
utpekat i Översiktsplanen, se figur 9. Avståndet till den 
nu aktuella detaljplanen är cirka en kilometer. 

Det finns planer på att detaljplanelägga den resterande 
delen av Via industriområde. Industriområdet kan då 
anslutas till de nya industrispår som föreslås bli utbygg-
da inom detaljplan för Rala Industriområde etapp 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprogram 
Arbetet med att upprätta detaljplan för Rala industriområde, etapp 3 inleddes 
med ett programskede. Ett planprogram för detaljplanen har upprättats av 
Hallsbergs kommun 2010-09-29, i enlighet med 5 kap 18 § plan- och bygglagen 
(1987:10). Programmet anger utgångspunkter liksom mål och syfte med planen. 

Samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (1987:10) har ägt rum då 
planprogrammet varit utsänt på remiss till berörda instanser samt hållits 
tillgängligt på kommunkansliet i Kommunhuset, under tiden 2010-11-12 - 2010-
12-06. Ett samrådsmöte ägde rum den 25 november 2010 i Kommunhuset i 
Hallsbergs kommun med berörda sakägare och intresserade invånare. 

En redogörelse för samrådet över planprogrammet finns bilagt i 
planhandlingarna. 

Kumla kommun kom in i planarbetet efter det att planarbetet påbörjats för den 
del som avser Hallsbergs kommun. Programskedet är inte obligatoriskt i 
planprocessen och det finns inte något behov av att upprätta ett planprogram för 
den delen av detaljplanen som ligger i Kumla kommun. 

Figur11. Det röda skrafferade 
området visar detaljplan för VIA-
industriområde i Kumla kommun. 
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Förutsättningar och förändringar 

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdets huvudsakliga markanvändning är idag jordbruksändamål. Men här 
finns även huvudspåren i Godsstråket genom Bergslagen samt Rälsverkstaden. 

Hallsbergs kommun upprättade under 1970-talet ett jordbruksmarksprogram. 
Programmet resulterade i en avvägning mellan bevarandeintresset för jordbruket 
och exploateringsintresset för utveckling av industriområden. I Hallsbergs 
kommuns översiktsplan från år 1993 och i den översiktsplan som antogs av 
kommunfullmäktige år 2011 är redovisningen av vilken mark som skall tas i 
anspråk för industriändamål den samma. De stora områden som i prognoserna 
antogs skulle övergå från jordbruksmark till industrimark har hittills inte berörts 
av Hallsbergs utbyggnad. Denna förändring sker först nu år 2012. 

I området finns två större diken Järsjögraven och Stocksättersbäcken som leder 
bort dränerings- och dagvatten från jordbruksmarken och de planlagda områdena 
väster om Samzeliigatan. Storleken på dessa diken och de flöden dessa diken 
skall omhänderta regleras i en förrättning benämnd Ralakärrens 
vattenavledningsföretag år 1996. Genom denna förrättning ersattas i sin helhet 
det äldre företaget från år 1900.  

Geotekniska förhållanden 
VAP har på uppdrag av Hallsbergs kommun gjort en översiktlig geoteknisk 
undersökning för det aktuella planområdet 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 planen som ligger inom Kumla kommun. 

Enlig undersökningen gäller följande grundförhållanden: 

GRUNDFÖRHÅLLANDEN 
 
Under ett mulljordslager utgörs jorden av lera med en mäktighet som i 
sonderingspunkternas rutnät (c/c 100 m) varierar mellan 2,9 och 11,5 m. 
Generellt ökar lermäktigheten från norr mot söder och de minsta lerdjupen 
återfinns i områdets nordöstra hörn. Leran har en relativt svag 
torrskorpebildning som sträcker sig ner till mellan 0,5 och 1,0 m under 
markytan. I områdets nordöstra del är leran slitig ner till ca 4,0 m djup. Under 
torrskorpan har skjuvhållfastheten uppmätts till mellan 11 och 20 kPa efter 
korrektion m.h.t flytgränsen. Lerans vattenkvot varierar mellan 41-78%. Utförda 
CRS-försök visar att leran är överkonsoliderad med mellan 10 och 30 mPa vid 
de grundvattennivåer som uppmätts i juni 2011. Sättningsmodulen ML varierar 
mellan 274 och 1228 kPa. 
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Leran vilar på friktionsjord vars relativa fasthet ner till mellan 0,5 och 3,0 m 
under leran varierar mellan låg och hög. Mot djupet blir friktionsjordens 
relativa fasthet högre och stopp vid slagsondering har erhållits 4,9-12,9 m under 
markytan huvudsakligen mot förmodat sten, block eller berg. Stoppnivåernas 
djup ökar mot söder. JB2-sondering har utförts i 4 punkter för kontroll av 
bergytans nivå i förhållande till erhållna stoppnivåer vid slagsondering. Härvid 
konstaterades bergytan ligga 7,8-10,3 m under markytan och 0,0-0,4 m under 
stoppnivåerna vid slagsondering. 
 
GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
 
Filterförsedda grundvattenrör har under maj 2011 installerats i 5 punkter inom 
området. Filterspetsarna har drivits ner i friktionsjorden under leran och 
funktionstestats. I de 3 rör som sitter i områdets sydöstra halva har filtren renats 
med tryckluft och tiden till att grundvattennivån stabiliserats har varit längre än 
i övriga rör vilket indikerar en siltig moränjord. I dessa 3 rör mättes 
grundvattennivån 2011-06-14 till mellan 0,2 och 0,6 m under markytan 
motsvarande på nivåer mellan +46,6 och +45,9. den högsta nivån mättes i 
områdets södra kant och den lägsta i områdets östra kant. I ett rör installerat i 
områdets mitt mättes under perioden 2011-05-18 - 2011- 06-14 
grundvattennivåer mellan 0,2 och 0,4 m under markytan motsvarande mellan 
+46,2 och +46,0. I ett rör installerat i områdets norra kant mättes under 
perioden 2011-05-20—06-14 en grundvattennivå runt 0,7 m under markytan 
motsvarande +45,8. Intill områdets nordvästra hörn har tidigare funnits ett 
filterförsett grundvattenrör i vilket mätningar utförts under perioden september 
2009 – september 2010. Under denna period varierade grundvattnets trycknivå 
mellan 0,1 m över markytan till 1,0 m under markytan, motsvarande mellan 
nivåerna +46,9 och +45,8. 

SÄTTNINGAR  

Utförda CRS-försök visar att leran är överkonsoliderad med 10 – 20 kPa vid de 
grundvattennivåer som mestadels bedöms förekomma i området. Detta innebär 
att markytan kan fyllas upp ca 1,0 m inom den södra delen och ca 0,5 m inom 
den norra delen med endast försumbara sättningar som följd.  
Vid belastningar högre än vad som motsvaras av 0,5 – 1,0 m jordfyllning 
utvecklas sättningar i den lösa leran. Sättningarnas storlek varierar med lerans 
egenskaper och mäktighet samt belastningens storlek och utbredning.   
När belastningen från fyllningen enligt ovan överskrids med 10 kPa erhålls i 
provtagnings-punkterna sättningar mellan 3 och 12 cm.   
När belastningen överskrids med 20 kPa erhålls i provtagningspunkterna 
sättningar mellan 13 och 21 cm.   
Tiden som krävs för att sättningarna skall utvecklas till fullo varierar mellan 
mindre än ett år där lermäktigheten är som minst till ca 30 år där den är som 
störst.  
 
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 
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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. 

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 
 
Den översiktliga undersökningen visar områdets geotekniska förutsättningar i 
stort. Lokalt kan dock variationer i lerdjup förekomma och mindre lermäktighet 
än i sonderingspunkterna kan förekomma framför allt i områdets nordöstra del.  

När detaljprojektering utförs erfordras, till vissa delar, ytterligare sondering, 
provtagning och analyser för dimensionering av byggnaders, järnvägsspårs, 
gators och hårdgjorda ytors grundläggning. Behovet och omfattningen av dessa 
kompletteringar bestäms i samråd mellan projektörer och geotekniker.   

Förorenad mark 
På nästa sida redovisas områden med förorenad mark i och i anslutning till 
planområdet. 

