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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget medger användningen kontor till en högsta byggnadsarea på 350 m2. Därtill 

skall vara möjligt att bygga till en nockhöjd på 10 meter vilket har till syfte att motsvara två 

våningar. 

 

Planen medger dessutom en utökning av gatumarken på den södra sidan om Norra Bangatan. 

Detta för att möjliggöra en gång- och cykelväg. 
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PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för del av Mariedal 1:1 (ny kontorsbyggnad) i Frövi, 
Lindesbergs kommun 

 
1. INLEDNING 

1.1 DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en kontorsbyggnad med tillhörande 

parkering och gård. 

1.2 PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 

januari 2015. Standardförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad 

betydelse, saknar intresse för allmänheten och om den överensstämmer med översiktsplanen 

och länsstyrelsens granskningsyttrande. Endast närmast berörda, sakägare, Länsstyrelsen och 

Lantmäteriet behöver höras.  

1.3 PLANPROCESSEN 

Planprocessen regleras genom plan- och bygglagen (PBL) och den syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämplig på den specifika platsen. I planarbetet vägs allmänna 

och enskilda intressen mot varandra.  

Planprocessen består av ett flertal skeenden och av dessa är två extra viktiga, samråd och 

granskning. I samråd och granskning ställs förslaget till detaljplanen ut för att kunna samla in 

yttranden från sakägare, allmänhet, företag och myndigheter.  

 
 
 
 

1.4 PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Illustration 

- Samrådsredogörelse 

- Fastighetsförteckning (finns inte att ta del av på hemsidan) 

Här är vi nu 
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- Utredning om betydande miljöpåverkan, med checklista 

- Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

- Granskningsutlåtande (efter gransknings skedet)  

 

2. BAKGRUND 
Planarbetet har initierats av verksamheten Essinge Rail AB som idag nyttjar stora delar av 

ytorna väst och nordväst om planområdet samt bangården i söder. Anledningen till 

planarbetet är att de behöver riva nuvarande kontor på fastigheten väster om planområdet och 

är då i behov av nya lokaler nära verksamheten.  

2.1 LÄGE 

Planområdet är beläget i centrala Frövi i Lindesbergs kommun. Området avgränsas av 

järnvägen Bergslagsbanan i söder och vägen Norra Bangatan i norr. 

Planområdets area är ca 2400 m2.  

Planområdet inom röd markering 
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Planområdet inom röd markering 

2.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

2.2.1 RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller 

andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

 

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för 

kommunikationsanläggningar vara av riksintresse. 

 

Järnvägen Bergslagsbanan är av riksintresse. 

2.2.2 ÖVERSIKTSPLAN 

Översiktsplan för Lindesbergs kommun, laga kraft 2019-05-15, hänvisar till fördjupning av 

översiktsplan (FÖP), Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018. 

2.2.3 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 

Enligt Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, laga kraft 2018-05-24, är området 

utpekat som förändrad användning - stadsbygd. Förändrad användning innebär att området 

får en helt eller delvis förändrad markanvändning från dagsläget. Med stadsbygd menas 

bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär där bostäder ingår eller kan ingå. Området 

används i huvudsak för användningar som bostäder, kontor, handel, eller exempelvis 
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verksamheter utan omgivningspåverkan.  

 

Fördjupningen av översiktsplanen pekar även ut en framtida gång- och cykelbro över 

bangården för att koppla samman Mariedal med tätortens södra del. 

 
2.2.4 ÖVRIGA STRATEGISKA DOKUMENT 
Det finns en gång- och cykelplan som anger att man ska tillskapa en gång- och cykelväg 

utmed Norra Bangatan. 

2.2.5 GÄLLANDE DETALJPLANER  

För största delen av planområdet finns idag ingen gällande detaljplan. Mindre delar av 

detaljplanen 403, Detaljplan för fastigheten Torp 2:1 mm. i Frövi, berörs. Av detaljplan 403 

berörs en del av gatumarken.  

 

 

Utsnitt ur gällande detaljplan, Detaljplan för fastigheten Torp 2:1 mm. i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro 

län 
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3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Markägare för all mark inom planområdet, dvs del av Mariedal 1:1, är Lindesbergs kommun. 

3.1.1 RÄTTIGHETER 

Ledningsrätter finns längs med Norra Bangatan. En detaljerad lista över rättigheter finns i 

fastighetsförteckningen. 
 

3.2 NATUR 

3.2.1 NATURMILJÖ 

Området är ett mindre skogsparti mellan järnvägen, industrin och bostäderna. Området är i 

stort igenvuxet men med mindre partier av öppnare mark. Området består till stor del av sly 

och tätvuxna löv- och barrträd. Det finns mycket block och sten ovan marken. 

 
 Bild på planområdet i sydöstlig riktning 

I det område som undersöktes i samband med den miljötekniska markundersökningen i 

november/december 2021 upptäcktes Parkslide vilket illustreras i flygbilden på nästa sida. 
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Området med parkslide är markerat med röd linje nedan. 

 

3.2.2 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Platsen i planområdet är relativt flack, med en upphöjning österut. I hela bangårdsområdet 

söder om planområdet är marken plan. I planområdets västra del finns en svacka, ungefär på 

samma plats som platsen för ras- och skredrisk (se nedan). 

