2021-05-17

Diarienr: S-2017-477

ANTAGANDEHANDLING
Stadsbyggnadskontoret

Laga kraft 2021-07-01
Plan nr 458

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan), Lindesberg,
Lindesbergs kommun

Samrådstid: 2019-07-12 – 2019-08-19

Utökat förfarande

Granskningstid: 2020-07-09 – 2020-09-04

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl

info@sb-bergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

212000-2015

VAD ÄR EN DETALJPLAN OCH HUR TAS DEN FRAM?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Den kan även
reglera var byggnader får placeras och hur dessa ska utformas. Olika detaljplaner har olika
syften och reglerar därför olika saker. Kravet att upprätta en detaljplan uppstår alltid när det
behöver göras större förändringar i befintlig bebyggelsestruktur och när tidigare oexploaterade
mark- och vattenområden ska tas i anspråk för ny bebyggelse. Det är kommunen som avgör när
och var en detaljplan ska upprättas.
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. För att underlätta förståelsen
detaljplanen finns även denna planbeskrivning. Planbeskrivningen redovisar planens syften,
rådande planeringsförutsättningar, överväganden och planerade förändringar men också de
konsekvenser planens genomförande innebär för enskilda fastighetsägare och andra berörda.
Plankartan är den juridiskt bindande handlingen. Planbeskrivningen är vägledande vid tolkning
av plankartan men har ingen egen rättsverkan.

Berörda kan påverka detaljplanen
Under processen med att arbeta fram en detaljplan ges berörda möjlighet att påverka
utformningen av planen. Berörda är bland andra länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare, de
närmaste grannarna samt vissa andra myndigheter, enskilda och organisationer.
Första möjligheten att påverka kallas samråd. Efter samrådet bearbetas planförslaget efter
inkomna synpunkter innan planen ställs ut för granskning. Under granskningen får de berörda
ytterligare en chans att lämna synpunkter och därmed kunna påverka.
Efter granskningen kan endast mindre ändringar göras i planförslaget innan planen antas i
kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande om ingen
överklagar eller Länsstyrelsen inte överprövar planen. Överklaganderätt har de berörda som
senast under granskningsskedet lämnat in skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda i
den antagna detaljplanen.
Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglovsprövning inom planområdet.
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.

Kartan på framsidan är hämtad från Lantmäteriets topografiska webbkarta.

Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan)
(Hästen 12, Lejonet 10, Lejonet 17 och del av Lindesås 1:1)

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
•
•
•

Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Plankarta med bestämmelser och grundkarta (separat kartblad)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder i Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för uppförande av
ytterligare ny bostadsbyggelse inom skolområdet.
Planläggningen syftar också till att långsiktigt bevara de kulturmiljövärden som finns för byggnaderna inom planområdet samt att säkerställa
att ny bebyggelse utformas och placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden som finns inom centrala Lindesberg. Detta då
stora delar av centrala Lindesberg utgör område av riksintresse för kulturmiljövården.
Förutom ovan nämnda bostadsändamål möjliggör planläggningen att
delar av bebyggelsen inom planområdet kan utnyttjas för centrumändamål.
Planen upprättas med s.k. utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

PLANDATA
Läge

Planområdet ligger i södra delen av centrala Lindesberg.
Området avgränsas i väster av intilliggande fastigheter i kvarteren Lejonet och Hästen, i öster av den gång- och cykelväg som löper längs Kristinavägen samt i norr av Kvarngatan och fastigheterna Lejonet 8 och 9.

Areal

Planområdets areal är drygt en hektar.

Markägoförhållanden

Marken inom det berörda området ägs av Lindesbergs kommun (Lindesås 1:1) och Fastigheter i Linde AB (FALAB).

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga
planer

Gällande översiktsplan, antagen 2019-04-15, har pekat ut området som
stadsbygd.
Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse ta hänsyn till riksintresset för
kulturmiljövården så att områdets kulturvärden inte påverkas negativt.
Texten lyder ”Ny bebyggelse bör anpassas till befintligt bebyggelsemönster och småskalighet samt främst uppföras med fasader av trä, sten
eller puts”.
1

I gällande översiktsplan anges att vid förtätning och komplettering i
kommunens tätorter ska lägsta nivå på färdigt golv ligga minst 0,8 meter
över ett ej klimatanpassat 200-årsflöde i bostadsutrymmen och för verksamheter med ingen eller liten miljöpåverkan.
I planförslaget ligger lägsta golvnivå på + 64,0 meter. Detta är drygt 0,8
meter över det klimatanpassade 200-årflödet vilket är en nivå som ligger
lägre än den nivå som anges i översiktsplanen. Av denna anledning
handläggs planen med ett utökat förfarande.
Detaljplaner,
områdesbestämmelser,
förordnanden
m.m.
detaljplaner

Det aktuella området omfattas av sex detaljplaner. Genomförandetiden
har gått ut för alla detaljplaner.
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Kv. Ankan, Hästen m.fl. i Lindesberg, antagen 1982-03-15. Planen anger allmänt ändamål för den berörda delen. Kristinaskolans huvudbyggnad har givits q-bestämmelse med innebörden att
” Sådan förändring av befintlig byggnad får ej vidtas som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär.”.
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Del av Kvarteret Hästen, Hästen 7 m.fl. i Lindesberg, antagen
1992-06-16. Planen anger skola för den berörda delen. Gymnastiksalen har givits q-bestämmelse med innebörden ”Värdefull
miljö. Tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen.”.
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Ändring av stadsplan för kvarteren Hästen, Kilen och Kräftan i
Lindesberg, antagen 1962-02-13. Planen anger område för allmänt ändamål som inte får bebyggas respektive gatumark för berörda delar.
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För fastigheterna Lejonet 10 och 17 gäller Stadsplan för Lindesberg, fastställd 1925-02-10, tillsammans med ändringen förslag
till stadsplaneändring för Lindesberg, avseende förgårdsområdets
borttagande vid tomterna N:o 7 och 8 i kvarteret Lejonet utmed
Trädgårdsgatan, fastställt 1933-05-31. För kvarteret anges ”Kvarter huvudsakligen avsett för slutet byggnadssätt.”.
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Stadsplan för Lindesberg, antagen 1925-02-10. Berörd del av
Kvarngatan är reglerad som Gator och torg.
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Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Liljan och Kilen i
Lindesberg, antagen 1964-02-20. Berörd del i korsningen är reglerad som gatumark.
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Stadsplan för Lindesberg, antagen 1925-02-10. Berörd del av
Kristinavägen är reglerad som Gator och torg.
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Detaljplaner i området

Tomtindelning

Inom planområdet gäller följande tomtindelningar:
•
•
•

för Hästen 12 (berör även Hästen 4 och 10) finns tomtindelning
från 1930-02-12, akt 1885K-305,
för Lejonet 10 (berör även Lejonet 5 - 10, 16) finns tomtindelning
från 1930-04-30, akt 1885K-311, och
för Lejonet 17 finns tomtindelning från 1952-03-04, akt 1885K1321.

Dessa upphävs inom planområdet i och med att aktuell detaljplan antas.
Program för
planområdet

Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Markens lämplighet

Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas,
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med inten tionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken.

Värdefulla områden

Enligt 3 kap. 2–5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydel se samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada.
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Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska,
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgär der som
kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av t ätorter ska särskilt beaktas.
Föreslagen planering tar inte i anspråk något sådant område som avses i
3 kap. 2–6 §§.
Däremot berör planområdet ett markområde av den sort som avses i 3
kap. 8 § då det ligger över grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen
och delvis inom skyddsområde för Lindesbergs vattentäkt, Rya. Inom
skyddsområdet finns inga byggrätter. Den del av skyddsområdet som
berörs planläggs som gång- och cykelväg. För vattenskyddsområdet
finns gällande skyddsföreskrifter som ska följas vid all exploatering inom
och i anslutning till vattentäkten.
Området är redan i dag detaljplanelagt och ianspråktaget för skoländamål. Grundvattentäkten skyddas av ovan nämnda skyddsföreskrifter som
ska följas vid exploatering inom planområdet.
Riksintressen

Enligt 3 kap. 5–9 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av ri ksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada
eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen.
Större delen av Lindesbergs stadskärna, inkluderat planområdet, är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, K20 Centrala Lindesberg,
enligt 3 kap. 6 § MB.
Som motiv för riksintresset anges ”Småstadsmiljö som visar centralmaktens strävan vid 1600-talets mitt av grunda nya städer för att främja den
för riket viktiga bergshanteringen samt den förindustriella stadens bebyggelse och liv”.

Bebyggelse längs Kungsgatan vilken ingår i riksintresset
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Uttryck för riksintresset är ”den rätvinkliga rutnätsplanen från 1644.
Tomtstruktur, äldre småskalig trästadsbebyggelse med större stadsgårdar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större stenbyggnader vid
kyrkan och torget”. För riksintresset finns planeringsunderlaget Riksintresset Centrala Lindesberg från år 2014. Planeringsunderlaget beskriver
bebyggelsens värdekärnor, karaktärsdrag och värdebärande detaljer.
Lämpligt förhållningssätt vid framtagande av nya planer inom riksintresset beskrivs som:
Vid upprättande av nya planer inom stadskärnan eller i dess direkta närhet, bör dessa utformas så att karaktärsgivande byggnader och miljöer
bevaras och innerstaden behåller sin egenart. Detta gäller såväl enskilda
byggnader, handelsgårdar och 1900-talsbebyggelse som park- och gatustruktur samt även den kvarters- och tomtindelning som kommer från
den första stadsplanen från 1644. Viktigt att beakta är även de siktlinjer
och utblickar som den ursprungliga planen åstadkom mot Lindesjön.
Vid nya planprocesser inom Lindesbergs stadskärna är det av stor betydelse att detaljplanens planbeskrivning och framför allt planbestämmelser tydligt framhåller att den befintliga bebyggelsen utgör en resurs som
ska värnas. Eventuell ny bebyggelse måste planeras och uppföras med
hänsyn till den befintliga bebyggelsemiljön. När kravplikten ökar är det
kommunens sak att bistå med kompetens i sakfrågorna.
I aktuell planläggning tas hänsyn till riksintresset genom att nya byggnaders placering på tomterna, volym, höjd, materialval och färgskala anpassas till riksintresset och befintlig bebyggelses kulturmiljövärden.
Hänsynen till riksintresset gör att lägsta golvnivå för ny bostadsbebyggelse inom planområdet placeras lägre än den nivå som anges i översiktsplanen. Se vidare i avsnittet höga vattenstånd nedan.
Övriga kulturvärden

Gamla Sundsbron söder om planområdet är byggnadsminne. Gamla
Sundsbron tillhör den allra första generationen av armerade betongbroar. Bron byggdes år 1902–1903 och byggnadsminnesförklarades år
2003.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med
stöd av 5 kap. miljöbalken. I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft, för olika föroreningar i fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt för vattenförvaltningen.

utomhusluft

I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. När det gäller utomhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och uppmätta
halter av luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och
kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra hand för kvävedioxid.
Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten parti klar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäck sanvändningen.
Planförslaget innebär att antalet bostäder ökar i området och där med
kan också trafikmängden komma att öka. Å andra sidan innebär det centrala läget med närhet till olika servicefunktioner och tillgång till kollektivtrafik troligtvis ett lägre bilberoende. Förutsättningarna för att uppfylla
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normerna vad gäller luftkvalitet bedöms inte komma att påverkas i
nämnvärd grad av ett plangenomförande.
Plangenomförandet bedöms inte heller innebära några andra förändringar som medför ökade utsläpp till luften.
omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formulerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta å tgärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 invånare.
Då planområdet får ändrad användning till bostäder kommer trafiken att
öka i området. Å andra sidan innebär det centrala läget med närhet till
olika servicefunktioner och tillgång till kollektivtrafik troligtvis ett lägre
bilberoende.
Planläggningen bedöms därför inte komma att försämra bullersituationen
i området nämnvärt.