Länsstyrelsens riskbedömning resulterar i en av följande riskklasser: 
Klass 1 – Mycket stor risk för människors hälsa och för miljön 
Klass 2 – Stor risk för människors hälsa och för miljön 
Klass 3 – Måttlig risk för människors hälsa och för miljön 
Klass 4 – Liten risk för människors hälsa och för miljön 

 
1. Banverket Industridivisionen 
Primär Bransch: SJ:s verkstäder 
Branschklass: 2 
Branschkommentar: Svetsning av räls 
Status: Identifiering – importerad 
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2. LT:s Järn & Metall AB  
Primär Bransch: Skrothantering och skrothandel 
Branschklass: 3 
Branschkommentar: Skrotupplag 
Status: Identifiering – importerad 
Verksamheten har upphört 
 
Det ska noteras att inget av de båda redovisade områdena ska nyttjas för boende. 
Området där skrotverksamhet funnits ska utnyttjas för trafikändamål. Inom 
Banverkets industridivision föreslås i huvudsak ingen ändrad markanvändning. 
Mindre del föreslås för trafikändamål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Radon 
Inom området förekommer en mycket låg radonrisk. 

Figur 12. Kartbilden visar förorenade områden 
 som angränsar till planområdet. 
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Fornlämningar 

 

Figur 13. Bilden visar fornlämningar och riksintresseområdet vid Rösavi i Kumla kommun. 

 
I och omkring Rösavi, i Kumla kommun, finns ett antal fornlämningar.  

Ett område med fossil åkermark finns väster om Rösavi. Lämningarna, som finns 
inom ett område på 50 x 45 meter, visar på agrar aktivitet från flera århundraden. 
Lämningarna består bland annat av fyra parallella parceller.  

En boplats har påträffats vid riksväg 52. Vid inventering fann man bland annat 
12 härdar, 30 stolphål och samt sotgropar och mörkfärgningar. Lämningarna 
kommer från stenålder, bronsålder och järnålder. Lämningarna antas fortsätta 
norr och söder om undersökningsområdet.  

I norra delen av Rösavi ligger ett gravfält. Området med gravar, som består av ca 
25 fornlämningar, är delvis bevuxet med björkar. Troligen härrör gravfältet från 
yngre järnåldern. Beskrivning från fornminnesinventering; ”Gravfält, 80 x 60 
meter (ö-v), bestående av cirka 25 fornlämningar. Dessa utgörs av runda 
stensättningar 5-11 meter i diameter och 0,2-0,5 meter höga. Övertorvade med i 
ytan enstaka stenar 0,1-0,2 meter stora. Ojämn i ytan och oklar begränsning.”  

Det finns även en blästbrukslämning väster om bygatan. Platsen har använts för 
järntillverkning, på järnåldern och/eller medeltiden, men området är numera helt 
bortodlat. 

Den föreslagna spårbyggnaden antas ej påverka riksintresset för kulturmiljövård. 
Länsstyrelsen i Örebro län önskar emellertid att få delta vid utformningen av 
planteringsytor mm inom de områden som gränsar till riksintresset. 



24 (55)                          Hallsbergs kommuns Dnr TPN 2011/68 
                           Kumla kommuns Dnr MBN 2011/1211 

Detaljplan för Rala industriområde, etapp 3, i Hallsberg, Hallsbergs kommun och Kumla, Kumla kommun, 
Örebro län 

Länsstyrelsen i Örebro län har under samrådsskedet kompletterat kunskaps-
underlaget och skriver följande: 
   ”Det finns ingen kännedom om fornlämningar inom planområdet. Motiven till 
att vi vill utföra en arkeologisk utredning är att det finns en misstanke om att det 
kan finnas okända fornlämningar inom det aktuella området. Höjdläget 
tillsammans med de kända fornlämningar som finns i området talar för att även 
det som idag är åker kan ha utnyttjats längre tillbaka i tiden. En arkeologisk 
utredning utförs för att klargöra detta.” 

Inom ramen för planarbetet har Kumla och Hallsbergs kommuner låtit upprätta 
en Undersökningsplan, Särskild arkeologisk utredning etapp 2, av del av Rala 
industriområde, Kumla kommun. Kostnaden för att utföra denna undersökning 
uppgår till 130 000 kronor beräknat enligt 2012 års taxa.  

Då marken inte har förvärvats och då detta markområde inte erfordras i de tidiga 
skedena av en exploatering så avvaktar Kumla kommun med att genomföra 
utredningen. 

Bebyggelseområden 
 

Bostäder 
Det finns inte några bostäder inom det aktuella planområdet. I Hallsbergs 
kommun finns bostadsbebyggelse väster om Samzeliigatan, på andra sidan 
Volvos industriområde och i Brunnskullen, som i sig avgränsas från det aktuella 
planområdet genom Brunnskullens industriområde där det också föreslagits en 
insyns- och bullerdämpande vall. Avståndet från planområdet till 
bostadsbebyggelsen väster om Samzeliigatan är ca 800 m och till bebyggelsen i 
Brunnsskullen ca 250 m. Avståndet till bostadsbebyggelsen på andra sidan om 
järnvägen, vid Sannahed i Kumla kommun är cirka 1 km.  

Avstånd från bostadsbebyggelsen i Rösavi i Kumla kommun till de nya spåren 
varierar mellan 85-250 meter.  

Arbetsplatser och övrig bebyggelse 
I östra delen av planområdet, i Kumla kommun ligger arbetsplatsen 
Rälsverkstaden som är ett mindre industriområde där Trafikverken bearbetar och 
svetsar ihop järnvägsräls. 

Sydväst om planområdet, i Hallsbergs kommun ligger Volvo och söder om 
planområdet ligger mindre verksamheter. 

Offentlig och kommersiell service 
I Hässlebergs industriområde, väster om Hardemovägen i Hallsbergs kommun, 
ligger Lidel, Svensk Bilprovning, Hallsbergs gummiverkstad, NA Fastigheter  
m.fl. På Nytorget finns viss kommersiell service, så som restauranger och mindre 
butiker. Inom Stocksätters industriområde, vid Esplanaden, finns ett handelshus, 
där bl.a. Netto och en zoobutik har sina lokaler. Bensinstationen OKQ8, öster 
om Samzeliigatan har även en mindre livsmedelsbutik. 
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Väster om planområdet i Kumla kommun ligger XL-BYGG Björka. 

Planområdet ligger ca 1000 meter från Hallsbergs resecentrum där tåg och 
busstrafiken avgår till hela Sverige. 

Ny byggnation inom planområdet 
Exploateringsområdet i sin helhet  
Området kommer att byggas ut i fyra byggnadsetapper, och den sammanlagda 
byggtiden är beräknad till 3-4 år. 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), 
Utbildningslokal (1200m2). Antal anställda förväntas bli någonstans mellan 750-
1000 personer. Då verksamheten avses bedrivas rationellt kommer de anställda 
att arbeta treskift. Illustrationskartan redovisar ett förslag till hur området kan 
utformas. 

Detaljplanen medger även byggrätter för ny bebyggelse vid Rälsverkstaden.   
I detaljplanen regleras byggrätten inom användningsområdet J. 

Etappvis utbyggnad, en första inledande byggnadsetapp 

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 byggnadsetapp 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) och möjligen en mindre lokverkstad 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 13 B: Bilden visar ett alternativ till utformning och omfattning av en första 
etapp i utbyggnaden av ett Nationellt JärnvägsCentrum.  
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Gator och trafik 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
På den västra sidan om Samzeliigatan från Esplanaden till Hardemovägen går 
det en gång- och cykelväg åtskild från körbanan. Från Hardemovägen har 
Hallsbergs kommun anlagt en ny GC-väg på den västra sidan Samzeliigatan, 
strax innan ”Tegelbruket” byter gc-vägen sida och leds över till Samzeliigatans 
östra sida och fortsätter fram till vägen mot Rösavi. Efter passage av Rv 51 
fortsätter gc-vägen in till Kumla. Denna gång- och cykelförbindelse är förordad i 
Kumla kommuns cykelplan.  

