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PLANBESKRIVNING 
 
Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun 

 
 

Samrådstid: 24/oktober/2019 – 24/november/2019 

Granskningstid: dag/mån/år – dag/mån/år 

Antagen: dag/mån/år 

SAMRÅDSHANDLING 

Laga kraft 20xx-xx-xx 

Plan nr XXX 

 

 

 

 

 

Utökat planförfarande 
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PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun 

 
 
PLANFÖRFARANDE 

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

januari 2015. Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt 

intresse eller kan komma att medföra miljöpåverkan. Detaljplanen har bedömts ha ett större 

intresse för en bredare allmänhet.  

PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar: 

- Planbeskrivning 

- Plankarta  

- Behovsbedömning med checklista 

- Fastighetsförteckning 

- Samrådsredogörelse (efter samråd) 

- Granskningsutlåtande (efter granskning)  

 

Utredningar och underlag som är bilagor till planen: 

- Bullerutredning  

- Utredning av markföroreningar 

 
 
DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att omvandla skolområdet Stadsskogsskolan till bostäder, samt 

möjliggöra för nya bostäder genom förtätning. I bostadsbeståndet ges också förutsättningar 

för äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende. Detaljplanen säkerställer också 

framtida behov av föreningsverksamhet och ny förskola. Syftet är vidare att befästa de 

befintliga gång- och cykelvägar som finns i området för att säkerställa och utveckla dem för 

framtida behov och binda samman fler områden i norra Lindesberg samt att skapa och 

utveckla allmänna gemensamma rekreationsytor.  
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BAKGRUND 
 
 
LÄGE 

Planområdet är beläget i norra Lindesberg i området Stadsskogen, norr om vägen 

Bergslagsvägen. Området avgränsas av Bergslagsvägen i söder och av idrottsplanerna i norr. 

Planområdets area är ca 75 000 m2 eller 7,5 hektar. 

 

Orienteringskarta över Lindesberg, planområdet markerat med röd cirkel. 
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Planområde markerad med rödstreckad linje.  

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

RIKSINTRESSEN 

Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

ÖVERSIKTSPLAN 

Planförslaget utgör stadsbygd enligt Översiktsplan för Lindesbergs kommun, laga kraft 

vunnen 2019-05-15. Översiktsplanen anger att tätorten bör förtätas och då i form av 

flerbostadshus, radhus, parhus och friliggande enbostadshus.  

 

Med stadsbygd menas att området präglas av bostäder indelade i kvarter och är av 

stadsmässig karaktär. Andra användningar som är förenliga med bostäder kan också 

förekomma, till exempel handel, kontor, gator, parker, parkeringar och fritidsanläggningar 

med mera. 

GÄLLANDE DETALJPLANER  

Planområdet berör två detaljplaner.  
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Gällande detaljplan för Stadsskogen 2:11 är Förslag till ändring av stadsplanen för del av 

södra stadsskogen (Högstadieskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län 

(LG_A73), laga kraft 1950-11-20. Detaljplanen medger område för allmänt ändamål, 

bostadsändamål, värmecentral, handelsändamål, fordonsparkering, transformatorstation, gata, 

park och natur. Utöver detta reglerar detaljplanen också prick- och korsmark samt 

ledningsområden. 

 

 
Utsnitt ur gällande detaljplan LG_A73 

 

I den västra delen av planområdet finns del av detaljplan Förslag till stadsplan för del av 

stadsäga 751 mfl södra delen av stadsskogen i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län 

(LG_A59), laga kraft 1974-10-03. I planområdet medges park eller plantering och gata.  
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Utsnitt ur gällande detaljplan LG_A59 

Norra delen av planområdet berörs också av detaljplan LG_A59, i denna del medger planen 

också park eller plantering. Längre österut i planen finns bostäder.  

