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Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning.
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på
www.boverket.se/pblkunskapsbanken.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Standardförfarande

Den här detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Planuppdrag

Samråd

Underrättelse

Granskning

Gransknings
utlåtande

Antagande

LAGA
KRAFT

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som
sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet
antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner
efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.

Handlingar

Planförslaget utgörs av:
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A2)
Fastighetsförteckning

Bilagor:
•
•
•

Bilaga 1, Bullerutredning förskolan Sagobacken Vretstorp, 2018-10-15
Bilaga 1.1 Förslag på bullerskärm och nya trafikuppgifter, 2022-03-23
Bilaga 2, Fördjupad riskbedömning, WSP, rapport 2021-08-13

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
hallsberg.se/detaljplan.
Handläggare
Sanda Madzo
Planarkitekt
019-58 69 15
sanda.madzo@kumla.se
Kommunstyrelseförvaltningen
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Planbeskrivning

Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att i första hand möjliggöra förskola på fastigheten Skävi
1:73 och 1:74 . Eftersom gällande detaljplan medger bostäder och handel kommer fortsatt
handelsverksamhet och liknande att medges i form av användningen Centrum. Bostäder kommer
inte att medges i ny detaljplan.
En av tre delar av förskolan som ligger på fastigheten Skävi 1:74 har idag permanent lov och övriga
två delar har tidsbegränsat lov. För att förskolan ska bli planenlig, behövs en planändring i form av ny
detaljplan för aktuellt område.

Plandata
Läge
Området är beläget i centrala Vretstorp, cirka två mil väster om Hallsbergs tätort.

Bild 1. Planområdets läge markerat i rött i förhållande till Vretstorps tätort.
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ICA

Kristallkyrkan

Bild 2. Planområdets läge in zoomat.

Areal
Planområdet har en areal på cirka 4570 m2.
Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger Skävi 1:73 och 1:74.

1:73
1:74

Bild 3. Kommunägd mark skrafferat i grönt. Planområdet är markerat med röd linje. Ej färglagda fastigheter
är i enskild ägo.
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Tidigare ställningstaganden
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2021 att ge kommunstyrelseförvaltningen
i uppdrag att upprätta en detaljplan för Skävi 1:73 och 1:74. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 31 januari 2022 att godkänna planförslaget för samråd. Detaljplanen antogs av
kommunstyrelsen den 31 maj 2022.
Riksintressen
Kommunen ska se till att de riksintressen som finns i Hallsbergs kommun beaktas vid planläggning
och andra åtgärder. Planområdet i sig berörs inte av några områden av riksintresse. Däremot är
planområdets läge beläget 40 meter norr om västra stambanan, som är av riksintresse.
Översiktsplan
I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016, står att handel och andra
servicefunktioner bör koncentreras till centrala Vretstorp.
Detaljplanens syfte och användning strider inte mot den gällande översiktsplanen.
Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplan:
•

Stadsplan 18-VRE-6, laga kraft 1957-04-05

Delar av gällande detaljplan kommer att ersättas i samband med att denna detaljplan vinner laga
kraft. Delar som berörs är idag planlagda för bostads- och handelsändamål i tre våningar.

Bild 4. Gällande detaljplan 18-VRE-6 markerad som gulfärgad yta.
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Bild 5. Utsnitt ur gällande detaljplan.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalken sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av
kommunstyrelseförvaltningen.
Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen
inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap.
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras vidare under
planarbetet är buller och risker från väg- och järnväg, dagvatten samt miljökvalitetsnormer för
vatten.
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Förutsättningar och förändringar

Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment, lera/silt och postglacial sand.

Lera/silt
Isälvssediment
Postglacial sand
Bild 6. Bild från SGU:s jordartskarta.

Ras- och skredrisk
Inom planområdet finns en risk för skred på grund av markens förutsättningar. Eftersom marken
består av delvis lera/silt finns förutsättningar för skred.

Bild 7. Utklipp på ras- och skredrisk från Länsstyrelsens informationskarta. Röda områden visar på skredrisk.
Orangefärgat område visar en efterarbetad lutningsanalys på aktsamhetsområden.
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Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Grannfastigheten Skävi 4:4 kan vara potentiellt
förorenad. Det har tidigare funnits en bensinstation på fastigheten där cisterner nu är bortgrävda och
sanering har utförts.