3.2.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s översiktliga jordartskarta visar att området består av postglacial finlera. Den 

översiktliga jordartskartan redovisar jordartern ner till ett djup av ca 0,5 meter. 
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Utdrag ur översiktliga jordartskarta 

 

3.2.4 RAS OCH SKREDRISK 

Inom planområdet kan finnas förutsättningar för ras och skred. Illustrerat med röda 

markeringar i kartan nedan. 

 

3.2.5 RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning är det lågriskområde för markradon i 

hela området. 
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3.2.6 FÖRORENAD MARK 

Platsen för planområdet har tidigare ingått i ett område för järnvägsändamål. Det innebär att 

tågtrafik med olika typer av gods har passerat och befunnit sig i området. Omlastning har 

skett och sker på platsen. Tidigare har delar av området tillhört SJ:s verkstäder. Enligt 

Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort framgår att en exploatering av ett förorenat 

område ska föregås av en miljöteknisk markundersökning.  

Vid riktvärden för föroreningar används ofta tre begrepp på markanvändning, känslig 

markanvändning, mindre känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning med 

grundvattenskydd. Känslig markanvändning är till exempel bostäder och parkmark. Mindre 

känslig markanvändning kan till exempel vara industri och kontor. I detta fall handlar 

planläggningen om kontor och markanvändningen är därför mindre känslig markanvändning.  

 

Under november och december 2021 genomfördes en miljöteknisk markundersökning inom 

planområdet. Syftet med den nu genomförda undersökningen har varit att utreda 

föroreningssituationen på en del av fastighet Mariedal 1:1. Utifrån nu erhållna analysresultat 

kan det konstateras att föroreningshalten är låg (underskridande riktvärdet för MKM) i ytlig 

jord (0-0,5 meter under markytan) inom undersökningsområdet. 

 

Detta med undantag för en analyserad parameter (barium) överskridande MKM i 21SW05, 

riktvärde MKM: 300 mg/kg TS, påvisad halt: 579 mg/kg TS. I provpunkterna 21SW01, 

21SW04, 21SW06, 21SW07 och 21SW08, vilka är placerade omkring 21SW05 påvisas 

barium i halter mellan 77,7-250 mg/kg TS. Utbredningen av den förhöjda bariumhalten i 

21SW05 bedöms således kunna avgränsas i plan mot de fem provpunkterna. I och med att 

endast ytliga prov uttagits och analyserats kan den förhöjda bariumhalten ej avgränsas i 

djupled. 

 

Den styrande envägskoncentration för riktvärdet MKM gällande barium är skydd av 

markmiljö (300 mg/kg TS). Riktvärden för markmiljön anger den föroreningshalt under 

vilken markekosystemet förväntas ha förmåga att utföra de funktioner som önskas vid den 

tänkta markanvändningen. Sådana funktioner kan till exempel vara relaterade till mänsklig 

användning av mark såsom jordbruk och djurhållning, odling av ätliga växter, prydnadsväxter 

eller växter för att minska damning och erosion. 

 

3.3 VATTEN 

3.3.1 LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Planområdet har sin avrinning till inloppet av Väringen.  
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Urklipp ur skyfallskartan  

Skyfallskartan visar att det finns lågpunkter i planområdet. Flödesvägarna är främst åt norr. 

 

3.3.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 

Området ligger inom avrinningsområde för Väringen som är utpekad vattenförekomst. 

Väringens nuvarande miljökvalitetsnorm (MKN) är god ekologisk status till 2045 och god 

kemisk status (med undantag för mindre stränga krav för bromerad difenyleter, kvicksilver 

och kvicksilverföroreningar). Sjön har problem med övergödning och främmande arter. 

 

Väringens statusklassning är: Ekologisk status – otillfredsställande, Tillkomst/Härkomst – 

naturlig, Kemisk status – uppnår ej god. 

3.3.3 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 

Planområdet ligger långt från den gräns som redovisas för beräknat högsta flöde. Med andra 

ord bedöms risken för översvämning obefintlig utifrån gällande simuleringar. 

 



    Diarienr: S-2019-500 
     
     

 

     

     

    13 (36) 
  

 
Skrafferat (streckat) området redovisar den yta som beräknas översvämmas vid den sk. BHF-

nivån (Beräknat Högsta Flöde). Källa SMHI/MSB 

 

 

3.3.4 VATTENOMRÅDEN 

Inom planområdet finns inga vattenområden. 

 

3.4 BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 

3.4.1 HISTORIK 

På platsen har det historiskt funnits en byggnad, åtminstone runt 1950-talet. Området har även 

varit del av en tidigare detaljplan, Förslag till Stadsplan för Frövi municipalsamhälle i 

Örebro län, området var då avsatt för järnvägsändamål. SJ:s verkstäder var etablerade på 

platsen väster om planområdet. 
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Ekonomsika kartan från 1956 illustrerar att det fanns bebyggelse söder om dagens Norra Bangatan 

(Nr 1). Det är även tydligt att det fanns en byggnad intill järnvägen i planområdets västra del (nr 2). 

Källa Lantmäteriet, 2021. 
 

1 

2 
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Ortofoto från ca 1960. Flygbilden bekräftar mycket av det som ekonomiska kartan visar. 
 