 

Utsnitt ur gällande detaljplan LG_A59, inom röda markeringar är detaljplanen upphävd 

 

Väst och nordväst om planområdet finns detaljplan Stadsskogen etapp II, del av stadsäga 751 

mfl, Lindesbergs kommun, Örebro län (LG_A72), laga kraft 1980-10-10. I detaljplanen medges 
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bostäder, allmänt ändamål, transformatorstation, undercentral för fjärrvärme, gata, park eller 

plantering, prickmark och ledningsområde. 

 

Utsnitt ur gällande detaljplan LG_A72 

 

Sydväst och söder om planområdet gränsar detaljplanen Förslag till ändring och utvidgning 

av stadsplanen för nordvästra industriområdet (kv. Härden m.fl.) i Lindesberg, Lindesbergs 

kommun Örebro län (LG_A57_395). Detaljplanen medger område för industriändamål, 

industripark, fritidsområde, gata eller torg och park eller plantering. Utöver detta regleras 

prickmark och utfartsförbud. 
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Utsnitt ur gällande detaljplan LG_A57_395 

 

Nordöst om planområdet finns detaljplan Förslag till ändring av stadsplanen för del av Södra 

Stadsskogen (kvarteret Flöjten m.fl.) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län 

(LG_A67), laga kraft 1977-12-08. Markanvändningen är bostäder, fristående och 

sammanbyggda, transformatorstation, gata, park eller plantering, prickmark. 

 

Utsnitt ut gällande detaljplan LG_A67 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Markägare för fastigheten Stadsskogen 2:11 är det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i 

Linde AB (FALAB). Fastighet Stadsskogen 2:8 och Stadsskogen 1:1 ägs av Lindesbergs 

kommun. 

RÄTTIGHETER 

Inom planområdet finns ett flertal ledningsrätter. En detaljerad lista över rättigheter finns i 

fastighetsförteckningen. 
 
NATUR 

NATURMILJÖ 

Hela norra delen av Lindesberg präglas av skogsmiljöer. Stora delar av planområdet är 

bestående av stadsnära rekreationsskog. Skogen består i stort av tallar och blåbärsris.  

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Planområdet är flackt och i delar hårdgjort. I väst och öst omges platsen av skogbeklädda 

höjder. Söderut finns ett parti skog med en sluttning ner mot Bergslagsvägen. Norrut finns två 

öppna områden med idrottsanläggningar. 

NATURVÄRDEN  

De trafikfria GC-vägarna genom tallskogsterräng är ett av Stadsskogens mest framträdande 

kommunikations- och rekreationsvärden. 

 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s översiktliga jordartskarta visar området som sandig morän, urberg, mossetorv, kärrtorv 

och svallsediment, grus. 
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Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se) 

 
RAS- OCH SKREDRISK 

Inom planområdet finns ingen känd ras- och skredrisk. 

 

RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning finns ingen risk för markradon i området.  

 
FÖRORENAD MARK 

I planområdet finns en identifierad förorening som är knuten till en skjutbana som tidigare 

funnits på platsen. 

http://www.sgu.se)/
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VATTEN 

 
 
 
LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Skyfallskartan visar att det finns lågpunkter norr om Stadsskogsskolan och längs 

Bergslagsvägen genom sluttningen ner till den. I den västra delen av planområdet finns en 

större lågpunkt vid Bergslagsvägen.  

Flödesvägarna går i stora delar in mot Stadsskogsskolan då den är en hårdgjord yta mellan två 

höjder. I norr rinner vattnet norrut mot angränsande bostadsområde och i söder rinner vattnet 

ner mot Bergslagsvägen. 

På grund av dessa avrinningsvägar finns det en risk för översvämning av delar av 

planområdet, dels runt Stadsskogsskolan, dels utanför planområdet i bostadsområdet norrut 

och vägen söderut. 

 
BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 
 
HISTORIK 

Innan 1975 var området och hela Stadsskogen obebyggt. Platsen för planområdet var vid den 

tiden en skjutbana. Enligt häradsekonomisk karta från mitten på 1800-talet var platsen 

obebyggd skogsmark. 
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BYGGNADER 

I planområdet finns idag Stadsskogsskolan. Det är en högstadieskola som är uppförd på sent 

70, tidigt 80-tal, i en funktionalistisk anda. Byggnaderna präglas av en lågmäld 

funktionalistisk karaktär i tegel. 