Norr om Rälsverkstaden i Kumla kommun finns en äldre byväg mellan Rösavi 
och Gränby. Denna plankorsning med järnvägen har gångfälla, bommar samt 
ljus- och ljudsignaler och är endast öppen för gående och cyklister. Inga 
förändringar föreslås i avseende på tillgängligheten. Vid en framtida utbyggnad 
av utdragsspår kommer trafiksäkerheten vid passage av nya och gamla spår att 
ses över. 

Söder om Rälsverkstaden finns en befintlig obevakad järnvägsövergång med 
flera spår. Denna plankorsning åtgärdades inte inom ramen för Trafikverkets 
projekt att sanera farliga plankorsningar. Skälet för att den bibehölls var att 
jordbrukets intressen skulle skadas om den stängdes. Om denna obevakade 
plankorsning kommer att utnyttjas mer frekvent för t.ex. gång- och cykeltrafik, 
så måste trafiksäkerheten förbättras. Detta ansvar åvilar Trafikverket, möjligen i 
samverkan med berörda kommuner. Detaljplanen innebär ingen förändring i 
avseende på korsningens funktion eller dess standard i avseende på 
trafiksäkerheten. 

Planer finns på att tillskapa en gång- och cykelförbindelse från Hallsbergs 
resecentrum genom Brunnskullens industriområde, till det nya verkstadsområdet, 
för att underlätta arbetspendling. 

Gator och Järnvägsspår 
Järnvägsspår. Eftersom 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 inne i verkstadsområdet, 
dessa kommer att anslutas till godsstråket genom Bergslagen på två ställen, norr 
och söder om planområdet. I Kumla kommun finns planer på att bygga ett tredje 
godsspår som kan ansluta till Via industriområde. I detaljplanen redovisas nya 
järnvägsspår till en längd av 50 km. 

Godsstråkets huvudspår omfattas i detaljplanen av användningsområdet T1. 
 
De spår som ges funktionen av att vara genomgående lok- och terminalspår och 
som trafikförsörjer flera verksamhetsområden, Train Alliance depåområde, 
Rälsverkstaden och enligt redovisningen i Kumla kommuns översiktsplan, Via 
industriområde, omfattas i detaljplanen av användningsområdet T2.   
Denna uppdelning i spår med olika funktioner innebär att antalet 
anslutningsväxlar i Godsstråkets huvudspår kan minimeras.  
 
Övriga spår byggs inom industriområdet och omfattas i detaljplanen av 
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användningsområdet J.   
 
Gator.  I Kumla kommun, ligger Rälsverkstaden, ett mindre industriområde där 
Trafikverken bearbetar och svetsar ihop järnvägsräls. Detta område trafikmatas 
idag dels från norr och riksväg 51 och dels från väster från Samzeliigatan genom 
en enklare, befintlig grusväg av landsbygdskaraktär.  

Med stöd av den gällande detaljplanen (se sidan 16) som bl.a. omfattar 
Samzeliigatan, har det under år 2012 byggts en cirkulationsplats i korsningen 
Samzeliigatan – Hardemovägen. Från denna cirkulationsplats kan på sikt och när 
så avtalats och prioriterats en ny trafikmatning ske till VOLVOs industriområde 
med hyttfabriken och den oexploaterade industrifastigheten som VOLVO 
disponerar. 
Till denna trafikplats ska också en ny gata anslutas som skall trafikmata det nya 
Verkstadscentrum som nu enligt förslaget till detaljplan föreslås bli utbyggt.  
I detaljplanen redovisas denna nya gata som INDUSTRIGATA, vars längd 
uppgår till 490 m.  
Även Rälsverkstaden med sina tunga industritransporter föreslås använda denna 
nya infartsgata. Arbetspendling med personbil och cykel för de som ska till 
Rälsverkstaden ska fortsatt kunna ske från riksväg 51 som ett komplement till 
den nya infarten från Samzeliigatan.   
 
De nya industrigatorna som ska byggas öster om den allmänna gatan kommer att 
ligga på industrimark. I detaljplanen redovisad med användningsområdet J. 
Inom industriområdet J planeras två huvudgator, en mot norr och en mot söder. 
Deras sammantagna längd är 2 150 m. Genom en bildande av en 
gemensamhetsanläggning ska tillträde till dessa två huvudgator garanteras för de 
fastighetsägare, jordbrukare och verksamhetsutövare som är beroende av en 
vägförbindelse. Denna förrättning bekostas av exploatören. I detaljplanen 
redovisas denna rättighet med bestämmelsen g. 
I detaljplanen redovisas ytterligare ett antal nya industrigator, vilka utgör 
entrégator till verkstäder mm. Deras sammantagna längd är 2 000 m. 

Sammanfattning. Inom detaljplanen redovisas på illustrationskartan nya gator 
med en total längd av ca 4 700 m.  

- 490 m Industrigata (allmän plats mark)  

- 2 150 m huvudgator inom Industriområde J vilka föreslås bli tillgängliga 
för dem som har behov av att nyttja dessa, genom bildande av 
gemensamhetsanläggning med stöd av planbestämmelsen g. 

- 2 000 m entrégator inom Industriområde J vilka inte är tillgängliga för 
andra än de som fastighetsägaren tillåter. 

Parkering, varumottagning och utfarter 
Parkeringsbehov ska tillgodoses på kvartersmark. 
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Gräs- och planteringsytor 
Bilden nedan visar Europas största rangerbangård som ligger i Maschen i 
Tyskland. Inom området finns det bl.a. verkstäder för el- och dieseldrivna lok 
och verkstäder för att reparera skadade godsvagnar. Den del av spårområdet som 
är närmast i bild har stora likheter med det verkstadsområde som Train Alliance 
ska bygga i Hallsbergs- och Kumla kommuner. Som framgår av bilden är 
omfattningen av hårdgjorda ytor mycket begränsad och mellan järnvägsbankarna 
ligger marken på befintlig nivå och kan användas för gräs- och odlingsytor för 
t.ex. lågväxande energigröda.  

 

Figur 14. Bilden visar en del av Europas största Rangerbangård som ligger i Machen i 
Tyskland. 

Störningar 
Som skydd mot buller från järnvägstrafiken ska en bullervall anläggas mellan 
bebyggelsen och järnvägen vid Rälsverkstaden i Kumla kommun samt söder om 
bebyggelsen i Kumla kommun. I anslutning till bullervallen kommer en 
skyddsplantering med träd och buskar att planteras. Syftet med denna åtgärd är 
att skapa ett insynsskydd från Rösavi by mot Rälsverkstaden och nya lokrörelser 
samt att i övrigt tillskapa en vacker landskapsbild där nya trädplanteringar skapar 
en rumslig avgränsning mellan befintliga bostäder, det öppna landskapet och den 
exploatering som föreslås. Området för skydd och skyl ges en bredd av ca 50 
meter. I detaljplanen redovisas denna yta med beteckningarna  J n5 vall 4,0.   
Inom detta område får inte uppföras byggnader och ej heller anläggas 
järnvägsspår. Området för skydd och skyl kan tidigast anläggas när nödvändiga 
markförvärv har genomförts. 
Vid Brunnskullen, utmed befintliga järnvägsspår finns det idag en befintlig 
bullervall som skall kompletteras för att erbjuda ett bättre bullerskydd i enlighet 
med utförd bullerutredning.  
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Även i södra delen av planområdet, mot Brunnskullens industriområde redovisas 
rättigheten att anlägga en bullervall. Bullervallens läge är beroende av var nya 
spår skall placeras och denna spårplan är inte fastställd.  
Behovet av en vall för skydd och skyl har även beaktats i den angränsande 
detaljplanen som omfattar Brunnskullens industriområde. Det skall således 
noteras att det finns väl förberedda möjligheter att uppfylla det skyddsbehov som 
bostadsbebyggelsen inom Brunnskullen har, i avseende på buller.  
Just Brunnskullens industriområde kan för övrigt, inom ramen för den befintliga 
detaljplanen för detta område, komma att beröras av exploateringsfrågor 
kopplade till en utbyggnad av Verkstadscentrum.  

Bullerutredningar 
I samband med planarbetet har en bullerutredning tagits fram av ÅF-
infrastructure AB/Ljud och Vibrationer Stockholm som benämns 
Externbullerutredning av planerad Tågdepå, Hallsbergs kommun, daterad 2012-
02-20.  ÅF-Infrastructure AB/Ljud och vibrationer Stockholm har även gjort en 
komplettering av bullerutredningen som benämns PM Bullerutredning, daterad 
2012-06-11.  