vattenförvaltning

Vattenförvaltningsarbetet i Sverige bygger på EU:s ramdirektiv för vatten,
det s.k. vattendirektivet, och omfattar alla typer av yt- och grundvatten.
Inom vattenförvaltningen görs regelbundna klassningar av vattnens kemiska och ekologiska status varefter miljökvalitetsnormer tas fram och
beslutas.
Stora Lindesjön har i dagsläget (registerutdrag VISS 2020-06-02) otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte heller god kemisk status.
Beslutad miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2021 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar
och bromerad difenyleter. Gränsvärden för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter överskrids i alla ytvattenförekomster i
landet.
Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är, förutom att ovan
nämnda gränsvärden för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad
difenyleter överskrids, även att gränsvärden för bland annat bly, antracen
och vissa polyaromatiska kolväten överskrids i sedimentprover tagna i
sjön.
Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig baserat på bland annat sjöns hydrologiska regim och morfologiska tillstånd.
Lilla Lindesjön har inte klassificerats men ingår i vattenförekomsten Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön. Vattenförekomsten har otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte heller god kemisk status. Beslutad miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver,
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter.
Den otillfredsställande ekologiska statusen beror till största delen på att
ån är reglerad med vandringshinder som följd. Vad gäller den kemiska
statusen har även förhöjda halter av zink uppmäts i fisk söder om planområdet.
Ett plangenomförande bedöms inte påverka berörda vattendrags ekologiska status. Det bedöms inte heller påverka den kemiska statusen, varken genom att tillföra nya föroreningar eller genom att påverka bottensediment på ett sådant sätt att föroreningar frigörs.
Planområdet ligger även på grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen
som både har god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status
vilket också är gällande miljökvalitetsnormer.
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Grundvattenförekomsten utgör även vattentäkt för Lindesbergs tätort
(Rya vattenskyddsområde) och planområdet ligger delvis inom vattentäktens primära skyddszon. Inom skyddszonen finns inga byggrätter utan
den del som berörs planläggs som gång- och cykelväg. För vattenskyddsområdet finns gällande skyddsföreskrifter som ska följas vid all
exploatering inom och i anslutning till vattentäkten.
Området är anslutet till de kommunala ledningsnäten både vad gäller
spill- och dagvatten. Inom byggrätten norr om Fingerbogatan kommer
huvuddelen av dagvattnet att ledas bort i befintliga dagvattenledningar.
Vidare ska alla parkeringar, även inom kvartersmark, asfalteras och dagvattnet ledas ner i det kommunala dagvattennätet. Detta för att undvika
att förorenat dagvatten tränger ned i grundvattnet.
Fördröjning av dagvatten, t.ex. i täta underjordiska fördröjningsmagasin,
planeras i södra delen av planområdet. Se vidare under rubriken Teknisk
försörjning/dagvatten.
Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att
uppnå de beslutade miljökvalitetsnormerna varken vad gäller ytvatten
eller grundvattenförekomsten.
Undersökning
om betydande
miljöpåverkan

Slutsatsen av undersökningen är att ett plangenomförande inte bedöms
vara av sådant slag att det kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 6 § miljöbalken eller 3 § i miljöbedömningsförordningen och att det därmed inte behöver föregås av en miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Undersökningen sammanfattas som följer:
Planens tänkbara effekter bedöms vara begränsade.
Planområdet ligger inom Lindesbergs centrala delar som är av riksintresse för kulturmiljövården. Kristinaskolans byggnader anses ha kulturhistoriska värden.
Risk för höga vattenstånd föreligger inom stora delar av planområdet,
både från Lilla Lindesjön och Stora Lindesjön.
Vid en översiktlig geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning visade
det sig att marken vara förorenade i ett antal punkter och en komplett erande undersökning behövs för att utreda utbredningen av föroreningarna.
Planområdet angränsar till Kristinavägen och Örebrovägen och ligger i
närheten av Bergslagsbanan samt en drivmedelsanläggning. Trafiken på
vägarna och järnvägen kan påverka planområdet gällande buller samt
riskerna kring transporter av farligt gods på järnvägen och transporter till
samt hantering av detta vid drivmedelsanläggningen.
Baserat på ovanstående har bedömningen gjorts att följande utredningar/undersökningar behövde ta fram:
-

-

trafikbullerutredning avseende buller från väg- och järnvägstrafiken,
riskanalys avseende riskerna kring transporter av farligt gods på
Örebrovägen och Kristinavägen samt närheten till drivmedelsanläggningen,
antikvariskt utlåtande avseende påverkan på riksintresseområdet
för kulturmiljövården och på skolbyggnadernas kulturhistoriska
värden, och
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-

översvämningsutredning avseende risker förknippade med höga
vattenstånd.

Kunskaperna från gjorda undersökningar/utredningar har inarbetats i
planförslaget.
Strandskydd

Enligt 7 kap. 13–18 §§ och 4 kap. miljöbalken gäller strandskydd vid hav,
sjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevarande
av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Stora Lindesjön

För Lilla och Stora Lindesjön gäller det generella strandskyddet på 100
meter och delar av planområdet ligger mindre än 100 meter från både
Lilla och Stora Lindesjön.
Ett plangenomförande kräver att strandskyddet upphävs inom delar av
planområdet. Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i detaljplanen förutsätter att det finns skäl enligt 7 kap. 18c-d§§ miljöbalken.
Som skäl för upphävande av strandskyddet ska något eller några av de
sju skäl som anges nedan kunna åberopas, dvs. att området:
1
2
3
4
5
6
7

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, eller
ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen och åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden.

En förutsättning för upphävandet av strandskyddet är, förutom att särskilt
skäl föreligger, att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt
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sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. En annan förutsättning är att intresset av att ta området i anspråk på det sätt
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Inom planområdet är det bara aktuellt att upphäva strandskyddet för berörda delar av den planerade gång- och cykelvägen i Fingerbogatans
förlängning samt för berörda delar av kvartersmarken i västra delen av
planområdet.
Kvartersmarken i väster berörs av strandskydd kopplat till Stora Lindesjön och området bedöms därför vara väl avskilt från Stora Lindesjöns
strand genom bebyggelsen på fastigheterna Hästen 3,4 och 10.
Gång- och cykelvägen berörs till största delen av strandskydd kopplat till
Lilla Lindesjön. Här bedöms det vara ett stort allmänt intresse att hävda
möjligheten till allmän gång- och cykelpassage mellan befintlig vändplan
vid Fingerbogatans slut och Kristinavägen för att inte försämra tillgången
till strandskyddade områden i anslutning till de båda sjöarna samt till
strandskyddat område söder om den blivande gång- och cykelvägen.
En administrativ bestämmelse för berörda områden införs på plankartan.

FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR
Natur
topografi

Planområdets marknivåer varierar mellan + 67,17 och + 62,94 meter (RH
2000).
Området sluttar i huvudsak svagt neråt mot sydöst och de lägsta nivåerna återfinns mot gångvägen i Fingerbogatans förlängning mot Kristinavägen.

vegetation

Skolområdet består till stor del av hårdgjorda ytor. Vegetationen utgörs
av träd, buskage och gräsytor. En grön ridå med träd och buskar avskärmar området från Kristinavägen/Örebrovägen.

Vegetation med träd och buskar mellan Örebrovägen och planområdet
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stadsbild

Planområdet är en del av södra entrén till Lindesbergs stad. Kristinaskolans huvudbyggnad har en monumental prägel och syns tydligt när man
närmar sig Lindesbergs centrala delar från söder. Omkringliggande bebyggelse har en annan skala och karaktär vilket gör skolan till ett landmärke i staden. Intrycket av skolan begränsas dock de större lövträd
som växer i södra delen av skolområdet och på tomterna i södra delen
av kvarteret Kräftan.
Då stora delar av planområdet inte är bebyggt utan består av skolgård
kommer planförslaget innebära förändring av stadsbilden då ny bebyggelse får uppföras mellan Kristinaskolans huvudbyggnad och Kristinavägen.
Genom att höjden på den tillkommande bebyggelsen begränsas till en
byggnadshöjd motsvarande två våningar kommer fortfarande huvudbyggnaden att vara betydligt högre än kringliggande bebyggelse. Genom
att inte tillåta ny bebyggelse i sydvästra delen av skolområdet kommer
siktlinjen från bron in mot huvudbyggnaden bibehållas.
Väster om skolan består huvuddelen av bebyggelsen av lägre trähusbebyggelse, huvudsakligen uppförd före år 1900. I öster dominerar lite
högre bebyggelse från cirka 1920–1950, huvudsakligen uppförd i två
våningar med putsade fasader.

biotop- och artskydd

Enligt artportalen har en rosenfink observerats vid Trädgårdsgatan år
2017. Planläggningen bedöms dock inte påverka rosenfinkens möjlighet
till fortlevnad i området.
Längs Örebrovägen, i direkt anslutning till planområdet, finns en allé bestående av fem lindar. Alléer omfattas av det generella biotopskyddet
enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.

geotekniska
förhållanden
och stabilitet

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom området till
största delen av glacial lera. I västra delen finns inslag av isälvssediment.
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Norconsult AB har utfört en övergripande geo- och markmiljöteknisk
undersökning, daterad 2018-10-29, samt även en senare komplettering
daterad 2019-08-26.
Enligt den geotekniska undersökningen består jorden inom området
överst av fyllning som består av cirka 1,0 – 1,5 meter grusig, siltig och
sandig fyllning. Kring Fingerbogatan innehåller fyllningen även större
stenar eller block. Under fyllningen förefaller jorden längst norrut bestå
av cirka 1 meter torrskorpelera med inslag av sand och silt ovanpå sand,
vilket troligen är isälvssediment. Lerdjupet antas sedan öka mot söder.
Stabiliteten inom planområdet bedöms vara tillfredsställande under rådande förhållanden och det finns troligen möjligheter att plattgrundlägga
beroende på lasternas storlek och grundläggningsdjup.
Sammanfattningsvis bedöms förhållandena för grundläggning vara goda
men i samband med bygglovsprövningen rekommenderas objektsspecifika undersökningar, särskilt i området anslutning till Fingerbogatan där
lerdjupet kan misstänkas vara större än längst i norr.
markradon

Lindeåsen som berör västra delen av planområdet är högriskområde för
radon medan östra delen bedöms vara lågriskområde. Radonförhållandena inom planområdet är därför svåra att bedöma generellt.
Tidigare radonmätningar i Kristinaskolans huvudbyggnad utförda år
2009, 2010 och 2012 har visat på höga radonhalter på plan 0 och 1.
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Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och
att vidta de skyddsåtgärder som erfordras åligger den som ska bygga.
Radonfrågan kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar.
förorenade områden