BEBYGGELSESTRUKTURER  

Angränsande till planområdet ligger Högstadieplan, ett bostadsområde med radhus i främst 

tegel. 

FRIYTOR  

Planområdet har inga parker eller lekplatser, men det finns däremot gott om stadsnära skog 

för rekreation. I den norra delen av planområdet finns en fotbollsplan och tennisbana. Runt 

Stadsskogsskolan finns asfalterade skolgårdsliknande ytor med tillgång till sittplatser. 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

SKOLA  

Direkt norr om planområdet finns en förskola, sydost finns ytterligare en förskola ungefär 150 

meter bort. Söder om planområdet, ungefär 300 meter, finns grundskolan Brotorpskolan. 

Gymnasieskola finns 1,5 kilometer söder om planområdet. 

VÅRD  

En halv kilometer sydost om planområdet finns Lindesbergs lasarett. I lasarettet finns även en 

vårdcentral. 

LEKPLATSER 

Inom planområdet finns inga lekplatser. Norr om planområdet finns en mindre lekplats vid 

slutet av Musikvägen. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 
 
 

KULTURMILJÖ  

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

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

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

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

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

kyrkor och begravningsplatser. 

VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 
ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

En militär anläggning i form av en skjutvall utgörs idag av två stenmurar som är i dåligt skick 

och har inget högt bevarandevärde ur kulturhistorisk synpunkt, trots att objektet är utpekat 

som fornminne. 

Det finns i nära anslutning till denna fornlämning också en lämning efter ett stenbrott. 

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

skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen. 
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GATOR OCH TRAFIK 
 
TRAFIKNÄT 

Söder om planområdet går Bergslagsvägen som är en huvudled genom Lindesberg. Till 

planområdet går en väg, Högstadievägen, som leder fram till parkeringsytan söder om 

skolbyggnaden. I övrigt förekommer inga gator i planområdet. 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

I planområdet finns det ett väl utbyggt gång- och cykelnät som binder samman stadsdelarna i 

norra Lindesberg, främst finns detta gång- och cykelnät i den norra, östra och nordvästra 

delen av planområdet. I den västra och sydvästra delen av området finns det ett antal 

skogsstigar. 

PARKERING, VARUMOTTAGNING, IN-UTFARTER 

Det finns en större parkering i planområdet om 3 000 m2. 

Det finns en in- och utfart till planområdet via Högstadiegatan. 

TRAFIKFLÖDEN  

Trafikflöden till och från planområdet bedöms vara högst under vardagar då skolan bedriver 

aktivitet. 

MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

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

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 

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

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

för luftvårdsförbund.  

STÖRNINGAR  
 
TRAFIKBULLER 

Bergslagsvägen befinner sig direkt intill planområdet. En bullermätning är beställd för 

området och kommer komplettera planhandlingen senare under planprocessen. 
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Buller från Bergslagsvägen. 

 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Befintlig verksamhet i planområdet är skola. På parkeringsytan finns tillstånd för uppställning 

av husvagnar. 

Syd och sydväst om planområdet finns Lindesbergs industriområde. Närmast planområdet 

intill Bergslagsvägen finns verksamheter som förskola, Samhalls kontor, Erikshjälpens 

lokaler, Bergslagsdelikatersser, diverse handelsverksamheter, Rejmes verkstad, försäljning 

och bensinstation. Andra verksamheter i området är däckverkstad, bilförsäljning, byggföretag, 

brandstation och Meritor. 

Bensinstationen är ungefär 200 meter söder om planområdet och utgör med andra ord ingen 

större risk. Verkstaden och bilhandel huserar på samma fastighet som bensinstationen. 

Närmast planområdet är Samhall, förskolan och Bergslagsdelikatesser.  

 
TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Norr samt väster om huvudbyggnaden på planområdet finns idag en stor hårdgjord yta. 