Externbullerutredningen. Det planerade verkstadsområdet har delats in i olika 
sträckor/områden. Planerade byggnader, spåren och exempel på områden med 
relevanta ljudkällor för norrgående lok visas i figur 16 på nästa sida. I bilden har 
spårsektionerna blivit tilldelade nummer 1 och 2 vid den primära 
reparationshallen, 3 vid renoveringshallen för längre reparationer och 4 vid 
saneringshallen. En mindre lokverkstad har fått nr 5, den södra 
överlämningsbangården benämns 6 och den norra överlämningsbangården 7. 

Följande punkter gäller de färgmarkerade sträckorna i figur 16, på nästa sida, 
som är hämtad ur bullerutredningen:  

• Sträcka med inbromsning - Inbromsningen ger ifrån sig ljud genom 
spår/hjul interaktionen vid infart till depåområdet. Näst intill all 
inbromsning sker med skivbromsning. 

• Sträcka med raksträcka – Sträcka där högre hastighet kan medföra 
ljud. 

• Sträcka med sväng – Sträcka där svängen kan orsaka ljud från 
spår/hjulinteraktion och broms av lok. Kurvradier på depåområdet är 
relativt stora vilket minskar gnisslande ljud. 

• Parkering för lok – Parkering av enskilda dragfordon. 

Figur 15. Bilden visar en principlösning  för insynsskydd och skydd mot ljus- och  ljudstörningar. 
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Verksamheten inom området uppskattas bestå av ljud från dragfordon och 
lastbilar.  

Antalet järnvägsrörelser över ett normalt dygn beräknas till 95 stycken totalt. Av 
dessa beräknas 75 % vara elfordon. Resterande 25 % är diselfordon. Fördelning 
av dragfordon till de olika byggnaderna är uppskattad till 70 % till 
reparationshall, 20 % till saneringshallen och 10 % till renoveringshallen. 

Hastigheten norr om verkstadsområdet är 80 km/h och söder om området 
40 km/h. 

Det sker inga reparationsåtgärder utomhus och hallarna är slutna under 
reparation och underhåll av lok. Arbetslokalerna antas ej bli dimensionerande för 
bullret inom området. 

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

Externt industribuller och Trafikbuller 
Extern industribuller är det buller som det nya verkstadsområdet kommer att 
avge.  

Figur 16. Bilden är ett utdrag ur bullerutredningen och visar planområdet och 
dimensionerande ljudkällor på området.  
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Trafikbuller är det buller som den befintliga järnvägen avger idag. Det är högre 
krav på externt buller jämfört med trafikbuller. Planområdet är redan idag utsatt 
för buller från den befintliga järnvägen, vilket innebär att angränsande bostäder 
inte kommer att få någon märkbar ökning av buller. 

 
I bullerutredningen har beräkningar gjort på externt industribuller som 
verkstadsområdet kan komma att alstra.  

Enligt beräkningar på 2 meters höjd 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 har även gjorts för en bullerskyddsvall 2 m över mark. För att 
innehålla riktvärden nattetid har komplettering av bullerskyddsvallarna gjorts. 
Södra bullerskyddsvallen har förlängts samt höjts till 5 m, och i norr har en 4 m 
hög bullerskyddsvall placerats enligt bilden nedan. Med bullerskyddsvallar 
klarar samtliga bostäder, förutom två, 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå nattetid.  
 De två bostäderna 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 rimliga6. 

Tågbuller från den befintliga järnvägen (trafikbuller) har även jämförts med 
riktvärden för externt industribuller, både vad gäller ekvivalent- och maximal 
ljudnivå. 
 
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 17 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(A). 
För nybyggnation är det 75 dB(A) med samma resonemang. För externt 
industribuller är riktvärdet nattetid 55 dB(A) utomhus, se figur 18 på nästa sida. 
Det finns inte några riktvärden för maximal ljudnivå dag eller kvällstid.  

 
Sammanfattningsvis så visar bullerutredningen att området redan idag är kraftigt 
utsatt för trafikbuller från Stambanan, vissa fastigheter har maximal ljudnivå på 
80 dB(A). Det externa trafikbullret som det nya verkstadsområdet förväntas avge 
kommer att ha en betydligt mindre påverkan på närboenden än vad trafikbullret 
från Stambanan har. De åtgärder som planeras för att minska bullret för 
närboende är två bullervallar. En vall norr om planområdet som skydd för 
boende i Rösavi i Kumla kommun, vilken kommer att placeras minst 4,5 meter 

                                                 
6 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. 
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från spåren, vara 2150 m lång och 4 m hög. En vall kommer även att placeras i 
den södra delen av planområdet i Hallsbergs kommun och kommer att vara 470 
m lång samt 5 m hög.  
Bullerutredningen finns i sin helhet att ta del av på respektive kommuns hemsida 
eller kommunhus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 17.  Bilden är hämtad från bullerutredningen och visar ekvivalent ljudnivå för 
tågbuller jämfört med riktvärden nattetid för externt industribuller. 

 Figur 18.  Bilden är hämtad från bullerutredningen och visar maximal ljudnivå för tågbuller 
jämfört med riktvärden nattetid för externt industribuller. 
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Kompletterande bullerutredning, PM 2012-06-11, för bostäder nordost om 
planområdet i Kumla kommun 

I den kompletterande utredningen har beräkningar av buller från depåområdet 
jämförts med gällande riktvärden för externt industribuller enligt 
Naturvårdsverket. Det är enbart fastigheten Östanberg som beräknas få 
bullernivåer, 45 dBA och den maximala ljudnivå nattetid 64 dBA, vilket 
överstiger de gällande riktvärdena för externt industribuller som är 40 dBA 
ekvivalent ljudnivå nattetid samt 55 dBA maximal ljudnivå nattetid. 

Med en 4 m hög och 260 m lång bullerskyddsvall, (se figur 7 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 området7. Trafikbullret 
uppgår till 67 dB(A) ekvivalent och 83 dB(A) maximal ljudnivå, utomhus vid 
fasad. 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. 

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. 

                                                 
7 Trafikbuller tillåts uppgå till 55 dB(A) inomhus i sovrum (etappmål 1.) och 70 dB(A) utomhus 
vid bostadens uteplats (etappmål 2.) Det är inte känt om Trafikverket har genomfört några 
åtgärder på fastigheten för att klara riksdagens uppställda mål. Planförfattarens bedömning är att 
då Trafikbullret i detta fall vida överstiger det Externa industribullret torde Miljöbalken medge 
att andra åtgärder vidtas än utbyggnad av vall, t.ex. åtgärder i fasad. Detta efter en samlad 
bedömning mellan åtgärdens uppnåbara resultat och den kostnad som en utökad åtgärd annars 
skulle medföra. Oaktat de åtgärder som motiveras av utredd bullerproblematik, skall ett lokalt 
målat plank uppföras i anslutning till bostaden för att förbättra bostadens närmiljö, dess uteplats, 
så som fastighetsägaren önskat. 

Figur 7. Bilden är hämtad från den kompletterande bullerutredningen och visar 
dimensioner för bullerskyddsvallen och avstånd till spår (4,5m).  
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De övriga fastigheterna nordöst om planområdet i Kumla kommun, Granelund, 
Skogshyddan och Ådan innehåller gällande riktvärden för externt industribuller 
utan åtgärder. 

 

 

 

 

 

Figur19. 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. 

Figur 19 B. Vy mot söder från Rv 51. Till vänster ligger fastigheten Östanberg, Rösavi 
Husartorp 1:1, i bildens centrum Rälsverkstaden och till höger i bilden syns byggnader i 
Rösavi by. Två nya utdragsspår kommer att från växlar i Godsstråket passera 
Rälsverkstaden till höger om ”ensamma trädet”.  
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Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 
Den befintliga utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet i 
anslutning till planområdet framgår av bilden nedan. Längs järnvägen går 
kommungränsen mellan Kumla och Hallsberg (gul linje) och en vattenledning 
(blå linje) som fortsätter in i Kumla kommun. Dagvatten omhändertas i diken. 
De större dikena ingår i Ralakärrens Vattenavledningsföretag, år 1996. 
 