Länsstyrelsens kartering av potentiellt förorenade områden pekar ut två
områden i närheten av planområdet. Dessa är dels befintlig drivmedelsstation på fastigheten Kilen 7 omedelbart öster om Kristinavägen samt
den numera nedlagda drivmedelsstationen på fastigheten Liljan 4 strax
nordöst om planområdet.
På Kilen 7 har tidigare även funnits en oljedepå. Marken där depån fanns
är sanerad genom att oljeförorenad jord har schaktats bort och oljeförorenat grundvatten har pumpats och renats. På platsen för den före detta
oljedepån finns nu en återvinningsstation vilken också är utpekad som
potentiellt förorenat området.
Något potentiellt förorenat område inom själva planområdet har inte pekats ut.
För planområdet har det tagits fram en miljöteknisk markundersökning,
Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Hästen 12, Lejonet 10
och Lejonet 17 i Lindesberg, Terraformer, 2021-01-27. Sedan tidigare
finns två undersökningar som var mer fokuserade på utfyllnaderna i den
del av det före detta skolgårdsområdet som ligger omedelbart söder om
planområdet, dvs. söder om Fingerbogatans förlängning ut mot Kristinavägen.
I nu aktuell undersökning har provtagning av jord utförts i totalt 22 provpunkter och omfattar analys av 44 jordprov, vilket inkluderar resultat från
tidigare undersökningar. Föroreningsnivåerna uttryckt som medelhalter
underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). Enligt undersökningen bedöms det inte föreligga risk att
föroreningar från mark inom planområdet sprids till Lindesjön eller Rya
vattenskyddsområde på ett sätt som hotar vattenkvaliteten. Föroreningar
inom planområdet bedöms inte heller utgöra en oacceptabel risk för
markmiljön, även om det inte kan uteslutas att markmiljön är lokalt påverkad. Markmiljön är dock redan påverkad eftersom marken till övervägande del är bebyggd eller utfylld med grus och sten samt asfalterad.
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Provtagningspunkternas läge inom planområdet. Vid gulmarkerade provpunkter överskrids riktvärdet för känslig markanvändning

Riktvärde för KM överskrids i sex enskilda prov som är uttagna från olika
material och olika djup. Föroreningar som uppmätts i halter över KM är
PAH, kvicksilver, bly och PCB, se nedanstående tabell.
provpunkt

förorening

djup (m)

halt
(mg/kg)

gränsvärde
KM

gränsvärde
MKM

19TF02

PAH-H

0,0-0,5

1,7

1

10

20TF05

Pb

0,0-0,3

109

50

400

PAH-M

0,0-0,3

4,0

3,5

20

PAH-H

0,0-0,3

4,0

1

10

PCB

0,0-0,3

0,010

0,008

0,2

20TF10

PAH-H

0,5-1,0

2,7

1

10

20TF15

Hg

0,5-1,0

0,4

0,25

2,5

20TF18

PAH-H

0,0-0,5

2,0

1

10

20TF20

PAH-H

0,0-0,5

2,5

1

10

PAH-H

0,5-1,5

1,9

1

10

För att klargöra ifall föroreningarna innebär en hälsorisk vid planerad
markanvändning har en enklare riskbedömning utförts inom ramen för
undersökningen. Riskbedömningen visar att några av de förhöjda halterna inte utgör en risk, men att riskreducerande åtgärder är motiverat i ett
markparti i anslutning till provpunkten 20TF05 på norra delen av fastigheten Lejonet 17.
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Vid avstämning med Länsstyrelsen förordade de dock att marken kring
samtliga provpunkter där föroreningar över KM påträffats skulle åtgärdas.
Administrativ bestämmelse har införts på plankartan om att startbesked
för ändrad markanvändning villkoras mot att förorenade områden har
åtgärdats, se karta nedan.

Områden i anslutning till provpunkter med föroreningshalter över riktvärden för KM som
ska åtgärdas innan bygglov får ges

I undersökningen ingick även provtagning av porgas i två provpunkter för
att kontrollera eventuell påverkan från klorerade lösningsmedel från potentiellt förorenade områden norr och öster om planområdet. Förekomst
av klorerade lösningsmedel (klorerade alifater) påvisades inte.
Av samma anledning genomfördes även luftmätningar av inomhusluften i
de två byggnader som ligger närmast de potentiellt förorenade områdena, dvs. Kristinaskolans huvudbyggnad (två provpunkter) samt det
kombinerade kontors- och bostadshuset på Lejonet 17 (en provpunkt).
Dessa byggnader bedömdes också, till skillnad från gymnastiksalen,
ligga nedströms den förmodade rörelseriktningen för vatten i lösa jordlager. Då gymnastiksalen dessutom är uppförd med torpargrund bedömdes det mindre troligt att eventuella föroreningar från mark och grundvatten skulle påträffas i inomhusluften.
I de tre provpunkter där petroleumkolväten och klorerade alifater i inomhusluft analyserades detekterades inga klorerade alifater medan alifatiska kolväten och BTEX detekterades i låga halter som underskred tilllämpade bedömningsgrunder.
I de markprover som togs i anslutning till gymnastiksalen var föroreningshalterna under naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvänd14

ningen i två av punkterna. I den tredje uppmättes PAH-H i en halt över
KM i fyllningen men inte i vattenmättad, troligen naturlig jord, längre ner.
Detta tolkades som att denna förorening härrör från fyllningen och inte
från förorenat vatten i lösa jordlager. Provpunkten ligger inom ett av de
tre område som ska åtgärdas.
höga vattenstånd och
skyfall

Närheten till Lilla och Stora Lindesjön innebär att delar av planområdet
ligger inom riskområde för höga vattenstånd. Vid den stora översvämningen år 1977 översvämmades stora delar av planområdet.
I kommunens översiktsplan från år 2019 har riktlinjer tagits fram gällande områden med risk för höga vattenstånd. De riktlinjer som tagits
fram är baserade på de översvämningskarteringar som genomförts av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för flöden med
100-, och 200-års återkomsttid samt för beräknat högsta flöde. I karteringarna från MSB har 100- och 200-årsflöden klimatkompenserats för
att motsvara beräknade förhållanden vid nästa sekelskifte, år 2098. Vattnets utbredning och nivå vid de olika flödena redovisas i MSB:s översvämningsportal och nivåerna framgår av tabellen nedan.
Flöde

Nivå i meter (RH2000)

100-årsflöde (klimatkompenserat)

+ 63,1

200-årsflöde (klimatkompenserat)

+ 63,2

Beräknat högsta flöde

+ 65,4

Vattennivåer för Stora Lindesjön i anslutning till planområdet enligt tvärsektion på MSB:s
översvämningsportal

Det finns också ett PM framtaget av Sweco 2014-09-09 i samband med
arbetet kring fördjupningen av översiktsplanen för Lindesbergs stad.
Även här presenteras nivåer kopplade till ovanstående flöden men här
redovisas även nivåer för ej klimatkompenserade 50- och 100-årsflöden.
Enligt PM:et är även dessa nivåer hämtade från MSB och beräknade år
2013. Dock skiljer nivåerna något, särskilt vad gäller det beräknade
högsta flödet. Nivåerna från PM:et redovisas nedan.
Flöde

Nivå i meter (RH2000)

50-årsflöde

+ 62,90

100-årsflöde

+ 63,67

100-årsflöde (klimatkompenserat)

+ 62,98

200-årsflöde (klimatkompenserat)

+ 63,13

Beräknat högsta flöde

+ 64,95

Vattennivåer för Lindesjöarna i centrala Lindesberg, från Swecos PMs ”Översvämningsrisker och rekommendationer för framtida golvnivåer

Enligt MSB:s rapport Översvämningskartering utmed Arbogaån är skillnaden mellan dagens 100-årsflöde och det klimatanpassade 100årsflödet cirka 7 m3/s, se tabell nedan. Vad gäller vattennivåer motsvarar
detta + 63,67 respektive + 63,1 meter (62,98 enligt Sweco), dvs. en skillnad på cirka 0,6 - 0,7 meter. Skillnaden mellan dagens 200-årsflöde och
det klimatanpassade 200-årsflödet är cirka 8 m3/s. Om man antar att det
finns ett någorlunda linjärt samband mellan flödet vid Dalkarlshyttan och
vattennivån i Lindesjöarna för flöden runt 120 m3/s, så skulle skillnaden
mellan det klimatanpassade 200-årsflödet och dagens 200-årsflöde vara
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cirka 0,8 meter. Detta innebär att dagens 200-årsflöde kan antas motsvara en vattennivå på strax under + 64,0 meter. Som jämförelse låg
vattennivån vid översvämningen år 1977 på en nivå motsvarande drygt
+ 63,7 meter RH2000.

Flöden vid Dalkarlshyttan, från MSB:s rapport ”Översvämningskartering utmed Arbogaån” bilaga 7

I kommunens översiktsplan anges att vid förtätning och komplettering i
kommunens tätorter ska lägsta nivå på färdigt golv ligga minst 0,8 meter
över vattennivån vid ett ej klimatanpassat 200-årsflöde i bostadsutrymmen och för verksamheter med ingen eller liten miljöpåverkan.
I planförslaget ligger lägsta golvnivå för bostadsutrymmen i bebyggelse
på + 64,0 meter RH2000. Detta är cirka 0,8 meter över vattennivån vid
det klimatanpassade 200-årflödet men lägre än den nivå som anges i
översiktsplanen, oklart hur mycket då något ej klimatanpassat 200årsflöde tagits fram.
Utgångpunkten i Boverkets tillsynsvägledning är att ny sammanhållen
bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning,
dvs. över ett beräknat högsta flöde. Vägledningen säger också att effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.
Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt kan enligt vägledningen tillåtas lokaliseras till områden med måttlig sannolikhet för översvämning. Det kan röra sig om enstaka villor, fritidshus, restauranger,
mindre industrier med liten eller obetydlig miljöpåverkan, vägar med förbifartsmöjligheter med mera.
Enligt vägledningen kan det vid förtätning och komplettering av befintliga
tätorter och strukturer ibland uppstå svårigheter att fullt ut tillämpa de
grundläggande utgångspunkterna för planläggning av bebyggelse. Det
kan handla om behov av att anpassa ny bebyggelse gestaltningsmässigt
till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Det kan också enligt vägledningen handla om avvägningar som krävs mot andra intressen för att
markanvändning ska anses lämplig utifrån områdes beskaffenhet, läge
och behov.
I detta specifika fall handlar det varken om planläggning av ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig
verksamhet. Tvärt om handlar det om att komplettera en befintlig bebyggelsestruktur inom ett planområde som är beläget inom ett område av
riksintresse för kulturmiljövården. Alltså är det enligt vägledningen möjligt
att lokalisera bebyggelsen inom områden med måttlig sannolikhet för
översvämning, dvs. inom områden där den årliga sannolikheten för översvämning är mindre än 1/200.
I detta fall görs bedömningen att anpassningen av ny bebyggelse till riksintresset för kulturmiljövården samt till den befintliga kulturmiljön inom
planområdet, dvs. Kristinaskolans huvudbyggnad, gymnastiksalen och
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skolgårdsytan som håller samman miljön mellan byggnaderna, utgör en
grund för att göra avsteg från de grundläggande utgångspunkterna.
Den valda nivån, klimatanpassat 200-årsflöde + 0,8 meter, innebär att
färdigt golv på den nya byggnaden i östra delen av planområdet kommer
att få en nivå cirka 0,8 - 0,9 meter över nuvarande skolgårdsyta. Redan
detta kommer att kräva anpassningar av marknivå erna för att få en acceptabel tillgänglighet till bostäderna. Även sockeln mot gång- och cykelvägen i Fingerbogatans förlängning kommer att få ungefär samma höjd,
vilket känns som en acceptabel höjd i förhållande till omgivande bebyggelse. Högre nivå för färdigt golv skulle innebära behov av mer omfattande anpassning av marknivåerna inom sydöstra delen av skolgården
samt att den nya byggnadens anpassningen till omgivande marknivåer i
söder och öster skulle bli sämre. Högre nivå på färdigt golv skulle också
innebära att hela byggnaden blir högre och därmed sk ymmer mer av
Kristinaskolans huvudbyggnad.
Men tanke på de höga kulturmiljövärdena hos Kristinaskolans huvudbyggnad och gymnastiksalen införs inga krav på lägsta nivå för färdigt
golv i nya bostäder i dessa byggnader. För Kristinaskolans huvudbyggnad införs dock bestämmelse om att bostäder inte får finnas i källarvåningen.
Som stöd för de lägre nivåerna för färdigt golv anförs även att vattennivåerna kopplade till ett 200-årsflöde till följd av ett förändrat klimat enligt
MSB kommer att minska fram till år 2098.
Kommunen vill dock påpeka att undantaget från ÖP:n bara åberopas i
detta specifika fall och att beslut fattats om att ta fram beräkningar för
planeringsnivåer kopplade till ett ej klimatanpassat 200-årsflöde.
Slutsatsen av resonemanget ovan blir att den valda nivån för färdigt golv
i bostadsutrymmen i ny bebyggelse med stor sannolikhet ligger över dagens 200-årsnivå och att den kommer att ligga mer än 0,8 meter över
den beräknade 200-årsnivån år 2098. Den planerade nya bostadsbebyggelsen hamnar alltså inom område med måttlig sannolikhet för översvämning, vilket enligt tillsynsvägledningen ska vara möjligt vid en avvägning mot andra intressen och komplettering inom befintlig bebyggelsestruktur.
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Översvämningsutbredning vid planområdet Kristinaskolan för 50-års flöde, klimatkompenserade 100- och 200-årsflöden samt beräknat högsta flöde. Utdrag ur riskutredningen. Noterat att byggrätten har ändrats sedan utredningen togs fram.