Den tidigare bensinstationen ligger på en grusås och planområdet västerut ligger på lera/silt. Detta är
täta jordar och det troliga är att grundvattnet går mot åsen, vilket innebär att eventuella
föroreningar inte drar sig mot planområdet. Det är delsanerat enligt SPIMFAB-metoden, vilket i det
här fallet innebär att viss förorening lämnades kvar vid ett djup av 4-4,5 meter.
Denna förorening anser inte miljöenheten i Hallsberg på något sätt påverkar planområdet, som ligger
tvärtemot grundvattenströmningen, och dess tänkta förskoleverksamhet. Enligt SPIMFAB-rapporten
är antagligen de djupare jordlagren på fastigheten genomsläppliga. Detta skulle kunna innebära att
viss restförorening kan finnas vid grundvattenytan och därmed utgöra en spridningsrisk till
omgivande grundvatten. Enligt samma rapport står det; ”Grundvattenströmningen i Askersundsåsen
är riktad mot norr enligt utredning, vattendom för kommunal vattentäkt (Dnr: 513-09334-2006).”
Efter SPIMFAB-undersökningen gjordes en geoundersökning för att kontrollera att ingen cistern och
ledning fanns kvar i marken. Något sådant hittades inte och slutsatsen blev att miljö-och hälsorisken
är låg, vilket Hallsbergs kommuns miljöenhet instämmer i.
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Radon
Radon finns naturligt i marken och beroende på markens beskaffenhet har radongasen mer eller
mindre lätt att tränga upp till markytan och komma in i byggnader. Radon kan även finnas i äldre
byggmaterial. Vid planläggning bostäder och lokaler där människor befinner sig mer stadigvarande,
är det främst markradon som behöver beaktas.
I Hallsbergs kommun finns två större sammanhängande områden där gammastrålningen i
berggrunden och/eller jordlagret kan överskrida 30 uR/h. Det ena täcker in Vretstorp, vilket innebär
att det finns en potentiell förekomst av markradon inom planområdet. Även om radonsäkert
byggande är ett krav vid bygglovsprövningen så är det viktigt att utförandet följs upp så att
radonvärdena efterlevs också i praktiken.
Förändringar
I plankartan sätts en bestämmelse om att byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande (b1).

Naturmiljö
Natur och vegetation
Söder om Vretstorp reser sig en förkastningsbrant där det finns områden för rekreation och friluftsliv
med bland annat elljusspår. Norr om Vretstorp finns ett drumlinområde som utgör riksintresse för
naturvård då det är ett av de två främsta drumlinområdena i Sverige.
Inom planområdet finns ingen naturlig natur och vegetation mer än själva förskolegården.
Stadsbild
Planområdets läge har stor betydelse för Vretstorps centrumkaraktär. Därför är det angeläget att
detaljplanen är flexibel vad gäller användningsområden. I dagsläget används del av fastigheten Skävi
1:74 och 1:73 för förskoleverksamhet men bör kunna omvandlas till andra centrumvänliga
användningar, så som till exempel handel.
Detaljplanen medför inga förändringar vad gäller stadsbilden.
Lek & rekreation
Till befintlig förskola hör en förskolegård som i dagsläget är uppdelad i två delar; en större på
baksidan och en mindre på framsidan av byggnaden.
Förändringar
På grund av buller och trafik på Stationsgatan och riskbedömningen med avseende på farligt gods på
Västra stambanan, kommer förskolegården att anpassas till att endast finnas på baksidan av
byggnaden. Detta säkerställs i plankartan genom bestämmelsen Ö1;

Det kan handla om bland annat parkering, till exempel cykelparkering för personal men också
soprum eller förråd av något slag.
Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse både i
bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem, förskola, skola (8 kap. 9–11 §§ PBL).
Bestämmelserna gäller både för nyanläggning och för bebyggda tomter.
Kommunen ska bedöma vad som ska anses som tillräcklig friyta, och hur behoven ska tillgodoses i
planering och prövning. Som stöd för kommunernas arbete har Boverket tagit fram allmänna råd om
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friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet som
förtydligar innebörden i bestämmelserna, BFS 2015:1.
Hallsbergs kommun har i sitt ramprogram för ny- och ombyggnad av förskolor (antaget 2016) tagit
fram bland annat följande riktlinje vad gäller förskolebyggnaden;
•

Den ska anpassas så att den följer och når Hallsbergs kommuns nyckeltal för lokalyta per
förskolebarn, det vill säga 10 m2/barn (BRA), och vad gäller utemiljö 35 m2/barn.