Dagvattnet omhändertas idag lokalt genom markinfiltration. Inga förändringar kommer att ske 

vid ett plangenomförande. Avrinningen från de ytor som hårdgörs kan kopplas till det 

kommunala dagvattennätet utan fördröjning.  

 

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

Detta kan bland annat ske i den sydvästra delen av planområdet genom naturlig infiltration. 

 
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde. 

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

bebyggelse. 
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AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom den egna fastigheten.  

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

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

Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  

 
VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Linde Energi AB och Telia Sonera Skanova Access AB har el- och värmeledningar i området. 
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PLANFÖRSLAG 

 
NATUR 

Den stadsnära skogen karaktäriserar området och möjliggör för rekreation till alla stadsdelar 

runt norra delen av Lindesberg. I norra delen av planområdet planläggs en sträcka mellan 

idrottsplanerna som PARK för att bevara skogspartiet som löper parallellt med GC-vägen. 

I södra planområdet tas ett område skogsmark i anspråk för nybyggnation av bostäder. 

Skogsområdet innehåller inga utpekade naturvärden och är sedan tidigare planlagd som (Bv) 

värmecentral. 

I övrigt lämnas stora delar av skogsområdena runt planområdet orörda. 

 
GRÖNSTRUKTUR 

På Stadsskogsskolan 2:11 finns idag planteringar av buskar, rabatter, träd och mindre 

skogspartier. Två delar av fastigheten som utgörs av skogspartier har belagts med prickmark 

för att säkerställa att dessa skogsdungar inte byggs bort. I övrigt ger planen fastighetsägaren 

frihet att behålla eller förändra grönstrukturen på fastigheten enligt egna önskemål. 

För kommunens omkringliggande markområden planläggs de närmast sammanhängande 

grönområdena som PARK-mark med kommunalt huvudmannaskap. 

 
FÖRORENAD MARK 

En markförorening gällande den tidigare skjutbanan undersöks genom en markundersökning. 

Undersökningen kompletterar planhandlingarna senare i planprocessen. 

 
VATTEN 

FLÖDESVÄGAR, LOD & FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 

Avrinning från högre belägen skogsterräng finns väster om planområdet. I planen har en 

avlång remsa längs med befintlig GC-väg planlagts som PARK-mark med planbestämmelse 

Dike1 för att anlägga diken för uppsamling av dagvatten. På så sätt fångas dagvattnet upp från 

skogshöjden innan det rinner vidare ner på hårdgjorda områden i resterande planområde. 

En planbestämmelse för Fördröjningsmagasin har lagts ut i södra delen av planområdet i den 

punkt där flödesvägarna sammanstrålar enligt skyfallskarteringen från Länsstyrelsens GIS-

databas. Lokaliseringen är lämplig vid denna punkt då dagvattnet här kan samlas upp och 

fördröjas innan det leds vidare ut genom dagvattennätet. 

Nya bostadstomter i planområdet ska utformas med lösningar som tar upp dagvattnet från 

taken på varje enskild tomt. 

 
ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

Skjutvallen som utgörs av två stenmurar i dåligt skick anses inte ha högt kulturellt värde och 

planläggs inte för att bevaras. Området där murarna står anges i planen som kvarters- och 

komplementbyggnadsmark och upplåts till fastighetsägaren för anordning av utomhusmiljöer 

eller parkeringsyta. 
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BEBYGGELSE 
 
BYGGNADER OCH BEBYGGELSESTRUKTURER  

Den sydligaste byggrätten är avsedd för radhus och ges en planbestämmelse som binder 

marken till byggnation av radhus. En nockhöjd om 12m ges till denna byggrätt för att 

möjliggöra en byggnad upp till tre våningar. En något högre avlång byggnadskropp i den 

södra delen av planområdet kan bidra till att skapa ett tydligare stadsrum för området mellan 

radhuset och stadsskogsskolans byggnad. Tillsammans med en radhuslänga på 2 – 3 våningar 

skapas tre omslutande axlar mellan radhuset, Högstadieplans bebyggelse till öster och 

Stadsskogsskolan. Radhus förstärker denna rumslighet genom att utgöra en lång 

sammanhängande byggnadsvolym. 