3.4.2 BYGGNADER 

Idag förekommer inga byggnader i planområdet. 

 
3.4.3 BEBYGGELSESTRUKTURER  

Bostadsområdet nordöst om planområdet består av friliggande villor med inslag av radhus. I 

övrigt runt området präglas platsen av industrilokaler av olika slag. Sikten i söder är i stort 

skymd större delen av dygnet av parkerade tågvagnar, men när så inte är fallet ser man 

handelslokaler samt delar av busstorget. 

 

   

Bild 1 Bostäder norr om planområdet         Bild 2 korsningen N. Bangatan/Norrtorpsgatan 
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Bild 3 Frövi företagsby         Bild 4 Terminalbyggnad väster om planområdet 

3.4.4 TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

Det finns tillgång till vård, skola, lekplatser, kommunal och kommersiell service i Frövi 

centrum och även goda förbindelser med tåg respektive buss till bland annat Lindesberg, 

Örebro och Arboga. 

3.5 KULTURMILJÖ 

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, 

kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan 

även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. 

Länsstyrelsen utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne, gör tillsyn av 

byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser samt ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, 

kyrkor och begravningsplatser. 

3.5.1 VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 

Ingen av byggnaderna runt planområdet har klassats som särskilt värdefulla. 

3.5.2 ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

Det finns idag ingen kännedom om arkeologi/fornlämningar inom planområdet.  

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören 

skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen. 

 

3.6 GATOR OCH TRAFIK 

3.6.1 TRAFIKNÄT 

Gatan Norra Bangatan följer längs med i den norra delen av planområdet och ansluter till de 

större vägarna Bergslagsvägen i öst och Fröviforsvägen i väst. Tung trafik hänvisas ut till 

Fröviforsvägen genom den nyanlagda anslutningen västerut mot Billerud Korsnäs. 

Hastigheten på sträckan utanför planområdet är begränsad till 30 km/h. Strax öster om 

planområdet finns även en mindre körväg som i ekonomiska kartan syns som en 

anslutningsväg till tidigare bebyggelse (se bild). 
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Bild 5 Befintlig körväg i planområdet 

Längs med Norra Bangatan direkt väster om planområdet finns en plankorsning för ett 

industrispår. Järnvägsspåret används idag sällan då det leder till en transformatorstation som 

ligger på en fastighet som ägs av Trafikverket. Ännu längre västerut finns en anslutande gata 

söderut, Stenfallsgatan. Stenfallsgatan var förr en länk över järnvägen, mellan den södra och 

den norra delen av Frövi. Idag är plankorsningen på Stenfallsgatan stängd för trafik.  

3.6.2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

I dagsläget förs det diskussioner mellan kommunen och Trafikverket om en gång- och 

cykelbro öster om planområdet. Bron syftar till att binda samman den norra och södra delen 

av Frövi. Området har ingen gång- eller cykelväg i övrigt. 

Dessutom undersöks möjligheten att skapa gång- och cykelväg utmed Norra Bangatan, dvs 

genom det aktuella planområdet. 
 

3.6.3 PARKERING, VARUMOTTAGNING, IN-UTFARTER 

I planområdet förekommer inga parkeringar eller varumottagningar. En mindre in- och utfart 

för grusvägen finns. Mot Norra Bangatan finns in- och utfarter till befintlig verksamhet i 

företagsbyn samt en gemensam parkering för radhusen norröver. 

3.6.4 TRAFIKFLÖDEN  

På Norra Bangatan är årsdygnstrafiken (ÅDT) 466 fordon/dygn och andelen lastbilar är 10 %. 

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 

mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra 

kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen 

för luftvårdsförbund.  

Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap miljöbalken där tätbebyggt 

område definieras under 4 §  

1. en befolkningskoncentration med mer än 250 000 invånare, eller 
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2. en sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att utvärdera och 

kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 invånare. 

Bedömningen är att det i detta fall inte är aktuellt att göra en utvärdering av luftkvaliteten. 

 

3.7 STÖRNINGAR  

På platsen förekommer två olika typer av buller. Dels förekommer buller från trafik på 

järnvägen och från Norra Bangatan. 

3.7.1 TRAFIKBULLER 

Enligt bullermätning för tågtrafik som är utförd för Frövi tätort utsätts området för en 

ekvivalent ljudnivå på 60 dBA och en maximal ljudnivå om 75 dBA. 

På Norra Bangatan uppgår ljudnivåerna till 55 dBA ekvivalent och 82 dBA maximal ljudnivå. 

3.7.2 INDUSTRIBULLER 

Buller från industri når främst planområdet från väst, nordväst och söder. Enligt boverkets 

rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder – en vägledning framgår att buller från en bangård och den 

trafik som sker i förhållande till detta ska bedömas som industribuller.  

3.7.3 STOMLJUD OCH VIBRATIONER 

Spårtrafiken kan generera en viss nivå av stomljud och vibrationer. 