Utifrån detta ska friytan vara minst 1575 m2 räknat på 45 barn. Vid 60 barn ska friytan vara 2100 m2.
Nuvarande gård är drygt 1500 m2 stor. Genom att till exempel ta en del av parkeringsytan intill
gården på baksidan, kan gårdens utemiljö utökas med cirka 500 m2, vilket innebär att det finns goda
möjligheter att anpassa förskolegården till kommunens antagna ramprogram.
Om tomten redan är bebyggd ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning. Om en byggnad
ändras och ändringen kräver lov eller anmälan, ska kraven på friyta tillämpas i den utsträckning som
är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång på och tillgänglighet till närliggande
lekområden, parker och grönområden, bollplaner, idrottsplaner, bad och naturområden för
orientering, skidåkning och exkursioner. Strax norr om planområdet, cirka 150 meter bort, finns en
större spontanlekpark som då kan anses ingå i tillgången till närliggande lekområden.
Biotopskydd
Det finns inget biotopskydd inom planområdet.
Kulturmiljö och fornlämningar
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2
kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra
eller ta bort en fast fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 §
kulturmiljölagen.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Ekosystemtjänster

Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter.
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga
upplevelser.
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis visar den att ett genomförande av detaljplanen inte medför några förändringar
avseende ekosystemtjänster eftersom användningen förskola redan bedrivs inom planområdet.

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel.
Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor
som till exempel trafik och jordbruk.
Vibysjön är den vattenförekomst som berörs av planen. Huvudavrinningsområde är Norrström och
delavrinning är utloppet av Vibysjön. Den ekologiska statusen för Vibysjön bedöms vara
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otillfredsställande, sjön är påverkad av övergödning. Det är artsammansättningen hos makrofyterna
(otillfredsställande) och hos växtplankton (måttlig) som har varit avgörande för bedömningen. Detta
styrks även av statusen för näringsämnen (som bygger på koncentrationen av näringsämnet fosfor i
vattenmassan) som bedöms som otillfredsställande och statusen för ljusförhållanden som bedöms
som dålig. God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer
som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av administrativa
begränsningar. Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för
att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.
Den kemiska statusen bedöms som ”uppnår ej god”. Tillkomst/härkomst bedöms som naturlig, då
vattnet inte är modifierat eller konstgjort. Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas
av den kemiska statusen, överskrider sitt gränsvärde enligt bedömningsgrunder får
vattenförekomsten statusen ”Uppnår ej god kemisk status” (ytvatten) eller "Otillfredsställande"
(grundvatten). Åtgärder måste då genomföras för att nå god kemisk status.
Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst inom distriktet,
avseende ytvatten och grundvatten. Syftet är att uppnå God status i alla vattenförekomster.
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten ”Askersundsåsen, området mellan Vretstorp och
Fjugesta” som är en sand- och grusförekomst. För de grundvattenförekomster där det inte föreligger
någon risk fastställs normen god kemisk grundvattenstatus. Detta görs för att säkerställa att
principen om försämringsförbudet upprätthålls och det blir också en konsekvent hantering i
förhållande till hur normerna för ytvattenförekomster fastställs. Miljökvalitetsnormen anger att
målsättningen för grundvattenförekomsten är god kemisk grundvattenstatus.
Eftersom planförslaget enbart berör befintlig bebyggelse bedöms planen inte medföra några
förändringar på miljökvalitetsnormerna för vatten för vare sig vattenförekomsten eller
grundvattenförekomsten.

Vattenskyddsområde

För att skydda dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både
Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till
vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av
hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras.
Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.
Planområdet berörs inte av något vattenskyddsområde. Söder om planområdet finns Vretstorps
vattenskyddsområde vilket försörjer cirka 1000 personer med dricksvatten.