Byggrätten för radhus har en planbestämmelse för exploateringsgraden för en maximal 

byggnadsarea på högt 20% av fastighetens yta. 

 

Rumsligheten (blått fält) som artikuleras genom ett nytt radhus (grått). Ny avskärmande 

bebyggelseaxel i blått och befintliga bebyggelseaxlar i gult. 

 

Byggrätten i mitten utgörs av villatomter med illustrerade fastighetsgränser. Tomterna kan bli 

omkring 700 – 800m2 och högsta exploateringsgrad är satt till 25%. Nockhöjden är satt till 9m 

för att möjliggöra villor i två våningar. Två bestämmelser anger att byggnad ska placeras 

minst 4m från fastighetsgräns och att fristående komplementbyggnader ska placeras minst 1m 

från fastighetsgräns. 

Den tredje och västligaste byggrätten avses för suterräng-byggnader. Illustrerade 

fastighetsgränser visar hur tre tomter skulle kunna utformas i den sluttande skogsterrängen. 

En nockhöjd är satt till 12m för att möjliggöra tre våningar, varav 1-2 våningar är delvis under 

marknivå. En planbestämmelse har satts för att säkra att marknivån på fastigheten inte får 
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förändras, vilket säkerställer att den sluttande terrängen inte kan plattas ut och sedan bygga ett 

tre våningar högt hus över marknivå. Exploateringsgraden är 25% av fastighetens yta. 

Kvartersmarken som innefattar Stadsskogsskolan har fått ett flertal användningar för att 

uppfylla olika funktioner. Byggrätten har utökats omkring befintliga fasader för att möjliggöra 

ombyggnationer som kan komma att behövas till fastighetens nya användningar och 

funktioner. Höjden för bebyggelsen har satts till en nockhöjd av 12m vilket är högre än 

nuvarande skolbyggnad. Detta möjliggör att en exploatör i framtiden bygger upp till 3 

våningar på fastigheten. Högre bebyggelse skulle inte påverka omkringliggande 

bostadsområden negativt och att bygga på höjden ger också förutsättningar att bättre utnyttja 

marken. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det effektivt att bygga mer på höjden istället för att ta i 

anspråk jungfrulig mark. 

Funktionen B för bostäder har lagts ut för att möjliggöra exploatörens avsikt att bygga 

trygghetsboenden för äldre. C1 för Centrum – Restaurang har lags ut för att uppfylla 

möjligheten för exploatören att skapa en restaurangverksamhet i byggnadskomplexet främst 

avsedd för boenden i området. K för Kontor har lagts ut för att möjliggöra verksamhetslokaler 

för bland annat fritidsföreningar inom slöjd och hantverk. S1 för förskola har lagts ut för att 

öppna för möjligheten att skapa ytterligare en förskola i Stadsskogenområdet. Ett befintligt 

skogsparti på östra sidan om byggnadskomplexet har fått planbestämmelsen n1 för att undvika 

att skogsdungen huggs ner eller används för parkering. Skogspartiet kan komma till 

användning som fri- och lekyta för en framtida förskola i området. 

STADSBILD, BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 

Exploatörens syfte är främst att möjliggöra för nya funktioner inne i byggnaden men att inte 

göra omfattande ombyggnationer av byggnadens utsida. Stadsskogsskolan är en 70-

talsbyggnad utan särskilda kulturvärden och därför har inga bevarandebestämmelser satts in i 

plankartan. 

Området söder om skolbyggnaden kommer förändras markant av ett plangenomförande. Ett 

nytt bostadsområde med radhus, villor och suterräng-hus kommer kunna uppföras på 

nuvarande parkering i södra delen av planområdet. Bebyggelsestrukturen blir en naturlig 

utbyggnad av nuvarande Högstadieplan. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Ett kommunalt arkiv möjliggörs i planen i byggnaden där gymnastiksalen finns idag. 