3.7.4 FARLIGT GODS 

På järnvägarna Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen kan det förekomma 

transporter av farligt gods. Båda dessa järnvägar passerar Frövi och det föreslagna 

planområdet. Enligt Fördjupning till översiktsplan för Frövi tätort hänvisas till rapporten 

Farligt gods – riskhantering i fysisk planering, 2012. Enligt denna rapport föreslås en 

zonindelning som underlag för riskbedömning inom ett avstånd av 150 meter från 

transportleden. Mindre än 30 meter är lämpligt för exempelvis trafikytor och ytparkeringar. 

Mellan 30 och 70 meter är industri, bilservice och mindre handel möjligt. Från 70 till 150 

meter är bostäder i högst 2 plan, handel och mindre kontor lämpligt. Avstånden mäts från 

spårens mitt. 

 

 

Urklipp ur rapporten, Farligt gods – riskhantering i fysisk planering, 2012 
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3.7.5 RISKAVSTÅND TILL JÄRNVÄG 

Enligt Funktionsutredning - Frövi driftplats, utökad kapacitet, rev 2.0, från 2016-11-28 

framgår att Trafikverket har sju stycken spår på bangården. Från söder räknas spåren, med 

spår 1 längst ner. Spår 1 och spår 2 tillhör Bergslagsbanan och Godsstråket genom 

Bergslagen. På dessa spår sker hastigheter på upp till 120 km/h på spår 1 och upp till 80 km/h 

på spår 2. Spår 3, 4, 5, 6, 7 och övriga spår hör till bangården och bl a transporter till 

BillerudKorsnäs. På spår 3 tillåts hastigheter upp till 50 km/h. Spår 4, 5, 7 och övriga spår har 

hastigheter upp till 40 km/h. På spår 6, som är närmast planområdet sker hastigheter upp till 

30 km/h. Samtliga spår väster om planområdet sker fram till byggnader inom ett avstånd av 

500 meter från Trafikverkets spår. 

Vid framtagandet av Funktionsutredningen passerade mellan 150 och 160 tåg/dygn i Frövi. 

De övriga spåren ges för förståelsen i denna planbeskrivning beteckningarna spår 8, 9, 10, 11, 

12, 13 och 14. 

 
Samtliga spår i området 

Spår 14 är det spår som passerar närmst planområdet. Trafikverket ger ut en föreskrift (TTJ) 

”Trafikbestämmelser för Järnväg”. I avsnittet modul 10 e regleras arbetet med växling i 

sidospår. Det innebär bland annat att placera vagnar på rätt sidospår, t ex. vid 

transformatorstationen i änden på spår 14. 

 

Generellt gäller då hastigheten ”siktfart” (30 km/h), dvs man ska kunna se framåt (fri sikt) vad 

som sker och kunna stanna snabbt vid fara. (se sid 17 kapitel 3.1 – Växlingens största tillåtna 

hastighet). Emellertid råder inte fri sikt på spåret eftersom det är en kurva. Då gäller istället 

sk. halv siktfart, dvs 15 km / h. En annan parameter är att kurvan slutar med en obevakad 

plankorsning över Norra Bangatan. Då gäller i stället att fordonet skall stanna före 

korsningen, tillsyningsman skall varna fotgängare och annan trafik och maxhastigheten är 

nedsatt till högst 10 km/h vid överfart. (sid 18-19, 3.4 – Passage av plankorsningar). 

Spår 1 Spår 2 
Spår 3 

Spår 4 

Spår 5 Spår 6 

Spår 7 
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3.7.6 ELEKTRONISKA OCH MAGNETISKA FÄLT 

Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas för miljöer där människor stadigvarande vistas 

kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning som utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med 

Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut. Ny bebyggelse för stadigvarande 

vistelse ska placeras så att magnetfältsnivån från kraftledningar, järnvägens 

högspänningsledningar och andra upphovskällor underskrider 0,4 μT. 

Samtliga spår utom spår 14 har högspänningsledning i luften. För spår 14 finns däremot en 

försörjningsledning i marken till de resterande spåren. 

 

Magnetfält avtar snabbt från källan vilket gör att man generellt behöver vara väldigt nära 

källan för att uppleva värden över 0,4 μT. 

 

3.7.7 BEFINTLIGA VERKSAMHETER 

I väst finns en större terminalbyggnad och i söder Frövi bangård, här sker omlastning och 

rangering av tågvagnar. Terminalen sköts av Essinge Rail AB vid planens framtagande och de 

nyttjar stora delar av bangården samt ett antal områden norr om vägen Norra Bangatan. 

Nordväst om planområdet finns Frövi företagsby där ett antal olika verksamheter med 

begränsad omgivningspåverkan har sina lokaler. 
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3.8 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
3.8.1 DAGVATTEN 

Inom planområdet finns i dagsläget ingen hårdgjord yta. 

Det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet. 

Detta kan ske genom naturlig infiltration. 

 

3.8.2 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde. 

Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny 

bebyggelse. Ledningar ligger i norra delen av Norra Bangatan. 

 

3.8.3 AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten.  

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och 

anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  

 

Inför detaljutformning av området ska utformningen stämmas av med 

Samhällsbyggnadsförbundet. 