Bebyggelseområden
Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet. Däremot omges planområdet av bostäder, flera med
verksamhet i samma byggnad. Gällande detaljplan medger bostäder.
Förändringar
Aktuell detaljplan medger inga nya bostäder inom planområdet.
Arbetsplatser & övrig bebyggelse
I Vretstorp finns ett antal mindre verksamheter, de flesta med lokal eller regional anknytning.
13
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Inom planområdet finns en förskola med cirka 45-60 barn (1-5 år) fördelat på fyra avdelningar och i
samma byggnad finns även en pizzeria. En av förskoleavdelningarna bedrivs i Kristallkyrkans lokaler
(cirka 50 meter väster om planområdet).
Byggnaden är utförd i ett plan med fasad i tegel och med plåttak.

Bild 8. Förskolans fasad mot Stationsgatan.

Förändringar
Detaljplanen medför mindre förändringar jämfört med gällande användning inom planområdet.
Handel kommer att medges även fortsättningsvis genom användningen Centrum [C]. Användningen
Förskola [S1] medges för att tillåta förskoleverksamhet som redan bedrivs i byggnaden. En del av
förskolan har permanent bygglov sedan tidigare medan två andra delar har tidsbegränsade bygglov.
Detaljplanen medger en högsta nockhöjd på 12 meter, vilket motsvarar gällande planens
bestämmelse om tre våningar.
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GÅRD

Pizzeria
Förskola

Bild 9. Byggnadens fördelning mellan förskola och pizzeria i dagsläget i förhållande till omgivningen.

Förskolan Sagobacken

Permanent
bygglov

Tidsbegränsat
Tidsbegränsat bygglov, för
ändrad
bygglov
användning
från bank till
förskola

Pizzeria

Bild 10. Fördelning av verksamhet på fastighet Skävi 1:74.

Offentlig & kommersiell service
På fastigheten 1:73 bedrivs förskoleverksamhet och pizzeria i samma byggnad. Ett stenkast öster om
planområdet finns en livsmedelsbutik med postombud. Florist, teatergrupp, och andra verksamheter
finns i närområdet. I norra delen av Vretstorp finns bland annat grundskola och ännu en förskola,
idrottsplats och äldreboende.
Förändringar
Detaljplanen kommer att medge förskola [S1] och centrumverksamhet [C] som användning inom
planområdet.
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Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär
att bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har
tillträde.
Många utemiljöer för barn har fasta lekredskap med stötdämpande underlag. Dessa utformas och
besiktigas utifrån Svensk standard för lekredskap och stötdämpande underlag. Både plan- och
bygglagen och produktsäkerhetslagen hänvisar till Svensk standard.

Gator och trafik
Gatunät
Angöring (hämtning/lämning av barn) till förskolan sker idag via Parkgatan och förskolans baksida för
bilburna elever. Förskolan går också att angöra från Stationsgatan. Leveranser av till exempel mat,
sker också via baksidan och befintlig lastkaj.
Angöring (restauranggäster) till pizzerian sker via Stationsgatan på framsidan av fastigheten.
Leveranser av mat sker via lastkajen på baksidan.
Förändringar
Detaljplanen medför inga förändringar i gatunätets huvudsakliga struktur.
Gång-, cykeltrafik
Skävi 1:74 är belagd med ett servitut för gång- och cykelbana i den östra gränsen, se bild 11. Inom
den ytan medges enbart uppförande av bullerskärm enligt ö2 och m1.

Förändringar
Inga förändringar planeras ske vad gäller gång- och cykeltrafik.
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Bild 11. Röd markering visar servitut för gång- och cykelväg på Skävi 1:74. Gul linje visar ej planlagd gata men
som används av bland annat personal till förskola och restaurang. Även matleveranser kommer den vägen.