Av ovanstående karta visar att det bara är ett mindre område omedelbart
norr om den planerade gång- och cykelvägen som kommer att påverkas
av ett klimatanpassat 200-årsflöde. Detta då gång- och cykelvägen ligger
ett par centimeter högre än den anslutande skolgårdsytan. Planförslagets nivå för färdigt golv i nya byggnaders bostadsutrymmen ligger alltså
cirka 0,8 meter över nivån på gång- och cykelvägen.

Maximalt vattendjup från skyfallskartering genomförd för ett regn med 100 års återkomsttid och 30 minuters varaktighet. Utdrag ur riskutredningen. Noterat att byggrätten har
ändrats sedan utredningen togs fram och nu endast omfattar marken norr om Fingerbogatan.

För att utreda risker från översvämningar till följd av skyfall utförde Norconsult AB även en skyfallskartering över planområdet. Resultatet från
18

skyfallskarteringen visar att skyfall med 100 års återkomsttid påverkar
främst marken söder om planområdet. Inom planområdet blir vatten stående mot gång- och cykelvägen i söder.
För att inte aktuell planläggning ska förvärra situationen i söder har skyfallsutredningen kompletterats med ett PM, Flödes- och fördröjningsberäkningar dagvatten för Kristinaskolan, Lindesberg, Tyréns, 2021-01-27
med bilaga 2021-03-22. Beräkningarna visar att med en maximal exploatering enligt planförslaget måste 80 m3 dagvatten kunna fördröjas inom
planområdet för att inte öka dagvattenflödet ut från planområdet i samband med ett 100-årsregn. Bestämmelse införs om att marken närmast
gång- och cykelvägen i söder ska vara tillgänglig för öppen eller underjordisk fördröjning av dagvatten till en kapacitet av total t 80 m3.
Kompletterande beräkningar bör lämnas in i samband med bygglov för
att anpassa volymen till den faktiska exploateringens behov av fördröjning. På plankartan har även administrativ bestämmelse införts om att
bygglov inom Hästen 12 bara kan lämnas om det om det innehåller en
godtagbar fördröjningslösning för dagvatten i förhållande till bygglovets
omfattning, dvs. att den dagvattenlösning som ingår baseras på beräkningar av det faktiska fördröjningsbehovet för den exploatering som
bygglovet omfattar.
Utöver ovanstående införs bestämmelse om att marklov krävs för hårdgörning av mark inom Hästen 12 och att lov bara kan lämnas om det
innehåller en godtagbar fördröjningslösning för dagvatten i förhållande till
den hårdgjorda markytan. Detta ifall hårdgörningen inte är kopplad till ett
bygglov.
fornlämningar

Stora delar av centrala Lindesberg berörs av fornlämningen Linde 484:1,
kulturlager under marken, med lämningar av den ursprungliga stadsbebyggelsen från 1600-talet, så även delar av planområdet.
På fastigheten Lejonet 16 väster om planområdet låg tidigare Lindesbergs museum och inom fastigheten finns ytterligare tre fornlämningar
registrerade. Då det rör sig om tre milstolpar som stod uppställda i trädgården är det tveksamt om dessa finns kvar då museet har flyttat.
Då de delar av fornlämningen Linde 484:1 som ingår i planområdet till
stora delar redan är bebyggda har bedömningen gjorts att någon arkeologisk utredning inte behöver göras i planskedet.
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas
med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

Verksamheter
inom planområdet

Inom planområdet ligger Kristinaskolan som är en grundskola F-6 samt
särskola år 1-10. Som tidigare nämnts kommer skolverksamheten att
avvecklas inom kort. Inom skolområdet finns en större tegelbyggnad
(skolans huvudbyggnad), gymnastiksal, matsal och en barackbyggnad.
Övriga delar av planområdet utgörs i huvudsak av skolans utemiljö med
traditionell skolgård i anslutning till huvudbyggnaden.
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Västra delen av Kristinaskolans huvudbyggnad och gymnastiksalen till vänster

Huvudbyggnaden och gymnastiksalen ligger på fastigheten Hästen 12
söder om Kvarngatan medan skolans matsal samt ett mindre flerbostadshus, som används för bostads- och kontorsändamål, ligger på fastigheten Lejonet 17 norr om Kvarngatan.

Matsal och flerbostadshus/kontor på Lejonet 17. Till höger syns den barackbyggnad som
ska tas bort när skolverksamheten upphör

På fastigheten står även en barackbyggnad vilken kommer att tas bort
när skolverksamheten avvecklas. På Lejonet 10 finns bland annat parkering och sophus kopplad till verksamheterna i området.
Då Kristinaskolan ska avvecklas som skola blir lokalerna tillgängliga för
annan verksamhet. Då det är brist på bostäder i kommunen, framför allt
på centralt belägna lägenheter, är tanken att skolan ska byggas om till
bostäder.
Planförslaget innebär att området planläggs främst för bostadsändamål,
B. Utöver bostäder möjliggörs även centrumändamål, C, inom delar av
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Hästen 12. På Lejonet 17 och 10 planläggs för bostäder och centrum,
BC. Bostadsändamål är dock den huvudsakliga användningen inom området. I dagsläget finns ett överskott på lokaler för centrumändamål i centrala Lindesberg varför det är sannolikt att möjligheten till centrumändamål inte kommer att utnyttjas i någon större grad.
Med bostadsändamål menas att boendet ska vara verksamhetens huvudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. Till ändamålet hör även
bostadskomplement av olika slag såsom tvättstugor, garage/parkering,
förråd och liknande. I begreppet ingår även kategoribostäder av olika
slag såsom gruppbostäder, träningsbostäder och liknande, även om boendet kräver ständig tillsyn av personal.
Upplåtelseform och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget.
Vid annan verksamhet i en bostadslägenhet gäller att huvudsyftet alltid
ska vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad ska kunna accepteras.
Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Centrum
är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att
det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum ingår en rad
olika verksamheter som också kan återfinnas i andra användningar. Där
ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek,
teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler,
samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former
av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. I realiteten
kommer tillgängliga byggnadsytor att styra vilken typ av centrumverksamhet som är möjlig inom planområdet.
I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller
ingen varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför
störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. I
användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de personalutrymmen som behövs.
utom planområdet

Bebyggelsen runt omkring planområdet består i huvudsak av bostadsbebyggelse. Söder om Fingerbogatans förlängning finns en mer parkliknande grönyta med fotbollsplan och lekutrustning som tidigare varit en
del av skolgården.
På östra sidan av Kristinavägen ligger en drivmedelsstation och på Fingerboäng ligger Lindesbergs äventyrsgolf och glasscafé. Här finns även
en allmän parkeringsplats och en mindre småbåtshamn.
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Lindesbergs äventyrsgolf

Bebyggelse
inom planområdet

Inom planområdet finns idag fem byggnader. På fastighetens Hästen 12
ligger Kristinaskolans huvudbyggnad och gymnastiksal. På Lejonet 17
finns skolans matsal, en barackbyggnad samt ett mindre flerbostadshus.
Alla byggnader inom planområdet, utom barackbyggnaden, bedöms ha
kulturmiljövärden värda att bevara. För att klargöra dessa värden och
klargöra hur miljön inom området kan utvecklas och förändras med hänsyn till kulturmiljövärdena har en antikvarisk utredning genomförts av
Libeck antikvarie och sammanfattas i ett utlåtande daterat 2019-06-10.
Utlåtandet beskriver områdets historia, byggnadernas kulturhistoriska
värden, och anger förutsättningar för förändringar av byggnaderna.
Planbestämmelserna har delvis utformats med hjälp av det antikvariska
underlag som tagits fram för detaljplanen. Förutom skydds-, varsamhetsoch utformningsbestämmelser har även lovplikten utökas för underhåll
och ändring av byggnaderna.

Kristinaskolans
huvudbyggnad
och gymnastiksal (Hästen 12)

Kristinaskolans huvudbyggnad är en tegelbyggnad på tre våningar.
Byggnaden är ett tydligt exempel på skolbyggnader från förra seklets
början där den höga ambitionsnivån vad gäller arkitektonisk gestaltning,
utförande och materialval visar på skolans betydelse i lokalsamhället.
Huvudbyggnadens äldsta del stod klar 1910. I mitten av 1940-talet gjordes en större tillbyggnad mot väster och på 1970-talet genomfördes en
omfattande renovering av hela skolbyggnaden. Vid denna tid tillkom
även hissutbyggnaden mot Kvarngatan i norr.
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Kristinaskolans östra fasad.

Den ursprungliga delen av Kristinaskolan är uppförd i tidstypisk nationalromantisk stil medan 1940-talets tillbyggnad bär en tydlig funktionalistisk
prägel.
Gymnastiksalen är från år 1912. På 1950-talet byggdes den till med ett
garage i sydväst och i början av 1990-talet tillkom en utbyggnad med
dusch- och omklädningsrum. Även denna mot väster.

Gymnastiksalen med tillbyggnader från nordväst.

Gymnastiksalen hade ursprungligen en annan utformning med fler dörroch fönsteröppningar samt en annan utformning fasadpanelen. Karaktäristiskt för byggnaden är takutformningen med säteritak och tornliknande
ventilationshuvar.
Kristinaskolans huvudbyggnad
För att säkerställa att förändringar av byggnaden inte påverkar riksintresset för kulturmiljövården negativ, både vad gäller Kristinaskolans
huvudbyggnad och vad gäller kringliggande bebyggelse kommer kul23

turmiljöfrågorna att ges särskild vikt vid bygglovsprövning. Huvudbyggnaden bedöms ha så stora kulturmiljövärden att byggnaden beläggs med
rivningsförbud, r1. För en utförligare beskrivning av byggnadens kulturmiljövärden hänvisas till det antikvariska underlaget.
Fasader, fönster och entrédörrar
Då huvudbyggnaden byggs om till bostäder kan det både uppstå behov
av att ta upp nya öppningar i fasaden och att sätta igen befintliga. I dagsläget är vissa öppningar blinderade. Blinderingarna är oftast symmetriskt
placerade och i ett utförande som understryker fasadens uttryck. Det är
därför önskvärt att framtida blinderingar utförs på samma sätt och att de
placeras på samma ställe på första respektive andra våningen.
Vad gäller nya öppningar planeras loftgångar på byggnadens norra fasad och ingång till vissa lägenheter kommer att ske direkt från loftgången. Det kan även uppstå behov av att ta upp nya fönsteröppningar i
fasaden. Eventuellt nya fönsteröppningar bör harmonisera med uttrycket
i befintliga fasader. Förslag till möjliga nya fönsteröppningar framgår av
nedanstående illustration. På 1940-talets tillbyggnad finns några givna
lägen för nya öppningar baserat på fasadens utformning. För den ursprungliga byggnadskroppen är möjligheten till nya öppningar mer begränsade. Nya fönster bör utformas med befintliga fönster som förebild,
dvs. med nationalromantisk eller funktionalistisk utformning beroende på
byggnadskropp.