Byggnadsdelen innehåller fler rum än endast gymnastiksalen. En utökning av byggrätten ges i 

norra delen för att även möjliggöra en utbyggnad för ytterligare lokaler knutna till 

besöksanläggningen eller arkivfunktionen. 

Restaurangverksamhet möjliggörs i planen på kvartersmarken för nuvarande 

skolbyggnadskomplex. Restaurangen är främst avsedd för boende i området, särskilt för äldre 

som kan ha behov av att ha tillgång till färdiglagad mat. Restaurangen kan dock komma att 

hålla öppet för allmänheten med exempelvis under lunchtider. 

TRYGGHET OCH SIKTLINJER 

En gång- och cykelväg går idag bakom den gamla skjutvallen i västra delen av planområdet. 

Stenmuren är i dåligt skick och är på väg att falla sönder. Sikten från denna passage är mycket 

skymd utifrån vilket skapar en otrygg miljö ur säkerhetssynpunkt. Muren föreslås därför rivas 

för att skapa bättre siktlinjer och en tryggare passage längs med GC-stråket. Muren har lågt 
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kulturvärde och är i mycket dåligt skick, vilket föranleder att ingen bevarandebestämmelse 

uttryckts i plankartan. 

FRIYTOR  

På Stadsskogen 2:11 har två större ytor planlagts med prickmark för att säkerställa att friytor 

finns på båda sidor om den kommande bostadsbyggnaden. Kommande bostadsgäster får 

därmed säkrad tillgång till friytor i anslutning till sitt boende. 

NATURMILJÖ 

Stora delar av naturen i området sparas för att fortsätta fungera som stadsnära naturrekreation. 

Planen innebär dock ett mindre ianspråktagande av befintlig naturmark i sydvästra delen av 

planområdet. Där har nya byggrätter för villor i suterrängutförande angetts i planen. I övrigt 

har de största delarna av omkringliggande naturområden lämnats utanför planområdesgränsen 

då dessa har stora rekreationsvärden.  

KULTURMILJÖ  

VÄRDEFULLA BYGGNADER 

Ingen befintlig bebyggelse inom planområdet har bedömts som kulturellt värdefull. Inga 

planbestämmelser i kulturbevarandesyfte har därför angetts i planen. 

GATOR OCH TRAFIK 
 
TRAFIKNÄT  

En ny infart från Bergslagsvägen har planlagts i södra delen av området. Anslutningen bli en 

ny huvudinfart till planområdet. Idag leds trafik in längs Högstadievägen vilken inte är väl 

anpassad för större trafikflöden, samt saknar uppdelning av GC- och fordonstrafik. 

Högstadievägen avlastas genom den nya infarten söderifrån. 

På sikt kan Högstadievägen komma att utökas med separat GC-stråk och planen har anpassats 

för den möjligheten. Villagatan i södra planområdet har lagts i linje med Högstadiegatan om 

den skulle utökas till 9m bredd för fordon + GC-fält. 

Trafiken upp till Stadsskogen 2:11 leds via gatan som idag löper på sydöstra sidan av 

nuvarande parkeringsyta. Trafiken kommer sedan att ledas genom den planlagda parkeringen 

och sedan vidare in på kvartersmarken. 

Villagatan har dimensionerats till 6m.  

Inom kvartersmarken på Stadsskogen 2:11 är det fritt för exploatören att planlägga sin egen 

interntrafik. 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

År 2017 beslutade regeringen om en ny nationell cykelstrategi där målsättningen är att 

stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar.  

I västra delen av villagatan har en GC-väg lagts ut för att skapa ett sammanhängande GC-

stråk åt sydväst. 

Ett X-område har lagts ut mellan skolbyggnaden och parkeringen för att säkerställa en GC-

passage tvärs genom området. 
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GC-vägen i mitten av planområdets östra sida har i planen rätats ut något för att frigöra mer 

kvartersmark inom Stadsskogen 2:11 och undvika att en större restyta blir kvar på södra 

sidan. På restytan har ett E-område lagts för att möjliggöra för tekniska anläggningar som 

exempelvis transformatorstation. 