Kollektivtrafik
Hållplats finns på Stationsgatan söder om planområdet (busslinje 705 och 754). Tåg som passerar på
järnvägen i söder stannar inte i Vretstorp. Detaljplanen medför inga förändringar.
Parkering, varumottagning & utfarter
På baksidan av byggnaden på Skävi 1:74 finns en parkering vid lastkajen för förskolans och pizzerians
personal (på den östra sidan). En yta används också för hämtning/lämning av barn till och från
förskolan (på den västra sidan). Lastkajen används också för varuintag.
Det finns en allmän parkering på andra sidan Stationsgatan. Restauranggäster parkerar på framsidan
av pizzerian vid den allmänna parkeringen.
Förändringar
Beroende på hur utformningen av förskolegården kan personalparkering och varuintaget anvisas till
annan plats. Detaljplanen däremot medför inga förändringar i plankartan gällande detta.
Tillgänglighet för räddningstjänst
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats.
Norr om planområdet finns räddningspersonal i beredskap (Askerundsvägen) med förstärkning från
Byrsta. Planområdet nås av räddningstjänst inom 5 minuter.
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Risker och störningar
Buller
Buller anses, framför allt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för
buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller
försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid
samtal.
På grund av planområdets läge och befintlig förskoleverksamhet, har en bullerutredning utförts av
Tyréns under år 2018 (se bilaga 1). Den utförda bullerutredningen har uppdaterats under hösten år
2021 i form av bilagor med en beräkning av nuläget och olika utformningsförslag för att förtydliga
hur bullerskärmar behöver utformas för att ge bäst effekt. Beräkningarna tar höjd för prognosår
2040.
Fastigheten Skävi 1:73 och 1:74 utsätts för buller från järnvägen och Stationsgatan, Askerundsvägen
och Parkgatan. Tyréns har gjort ljudmätningar för att säkerställa fasadens ljudisolering och en
trafikbullerberäkning över området.
På skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50
dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor.
[Naturvårdsverket, NV-01534-17]

Bild 12. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).

För att uppnå ovanstående riktvärden föreslås bullerskärmar. I plankartan säkerställs detta genom
följande planbestämmelser:
Beteckning
i plankartan
m1
a1

Bestämmelse
Bullerskärm med en lägsta höjd på 3 meter ska uppföras.
Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän bullerskärmar enligt
bestämmelse m1 har kommit till stånd.

Uppförande av bullerskärmar krävs enbart för att klara rekommenderade riktvärden för
användningen förskola, vilket villkoras med bestämmelsen a1 – villkor för lov. Detaljplanen medger
även centrumverksamhet, till exempel restaurang (som bedrivs inom planområdet idag) som inte har
samma krav på riktvärden för buller.
De tillkommande bullerskärmarna kan med fördel utformas för att utföra ett kvalitativt inslag i miljön
runt förskolan Sagobacken och integreras i lekytor/-redskap på förskolegården.
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Resultat från utredningen visar att ytterligare åtgärder krävs för att ljudnivåer inomhus (för
användningen förskola) skall uppfyllas:
•
•

Fasadens ljudisolering bör ökas med mellan 5-6 dBA.
Gamla fönster och dörrar bör bytas och stora glaspartier skall kompletteras med
ljudlaminatglas.

Bild 13. Bullersituationen (från väg och spår) i nuläget utan åtgärd.

Eftersom detaljplanen medger förskola inom hela planområdet behöver hänsyn tas till att det i
dagsläget bedrivs restaurangverksamhet i byggnadens östra del, vilket innebär att en bullerskärm
inte behöver uppföras på den östra sidan för att dämpa bullret vid fasaden. Skulle däremot
restaurangen lämna sina lokaler och förskolan ta dessa i anspråk kommer krav att ställas på att
bullerskärmen förlängs söderut på den östra sidan.
Detta gäller även på framsidan, bullerskärmen utformas på sådant vis att den täcker in
förskoleverksamheten och inte restaurangdelen.
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Bild 14. Beräknade ljudnivåer från väg och spår med 3 meter hög bullerskyddsskärm.