 

3.8.4 VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Det finns befintliga ledningar för värme, el, tele och data längs med Norra Bangatan.  
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4. PLANFÖRSLAG 

4.1 NATUR 

Stora delar av planområdet ändrar karaktär från natur till verksamhet. Öster om planområdet 

kvarstår naturen och utgörs av ungskog. Trädbeståndet i denna remsa bedöms som 

förhållandevis ungt vilket gör att det är mindre sannolikt att det är större naturvärden i eller 

intill planområdet. Naturområdet bedöms mest vara ett värde för intillboende genom att den 

agerar som en visuell skärm mot bangården. 

 

Byggrätten är utformad så att de träd som försvinner i huvudsak ersätts med en långsmal 

byggnad som i sig också kan agera som en visuell skärm, och även bullerdämpande, i högre 

grad än vad växtlighet kan vara. 

 

Parkslide som upptäcktes i samband med den miljötekniska markundersökningen gör att man 

behöver vara försiktig vid ett plangenomförande. Parkslide är en invasiv art som kan sprida 

sig snabbt och orsaka stora skador, växten är även svår att bekämpa när den väl etablerat sig 

på ett område. Att parkslide återfinns på undersökningsområdet kommer att påverka 

kommande arbeten rörande exploatering av fastigheten. Bland annat behöver 

försiktighetsåtgärder vidtas vid markberedning och grundläggning av kommande 

kontorsbyggnad. Utöver detta behövs kontroll vid hantering och transport av 

överskottsmassor. 

 
4.1.1 GRÖNSTRUKTUR 

Planområdet är en del av ett grönt stråk som löper parallellt med bangården och Norra 

Bangatan. Ett genomförande av detaljplanen innebär att delar av befintlig skog avverkas i den 

västra delen av detta grönområde. 

 
4.1.2 RAS OCH SKREDRISK 

Byggnation behöver föregås av en geoteknisk undersökning som fastställer vilka åtgärder som 

krävs för att utesluta eller minimera risken för ras och skred.  

4.1.3 RADON 

Då planområdet ligger inom lågriskområde för markradon så bedöms inte byggnaden behöva 

ta något speciell hänsyn till att bygga radonsäkert. 

 
4.1.4 FÖRORENAD MARK 

Miljöteknisk markundersökning genomfördes under november och december 2021. (se 

bilaga) 

 

Utifrån nu erhållna analysresultat bedöms ingen risk för skydd av markmiljö föreligga då det 

planeras att byggas en kontorsbyggnad där halter av barium över riktvärdet MKM påträffats.  

Planerad anläggning av kontorsbyggnad med tillhörande parkeringsplats och gård antas 

medföra markberedning där (åtminstone) det ytliga jordskiktet (0-0,5 meter undermarkytan) 

tas bort. Vid dessa markarbeten kommer således nu påvisade halter i ytlig jord att avlägsnas. I 
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och med att halter överskridande riktvärdet för KM och MKM påvisats i jorden 

rekommenderas att schaktmassor transporteras till godkänd avfallsmottagare.  

Om planerad grundläggning medför hantering massor under 0,5 meter under markytan samt 

avlägsnande av parkslide (se nedan) rekommenderas kompletterande provtagning av jord från 

djupare liggande jordlager. Detta kan genomföras innan eller i samband med markberedning. 

 

Utöver förhöjda halter (barium överskridande MKM) har förekomst av parkslide observerats 

på undersökningsområdet. Parkslide är en invasiv art som kan sprida sig snabbt och orsaka 

stora skador, växten är även svår att bekämpa när den väl etablerat sig på ett område. Att 

parkslide återfinns på undersökningsområdet kommer att påverka kommande arbeten rörande 

exploatering av fastigheten. Bland annat behöver försiktighetsåtgärder vidtas vid 

markberedning och grundläggning av kommande kontorsbyggnad, förekomst av parkslide kan 

komma att medföra schaktning till djupare nivåer än vad som krävs för grundläggning för 

kontorsbyggnaden. Utöver detta behövs kontroll vid hantering och transport av 

överskottsmassor. 

 

Konsultens sammanlagda bedömning är att det utifrån denna undersökning inte anses vara 

något hinder för att upprätta en kontorsbyggnad. 

 

Efter granskningsskedet kompletterades informationen i rapporten med ett mail från konsulten 

på Sweco. Följande förtydligades där (brevet finns bifogat som en bilaga i 

antagandehandlingarna): 

 

I rapporten har vi använt huvudsakligen Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre 

känslig markanvändning (MKM) detta eftersom det är planerat att anlägga kontor på 

fastigheten. 

De generella riktvärdena är beslutade utifrån av flertalet faktorer. I tabellen nedan redovisas 

dessa faktorer samt gränsvärden avseende barium. Tabellen är från Naturvårdsverkets 

beräkningsverktyg för förorenad mark.  

För Barium är det generella riktvärdet 300 mg/kg TS, som kan utläsas av tabellen nedan är 

”skydd av markmiljö” styrande för det generella riktvärdet och har markerats med grå färg. 

 

Den högsta bariumhalt som påvisades i de analyserade proverna var 579 mg/kg TS i 

provpunkt 21SW05. Som kan utläsas av tabellen nedan underskrider påvisad bariumhalt med 

god marginal de faktorer som är kopplade till människors hälsa, jag har markerat dessa 

faktorer med röd text i tabellen. Med erhållna analysresultat bedöms det inte föreligga risker 

för människors hälsa. Det bedöms därmed inte nödvändigt att i plankartan beskriva 

saneringsåtgärder som är hälsomässigt motiverade. 
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Stadsbyggnadskontoret gör följaktligen bedömningen att vidare miljötekniska 

markundersökningar inte än nödvändiga inom planprocessen ramar. Marken bedöms som 

lämplig för föreslagen markanvändning. 