I övrigt har GC-vägarna i området planlagts som GC-väg för att säkerställa att dessa viktiga 

kommunikationer finns kvar genom området. 

 
KOLLEKTIVTRAFIK   

Busshållplatser möjliggörs inte inom planområdet. På kort sikt får planområdets invånare 

använda befintliga busshållplatser strax söderut på Bergslagsvägen. På längre sikt finns 

ambitioner att flytta busshållplatserna till övergångsstället direkt väster om planområdet. 

Oavsett ligger busshållplatserna inom rimligt gång- och cykelavstånd från bostäderna och 

verksamheterna i planområdet. 

 
PARKEING, ANGÖRING, IN-UTFARTER 

En ny infart till planområdet har planlagts från Bergslagsvägen. Anslutningen kommer 

medföra avlastningar av mindre lämpliga Högstadievägen. 

En parkering om ca 75 p-platser föreslås på nuvarande parkering söder om Stadsskogsskolan. 

Storleken av parkeringen utgör ungefär hälften av nuvarande parkeringsyta. 

För byggrätterna i området är tanken att parkeringar skapas inne på tomterna. 

På Stadsskogen 2:11 kan exploatören möjliggöra fler parkeringsytor efter behov samt dra 

egen interntrafik till skolbyggnadskomplexets funktioner.  

 
STÖRNINGAR 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD  

En trafikmätning är beställd och kommer komplettera planhandlingen senare under 

planprocessen. 

BOSTADSÄNDAMÅL 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad. Förordning (2015:216). 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

Vid en uteplats bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör 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. 
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För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden. 

Buller från Bergslagsvägen påverkar den planerade byggrätten för radhus i södra delen av 

planområdet. Enligt bullerunderlaget från kommunens webb-GIS (se nedan) ligger föreslagna 

radhus-byggrätter inom spannet 55-60 dBA. En noggrannare bedömning av bullernivåerna 

och lämpliga planbestämmelser för att utforma bostäder som uppfyller kraven för bullernivåer 

kommer komplettera planhandlingen senare under planprocessen. Radhusbebyggelse med tyst 

sida åt norr kan skapa möjliga bostäder trots bullersituationen. 

 

Buller från Bergslagsvägen. Planerade radhus ligger inom 55-50 dBA. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
DAGVATTEN 

Kommunala dagvattenledningar finns i planområdet. Planen ger möjlighet att gräva ut diken 

längs västra GC-stråket för att samla upp dagvatten från högre terräng. I södra delen av 

planområdet ges möjlighet att anlägga ett fördröjningsmagasin som kan samla upp dagvatten 

och sakta avleda det ut genom dagvattennätet. Dimensionen för magasinet ska klara minst två 

årsregn. 
 
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde. 

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

bebyggelse. 

 

AVFALLSHANTERING 

Avfallshanteringen sköts av kommunen enligt kommunala riktlinjer för avfallshantering. 

Möjligheter finns i planen för att sopbilen inte ska behöva backa för att vända. Antingen kör 

sopbilen runt genom parkeringen eller runt villagatan. 

 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Linde Energi AB och Telia Skanova Access AB har tele- och värmeledningar i området. 

Dessa ska om möjligt få vara kvar vid exploatering, och vid behov av åtgärder bekostas detta 

av exploatören.  
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesbergs kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

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

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

sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd mm. 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under våren 2020. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 10 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP  

Lindesbergs kommun kommer att vara huvudman för allmän plats.  

 
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Ett exploateringsavtal håller på att tas fram mellan Lindesbergs kommun och LIBO. 

Lantmäteriförrättningar i samband med planens genomförande skall bekostas av 

fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. 

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

bekostas av exploatören. 