I detaljplanen har ledningsområden, områden där marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar (områden betecknade med u), redovisats för 
befintliga kommunala ledningar både inom Hallsbergs- och Kumla kommuner. 
De redovisade u-områdena är föremål för utredning mellan exploatören och 
ledningsägarna. Därvid ska klarläggas om ledningarna ska ligga kvar eller ges 
annat läge. Minst tre tydliga konfliktpunkter finns där utbyggnad av järnvägsspår 
och gata föreslås över befintliga ledningar. Ett antal lösningsalternativ utvärderas 
i samverkan mellan exploatören och va-huvudmannen. Avtal om genomförande 
träffas i annan ordning. Med stöd av ett avtal mellan parterna kan ledningarna 
skyddas alternativt förläggas där så prövats lämpligt. 

Det ska också noteras att den stora överföringsledningen mellan Blacksta och 
Hallsberg endast består av en ledning. För att trygga vattenförsörjningen är det 
önskvärt med dubbla överföringsledningar. 
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 Figur 20. Bilden visar VA-
ledningar i Hallsbergs kommun. 
Den gula linjen är 
kommungränsen. 
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Släckvatten 
Det är en grundläggande skyldighet för samhället att tillse att 
brandvattenförsörjningen anpassas till VAV-P76 och P83. Vid utbyggnad av nya 
va-ledningar kommer detta krav att tillgodoses. 

Värme och energi  
Utbyggnad av fjärrvärmenätet inom planområdet framgår av bilden nedan. Längs 
järnvägen går fjärrvärmeledningar vilka förbinder fjärrvärmenäten i Örebro, 
Kumla och Hallsberg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detaljplanen redovisas u-område  till skydd för befintliga ledningar. 
Exploatören utreder i samverkan med ledningsägaren om befintlig ledning kan 
kvarligga. Minst tre tydliga konfliktpunkter finns där ledningen föreslås 
överbyggas av gata eller av järnvägsspår. Ett antal lösningsalternativ utvärderas i 
samverkan mellan exploatören och EON värme. Avtal om genomförande träffas 
i annan ordning. Med stöd av ett avtal mellan parterna kan ledningar skyddas 
alternativt förläggas där så prövats lämpligt. 

Figur 21. Visar  fjärrvärme (lila) , vatten (blått). Den vita linjen är 
kommungränsen. 

Kumla kommun 

Hallsbergs kommun 
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El, tele och bredband 
I anslutning till planområdet i väster ligger en transformatorstation. I nordöstlig 
riktning, från transformatorstationen har Vattenfall en 40 kV-luftledning, som på 
sikt kommer att raseras. 

Ett område där marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning, redovisad med 
beteckningen l, har lagts in i detaljplanen för Vattenfalls 40 kV-luftledning. 
Bestämmelsen innebär att först när denna luftledning har raserats kan området 
utnyttjas som industriområde utan restriktioner. Parterna är överens om att 
kraftledningen skall raseras och enligt Vattenfall kan detta ske i slutet av år 2014 
under förutsättning att alla tillstånd och avtal för denna ombyggnad blir klara 
senast under vårvintern 2014. Avtal om tidsplan och genomförande av tillfälliga 
åtgärder träffas mellan Train Alliance och Vattenfall i annan ordning. När 
ledningen har raserats kan marken användas för industriändamål. 

Innan ledningen raserats gäller ELSÄK-FS 2008:1 till skydd för ledning och ny 
verksamhet i ledningens närhet. 

När det gäller elförsörjningen till området så kan den komma att ske från en 
tryckpunkt vid Kraftvärmeverket i Hallsberg, sydväst om planområdet.   

Under förutsättning att det enbart blir en kund för hela området så kan E. ON 
Elnät AB bygga fram en slinga för området till en avlämningspunkt. Detta 
förutsätter att det inte blir flera avlämningspunkter för industriområdet. 

Datakabel, IP-ONLY är framdraget till Brunnskulleområdet och utmed med 
Samzeliigatan. 
 
En telekabel som ägs av Telia Sonera Skanova Access korsar planområdet. 
Exploatören har träffat en överenskommelse med ledningsägaren om att denna 
telekabel kan tas bort. Telekabeln har ej inordnats i detaljplanen. 
 
Sammanfattning. Inom planområdet finns det ett antal konfliktpunkter där 
befintliga ledningar föreslås bli överbyggda av ny gata eller av nya järnvägsspår. 
De i detaljplanen redovisade u- och l-områdena skall därför ses som en 
uppmaning till parterna att finna tekniska lösningar på de konflikter som påvisats 
mellan exploatering och befintliga ledningar och därefter teckna avtal om 
genomförandet. Detta förutsätter en projektering som inte har kunnat rymmas 
inom planarbetets ramar. 
 
Avfall 
Avfallshantering inom planområdet avses ske i enlighet med regler som gäller 
för källsortering, omhändertagande och återanvändning. 

 



38 (55)                          Hallsbergs kommuns Dnr TPN 2011/68 
                           Kumla kommuns Dnr MBN 2011/1211 

Detaljplan för Rala industriområde, etapp 3, i Hallsberg, Hallsbergs kommun och Kumla, Kumla kommun, 
Örebro län 

 

  

Dagvattenhantering 
VAP har utfört en dagvattenutredning för planområdet 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 en första utbyggnad av 
planområdet, byggnadsetapp1 benämnd; ”Hallsbergs kommun, översiktlig 
dagvattenutredning, Rala 3 etapp 1”, daterad 2012-06-01. 

Höjdsättning av gator, järnväg och verkstadsbyggnader måste ske med referens 
från befintlig järnväg, då rälsen ska användas till uppställning av rullande 
material och därför inte får luta. Den sålunda givna höjden har utsetts med 
hänsyn till risker som kan uppkomma vid höga vattenflöden. Höjdsättningen 
innebär att dessa flöden inte kan orsaka skador på bebyggelse och viktiga 
anläggningar. I utredningen beskrivs också behovet av fördröjning och rening av 

Figur22. Bilden visar markavvattning i och i anslutning till planområdet. 
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dagvatten, utrymmesbehov för dagvattenanläggningar samt ansvarsförhållanden 
för dagvattenanläggningar. 

Avvattningen inom planområdet (ca150 ha) sker idag till dike norr 
(Järsjögraven) och diket söder om området (Stocksättersbäcken), vilka också 
avvattnar en större areal, ca 1 080 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. 

För att inte förändra avbördningens storlek, trots att det skapas hårdgjorda ytor 
med snabb avrinning, ska målsättningen för dagvattenhantering vid expansion av 
tätorten vara ”att den vattenmängd som avleds från ett exploaterat område ska 
motsvara avrinningen som den var i obebyggt skick”. 

För att möjliggöra exploatering inom planområdet kommer del av Järsjögraven 
att flyttas till nytt läge (se bild nedan). Befintlig dikessträckning som slopas är 
870 meter, vilket ersätts med ca 1 170 meter dike varav 200 meter kulverteras. 
Eftersom dikessträckningen genom omläggning förlängs ca 300 m kompenseras 
dikets sämre längslutning 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. 

Figur 23. Bilden är ett utdrag ur dagvattenutredningen och visar nytt läge för 
Järsjögraven. 
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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. 

Bestämmande för uppdämningar inom planområdet är kapacitetsbegränsningar i 
Ralaån som får effekter vid de långvariga regntillfällena. 

Verksamheten inom detaljplaneområdet ska ombesörja utjämning och rening av 
ett mindre nederbördstillfälle, motsvarande ett regn med två års återkomsttid och 
10 minuters varaktighet. Beräkningsmodellen redovisas på laga kartan. 

Rening av dagvatten ska ske genom sedimentering av partikulärt bundna 
föroreningar i utjämningsmagasinen. Denna rening kompletteras med 
oljeavskiljning från sådana verksamhetsytor som kan generera oljehalter 
överstigande 5 mg olja/l. Utjämningsmagasin ska också kunna fungera som 
katastrofbassänger genom att utloppen kan stängas och tillkommande regnvatten 
förbiledas.  