Exempel på möjliga lägen för placering av nya fönster
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Vad gäller utförandet på nya fönsteröppningar bör fönsteromfattningarna
muras på samma sätt som för de ursprungliga öppningarna på byggnadskroppen.
Entréer från loftgångarna kan skapas i befintliga fönsteröppningar eller
genom att helt nya öppningar tas upp i fasaden. Detta får avgöras från
fall till fall beroende på möjligheten att få till bra planlösningar.
Vad gäller befintliga fönster ska dessa om de behöver bytas vara lika
ursprungliga fönster vad gäller material, indelning och proportioner. Om
möjligt bör kvarvarande originalfönster bevaras och vid behov kompletteras med innerbåge med isolerglas. Likaså ska dörrar och portar i befintliga fasadöppningar vara av trä och lika ursprungliga. Även här bör om
möjligt kvarvarande ursprungliga ytterdörrar och portar bevaras.
Ovanstående regleras i planen genom varsamhetsbestämmelsen k1.
Vad gäller fönster i nyupptagna öppningar ska dessa i sin utformning
knyta an till befintliga fönster för respektive byggnadskropp. Ingångar till
trapphus och lägenheter som placeras i nyupptagna fasadöppningar bör
utformas så att de ger ett anonymt intryck som påverkar intrycket av tegelfasen så lite som möjligt. Nya tillägg regleras i utformningsbestämmelsen f1.
Förutom loftgångar mot norr tillåts inte fasadtillägg som balkonger och
liknande vilket regleras i skyddsbestämmelsen q1.
Tak, taktäckning och takkupor
För att kunna placera lägenheter på vinden är det nödvändigt att få in
mer ljus. På 1940-talets tillbyggnad finns ett fåtal mindre takkupor medan
det finns fler och större kupor på den ursprungliga byggnadskroppen.
Huvuddelen av dessa är dock inte i originalutförande utan senare tillägg.
På den ursprungliga byggnadskroppen finns även större gavelfönster
som släpper in ljus på vindsvåningen. Möjlighet att ta upp gavelfönster
finns på 1940-talets tillbyggnad, se ovan.
Då de mindre originalkuporna både har dåligt ljusinsläpp och helt oisolerade är det inte möjligt att utforma nya takkupor på samma sätt som
dessa. Önskvärt är dock att samtliga takkupor mot söder utformas med
pulpettak och att alla kupor får samma storlek. Att gå upp i fönsterstorlek
på kuporna ger bättre möjlighet att får en bra balans mellan fönsterytan
och omfattningen då kraven på isolering annars kan göra att mindre takkupor ger ett oproportionerligt intryck.
Vad gäller placering bör en placering symmetrisk över nedanförliggande
fönster eller grupper av fönster eftersträvas. För mittendelen kan kuporna fördelas jämnt över takfallet med den mittersta kupan centrerad,
se skiss nedan. Mittkupan kan även göras något längre då detta harm onierar med fasaden och ger variation åt takfallet.
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Exempel på storlek och placering av takkupor mot söder

Vid utformningen av nya kupor är det viktigt att så väl plåtarbeten som
fönster får samma kulör som befintligt.
Vad gäller taktäckningen har denna ursprungligen varit i tvåkupigt lertegel. Vid omläggning kan denna med fördel återställas, alternativt bör
tegelfärgade betongpannor användas. Takets ursprungliga ventilationshuvar av plåt samt trapphustornets krön av plåt ska bevaras. Likaså ska
takfallens karaktäristiska utformning med en kombination av sadeltak
och säteritak bevaras.
1940-talets tillbyggnad har karaktäristiska hängrännor med rätvinkligt
(rektangulärt) tvärsnitt vilket bör bevaras vid eventuellt byte.
Bevarandet av ventilationshuvarna, trapphustornets krön samt takfallens
utformning regleras i skyddsbestämmelsen q1. Taktäckning och hängrännor på 1940-talets byggnadskropp regleras i varsamhetsbestämmelse k1.
Trapphus och blivande lägenheter
Interiört finns de största kulturmiljövärdena i det ursprungliga trapphuset.
Värdefullt är även skillnaderna i stil och utförande mellan den nya delen
och den ursprungliga delen. Skillnaderna märks kanske tydligast vid en
jämförelse mellan de båda trapphusen. 1940-talets funktionalistiska
trapphus är stramt och enkelt utformat med det ursprungliga nationalromantiska är rikt dekorerat.

Det ursprungliga trapphuset i nationalromantisk stil (Foto från det antikvariska utlåtandet)

26

1940-talets funktionalistiska trapphus (Foto från det antikvariska utlåtandet)

Utförandet mellan de båda byggnadskropparna skiljer även vad gäller
t.ex. innerdörrar, fönsterbänkar, golvsocklar samt andra lister och snickerier. I den äldre byggnadskroppen är t.ex. lister och socklar rikt dekorerade och kraftiga i utförandet medan de i 1940-talets tillbyggnad är släta
och i klenare dimensioner. Vid ombyggnaden är det viktigt att denna variation i material och utförande hålls intakt så att det fortsatt finns en tydlig skillnad interiört mellan de båda byggnadskropparna.

Golvsockel och dörrfoder nationalromantisk stil (Foto från det antikvariska utlåtandet)

Bevarandet av de båda trapphusen säkerställs i skyddsbestämmelsen q1
medan skillnader i utformning av innerdörrar, socklar, lister och foder
säkerställs i varsamhetsbestämmelse k 1.
Gymnastiksalen
Ett bevarande av gymnastiksalen förutsätter att den kan få en ny användning eller förses med ett extra bjälklag. För att ge ökade förutsätt-
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ningar för ett bevarande ges möjlighet att ta upp nya fönster i fasaden för
att på så sätt kunna skapa två våningsplan i byggnaden. Nya fönster bör
placeras i symmetrisk i förhållande till ovanvåningens fönster och vara
lika i utförande, även om storlekarna kan variera. Utformning och placering av nya fönster regleras i utformningsbestämmelse f2.

Exempel på möjlig utformning och placering av nya fönster på gymnastiksalens bottenvåning

Vid en ny tillbyggnad i anslutning till gymnastiksalen ska det indragna
läget i förhållande till den ursprungliga byggnadens kortsidor bibehållas
och nockhöjden får inte överstiga det ursprungliga säteritakets vertikala
parti. Detta är reglerat med utformningsbestämmelse f3.
Byggnadens exteriöra kulturvärden så som ventilationshuv av plåt,
trappa av natursten med räcken av smide samt säteritaket skyddas genom bestämmelse q2. Utförande och placering av nya fönster regleras i
varsamhetsbestämmelse, k2, som även reglerar att dörrar, portar och
fasadpanel ska vara av trä samt att taktäckningen ska vara av tvåkupigt
lertegel eller lertegelliknande betongpannor.
Ny bebyggelse
Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården ska ny bebyggelse planeras och uppföras med hänsyn till den befintliga bebyggelsemiljön. Av den beskrivning av riksintresset som Lindesbergs kommun
och Länsstyrelsen tagit fram uttrycks detta som att ”ny bebyggelse ska
anpassas till den befintliga stadsmiljöns bebyggelsekaraktär när det gäller placering på tomterna, volym, höjd, material och färgskala. Formspråket ska ha hög arkitektonisk kvalitet, men kan mycket väl vara modernt.”.
Även i det antikvariska underlaget diskuteras utformning av nya byggnader i området. Där uttrycks det som att ”Vid utformningen av nya byggnader finns flera aspekter att ta hänsyn till: dels Kristinaskolans monumentalitet och funktion som landmärke för inresande söderifrån, dels de
olika bebyggelsekaraktärer området ansluter till. Området västerut domineras av småskalig trähusbebyggelse. Här finns några av stadens äldsta
bevarade gårdar men även byggnader uppförda på 1970-talet som ”pastischer” på tidigare trähusbebyggelse. Utmed Kristinavägen uppvisar
bebyggelsen en annan skala och karaktär, tydligt präglad av 1900-talets
byggande. Vid den södra delen av Kristinavägen är husen 2–3 våningar
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höga och det dominerande fasadmaterialet är puts. Liksom i fallet Lejonet 17 nyttjas i flera fall vinden som ett tredje våningsplan, vilket håller
takfotslinjen nere. Vid nybyggnation intill skolan och på Lejonet 10 är det
främst 1900-talsbebyggelsens karaktär man bör förhålla sig till liksom
relationen till skolbyggnaden.”
Baserat på ovanstående föreslås att ny bebyggelse får uppföras till en
höjd av högst två våningar och att bebyggelsen placeras med fasad i
gatuliv där så är möjligt. Med tanke på huvudbyggnadens välarbetade
arkitektur och påkostade utförande bör den nya bebyggelsen även underordna sig huvudbyggnaden vad gäller uttryck och material.
För att förstå sammanhangen och platsens tidigare användning som
skola är det viktigt att den nya bebyggelsen placeras lämpligt i förhållande till den tidigare skolgården och att större delen av skolgårds marken närmast söder om huvudbyggnaden lämnas obebyggd. Byggrätt för
ny bebyggelse ges därför inom följande tre avgränsade områden:
•

vid Kvarngatan omedelbart väster om Kristinaskolans huvudbyggnad,

•

i sydöstra delen av området i korsningen mellan Fingerbogatan
och Kristinavägen, samt

•

som eventuell ersättning för gymnastiksalen i väster.

För att styra utformningen av den nya bebyggelsen söder om Kvarngatan har ett antal egenskaps- och utformningsbestämmelser föreslagits.
För det första får byggnadshöjden inte överstiga 7,5 meter (8,0 meter
längst i söder där sockelhöjden måste anpassas till översvämningsrisken) och takvinkeln ska vara mellan 18 och 35 grader. Takutformningen
regleras till sadeltak eller valmat sadeltak. 7,5 (8,0) meters byggnadshöjd
bedöms begränsa antalet våningar till två samtidigt som den möjliggör
tillräcklig sockelhöjd för att klara kraven på lägsta nivå för färdigt golv
samt att ta upp höjdskillnader i grundläggningen. Dessa bestämmelser,
tillsammans med byggrätternas placering, bedöms ge den nya bebyggelse en skala, volym och placering anpassad till riksintressets värden.

Volymstudie med ny tvåvåningsbyggnad i korsningen mellan Kristinavägen och
Fingerbogatan.

Vad gäller utformning så föreskrivs att ny bebyggelse ska ha fasad av trä
eller puts samt att taktäckning ska vara av rött lertegel, lertegelliknande
betongpannor eller av bandtäckt plåt. Fasadfärgerna ska vara varma.
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Burspråk får inte sticka ut mer än 1,0 meter över allmän plats och balkonger över allmän plats är endast tillåtet mot gång- och cykelvägen i
Fingerbogatans förlängning. Mellan mark och burspråk eller balkonger
över allmän plast ska en fri höjd på 3,0 meter tillgodoses.

Exempel på fasader och varma fasadfärger på omkringliggande bebyggelse.

Lejonet 10 och
17 – flerbostadshus, matsal och parkering

På Lejonet 10 och 17 finns idag skolmatsal, ett mindre f lerbostadshus,
en barackbyggnad samt en parkeringsplats. Flerbostadshuset är på två
våningar med inred vind. Matsalsbyggnaden som är sammanbyggd med
flerbostadshuset är på en våning. Båda byggnaderna är uppförda i början av 1950-talet. Barackbyggnaden kommer att tas bort i och med att
skolverksamheten avvecklas.
Lejonet 10 upptas idag av en parkeringsplats för cirka 20 bilar, yta för
sophantering samt en större cykelparkering, allt kopplat till verksamheterna på Lejonet 17 och Hästen 12.
Flerbostadshuset och matsalsbyggnaden på Lejonet 17 är tidstypiska
avseende material och utformning och är också relativt välbevarade.
Tidstypiska karaktärsdrag är de ljusa pustade fasaderna, takens utformning, dörromfattningarna i sten samt de vita träfönstren, vissa med
asymmetrisk indelning.
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Byggnaderna på Lejonet 17.