 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Området planlagt som parkering (som utgör ca halva nuvarande parkering) på Stadsskogen 

1:1 övergår till fastigheten Stadsskogen 2:11. Stadsskogen 2:11 utökas alltså för att inkludera 

parkeringsytan vilken hänger ihop med funktionerna på kvartersmarken. 

Vid planområdets mellersta östra sida, intill E-området, övergår en mindre del av Stadsskogen 

2:11 till Stadsskogen 1:1. Avsikten är att GC-vägen ska ligga på kommunal mark med 

kommunalt huvudmannaskap. 

Nya fastigheter avses bildas för de nya tomterna på byggrätterna i södra planområdet. 

Exploatören initierar och bekostar dessa fastighetsrättsliga åtgärder. Illustrerade tomtgränser 

har lagts till i planen för att visa hur en framtida tomtindelning kan komma att se ut. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Redovisa om lagrum för eventuella ersättningskrav för markreservat. 

 
TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK, 

Eventuellt nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av byggherre i samband med 

exploatering av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid 

projektering och dagvattenfrågor. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att 

säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall. 

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.  

ARKEOLOGI  

Om arkeologiska fynd påträffas under genomförandet av detaljplanen ska arbetet upphöra och 

Länsstyrelsen Örebro län kontantas omgående av exploatören. Om en arkeologisk 

undersökning av området blir aktuell ska den bekostas av exploatören. Ingrepp i fornlämning 

regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av 

Länsstyrelsen. 

MARKFÖRORENINGAR 

Inom planområdet har finns en gammal skjutbana vilket kan innebära att marken är förorenad. 

En utredning har beställts och kommer komplettera planhandlingen senare i planprocessen. 

Bygglov får inte ges till exploatören förrän denna har vidtagit nödvändiga åtgärder för de 

befintliga markföroreningarna. 

 

MARKLOV 

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

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

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

 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

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

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att 

brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

BEHOVSBEDÖMNING  

För att bedöma planens miljöpåverkan har en behovsbedömning gjorts.  

Checklistan som behovsbedömningen görs utifrån utgår bland annat från 4§ MKB 

förordningen. Resultatet av behovsbedömningen är att genomförandet av planen inte bedöms 

ge sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ 

miljöbalken behöver upprättas (se bifogad behovsbedömning).  Behovsbedömning med 

tillhörande checklista är framtagen av Samhällsbyggnad Bergslagen 

 

Enligt 4 kap. 34 § i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 

om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande 

påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen 

medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och 

andra resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande 

aspekter beaktats: 

 

• risker för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön 

• påverkan på kulturvärden 

• påverkan på naturvärden 

• påverkan på sociala värden 

• påverkan på materiella värden 

• den totala (kumulativa) effekten av flera mindre negativa effekter 

 

Enligt behovsbedömningen medför inte planförslaget en betydande miljöpåverkan i den 

betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

LUFTKVALITET 

Skattningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 

VATTENKVALITET 

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar. Slutlig recipient är 

Arbogaåns vattensystem. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte 

medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. 

RISKER OCH SÄKERHET 

Bränslestationen Tanka ligger på ett avstånd av ca 250m från planområdet vilket innebär att 

det inte finns någon risk för planens bebyggelse. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

PLANAVTAL 

Ett planavtal är tecknat mellan LIBO och Lindesbergs kommun. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. 

VILLKOR FÖR BYGGLOV  

Om markundersökningen visar att föroreningar finns måste dessa åtgärdas innan bygglov kan 

ges till exploatören. Markundersökningen kompletterar planhandlingen senare i 

planprocessen. 

MARKLOV 

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

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

meter.  Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.  

 

ÖVRIGA UNDERLAG/UTREDNINGAR TILL PLANARBETET 

En trafikmätning har beställts och kompletterar planhandlingen senare i planprocessen. 

En markundersökning om föroreningar har beställts och kompletterar planen senare i 

planprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsarkitektkontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

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

Miljökontoret, Mätningskontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

 

Isabella Lohse   Björn Nettelbladt 

Enhetschef    Planarkitekt 

 

 