Den dimensionerande nederbörden ska vara ett regn med 10 års statistisk 
återkomsttid som med det tillåtna utflödet från utjämningsmagasin (4,5 l/s,ha) 
motsvarar ett nederbördstillfälle med 8 timmars varaktighet, totalt 43 mm regn. 

Vad gäller dimensionerande högsta vattenstånd inom planområdet får det södra 
diket (Stocksätersbäcken) vara dimensionerande för planområdet med en 
angiven högsta vattenyta av + 46,70 nedströms järnvägsbanken. 

En överslagsmässig beräkning för när planområdet är fullt utbyggt ger en 
undanträngd vattenvolym av ca 81 000 m3 Översvämningen år 1960 täckte enligt 
uppgift8 ca 120 ha på västra sidan om järnvägen och ca 60 ha på den östra, 
sammantaget ca 180 ha. Om området vid denna tidpunkt varit fullt exploaterat 
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 byggnadsetapp 1 med hjulsvarv och 
multifunktionshall samt begränsad utbyggnad av gator och järnvägsspår9, 
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.  

Förslag på dagvattenbehandling inom planområdet 
Med utgångspunkt ifrån att planområdet är fullt utbyggt blir det totala behovet av 
utjämningsvolymer inom planområdet ca 4 440 m3 varav direkt kopplat till 
byggnader och hårdgjord mark 1 120 m3. Vid ett medeldjup av 0,5 m i 

                                                 
8 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. 

9 Se illustration på sidan 25. 
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utjämningsmagasinen blir den effektiva erforderliga ytan för flödesutjämning 
totalt ca 8 900 m2. 

En utbyggnad av området enligt byggnadsetapp 1 skulle innebära att det totala 
behovet av utjämningsvolymer inom planområdet blir ca 880 m3 varav direkt 
kopplat till byggnader och hårdgjord mark på 250 m3. Den effektiva erforderliga 
ytan för flödesutjämning blir för byggnadsetapp 1 totalt ca 1 800 m2. 

Utformning av utjämningsmagasinen anpassas i första hand till disponibla ytor 
vid exploateringen. Mellan spåren kommer stora ytor att finnas tillgängliga för 
magasinen. Se bild på sidan 28 som är hämtad från Maschen i Tyskland. Bilden 
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 
sedimentfångst10 innan vattnet avbördas till de gemensamma magasinen. 

Förslag på höjdsättning inom planområdet 
Marknivån ska inte i något läge understiga +47,0 med undantag för områden för 
kontrollerad uppdämning av dagvatten och områden som inte berörs av 
exploateringen. Nivån 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Med denna åtgärd eftersträvas den reduktion av föroreningar som normalt uppnås vid 
vägdagvattendammar. Erfarenheten från dessa är att gräsklädda dammar kan reducera vanligt 
förekommande ämnen som suspenderat material, zink, koppar, bly, kadmium, kväve (total), 
fosfor (total) med mellan 30-50 %.  
Övrig kvalificerad oljeavskiljning från hårdgjorda ytor mm sker på sedvanligt sett efter 
myndighetens prövning, med godtagbar teknik och placerad så att de inte påverkas av höga 
vattennivåer. 

Figur 24. Bilden är en principskiss för höjdsättning av mark och byggnader inom planområdet. 
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Diken 
Det finns ett flertal stora diken inom planområdet. För att undersöka huruvida 
dikena berörs av miljöbalkens bestämmelser angående biotopskydd har dessa 
inventerats genom okulär kontroll av miljöchef Leif Welander på Hallsbergs 
kommun i december 2011. Inventeringen läggs till grund för dispensansökan. 

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 
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: 

- Bedöms inte innehålla några särskilda värden i sig. 

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

- Fisk förekommer sannolikt också (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. 

Miljökonsekvenser 
En ”behovsbedömning, miljöpåverkan” har genomförts i planskedet och finns 
som bilaga i slutet av denna handling. Efter genomgång av 
bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen kan komma att innebära 
betydande miljöpåverkan.  

Miljökonsekvenserna beskrivs i denna planbeskrivning men också i en särskild 
handling, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättats gemensamt av 
de båda kommunerna. De miljökonsekvenser som tas upp i MKB:n är; buller, 
resursfrågan, geoteknik, arkeologi, kulturmiljö, dagvatten, hälsa och säkerhet, 
onormala vattenflöden, ljusstörning samt påverkan på landskapsbilden. 
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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 
Beatrice Arvidson Planeringsarkitekt, Hallsbergs kommun 
Klara Ågren  Fysisk planerare, Kumla kommun 
Kurt Larsson  Arkitekt, Kumla kommun 
Mona Braathen Fysisk planerare, Hallsbergs kommun 
Hans Lindberg Stadsarkitekt, Hallsbergs kommun 
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 

Tidplan för planarbetet 
Detaljplanearbetet bedrivas med normalt planförfarande, vilket enligt 5 kap 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) innebär att länsstyrelsen, lantmäteriet, sakägare 
och andra som har ett väsentligt intresse i frågan har beretts tillfälle till samråd 
och granskning. Det ska tydliggöras att vi med planarbetet avser de två 
detaljplanerna som planhandlingarna beskriver. Den del av exploateringsområdet 
som ligger i Kumla kommun utgör en detaljplan och den del som ligger i 
Hallsbergs kommun utgör en detaljplan.  

Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas 
av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun och miljö- och byggnadsnämnden 
i Kumla kommun under hösten 2012.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanerna vinner laga kraft, vilket 
bedöms vara lämpligt med hänsyn till detaljplanernas 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, huvudmannaskap 
Detaljplan 
Hallsbergs kommun, teknik- och planförvaltningen, svarar för upprättande av 
detaljplanen i samarbete med Kumla kommuns miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildningsåtgärder handhas av fastighetsbildningsmyndigheten.  

Genomförande 
Gator och vägar mm 
För iordningställande av allmän platsmark svarar respektive kommun. I dessa 
detaljplaner ligger i det närmaste alla planteringsytor, skyddsvallar och gator 
inom kvartersmark . För utbyggnad av dessa svarar exploatören.  
För utbyggnad av gata mellan Samzeliigatan och exploateringsområdet svarar 
Hallsbergs kommun. 

Särskilda utredningar pågår parallellt med planarbetet för att klarlägga kapacitet 
på järnvägsnätet, ansvarsförhållanden och de tekniska lösningar som 
Trafikverket, Train Alliance och Hallsbergs kommun kan finna skall ligga till 
grund för exploateringen. Dessa utredningar och överenskommelser bedöms 
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kunna träffas under hösten 2012. Exploateringen av området skall påbörjas med 
en första byggnadsetapp (se sid. 25) under 1 kvartalet 2013.  

Innan etablering av bullervallar, trädplantering och utbyggnad av järnvägsspår 
kan ske, i en framtida etapp, öster om Rösavi by måste den särskilda 
arkeologiska utredningen, etapp 2 utföras11. Resultatet av denna utredning måste 
utvärderas och länsstyrelsen fatta beslut om att området får tas i anspråk för 
exploatering. Som tidigare nämnts måste naturligtvis även berörda markområden 
vara tillgängliga, sett ur fastighetsrättslig synpunkt. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
För bildandet av gemensamhetsanläggningar och omprövning av befintliga 
svarar exploatören. Förhandlingar rörande förvärv av mark för att trygga ett 
genomförande av detaljplanen pågår. För detta svara exploatören. 

Ledningsrätt- och servitut 
Inom detaljplanen finns ett flertal u-områden  (område där marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) samt ett l -område  (område 
där marken fram till dess ledningarna raserats, ska vara tillgänglig för allmän 
luftledning och därefter utan restriktioner tillgänglig för utbyggnad av industri). 
Inom u-områden finns konflikt mellan utbyggnad av gator och järnvägsspår. Hur 
befintliga ledningar skall skyddas (tekniska lösningar eller omläggning) skall 
avtalas mellan exploatören och berörd ledningsägare. Dessa avtal ligger sedan 
till grund för att meddela tillstånd samt vid behov bilda ny ledningsrätt och 
servitut.  