I bilaga 1 finns trafikuppgifterna (Askerundsvägen, Parkgatan, Stationsgatan) som ligger till grund för
beräkningarna och resultatet. Utformningen av detaljplanen utgår från det som kallas förslag nr 5.
Fördjupad riskbedömning
WSP har utfört en riskbedömning (bilaga 2) i samband med att detaljplanearbetet startade. Söder om
planområdet löper Västra stambanan, en transportled för farligt gods. Från planområdet är det som
närmst cirka 32 meter till Västra stambanan.
Syftet med riskbedömningen är att uppfylla Plan- och bygglagens krav på lämplig markanvändning
med hänsyn till risk samt länsstyrelsens krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid
markanvändning intill farligt gods-led. I riskbedömningen studeras enbart om det ur ett
riskhänseende är rimligt att tillåta skolverksamhet inom planområdet efter planändringen. Kortaste
avståndet mellan förskolans fasad och Västra stambanan uppgår till cirka 40 meter.
Huvudsakliga frågeställningar i bedömningen har varit:
- Riskidentifiering: Vad kan inträffa?
- Frekvensberäkningar: Hur ofta kan det inträffa?
- Konsekvensberäkningar: vad blir konsekvensen av det inträffade?
- Riskuppskattning: Hur stor är risken?
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- Riskvärdering: Är risken acceptabel?
- Riskreduktion: Rekommenderas åtgärder?
De risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande
konsekvenser för tredje man, dvs. risker som påverkar personers liv och hälsa. Bedömningen beaktar
inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av påkörning eller
kollision, långvarig exponering av buller och luftföroreningar samt elsäkerhet.
Baserat på den genomförande riskbedömningen bedömer WSP att skolverksamhet inom
planområdet kan vara acceptabelt ur ett riskhänseende om följande skyddsåtgärder ställs i
detaljplanen:
-

Ingen bebyggelse eller ytor som medför stadigvarande vistelse ska uppföras inom 40 meter
från Västra stambanan sett från spårcentrumlinjen för närmsta ytterspår. Detta innebär att
den befintliga lekplatsen som ligger mellan förskolans fasad och järnvägen behöver tas bort.
Denna yta kan dock nyttjas för exempelvis cykelparkering och andra användningsområden
som endast medför tillfällig vistelse.

-

Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och ligger inom 40 meter
från järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt i lägst brandteknisk klass EI 30.
Då byggnaden som inrymmer förskolan företrädesvis består av tegel och plåt (obrännbara
material) bedöms kravet redan uppfyllas i dagsläget.

-

Alla byggnader inom planområdet där människor vistas stadigvarande ska ha minst en
utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.

Vidare rekommenderar WSP att möjligheten till att införa följande ytterligare skyddsåtgärder
utvärderas i samband med en eventuell framtida större bygglovspliktig ändring av förskolan:
-

Säkerställ att alla friskluftsintag är placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort från
järnvägen. Alternativt tillse att ventilationssystemet går att stänga av manuellt. Åtgärderna
syftar till att reducera mängden giftig och brännbar gas som kan tränga in i byggnaden vid
händelse av en olycka på järnvägen.

-

Glaspartier i fasaden som vetter mot och ligger inom 40 meter från järnvägen bör utföras i
lägst brandteknisk klass EW 40.

Ovanstående gäller för hela det aktuella planområdet, vilket innebär att endast tillfällig vistelse
rekommenderas inom 40 meter från Västra stambanan.
För att säkerställa ovanstående skyddsåtgärder gäller följande planbestämmelser i plankartan:

Beteckning
i plankartan
b1
b2
b3

Bestämmelse
Friskluftsintag ska vara placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort från
järnvägen. Alternativt tillse att ventilationssystemet går att stänga av manuellt.
Glaspartier i fasaden som vetter mot och ligger inom 40 meter från järnvägen bör
utföras i lägst brandteknisk klass EW 40.
Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och ligger inom
40 meter från järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt i lägst
brandteknisk klass EI 30.
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m2
a2

Det ska finnas minst en utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.
Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän minst en utrymningsväg
enligt m2 har kommit till stånd.

För att säkerställa att skyddsåtgärder, bestämmelse m2, kommer till stånd kompletteras den med
bestämmelse om villkor för startbesked, a2.
Översvämning
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. För att få en uppfattning om
olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande vattendjupintervall användas som
riktvärden:
•
•
•

0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet
0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada
>0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv

År 2015 tog Länsstyrelsen i Örebro fram en skyfallskartering för Örebro län. Det är en
lågpunktskartering samt vattnets flödesvägar. Lågpunktskarteringen är ganska osäker då den är
översiktlig och inte tar hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem, utan det är enbart en
topografisk kartering som visar lågpunkter i landskapet.