För de båda byggnaderna införs skyddsbestämmelse om att dörromfattningarna i sten ska behållas. I övrigt införs varsamhetsbestämmelser om
att fasaderna ska vara ljusa och slätputsade, att fönster ska till läge,
form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga, att dörrpartier vid huvudentréer ska vara av trä samt att befintlig takutformning
ska behållas och att taktäckningen ska vara rött lertegel eller tegelliknande betongpannor.
Ny bebyggelse
För ny bebyggelse på Lejonet 10 och 17 gäller i huvudsak samma bestämmelser som för Hästen 12. Den stora skillnaden är att placeringen
av byggrätterna inte är lika styrd utan att exploateringsgraden för de två
fastigheterna istället är begränsad till 40 % av respektive fastighetsarea .
Placeringen av bebyggelsen styrs av placeringsbestämmelse om att huvudbyggnad på Lejonet 10 ska placeras i gatuliv mot Kristinavägen samt
att det råder förbud mot att placera byggnader mot Lejonet 16 samt inom
en smal remsa närmast Kvarngatan.
Om Lejonet 10 tas i anspråk för ny bebyggelse kommer parkeringssituationen i området att påverkas. Av denna anledning finns det möjlighet att
anlägga parkeringsgarage under både Lejonet 10 och 17.
utom planområdet

Även den omkringliggande bebyggelsen har stora kulturhistoriska värden. Bostadsbebyggelsen har varierande storlek och gestaltning. Det
finns allt från äldre trähusbebyggelse i en våning till funktionalistisk flerbostadshusbebyggelse i puts på tre våningar. Några av Lindesbergs
äldsta byggnader finns i de angränsande kvarteren till Lejonet och Hästen. Generellt ligger den äldre bebyggelsen i väster mot Kungsgatan
medan den nyare bebyggelsen återfinns mot Kristinavägen i öster.
Planbestämmelserna är utformade med tanke på att det ska gå att anpassa ny bebyggelse både till den äldre bebyggelsen i väster och till den
nyare 1900-talsbebyggelsen öster om Kristinavägen.
All bebyggelsen väster om Kristinavägen ingår i det riksintresse för kulturmiljövården som omfattar stora delar av centrala Lindesberg.
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Angränsande bebyggelse längs Fingerbogatan väster om planområdet

Bebyggelse längs Kristinavägen i öster

tillgänglighet

Bostäder och tillhörande tomter ska i princip utformas så att det medger
tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Den övergripande tillgängligheten till planområdet är god. Marken ansluter väl till omkringliggande infrastruktur.
Kristinaskolans huvudbyggnad, matsal och flerbostadshuset har tidigare
tillgänglighetsanpassats med hiss. Möjligheten till loftgångar mot norr på
Kristinaskolans huvudbyggnad gör att befintlig hiss kommer att kunna
betjäna båda trapphusen även efter att byggnaden byggts om till bostäder.

Service
samhällelig

Avståndet till Lindesbergs lasarett är cirka två kilometer. Till Lindesbergs
vårdcentral är avståndet en knapp kilometer.
Närmaste förskola, Kyrkbergets förskola, ligger cirka 500 meter från
planområdet. Även grund- och gymnasieskolor finns inom gångavstånd.
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Ett plangenomförande bedöms inte ställa några krav på ökad samhällelig
service.
kommersiell

Det centrala läget i Lindesberg gör att tillgången till kommersiell service
är god. Då planförslaget möjliggör för fler boende i centrala Lindesberg
bedöms underlaget för befintlig service öka, vilket är positivt för att fortsatt kunna erbjuda ett bra utbud av kommersiell service inom tätorten.
I bottenvåningen på den tillkommande bostadsbebyggelsen samt i gymnastiksalen finns även möjlighet att etablera mindre centrumverksamheter om framtida behov skulle uppstå.

Friytor
rekreation och
friluftsliv

Strandpromenaden, som är en del av vandringsleden runt Lindesjön,
löper cirka 90 meter väster om planområdet. Närnaturområdet Kyrkberget ligger cirka 350 meter nordöst om planområdet.
I Lindesbergs tätort och omedelbara närhet finns bland annat idrottsplats, simhall, sporthallar och golfbana. Det finns även goda möjligheter
till naturnära rekreation och friluftsliv.

lek

På den före detta skolgården finns idag flera olika redskap och ytor för
lek, bland annat fotbollsplan, gungor och basketplan. Dessa förhållanden
kan dock komma att ändras vid ett plangenomförande.
Närmaste kommunala lekplats finns idag vid Lindesbergs kyrka cirka 400
meter norr om planområdet.

Trafik
biltrafik

Planområdet nås via Kungsgatan i väster och Kristinavägen i öster. Kristinavägen, med dess förlängning Örebrovägen, är den huvudsakliga infarten från söder mot centrala Lindesberg.
Kvarngatan som löper genom området i östvästlig riktning är idag avstängd för utfart mot Kristinavägen. Detta för att inte få genomfart på
gatan då skolan har lokaler på båda sidor av gatan. När skolans verksamhet avvecklas är det tänkt att Kvarngatan åter ska öppnas upp mot
Kristinavägen.
I samband med detta kommer anslutningen till parkeringen på Lejonet 10
från Kristinavägen att stängas och istället ska parkeringen nås från
Kvarngatan. För att säkerställa att all utfart mot Kristinavägen kommer
att ske via Kvarngatan införs utfartsförbud från Hästen 12 och Lejonet 10
mot Kristinavägen.
Även Fingerbogatan ansluter till planområdet från väster och avslutas
med en vändplan strax utanför planområdet. Tidigare gick vägen hela
sträckan mellan Kungsgatan och Kristinavägen men för att kunna utvidga skolgården mot söder har gatan stängts av, troligtvis på 1960-talet.
I planförslaget blir gatans tidigare sträckning förbi området gång- och
cykelväg.
Skyltad hastighet på samtliga gatorna i anslutning till planområdet är 30
km/tim.

parkering

I dagsläget sker huvuddelen av parkeringen för såväl skolans verksamhet som för boende och verksamheter på fastigheten Lejonet 17 på den
parkeringsyta som finns på Lejonet 10. Här finns cirka 20 parkeringsplat33

ser. Ytterligare fyra platser finns mot Kristinaskolans huvudbyggnads
fasad på södra sidan av Kvarngatan.
Ombyggnaden av Kristinaskolans huvudbyggnad beräknas ge 18 - 24
nya lägenheter och övriga byggrätter för bostäder på Hästen 12 beräknas bidra med cirka 2500 m2 BTA byggnadsyta.
I det förslag till parkeringsriktlinjer (dvs. riktlinjerna är ännu inte antagna)
som tagits fram av Samhällsbyggnad Bergslagen finns rekommendationer om hur många platser som behövs per lägenhet eller per 1000 m2
BTA. Riktlinjerna ska vara vägledande vid detaljplanearbete och bygglovsprövning. Riktlinjerna för zon 1, vilken omfattar centrala Lindesberg,
framgår av nedanstående tabell:
Bilplatser i flerbostadshus per 1000 m2 BTA

8

Bilplatser per lägenhet, 1 rum

0,28

Bilplatser per lägenhet, 2 rum

0,48

Bilplatser per lägenhet, 3 rum

0,61

Bilplatser per lägenhet, 4 rum

0.72

Med ett snitt på 0,5 bilplatser per lägenhet i Kristinaskolans huvudbyggnad och 8 bilplatser per 1000 m2 BTA blir det totala parkeringsbehovet
för Hästen 12 drygt 30 bilplatser om samtliga byggrätter utnyttjas. Till
detta kommer parkeringsbehovet för befintliga bostäder och kontor på
Lejonet 17, vilket uppskattas till cirka 10 platser. Totalt innebär detta att
cirka 40 platser bedöms som en rimlig uppskattning av hur många parkeringsplatser som bör anordnas inom planområdet. Detta är dock under
förutsättning att inga ytterligare bostäder eller verksamheter tillkommer
inom kvarteret Lejonet.
Det bedöms att ytterligare cirka 8 - 10 parkeringsplatser kan ordnas på
Lejonet 10, om sophantering och cykelparkering flyttas till annan plats.
När barackbyggnaden på Lejonet 17 tas bort kan ett 10-tal platser anläggas i dess ställe. Ytterligare 3 - 4 platser kan skapas mot Kristinaskolans fasad söder om Kvarngatan. Totalt innebär detta cirka 25 nya platser som tillsammans med befintliga platser skulle innebära 45 platser.
Om nuvarande parkeringsyta på Lejonet 10 tas i anspråk för ny bebyggelse måste dessa platser ersättas. I delar av planområdet ges därför
möjlighet att bygga underjordiska garage. Det är också möjligt att utnyttja
den före detta skolgården söder om Kristinaskolans huvudbyggnad för
parkering även om detta bör undvikas med hänsyn till kulturmiljön och av
gestaltningsmässiga skäl. I samband med bygglovsprövning, då antal
lägenheter och lägenheternas storlek är kända, kommer mer specifika
krav på antal parkeringsplatser och lösning av parkeringsbehovet att
ställas.
På grund av att planområdet angränsar till Lindesbergs vattentäkt bör
alla parkeringsytor hårdgöras så att förorenat grundvatten inte infiltreras
ner i grundvattenförekomsten.
En större allmän parkeringsplats, som kan utnyttjas av besökare till planområdet, finns vid Fingerboäng strax öster om planområdet.
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kollektivtrafik

Lindesbergs resecentrum med buss- och tågtrafik ligger cirka 500 meter
från planområdet.

tåg

Godstråket genom Bergslagen med både gods- och persontrafik löper 70
meter öster om planområdet.

gång- och cykeltrafik

Den gång-och cykelväg som finns längs med Kristinavägen och Örebrovägen ges planstöd i detaljplanen i och med att de delar av Kristinavägen som planläggs får användningen gata. Anledningen till att användningen gata används istället för gång- och cykelväg är att ge en större
flexibilitet för gaturummets utformning.
Fingerbogatans förlängning genom planområdet ges dock användningen
gång- och cykelväg då sträckningen inte är aktuell för biltrafik.
Längs Kvarngatan finns endast kortare avsnitt med trottoarer. I övrigt
sker så väl gång- som cykeltrafik på körbanan då gatan bitvis är för smal
för att tillåta både dubbelriktad trafik och trottoarer.