Dagvatten och diken 
De omgrävningar och kulverteringar som redovisas i planen12 ska i sin helhet 
bekostas av exploatören. Exploatören avser också att i samband med förvärv av 
mark inom Ralakärrens avvattningsområde år 1996, överta betalningsansvaret 
enligt kostnadsfördelningslängden i proportion och omfattning som följer av 
markförvärven och fastigheternas andel i kostnadsfördelningslängden. Den 
slutliga överenskommelsen, kan när exploateringens omfattning och ändrade 

                                                 
11 Se beskrivningen på sidan 24. 

12 Planförfattaren beskriver det rättsliga läget på följande sätt. Omgrävning av dike som inte 
syftar till att förbättra dikets avvattnade funktion är inte markavvattning. Omgrävning av 
vattendrag bör normalt betraktas som vattenverksamhet och är normalt tillstånds- eller 
anmälningspliktigt. (NVV Handbok 1.5.1.1). Kulvertering av befintligt dike är inte 
”Markavvattning” men kan utgöra Vattenverksamhet. Om undantaget i 11 kap. 12 § MB är 
tillämpligt, dvs. om det är uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas betyder det 
att det inte behövs tillstånd eller anmälan. Genomförda dagvattenutredningar visar att 
utbyggnaden av en första etapp uppfyller undantaget i 11 kap. 12 § MB.  

Utredningarna kan anses ge stöd för bedömningen att också ett fullt utbyggt planområde inte 
skadar allmänna eller enskilda intressen.   
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markägoförhållanden slutligen kan överblickas, lämnas in till miljödomstolen för 
godkännande.  

Innan exploateringen påbörjas skall en överenskommelse ha träffats mellan 
Exploatören, Ralakärrens avvattningsföretag och Hallsbergs kommun. 
Överläggningar har inletts med detta syfte. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Detaljplanens genomförande är i avseende på kostnaderna i väsentligt grad ett 
ansvar för exploatören och de övriga markägare, t.ex. Trafikverket som omfattas 
av detaljplanen, när dessa tillgodogör sig detaljplanens byggrättigheter.   

Avgifter för bygglov, planavgifter (endast inom Kumla kommun) och 
anslutningsavgifter när anläggningar ansluts till kommunernas va-nät innebär 
intäkter för Kumla och Hallsbergs kommuner i enlighet med fastställda taxor. 

Exploatören skall även träffa exploateringsavtal med berörd kommun innan 
genomförandet påbörjas. I detta skall slutligen regleras den kostnadsmassa som 
upprättandet av detaljplanerna, jämte alla utredningar, kostnader för 
infrastruktur, omläggning av ledningar mm. I exploateringsavtalet skall också 
ansvaret, på kort och lång sikt, för utbyggd infrastruktur regleras. Den senare 
punkten rymmer t.ex. hur underhåll och det långsiktiga ägandet skall se ut. 

Underlaget för exploateringsavtalet kan vara: 

Kommunala Kostnader 
Upprättande av detaljplan och utredningar 
Markförvärv     
Fastighetsbildning            
Andel av utbyggd infrastruktur, t.ex. den nya cirkulationsplatsen 
Industrigata nybyggnad      
Gång- och cykelvägar    
Omläggning av befintliga VA-ledningar 
Utbyggnad av nya VA-ledningar   
Parkmark anläggning 
Summa kostnader 

Kommunala Intäkter 
Försäljning av mark    
Ersättning enligt exploateringsavtal (infrastruktur mm)  
Summa intäkter                        

      
Nettokostnader:    0 kronor 
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Kommunala Intäkter avgifter för lov och anslutning 
Exploatören skall också betala de avgifter som myndighetens prövning av 
tillstånd och anmälan samt de anslutningsavgifter för vatten- och avlopp som blir 
följden av kommunens taxor. 

Då taxorna i vissa fall är kopplade till tomtens areal, skall kommunen beakta 
möjligheten till jämkning då planområdet inte är ett traditionellt industriområde 
möjligt att bebygga med verkstäder. Den procentuellt största andelen av 
exploateringsfastigheten utgörs av mark för utbyggnad av järnvägsspår.  

I anslutning till planarbetet har exploatören fått en översiktlig bild av avgifternas 
storlek. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
Geoteknisk utredning 
VAP har på uppdrag av teknik- och planförvaltningen, Hallsbergs kommun 
utfört en geoteknisk undersökning över den del av planområdet som ligger inom 
Hallsbergs kommun. Ett utdrag av den finns på sidorna 19-21. Hela utredningen 
finns med som bilaga till planhandlingarna. 

Dagvattenutredning, översvämningsrisker 
VAP har även gjort två dagvattenutredningar där riskerna vid höga vattenflöden 
inom området har analyserats. Utdrag av dagvattenutredningen finns på sidorna 
38-41. Båda utredningarna finns med som bilaga till planhandlingarna. 

Bullerutredning 
ÅF-infrastructure AB/Ljud och Vibrationer Stockholm har upprättat 
bullerutredningar, delar av dessa finns på sidorna 29-34. Utredningarna finns 
med som bilaga till planhandlingarna. 

Arkeologisk utredning 
I och omkring Rösavi, i Kumla kommun finns det ett antal fornlämningar som 
även är riksintresse för kulturmiljövård. Den föreslagna spårbyggnaden antas ej 
påverka riksintresset för kulturmiljövård. Länsstyrelsen i Örebro län anser 
emellertid att det bör genomföras en arkeologisk undersökning av en del av 
området, i Kumla kommun. Inom ramen för planarbetet har Kumla och 
Hallsbergs kommuner låtit upprätta en Undersökningsplan, Särskild arkeologisk 
utredning etapp 2, av del av Rala industriområde, Kumla kommun. Kostnaden 
för att utföra denna undersökning uppgår till 130 000 kronor beräknat enligt 
2012 års taxa.  

. Då marken inte har förvärvats och då detta markområde inte erfordras i de 
tidiga skedena av en exploatering så avvaktar Kumla kommun med att 
genomföra utredningen. 
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanerna vinner laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång, får en detaljplan, ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge en kommun 
inte ändrar eller upprättar en ny detaljplan fortsätter planen att gälla och ge 
byggrätt som tidigare. 

Fastighetskonsekvenser 
Fastighetsförteckning till detaljplan har upprättats genom Metria. I denna 
redovisas även marksamfälligheter och anläggningssamfälligheter och övriga 
rättigheter inom planområdet. Denna finns med som bilaga till planhandlingarna. 
De gemensamhetsanläggningar som finns inom planområdet kommer att 
omprövas senast vid ett genomförande av planen. Vid omprövningen klarläggs 
vilken betydelse detta möjligen kan få för markägarna. 

Enligt nya plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) kap. 4 § 33 ska 
konsekvenser för berörda fastighetsägare redovisas i detaljplanen. Nedan 
beskrivs fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna som ligger inom 
planområdet eller angränsar till planområdet. Det är viktigt att notera att de 
arealuppgifter som redovisas är avrundade.  

Fastigheter som är berörda inom planområdet 

Hallsberg Farmen 1:4 Kommunägd fastighet. Del av fastigheten, ca  
9900 m2 kommer i detaljplanen att ligga som T2-
område, nya industrispår. Befintliga ledningar 
kommer att skyddas med u-område. 

Hallsberg Grepen 1 458m2 av fastigheten berörs av planläggningen, 
området ligger som T2-område, nya industrispår. 
En liten del av fastigheten kommer ligga inom u-
område. 

Hallsberg Grepen 2 1393 m2 av fastigheten kommer att ligga inom T2-
område, en del av fastigheten omfattas av 
u-område. 

Hallsberg Hackan 2 Hallsberg industribyggnads AB äger fastigheten. 
2978 m2 av fastigheten kommer att ligga inom T2-
område, del av fastigheten ligger inom u-område. 

Hallsberg Rala 4:29 Fastigheten består av tre delar och omfattar 
sammanlagt 892 706 m2. Alla delar av fastigheten 
kommer att omfattas av detaljplanen och ligga 
inom område för industri (J) och T2-område, nya 
industrispår, på fastigheten ligger även ett u-
område samt ett J (l) -område, områden för 
ledningar. 
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Hallsberg Rala 1:19 Kommunägd fastighet. 7 300 m2 av fastigheten 
kommer att ligga som område för 
INDUSTRIGATA. 