 

4.2 VATTEN 

4.2.1 LÅGPUNKTER 

Då marknivåerna i området kommer ändras i samband med att parkeringsytor skapas och 

mark förbereds för byggnad så kommer de naturliga lågpunkterna att ändras. 

4.2.2 FLÖDESVÄGAR 

De naturliga flödesvägarna kommer påverkas till viss grad då området delvis hårdgörs och 

byggnad uppförs.  

4.2.3 LOD-FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 

Då planområdet är litet och området omges av grönytor, i kombination med att en anslutning 

för dagvatten tillkommer, så bedöms det inte nödvändigt att inkludera ytor för fördröjning av 

dagvatten i planförslaget.  

4.2.4 RISK FÖR HÖGA VATTENSTÅND 

Då planområdet ligger långt från den gräns som finns för beräknat högsta flöde så bedöms att 

ingen lägsta golvnivå behöver anges i plankartan. 

 

4.3 BEBYGGELSE 

 
4.3 1 BEBYGGELSESTRUKTURER  

Byggrätt för kontor (K) placeras 30 meter från spår 13 (som går till terminalbyggnad väster 

om planområdet) och 15 meter från spår 14. Byggrätten är i övrigt utformad så att en avlång 

byggnad placeras parallellt med Norra Bangatan. Byggnaden behöver skjutas in ca 5 meter för 

att lämna byggnadsfri yta över den del där ledningar under mark passerar. 

4.3.2 BYGGNADER 

Bestämmelsen i detaljplanen medger en högsta byggnadsarea på 350 m2 (e1). Det ska 

inkludera huvudbyggnad samt miljöbod och eventuell mindre förrådsbyggnad. En högsta 

nockhöjd är angiven till 10 meter (h1) och ska motsvara två våningar. 

 
4.3.3 FRIYTOR  

Byggrätten är utformad för att lämplig friyta ska kunna skapas intill byggnader. 

Illustrationerna nedan visar på ett exempel av vad byggrätterna i planförslaget tillåter.  

Illustrationen förtydligar Plankartan men är i sig inte en juridisk handling. 
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Illustrationerna finns dessutom som separat pdf. 
 

4.4 GATOR OCH TRAFIK 

 
4.4.1 TRAFIKNÄT  

Planförslaget medför en liten ökning av trafik på vägen Norra Bangatan. Bredden på 

gatumarken möjliggör en gång- och cykelbana på södra sidan om vägen.  

4.4.2 KOLLEKTIVTRAFIK   

Planområdet befinner sig nära Frövi station vilket möjliggör för resande med buss och tåg. 

Närheten till kollektivtrafiken medför en ökad möjlighet för kollektivt resande. 
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4.4.3 GÅNG OCH CYKELVÄGAR 

Gång- och cykelplanen för Frövi från 2017 pekar på att denna sträcka utmed Norra Bangatan 

önskas kompletteras med breddad gångbana i form av en gång- och cykelväg, något som 

planförslaget möjliggör. 

4.4.4 PARKERING, ANGÖRING, IN- OCH UTFARTER 

Parkering löses inom fastigheten. In och utfarter bör begränsas till högst två för att skapa goda 

förutsättningar för en framtida gång- och cykelbana på södra sidan om Norra Bangatan.  
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4.5 STÖRNINGAR 

4.5.2 BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD  

Bullerberäkning med prognostiserad uträkning. 

För kontor finns inga bullerkrav på utomhusmiljön. Däremot gäller att bullernivån inomhus 

inte får överstiga 40 dBA ekvivalent ljudnivå.  

Byggnaden behöver utformas med bullerdämpande material mot järnvägen.  

En kontorsbyggnad kan fungera som skydd mellan en störande verksamhet och till exempel 

ett bostadsområde. I detta fall kan därför den tillkommande bebyggelsen ge en positiv effekt 

på bostadsområdet norr om planområdet.  

 

4.5.2 FARLIGT GODS/ RISKAVSTÅND JÄRNVÄG  

Utgångspunkten för resonemanget kring riskavstånd har varit skriften Fakta 2016:6 Riktlinjer 

för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods.  
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Bild hämtad från länsstyrelsens riktlinjer 2016:6. 

 

I bilden hämtad från den aktuella vägledningen redovisas rekommenderad markanvändning 

inom respektive zon. Det visar på att som standard hamnar användningen Kontor (K) på 30 

meters avstånd från spårmitt.  

 

I skriften förs ett resonemang kring bebyggelse intill sekundärleder (vägar) för farligt god. 

Järnvägar delas inte in i primärleder eller sekundärleder men resonemanget bedöms 
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användbart då det finns stickspår intill planområdet som har karaktären av sekundärleder. Dvs 

det transporteras sällan, eller aldrig, farligt gods och det är väldigt låga hastigheter. Utifrån 

Länsstyrelsen skrift så kan det bli aktuellt med skyddsavstånd som är mindre än 25 meter men 

”sannolikt inte mindre än 15-20 meter”. ”Detta gäller i de fall där det går få transporter 

och/eller där de olyckor som kan inträffa endast kan få allvarliga konsekvenser inom ett kort 

avstånd.” 