Störningar
buller

I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus från spår- och vägtrafik vid
bostadsbyggnader.
Enligt 3 § förordningen bör buller från spår- och vägtrafik inte överskrida:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör:
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.
Med bostadsrum avses i förordningen rum för daglig samvaro, utom kök,
och rum för sömn.
Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR).
Planområdet är beläget centralt i Lindesberg vid Örebrovägen och Kristinavägen. Vägarna utgör södra infarten till Lindesberg och trafikmängden
gör att planområdet är påverkat av buller.
Strax öster om området löper även järnvägen Bergslagsbanan. Avståndet till Bergslagsbanan är som minst cirka 70 meter vilket gör att området
även är påverkat av buller från järnvägen.
För att få en sammantagen uppfattning om bullersituationen i området
har Soundcon tagit fram en trafikbullerutredning, daterad 2019-04-29.
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Enligt utredningen kommer Kristinavägen respektive Örebrovägen att
trafikeras av 8000 respektive 6500 fordon per årsmedeldygn år 2040,
varav fem respektive sex procent kommer att vara tung trafik. Den berörda sträckan av Bergslagsbanan kommer år 2040 att trafikeras av 13
godståg och 38 regiontåg per dygn.
Trafikbullerutredningen utgår dock från en tidig illustration av tänkt bebyggelse inom planområdet. Den byggrätt som föreslås i nuvarande förslag skiljer sig från detta förslag. Dock kommer inga byggnader att placeras närmre Kristinavägen än i den illustration som användes som underlag för beräkningarna varför bullerutredningen bedöms vara giltig
även för nu aktuellt förslag. Vidare planeras inga öppningar (överbyggda
passager in mot skolgården) i det nu aktuella förslaget utan detta innefattar en vinkelbyggnad med en sammanhängande byggnadskropp mot
Kristinavägen och mot den gång- och cykelväg som planeras i Fingerbogatans förlängning. Frånvaron av öppningar in mot planområdet kommer
snarare att resultera i lägre ljudnivåer in mot skolgården än vad som presenteras i bullerutredningen. I resonemanget nedan bortses dock från
fördelarna av den slutna byggnadskroppen och slutsatserna baseras på
beräknade värden för den tidigare tänkta utformningen.
Resultaten visar att delar av fasader för ny huskropp mot öster (Kristinavägen/Örebrovägen) erhåller ljudnivåer som överskrider riktvärdet 60
dBA gällande bostadsbyggnads fasad på ett avstånd av drygt 10 meter
från fastighetsgräns mot Kristinavägen, se kartskiss nedan. Som högst
uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad till 62 dBA. Övriga fasader
inom planområdet erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Genom att införa bestämmelse om att
lägenheter över 35 m2 med fasad inom 12 meter från fastighetsgräns
mot Kristinavägen ska vara genomgående och ha minst hälften av bostadsrummen vända bort från vägen uppfylls förordningens riktvärden
angående ekvivalenta ljudnivåer.
Av undersökningen går också att dra slutsatsen att de ekvivalenta ljudnivåerna för bostäder i Kristinaskolans huvudbyggnad kommer att uppfylla
riktvärdena i förordningen även om inte planerad byggnad längs Kristinavägen byggs.
Då delar av fasaderna mot skolgården inte kommer att uppfylla riktvärdet
om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå för uteplatser införs bestämmelse
om att bostäder i östra delen av planområdet ska ha tillgång till gemensam eller privat uteplats i anslutning till bostaden om en sådan ska anordnas i anslutningen till byggnaden.
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Utdrag ur Trafikbullerutredningen, dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark år 2040.
Baserat på bullervärdena längst i norr görs uppskattningen att det krävs ett avstånd från
fastighetsgräns mot Kristinavägen på minst 12 meter för att komma under 60 dBA vid
fasad.

Vad gäller ekvivalenta ljudnivåer inom kvarteret Lejonet görs bedömningen att dessa motsvarar nivåerna i norra delen av kvarteret Hästen,
dvs. för bostäder med fasad inom 12 meter från fastighetsgräns till Kristinavägen ska lägenheterna antingen göras genomgående eller ha en
största storlek på 35 m2. Bedömningen görs också att det finns möjlighet
att ordna en gemensam uteplats mitt på fasad som vetter bort från Kristinavägen där ljudnivån ligger under riktvärdet på 50 dBA. Även här införs
bestämmelser som reglerar detta.
När det kommer till maximala ljudnivåer orsakade av vägtrafik visar bullerutredningen att tillkommande bebyggelse kommer att möjliggöra lägen
för uteplatser där ljudnivån understiger 70 dBA. Precis som i fallet med
ekvivalenta ljudnivåer möjlighet till uteplatser för befintlig bebyggelse att
vara möjlig även om inte byggrätten mot Kristinavägen bebyggs liksom
inom kvarteret Lejonet. Då antalet godståg på Bergslagsbanan inskränker sig till 13 per dygn år 2040 och maximala ljudnivåer inte överskrider
80 dBA inom planområdet kommer undantaget i förordningen, där ett
överskridande av den maximala ljudnivån med högst 10 dBA fem gånger
per timma mellan kl. 06-22 godtas, att klaras.
vibrationer

Hastigheten och den låga andelen tung trafik på Kristinavägen och Örebrovägen gör att kommunen bedömer att risk för vibrationer inte föreligger. Oavsett detta införs utförandebestämmelse om att grundläggning för
ny bebyggelse ska utföras på ett sådant sätt att vibrationsnivå på högst
0,4 mm/s vägd nivå ska klaras i utrymmen där människor stadigvarande
ska vistas.

farligt gods

Bergslagsbanan är transportled för farligt gods på järnväg. Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas läns skrift ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering”, från 2012, bör bostäder och kontor läggas längre än 70 met er från
järnväg. På ett avstånd av mer än 70 meter bedöms de flesta typer av
markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. I
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detta fall ligger järnvägen 70 meter från planområdet. Därför har bedömningen gjorts att ingen riskutredning har behövts göras angående farligt
gods på järnväg.
Kristinavägen/Örebrovägen är inte klassad som rekommenderad transportled för farligt god enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB).
Det råder även en inskränkning mot dessa transporter som har beslutats
av Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär sammanfattat att ingen genomfartstrafik med transporter av farligt gods får ske på Kristinavägen/Örebrovägen men att transporter med farligt gods får ske på vägsträckan om de har start eller målpunkter längs vägen.
Då transport av farligt gods sker till två drivmedelsstationer i centrala
Lindesberg togs en riskutredning för farligt gods på väg fram av Norconsult AB, daterad 2019-06-18. I utredningen har Länsstyrelsen i
Stockholms läns dokument ”Riktlinjer för planläggning intill vägar där det
tranporteras farligt gods” använts som bedömningsgrund.
Enligt utredningens uppgifter och antaganden skedde cirka 400 transporter av farligt gods per år på Kristinavägen/Örebrovägen förbi planområdet. Den dimensionerande klassen av farligt gods som transporteras
bedömdes vara klass 3, brandfarlig vätska.
Utredningens antagande om 400 transporter på Kristinavägen byggde på
att samtliga transporter till de två drivmedelsstationerna, Circle K och
St1, i centrala Lindesberg passerade planområdet och att varje station
tog emot cirka 200 leveranser per år. Vid senare kontakt med logistikansvariga på de båda bolagen har det framkommit att St1:s alla transporter
sker via Fotbollsvägen från norr och att antalet transporter till Circle K är
begränsat till två till tre per vecka beroende på hur förbrukningen ser ut.
Om transporten har behövt fortsätta mot Guldsmedshyttan (Ingo) har
tankbilen kört vidare norr ut genom centrala Lindesberg förbi planområdet, annars inte. Det verkliga antalet transporter i anslutning till planområdet ligger alltså mellan 100 och 150 istället för de 400 som utredningen
utgått från. I och med kontakten med Circle K kommer de att ändra sina
rutiner så att inga transporter i fortsättningen kommer att ske norr om
cirkulationsplatsen vid drivmedelsstationen. Istället kommer transporter
mot Guldsmedshyttan att ta Örebrovägen tillbaka till riksväg 50 för att
sedan ta riksvägen mot norr.
I och med att även byggrätten minskats sedan riskutredningen genomfördes, så att ingen bostadsbebyggelse kan uppföras söder om cirkulationsplatsen, görs därför bedömningen att de riskreducerande åtgärderna
som krävs med anledning av transporterna av farligt gods kan minskas.
Av de åtgärder som utredningen föreslår, behålls bestämmelse om att
inom Hästen 12 ska friskluftsintag och utrymningsvägar placeras bort
från Kristinavägen/Örebrovägen. Detta är dock mest motiverat med
tanke på eventuell brand vid drivmedelsstationen.
För eventuell bebyggelse på Lejonet 10 föreslås inga skyddsåtgärder på
grund av transporter av farligt gods.
återvinningsstation

Kring återvinningsstationer kan vissa störningar uppstå, vanligtvis buller,
lukt och nedskräpning. I Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för
arbete) anges 50 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd till bostäder.
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Återvinningsstationen vid Kristinavägen ligger cirka 80 meter från planområdet varför bedömningen är att inga särskilda åtgärder behöva vidtas
med avseende på risken för störningar.
drivmedelsstation

Omedelbart öster om Kristinavägen finns en drivmedelsstation, Circle K.
Avståndet till stationens område till planområdet är som minst cirka 20
meter. För att utreda riskerna med närheten till drivmedelssationen har
en riskutredning tagits fram av Norconsult AB, 2019-06-18. I utredningen
har handboken ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
från 2015, använts som riktlinjer.
På stationen säljs även gasol och koncentrerad spolarvätska. Gasol förvaras i ett plåtskåp mellan stationen och järnvägen med spolarvätskan
förvaras i anslutning till butiken.

Avstånd till planområdet, utdrag ur riskutredningen från Norconsult AB. Avstånden bygger på en tidigare utformning av bebyggelsen.

Riktvärden för avstånd till lossningsplats, pejlförskruvning (brunn ner i
cistern för mätning och åtkomst), avluftningsrör och mätarskåp/pump
samt för plats för förvaring av gasol har definierats av MSB och redovisas i tabellen nedan.

MSB:s riktvärden för minsta avstånd till respektive riskkälla samt uppmätta avstånd till
riskkällor.

I nuvarande utformning av planförslaget är avstånden mellan närmaste
byggrätt och mätarskåp/pump respektive pejlförskruvning drygt 30 meter
istället för redovisade 36 respektive 40 meter. Även med des sa justeringar ligger riskobjekten klart längre från planerad bostadsbebyggelse
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än vad MSB:s riktlinjer anger. Därmed uppfylls avstånden i riktlinjerna för
den föreslagna placeringen av bostäder.
Den dimensionerande olyckan vid bensinstationen bedöms vara en
olycka i samband med att ett tankfordon fyller på drivmedel vid lossningsplatsen och att det utläckta drivmedlet genom antändning bildar en
pölbrand som utbreder sig cirka 10x10 meter.
Enligt tidigare version av Boverkets byggregler (BBR) ska maximal värmestrålningsnivå (den strålning som utsänds från exempelvis bränder på
grund av dess temperatur) vid utrymning vara 2,5 kW/m2. Genom att
utgå från detta mått för acceptabla förhållanden vid en olycka och genom
att beräkna värmestrålning på olika avstånd från en pölbrand på 10x10
meter kan ett lämpligt skyddsavstånd med avseende på den dimensionerande olyckan bedömas. Beräkningarna bygger på försvarets forskningsanstalts metod (FOA 1998).