Hallsberg Skördetröskan 2 4886 m2 av fastigheten ligger inom område för 
INDUSTRIGATA. 

 

Kumla Kumla Bandel 2:1 Hela fastigheten på ca 7,6 ha ligger inom T1-
område, på den norra delen av fastigheten ligger 
ett u-område. 

Kumla Kumla Bandel 2:3 Hela fastigheten på ca 106 191 m2 ligger inom 
J-område. 

Kumla Kumla Björka 10:1 En del av fastigheten ca 10 300 m2 ligger inom 
detaljplanen, på J- och T2-områden. 

Kumla Kumla Rösavi 1:4 28 400 m2 av fastigheten ligger inom planområdet, 
på område för J n5 – bullervall med 
skyddsplantering av granhäck och björkar och T2-
område, fastigheten berörs även av ett u-område. 

Kumla Kumla Rösavi 2:3 22 435 m2 av fastigheten, del 1 ligger inom 
planområdet på område för J n5 – bullervall med 
skyddsplantering av granhäck och björkar och T2-
område. En del av fastigheten berörs av ett u-
område. Av fastighetens del 2 ligger ca 23 012 m2 

av fastigheten inom planområdet, på J n5 – 
bullervall med skyddsplantering av granhäck och 
björkar, samt inom J-område. 

Kumla Kumla Rösavi 2:4 Ca 3018 m2 av fastigheten ligger inom J n5 – 
bullervall med skyddsplantering av granhäck och 
björkar. 

Kumla Kumla Rösavi 2:14 Fastigheten omfattas av flera delar, tre av delarna 
ligger inom planområdet, del 1, 4 och 6. Av del 4 
så ligger 43 520 m2 inom planområdet, på J n5-
område, bullervall med skyddsplantering av 
granhäck och björkar samt på J-område. Av del 1 
ligger 28 107 m2 inom planområdet, inom område 
för J n5 – bullervall med skyddsplantering av 
granhäck och björkar och inom T2, över 
fastigheten går även ett u-område. Av del 6 ligger 
ca 18 819 m2 inom planområdet, på J n5-område, 
bullervall med skyddsplantering av granhäck och 
björkar och på T2-område, över fastigheten går 
även ett u-område. 

Kumla Kumla Rösavi 2:15 Fastigheten omfattas av flera delar, två av delarna 
ligger inom planområdet, del 1 och 5. Av del 5 så 
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ligger 26 450 m2 inom planområdet, på J n5 – 
bullervall med skyddsplantering av granhäck och 
björkar samt J-område. Av del 1 så ligger 148 980 
m2 inom planområdet, på J n5 – bullervall med 
skyddsplantering av granhäck och björkar. På J- 
och T2-områden. På fastigheten ligger även två u-
områden. 

Kumla Kumla Rösavi 3:5 Ca 17 608 m2 av fastigheten ligger inom 
planområdet, på J n5 – bullervall med 
skyddsplantering av granhäck och björkar, samt på 
J- och T2-områden, över fastigheten går även ett u-
område.  

 

Följande fastigheter ligger utanför planområdet, således omfattas de inte av 
planläggning. 

Hallsberg Björka 1:11 Kommunägd fastighet 

Hallsberg Björka 1:14 Kommunägd fastighet 

Hallsberg Farmen 1:1  

Hallsberg Hallsberg 5:1  

Hallsberg Norrby 11:4 Kommunägd fastighet 

Hallsberg Reningsverket 1 Kommunägd fastighet 

Hallsberg Skyffeln 4  

Hallsberg Vissberga 11:4  

 

Kumla Kumla Björka 10:2  

Kumla Kumla Björka 10:3  

Kumla Kumla Björka 10:4  

Kumla Kumla Björka 10:5  

Kumla Kumla Björka 10:6  

Kumla Hörsta 2:6  

Kumla Rala 1:22  

Kumla Rala 2:2  

Kumla Rala 13:2  

Kumla Rösavi 2:17  
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Kumla Rösavi 2:18  

Kumla Rösavi 3:10  Trafikverkets fastighet 

Kumla Rösavi 3:11 Trafikverkets fastighet 

Kumla Rösavi 3:12  

Kumla Rösavi  
Husartorp 1:1 

 

Kumla Vägövergången 5:1 Trafikverkets fastighet 

 
Konsekvenser för befintliga vägar inom planområdet  

Hallsberg Rala S:1 Utbyggda huvudgator inom planområdet ska vara 
tillgängliga för gemensamhetsanläggningar för 
berörda fastighetsägare. På detta sätt garanteras 
tillträde till vägförbindelse över planområdet. 

Kumla Rala S:2  Utbyggda huvudgator inom planområdet ska vara 
tillgängliga för gemensamhetsanläggningar för 
berörda fastighetsägare. På detta sätt garanteras 
tillträde till vägförbindelse över planområdet. 

Kumla Rala Ga:1 Utbyggda huvudgator inom planområdet ska vara 
tillgängliga för gemensamhetsanläggningar för 
berörda fastighetsägare. På detta sätt garanteras 
tillträde till vägförbindelse över planområdet. 
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Planförfattare  
Tjänstemän som närmast har deltagit i arbetet med att upprätta detaljplanerna är 
följande; 
 
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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 Behovsbedömning miljöpåverkan 

 

Enligt 4 kap 34 § PBL  (2010:900) ska planer miljöbedömas om de 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 kan komma att innebära betydande miljöpåverkan. Varpå en 
miljökonsekvensbeskrivning så som beskrivs i 6 kap 12 § miljöbalken kommer 
att upprättas i samarbete mellan Hallsbergs- och Kumla kommuner. 

 

Bilaga  
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Behovsbedömning:  

Faktor Påverkan  Kommentar 
 Stor   Liten   

Internationella konventioner  
(Natura 2000, UNESCO 
världsarv, CW-område) 

    -    -      -  Berörs ej 

Miljöbalkens 3-4 kap 
(riksintressen)     -    -      X   

Rösavi Radby och järnvägen är av 
riksintresse. 

Miljöbalken 7 kap (strandskydd, 
natur/kulturreservat)     -    -      -  Berörs ej 

Byggnadsminnen eller fornminnen     -    -      -  Berörs ej 

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram eller 
nyckelbiotoper) 

    -    -      -  Berörs ej 

Konflikter med ÖP eller FÖP     -    -      -  Nej 

Miljömål 
   God bebyggd miljö 
   Ett rikt odlingslandskap … 

      X  Kommer att redovisas 
i planbeskrivningen som  
hör till detaljplanen. 

Miljökvalitetsnormer     -    -      X  Buller 

Riktvärden     -    -      - Ej aktuellt 

Förorenad mark     -    -      -  Berörs ej 

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

    X   Nej 

Projektets omfattning 
Arealuppgifterna är ungefärliga      Vi bedömer att planförslaget 

möjliggör ett arbetsområde av 
större omfattning. 
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Faktor Påverkan Kommentar 
 Stor  Liten  

Projektets förening med andra 
projekt X   Bra samordning 

Projektets utnyttjande av mark, 
vatten och andra resurser  X  Av normal omfattning. 

Fyllnadsmaterial, bergkross från 
närbelägna bergstäkter erfordras. 

Projektets alstrande avfall   X Normalt med hänsyn till föreslagen 
verksamhet 

Risk för störningar? (buller, 
trafik, mm) X   Planförslaget innebär trafikökning till 

området med tåg, bil och tunga 
transporter. Bullerstörningarna 
förekommer i dagsläget från 
järnvägen. Visst externt buller från 
verkstäderna kommer förekomma 

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 berörs. Det saknas 

alternativ till lokalisering av 
arbetsområdet. 

Effekternas omfattning   X De samlade effekterna bedöms små 
till måttliga med hänsyn tagen till 
föreslagen markanvändning 
”storskaligt” arbetsområde/ 
industriområde där service och 
försäljning kan ingå. 

Effekternas 
gränsöverskridande karaktär   X Dagvatten från hårdgjorda ytor. 

 

 

TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN MILJÖ- BYGG- OCH 
MYNDIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 
 
Hans Lindberg   Leif Welander  
Stadsarkitekt   Förvaltningschef miljö 
Hallsbergs kommun  Hallsbergs kommun  