 

 

 

Den byggrätt för Kontor som är inkluderad i detaljplanen håller ett avstånd på 30 meter eller 

mer från spår 1-13. Spår 14 ligger 15 meter från byggrätten. Att avsteg från rekommenderat 

30 meter görs i detta fall hänger ihop med att spåret trafikeras väldigt sällan och i och med att 

målet för spår 14 är en transformatorstation så handlar det inte om någon betydande nivå av 

farligt gods.  

 

Spår 14 är det spår som passerar närmst planområdet. Trafikverket ger ut en föreskrift (TTJ) 

Trafikbestämmelser för Järnväg, Modul 10E, Växling – System E2 och E3, TDOK 2015:0309. 

I dokumentet regleras arbetet med växling i sidospår. Det innebär bland annat att placera 

vagnar på rätt sidospår, t ex. vid transformatorstationen i änden på spår 14. 

 

Generellt gäller på sträckor som spår 14 hastigheten ”siktfart” (30 km/h), dvs man ska kunna 

se framåt (fri sikt) vad som sker och kunna stanna utan tämligen snabbt vid fara. Emellertid 

råder inte fri sikt på spåret eftersom det är en kurva. Då gäller istället sk. halv siktfart, dvs 15 

km / h. En annan parameter är att kurvan slutar med en obevakad plankorsning över Norra 

Bangatan. Då gäller i stället att fordonet skall stanna före korsningen, tillsyningsman skall 

varna fotgängare och annan trafik och maxhastigheten är nedsatt till högst 10 km/h vid 

överfart.  

Spår 1 Spår 2 
Spår 3 

Spår 4 

Spår 5 Spår 6 

Spår 7 
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Essinge rail har tecknat till nytt arrendeavtal med Trafikverket avseende spår 13, det sk 

Vretmanspåret, med tillhörande planyta. Essinge Rails lokala trafikbestämmelser, varande 

Infrastrukturförvaltare, medger inte farligt gods och högsta hastighet är satt till 5 km/h på hela 

anläggningen. 

 

Då spår 14 endast trafikeras med långsamtgående lok och vagnar i kombinationen med att det 

handlar om ett stickspår med en verksamhet som inte genererar farligt gods i någon betydande 

grad, så anses riskavståndet 15 meter som tillräckligt. Bestämmelserna på spår 13 ses även de 

som förmildrande i sammanhanget. 
 

4.5.3 BEFINTLIGA VERKSAMHETER 

Inom en radie på 100 meter finns inte någon annan verksamhet än järnvägstrafik och biltrafik. 

De närmast liggande verksamheterna (Essinge rail och Frövi Blästern) ligger på lite mer än 

100 m avstånd. Dessa är inte verksamheter som kräver större säkerhetsavstånd än 100 meter 

till kontorsverksamhet. 

 

4.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.6.1 DAGVATTEN 

Del av planområdets ytor förväntas bli hårdgjorda. Fastigheten/fastigheterna som bildas 

kommer få en anslutningspunkt där bl a dagvatten ingår. Det bedöms inte nödvändigt att i 

plankartan skapa bestämmelse för fördröjning/dagvattenhantering då planområdet 

fortsättningsvis omges av grönområde, både på Frövi 11:1 och Mariedal 1:1. Även planens 

begränsade yta gör att bestämmelser för att hantera dagvatten inte bedöms nödvändigt. 

 

Möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen (MKN) för Väringen bedöms inte påverkas då 

planen endast möjliggör Kontor (K) i liten skala, vilket innebär att transporter av miljöfarliga 

ämnen i någon betydande grad ej kommer förekomma. Frågan om hur planens genomförande 

påverkar möjligheten att uppnå MKN utreds därför inte närmare. 
 

4.6.2 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde. 

Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny 

bebyggelse. 

 

4.6.3 AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska lösas inom den egna fastigheten. Tidiga skisser pekar på att in och utfart 

för sopbil kan lösas utan backrörelser. Skisser som tas fram efter planprocessen ska stämmas 

av med Samhällsbyggnadsförbundet för att säkerställa att kraven på sophämtning uppfylls. 

 

4.6.4 VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Ett u-område förs in längs med Norra Bangatan för att säkerställa de ledningar som finns där. 
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5. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

5.1 ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesbergs kommunen ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive 

fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark med 

sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m m. 

5.1.1 TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2022. 

5.1.2 GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 5 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  

5.1.3 HUVUDMANNASKAP  

Lindesbergs kommun vara huvudman för allmän platsmark.  

 

5.2 EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele-, eller elledningar 

bekostas av exploatören. 

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av 

fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. 

 

5.3 MARKANVISNINGSAVTAL  

Markanvisningsavtal har tecknats med Essinge Rail AB. Syftet med denna reservation är att 

exploatören, så snart villkoren enligt detta avtal är uppfyllda, ska förvärva området. Nedan har 

huvuddelarna i avtalet redovisats. 