Drivmedelsstationen omedelbart öster om planområdet

En strålningsnivå på 2,5 kW/m2 uppnås på strax över 40 meter från påfyllningsplatsen vid dimensionerande brand. På grund av osäkerheter i
beräkningsmetoden så bör ett något högre avstånd väljas för att hantera
dessa osäkerheter. Därför bedöms 50 meter vara till räckligt som skyddsavstånd med avseende på risk mellan lossningsplats och bostäder. Avståndet mellan lossningsplats och närmsta byggrätt för bostäder är drygt
70 meter vilket innebär att erforderligt avstånd uppnås.
Kopplat till risken för brand på själva drivmedelsstationen införs dock
bestämmelse om att friskluftsintag och utrymningsvägar ska vara vända
bort från vägen.
Teknisk försörjning

Följande ledningsägare har enligt webtjänsten Ledningskollen ledningar
inom planområdet:
•
•

•

Lindesbergs kommun (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen),
VA
Skanova, tele och fiber
Linde Energi AB, el och fjärrvärme
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dricks- och
spillvatten

Befintlig bebyggelse är ansluten till de kommunala ledningsnäten för
dricks- och spillvatten. Kapacitet finns för att ansluta tillkommande byggnader till ledningsnäten.

brandvatten

För brandvatten finns ett behov av en minsta kapacitet i markbrandposter på 900 - 1200 liter per minut och ett minsta inbördes avstånd mellan
brandposterna på 150 - 250 meter.

dagvatten

Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattennätet. På grund av
närheten till vattentäktens skyddszon bör infiltration av dagvatten undvikas så långt som möjligt.
För att hantera den ökade exploateringen inom Hästen 12 har en dagvattenberäkning tagits fram som visar att 80 m3 dagvatten måste kunna
fördröjas inom fastigheten för att belastningen på dagvattensystemet inte
ska öka vid ett 100-årsregn. Bestämmelser för att säkerställa detta har
införts på plankartan.
Trafik- och parkeringsytor inom planområdet ska asfalteras och anslutas
till dagvattennätet så att förorenat dagvatten inte tränger ned i grundvattentäkten.

värme

Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet.
Linde Energi AB är nätägare. Kapacitet finns för att ansluta tillkommande
byggnader till fjärrvärmenätet.

el

Strömförsörjning finns inom området. Linde Energi AB är nätägare.
Plats för en ny elnätsstation, E1, har reserverat i den nordvästra delen av
fastigheten Hästen 12.

tele, data

Befintlig bebyggelse är ansluten till Skanovas nät.
Skanova har en genomgående fiberkanalisation i västra delen av planområdet. Denna ligger redan i dagsläget delvis under befintlig gymnastiksal. Vid eventuellt utnyttjande av den byggrätt som finns väster om
Kristinaskolans huvudbyggnad är det lämpligt att hela kanalisationen
flyttas till ett läge som inte berörs av byggrätter. Något markreservat, uområde, inför därför inte över kanalisationen. Villkoren för eventuell flytt
regleras lämpligtvis i avtal mellan exploatören av Skanova. Det normala
är att ledningsägaren utför flytten och att exploatören bekostar den.

markreservat för
underjordiska
ledningar

Inga markreservat för underjordiska ledningar, u-områden, införs på
plankartan då samtliga genomgående ledningar, med undantag för ovan
nämnda fiberkanalisation, ligger inom allmän platsmark.

avfall

Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan.
Sophus för gemensam avfallshantering föreslås längs Kvarngatan.
Lämpliga platser är till exempel i nordöstra delen av Hästen 12. Också
på Lejonet 10 och 17 kan gemensamma avfallslösningar ordnas i anslutning till Kvarngatan.
Närmaste återvinningsstation ligger vid Circle K omedelbart öster om
planområdet och Lindesbergs återvinningscentral finns i nordvästra delen av tätorten, cirka tre kilometer från planområdet.
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Konsekvenser
av planens
genomförande

Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintliga byggnader inom
Kristinaskolans område kommer att kunna byggas om till bostäder. Den
innebär också att nya byggnader i upp till två våningar kan uppföras ut
mot Kristinavägen samt längs Kvarngatan, väster om Kristinaskolans
huvudbyggnad. I delar av området, bland annat ut mot Kristinavägen,
kommer bebyggelsen att, om behov finns, kunna användas för verksamheter som t.ex. butiker, kontor, caféer och liknande. Även norr om
Kvarngatan kommer byggnaderna att kunna innehålla både bostäder och
centrumverksamheter.
Planen gör det möjligt att skapa ytterligare attraktiva och centralt belägna
bostäder med närhet till service och kollektivtrafik. Nya bostäder bidrar
också till att minska bostadsbristen i Lindesbergs tätort samt att öka underlaget för den service som redan finns i de centrala delarna av tätorten.
Vidare ges den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom planområdet
skydds- och varsamhetsbestämmelser. För den mest värdefulla byggnaden, Kristinaskolans huvudbyggnad, införs även rivningsförbud.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande.

Tidsplan
planprocessen

Beslut om samråd

juli -19

Samråd med berörda samt remiss till myndigheter
och kommunala nämnder

juli-aug -19

Beslut om granskning

juli -20

Granskning

juli-aug -20

Godkännande för antagande

april -21

Antagande

maj -21

Laga kraft

juni -21

infrastruktur

Utbyggnad av infrastruktur kommer att ske när erforderliga planbeslut är
fattade, medel ställs till förfogande och behov föreligger.

bebyggelse

Bebyggelse kommer att uppföras när erforderliga planbeslut är fattade,
bygglov erhållits och när byggherren finner det lämpligt eller vad som
särskilt avtalas i exploateringsavtal eller liknande.

fastighetsbildning

Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade.

Genomförandetid

Genomförandetiden är satt till femton (15) år från den dag planen vunnit
laga kraft.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
-

iordningställande av infrastruktur, och

-

bygglovsprövning.

Köparen/byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:

Avtal

-

bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndigheter och andra,

-

nybyggnadskarta,

-

utsättning, och

-

uppförande av bebyggelse och iordningsställande av tomtmark.

Planavtal har tecknats mellan byggherren och kommunen.
Det bedöms inte finnas något behov av att teckna exploateringsavtal
mellan kommunen och byggherren.
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Tillstånd och
dispenser

Gång- och cykelvägen i planområdets södra gräns (Fingerbogatans förlängning) ligger inom Rya grundvattentäkts primära skyddszon (Ingen
del av planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen då sådan
saknas norr om vattentäkten.). Då alla arbeten som innebär schaktning,
pålning, spontning, borrning och andra underjordsarbeten kräver tillstånd
av kommunen, såvida det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger, ska arbeten på gång- och cykelvägen samrådas med
kommunen för att utreda om arbetena innebär skaderisk för grundvattnet.
Enligt skyddsföreskrifterna krävs, inom båda skyddszonerna, tillstånd av
kommunen för schaktningsarbeten, pålning, spontning, borrning och
andra underjordsarbeten såvida det ej är uppenbart att skaderisker för
grundvattnet ej föreligger. Då byggrätterna norr om Fingerbogatans förlängning ligger i omedelbar närhet till den primära skyddszonen bör även
denna del av planområdet hanteras som om den ligger inom den primära
skyddszonen, dvs. all planering av schaktningsarbeten, pålning, spontning, borrning och andra underjordsarbeten ska samrådas med kommunen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsindelningsbestämmelser

Inom planområdet finns ett antal tomtindelningar som gäller som fastighetsindelningsbestämmelser:
•

för Hästen 12 (berör även Hästen 4 och 10) finns tomtindelning
från 1930-02-12, akt 1885K-305,

•

för Lejonet 10 (berör även Lejonet 5 - 10, 16) finns tomtindelning
från 1930-04-30, akt 1885K-311, och

•

för Lejonet 17 finns tomtindelning från 1952-03-04, akt 1885K1321.

Dessa kommer att upphävas inom planområdet i och med att planen
antas.
Konsekvenser
för enskilda
fastighetsägare

Ett rivningsförbud för Kristinaskolans huvudbyggnad har införts i planen.
Enligt PBL 14 kap. 7 § har en fastighetsägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som rivningsförbudet medför. Rätten till ersättning
gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet medför är betydande i förhållande till värdet av den ber örda delen av fastigheten.
Hästen 12
Fastigheten får ändrad användning till en blandning av bostäder och
centrumändamål. I Kristinaskolans huvudbyggnad tillåts endast bostäder.
Skydds- och varsamhetsbestämmelser har införts för huvudbyggnaden
och gymnastiksalen. För huvudbyggnaden införs även rivningsförbud.
Ny bebyggelse får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 7,5 eller 8,0
meter motsvarande två våningar. Byggrätt för nya byggnader begränsas
så huvuddelen av den tidigare skolgården hålls fri från byggnader.
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Lejonet 10 och 17
Fastigheten får ändrad markanvändning till en blandning av bostäder och
centrum.
Ny bebyggelse får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 7,5 meter
motsvarande två våningar. Byggrätt för nya byggnader begränsas till
40 % av användningsytan.
Lindesås 1:1
Kvarngatan och Kristinavägen planläggs som gata. Kvarngatan föreslås
öppnas ut mot Kristinavägen.
Nuvarande gångväg över skolområdet planläggs som gång- och cykelväg.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen kommer att få kostnader förknippade med öppningen av
Kvarngatan mot Kristinavägen, för anläggandet av gång- och cykelvägen
mellan vändplatsen på Fingerbogatan och Kristinavägen.
I övrigt kommer inte kommunen att ha några direkta kostnader för planens genomförande.
Kommunens direkta intäkter blir i form bygglovsavgifter.
Planavgift kommer inte att tas ut då planavtal upprättats mellan kommunen och planintressenten.

TEKNISKA FRÅGOR
I samband med bygglovsansökning när bebyggelsens exakta lägen och
belastningar är kända kan krav komma att ställas på en objektanpassad
geoteknisk undersökning
Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med
bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen.

ADMINSTRATIVA FRÅGOR
Ändrad lovplikt

På grund av områdets och befintliga byggnaders kulturmiljövärden krävs
även bygglov för kulörbyte på fasad samt för byte av fasader, taktäckning, fönster och ytterdörrar/entrépartier.
Vidare får startbesked för ändrad markanvändning inom Lejonet 17 inte
ges förrän markens lämplighet för bebyggande säkerställts genom att
konstaterad markförorening åtgärdats.

Villkor för lov

Inom Hästen 12 får bygglov bara lämnas om det om det innehåller en
fördröjningslösning för dagvatten där det visas att den fördröjda volymen
anpassats efter exploateringens omfattning.
Vidare krävs marklov för hårdgörning av mark inom Hästen 12. Lov får
bara lämnas om det innehåller en fördröjningslösning för dagvatten där
det kan visas att den fördröjda volymen anpassats efter hårdgörningens
omfattning.
45

Inom Lejonet 10 och västra delen av Hästen 12 ska bygglov som innebär
ingrepp i historiskt stadslager (under ev. sentida fyllnadsmassor) föregås
av arkeologisk undersökning

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Vid upprättandet av planhandlingen har stadsarkitekt Sara Hallström,
samt planarkitekterna Frida Nilsson och Simon Ljunggren på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen medverkat.

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Från KLARA arkitekter har även planeringsarkitekt Kristina Grape medverkat.

2020-07-03

Johan Stenson
planeringsarkitekt
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REVIDERING 2021-05-17
Sedan granskning har planområdet minskats så att den delen av den f.d.
skolgården som ligger söder om Fingerbogatans förlängning har tagits
bort ur planen. Anledningen till detta är att den problematik med föroreningar och dagvatten som finns inom området inte kan lösas inom ramen
för planläggningens syfte. Problematiken kvarstår dock och bör hanteras.
Vad gäller anpassning till översvämningsnivåer har kommunen frångått
den nivå som överenskommits i översiktsplanen och förhåller sig till det
klimatanpassade 200-årsflödet istället för till dagens 200-årsflöde. Motivet till avsteget är att det handlar om att komplettera en befintlig bebyggelsestruktur inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården. Alltså är det enligt vägledningen möjligt att lokalisera bebyggelsen
inom områden med måttlig sannolikhet för öv ersvämning, dvs. inom områden där den årliga sannolikheten för översvämning är mindre än 1/200.
På grund av risken för höga flöden har även den föreslagna elnätstationen flyttats till ett nytt läge väster om Kristinaskolans huvudbyggnad.
Då den tidigare parkytan i söder (den delen av den f.d. skolgården som
ligger söder om Fingerbogatans förlängning) tagits bort måste dagvattnet
hanteras inom det mindre planområdet. För att hantera den ökade exploateringen inom Hästen 12 har en dagvattenberäkning tagits fram som
visar att 80 m3 dagvatten måste kunna fördröjas inom fastigheten för att
belastningen på dagvattensystemet inte ska öka vid ett 100-årsregn.
Bestämmelser för att säkerställa detta har införts på plankartan.
I övrigt har markundersökningen kompletterats med ytterligare prover,
Detta har lett till att tre ytor har identifierats där sanering ska ske innan
bygglov kan beviljas.
Vidare har ett antal mindre korrigeringar gjorts både i planbeskrivningen
på plankartan.

2021-05-17

Johan Stenson
planeringsarkitekt
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