Bild 15. Länsstyrelsens skikt lågpunkter och flödesvägar.
Det krävs inga åtgärder i plankartan för att hantera eventuella skyfall/översvämningar.
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Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Vatten och avlopp är kopplat till kommunens befintliga ledningsnät. Vretstorp avloppsreningsverk
behandlar spillvatten från hushåll i Vretstorp. Avloppsreningsverket i Vretstorp behandlar vattnet
mekaniskt med avskiljning av grovrens, biologisk rening med aktiv slamprocess, kemiskt med fällning
samt via en biodamm ut till recipienten Vibysjön.
I detaljplanen säkerställs VA-ledningarna med prickmark vilket innebär att marken inte får förses
med byggnadsverk.
Dagvatten
Dagvatten omhändertas genom dagvattenledningar som finns inom planområdet.
Brandvattenförsörjning
Behovet av vatten för brandsläckning bedöms uppgå till minst 900 liter/minut. Brandposter bör
placeras med inbördes avstånd av högst 250 meter.
Värme
Ett lokalt fjärrvärmenät har byggts ut i Vretstorp av Vretstorp Bioenergi AB. Företaget använder
biobränsle och levererar värme till verksamhetsfastigheter, hyreshus och villor.
Fjärrvärmeledningarna leds in norr om byggnaden och säkerställs genom ett u-område och
prickmark.
El, tele, bredband, m.m.
Området är anslutet till befintliga el- och telekabelstråk.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund
som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun. I
Vretstorp finns det en återvinningsstation.
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Detaljplanens genomförande

Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.
Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut granskningsbeslut
Granskning
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

25 januari 2021
Februari 2022
Februari 2022
Mars/April 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och
bygganmälan, uppförande av bebyggelse, och iordningställande av tomtmark.
Exploateringsavtal/Markanvisning
Finns ej upprättat.
Fastighetsrättsliga frågor
Kommunen ansöker om eventuell fastighetsbildning om inte annat avtal träffas.
Markavvattningsföretag
Inga markavvattningsföretag finns i området.
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Det har tidigare funnits rätt till väg för både Skävi 4:7 och 1:73 att nyttja varandras fastigheter. Det är
skrivet så att det är knutet till person och inte till fastighet – vilket är att klassa som nyttjanderätt
som nu är förbrukad. Detta kan dock förklara varför det finns en väg åt öster som Skävi 4:7 använder.
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Skävi 1:74 är belagd med ett servitut för gång- och cykelbana i den östra gränsen, se bild nedan:

Servitut för gång- och cykeltrafik, Skävi 1:74

Det finns även en avtalsrättighet som avser ledning från år 1973 [18-IM4-73/8389.1] inom Skävi 1:74.
Skävi 1:73 och 1:74 berörs av en ledningsrätt som avser fjärrvärme [1861-256.1], se bild nedan.
Ledningsområdet säkerställs genom ett u-område i plankartan.

Ledningsrätt, Skävi 1:73 och 1:74.
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Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
•
•

Skävi 1:73 (kommunal mark)
Skävi 1:74 (kommunal mark)

Användningen förskola [S1] tillkommer. Användningen handel [H] i nuvarande detaljplan ersätts med
användningen Centrum [C] för att anpassa till gällande allmänna råd och föreskrifter. Det finns inga
hinder mot att Skävi 1:73 och 1:74 regleras för att bilda en gemensam fastighet.
Fastigheter i angränsning till planområdet:
•
•
•
•
•
•
•

Skävi 1:4 (enskild ägo)
Skävi 1:32 (enskild ägo)
Skävi 2:21 (enskild ägo)
Skävi 4:6 (enskild ägo)
Skävi 4:7 (enskild ägo)
Skävi 4:4 (enskild ägo)
Grotorp 2:32 (kommunal mark)

Detaljplanen medför inga större förändringar för ovan nämnda fastigheter i anslutning till
planområdet.

Bilden visar markägoförhållanden. Grönt – kommunal mark. Blått – Hallsbergs bostadsstiftelse. Ofärgad –
enskild.
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Ekonomiska frågor
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar för skötsel, drift och
underhåll av anläggningar inom allmän platsmark.
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och vid mark- och
fastighetsförsäljning (om sådan sker).
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning,
sanering, byggnationer och anläggningar regleras i avtal.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.
Tekniska frågor
Byggnaderna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning behövs
bedöms av exploatören.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader (5 år) från den dag planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.
Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen/kommunstyrelseförvaltningen genom
Sanda Madzo i samarbete med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner.

2022-06-29
Kommunstyrelseförvaltningen,
Sanda Madzo
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun
den 31 maj 2022 och vann laga kraft den 23 juni 2022.
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