 

Kommunen reserverar genom detta avtal, området till exploatören för byggnation av 350 kvm 

kontorsbyggnad, byggrätten är angiven i byggnadsarea (avtryck på mark) med en tillåten 

nockhöjd som ska motsvara två våningar. Reservationen gäller till och med 2023-03-01. 

 

Kommunen förbinder sig att till exploatören överlåta området när följande förutsättningar 

under reservationstiden, är uppfyllda, 

 

• Exploatören har erhållit godkänt bygglov enligt kommande detaljplan 

• Kommunen ansöker om fastighetsbildning 

När ovanstående förutsättningar har uppfyllts ska köpekontrakt upprättas.  

Fastighetsbildningen bekostas av exploatör. 

 

Om köpekontrakt upprättas, ska exploatören för överlåtelsen av området betala ett markpris 

om 53 550 kr. Markpriset beräknas på en tillåten byggrätt om 350 kvm kontorsbyggnad, 
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byggrätten är angiven i byggnadsarea (avtryck på mark) med en tillåten nockhöjd som ska 

motsvara två våningar. Erlagd reservationsavgift avräknas från markpriset. 

 

Markpriset omfattar inte anläggningsavgift för VA, bygglovsavgifter eller fastighetsskatt. 
 

Bebyggelsen ska vara estetiskt tilltalande och hållbarhetsaspekter ska redovisas. 
 

Exploatören har rätt att under avtalstiden besiktiga området för att till genomförandet av detta 

avtal, utföra erforderliga undersökningar och mätningar. Exploatören har inte rätt att under 

reservationstiden nyttja området för upplag eller annat ändamål som inte syftar 

genomförandet av detta avtal. Exploatören har inte rätt att inteckna eller överlåta detta avtal 

till annan part. 

 

Exploatören får ensamrätt att förhandla med kommunen om köpet av det aktuella området. 

 

5.4 FASTIGHETSKONSEKVENSER 

5.4.1 FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETER 

Del av Mariedal 1:1 kommer styckas av och bli en egen fastighet. 

 

5.5 TEKNISKA FRÅGOR 

5.5.1 TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK, 

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av byggherre i samband med exploatering 

av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering 

och dagvattenfrågor. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att 

säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall. 

  

5.6 ARKEOLOGI  

Där det är nödvändigt med en arkeologisk undersökning av området ska den bekostas av 

exploatör. Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut 

gällande detta fattas av Länsstyrelsen. 

5.7 MARKFÖRORENINGAR 

Översiktlig miljötekniks markundersökning har genomförts. Konsultens sammanlagda 

bedömning är att det utifrån denna undersökning inte anses vara något hinder för att upprätta 

en kontorsbyggnad. 

 

Stadsbyggnadskontoret gör följaktligen bedömningen att vidare miljötekniska 

markundersökningar inte än nödvändiga inom planprocessen ramar. Marken bedöms som 

lämplig för föreslagen markanvändning. 
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Schaktmassor behöver transporteras till godkänd avfallsmottagare. 

5.8 MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 

0,5 meter. Detta gäller både för kvartersmark och för allmänna platser. 

 
5.9 BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att 

brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 
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6. MILJÖKONSEKVENSER 

6.1 UNDERSÖKNING 

För att bedöma planens miljöpåverkan har en miljöbedömning, en sk. undersökning gjorts.  

Checklistan som undersökningen görs utifrån utgår bland annat från 4§ MKB förordningen. 

Resultatet av undersökningen är att genomförandet av planen inte bedöms ge sådana effekter 

som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ miljöbalken behöver 

upprättas (se bifogad undersökning).  Undersökningen med tillhörande checklista är 

framtagen av Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § 

miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 

upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §. 

 

6.2 LUFTKVALITET 

Uppskattningen är att ett plangenomförande inte kommer påverka luftkvaliteten i den grad att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 

6.3 VATTENKVALITET 

Då detaljplanen till ytan är väldigt begränsad samt innehåller en liten byggrätt, i kombination 

med en användning som inte är miljöstörande, så bedöms inte ett genomförande av planen ha 

en negativ påverkan på vattenkvalitet i intilliggande sjöar och vattendrag. 

6.4 RISKER OCH SÄKERHET 

Hänsyn till olika riskfaktorer har tagits i detaljplanearbetet. Utifrån de vägledningar och 

riktlinjer som finns kopplat till risk och säkerhet så har ett resonemang förts kring lämpligt 

förhållningssätt till risk. Det har lett till att byggrätten placerats på ett avstånd som bedömts 

tillräckligt. I övriga delar av området är marken prickad för att möjliggöra för angöring och 

parkering samt övrig gårdsyta. 

6.5 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

De spänningsförande objekt som finns i området bedöms inte utgöra en risk för tillkommande 

användning i planförslaget. 
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7. ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

7.1 PLANAVTAL 

Ett planavtal har tecknats med exploatören. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. 

7.2 GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. 

7.3 VILLKOR FÖR BYGGLOV  

I samrådshandlingen finns inte förslag på villkor för bygglov. 

7.4 MARKLOV 
Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till 0,5 

meter. 
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MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från 

Miljökontoret, Mätningskontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

 

Isabella Lohse   Per Lilja 

Enhetschef    Planarkitekt 

 

 


