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Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen) i Frövi, Lindesbergs kommun

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, park, småbåtshamn samt
bryggor.
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET

Planförslaget möjliggör huvudsakligen för bostäder, park och småbåtshamn på land och i
vatten. Planen möjliggör även för nya bryggor över vattenområden och upphävande av
strandskyddet för delar av planområdet.
På planområdets byggrätter, söder om Järnvägsgatan, tillåts lägenhetsbyggnader i upp till sex
våningar, med korsmark för tillhörande miljöbodar. Den västra byggrätten avser FALAB att
exploatera med bostäder och den östra byggrätten avser kommunen att utlysa genom en
markanvisningstävling till andra intresserade exploatörer.
Inom planområdet finns tre rättigheter för ledningsrätter 1885-593.1 för fjärrvärme, 1885779.1 för starkström, och 1885-1238.1 för elektronisk kommunikation. Även två
officialservitut 1885-92/34.3 för Pontonbro, 1885-892.1 för jordvärmeledningar samt två
avtalsservitut 18-IM2-91/13470.1 för vatten och avlopp samt 18-IM2-91/4380.1 för ledning
sträcker sig inanför planområdet.
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Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse med en byggnadshöjd på 18 meter för
byggnaderna längs med Järnvägsgatan. Komplementbyggnader får uppföras med en
byggnadshöjd på 3 meter.
Inom småbåtshamnens verksamhetsområde finns två byggnader som är av kulturhistoriskt
värde och har fått q-besämmelsen om att byggnadsvolymen ska bevaras, får ej byggas på eller
till, samt att ursprungligt fasadmaterial och taklutning ska bevaras. Vidare ska vård och
underhåll ske med material och metoder anpassade till byggnadens egenart. Deras
byggnadshöjder regleras till 4,3 respektive 3,0 meter.
Inom planområdet finns även en pumpstation och en nätstation som regleras till 3,5 meter i
byggnadshöjd.
Större delar av planområdet har anvädningen park med kommunalt huvudmannaskap för att
säkerställa att en allmänt tillgänglig centrum- och sjönära park finns kvar i Frövi. En del av
parken har fått egenskapsbestämmelsen fördröjning1 för att kunna omvandlas till ett
fördörjningsmagasin som syftar till att hantera dagvatten från kvartersmark och hårdgjorda
ytor i planområdet.
Detaljplanen möjliggör för småbåtshamn på land och i vattnet. Vidare möjliggör planen att
bryggor får anläggas på vattenområdet längs planområdets strandlinjer.
Översvämningsrisk präglar planområdet både genom höga vattennivåer från Väringen samt
dagvatten vid kraftig nederbörd. Detaljplanen beaktar dessa risker och säkerställer genom
planbestämmelser att bostäder måste uppföras i linje med gällande riktlinjer för
översvämningshantering i Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort (2018) samt har en
översvämningsutredning tagits fram av konsultfirman Sweco som underlag till planen.
Planförslaget är upprättat i enlighet med Lindesbergs kommun översiktsplan, antagen 4 april
2018, samt i enlighet med gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, antagen
2018.
PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna omfattar behovsbedömning, fastighetsförteckning, plankarta med
bestämmelser och denna planbeskrivning. Efter samråd och granskning kommer även en
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande att tillhöra planprocessen.
Följande utredningar har gjorts i samband med planprocessen.
-

Översvämningsutredning (bilaga 1)

-

Arkeologisk undersökning (bilaga 2)

-

Markundersökning (bilaga 3)

-

Översiktlig geoteknisk utredning (bilaga 4)

-

Miljöundersökning (bilaga 5)

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med
utökat förfarande. Utökat förfarande används eftersom förslaget är av betydande intresse för
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allmänheten (rekreationsområde, allmän plats och strandskydd), eller i övrigt av stor
betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
PLANDATA

Planområdet är beläget i södra Frövi nordväst om Kaninholmen vid småbåtshamnen.
Avståndet till Frövi centrum är ca 330 meter samt ca 400 meter till Frövi järnvägsstation.
Planområdet ligger söder om Järnvägsgatan och sydväst om Näsbygatan. Området avgränsas i
söder av sjön Väringen.
Planområdets area är ca 100 300m2. Marken omfattar del av fastigheten Torp 1:127.
Fastigheten ägs av Lindesbergs kommun.
Inom planområdet finns tre rättighet för ledningsrätter 1885-593.1 för fjärrvärme, 1885-779.1
för starkström, och 1885-1238.1 för elektronisk kommunikation. Även två officialservitut
1885-92/34.3 för Pontonbro, 1885-892.1 för jordvärmeledningar samt två avtalsservitut 18IM2-91/13470.1 för vatten och avlopp samt 18-IM2-91/4380.1 för ledning sträcker sig
inanför planområdet.

Karta över planområdet markerat med rödstreckad linje.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Miljöpåverkan beskrivs vidare under rubriken påverkan på miljön.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller
andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.
Detaljplanen berör i östra delen av planområde av riksintresse för kulturmiljövården för
Hinseberg. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada
riksintresset.
Länsstyrelsen i Örebro län har i beslut 2012 angett att östra delen av planområdet tillhör ett
område av riksintresset för Hinseberg med motiveringen ”Herrgårdsmiljö med bevarad 1800talsbebyggelse.
Uttrycket för riksintresset är:
”Medeltida godsbildning med nuvarande herrgårdsbggnad från 1803, ett nygotiskt utsiktstorn
från 1840 och en flottbro från 1836.”
Inga områden som omfattas av 3 kap. 8 § miljöbalken berörs i detaljplanen.
STRANDSKYDD

I samband med genomförande av en ny detaljplan inträder strandskydd för området då delar
av planområdet ligger mindre än 100 meter från sjön Väringen. Väringen omfattas av det
generella strandskyddet enligt 7 kap. 13§ MB.
ÖVERSIKTSPLAN

Enligt Lindesbergs kommuns översiktsplan, antagen 15 april 2019, har Frövi pekats ut som en
viktigt och prioriterad utvecklingsort med stor betydelse för ortens och kommunens
utveckling, och utgör en kärna i översiktsplanens utvecklingsstrategi. Planen anger att Förvi
kan förtätas med bland annat nya bostäder och verksamheter. Ny bebyggelse bör i första hand
tillkomma där befintlig infrastruktur och etablerade sociala strukturer kan nyttjas. Detta kan
bäst ske som komplettering i befintliga tätorter och i byar och gårdsgrupper på landsbygden.
Översiktsplanen anger ingen markanvändning för Frövi, utan hänvisar istället till
fördjupningen av översiktsplanen för Frövi som behandlar den frågan närmare.
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR FRÖVI

För Frövi finns en gällande fördjuning av översiktsplanen, antagen 23 april 2018. I
fördjupningen av översiktsplanen ligger den här detaljplanens planområde inom vad som
markerats som Frövis kärna och centrum. I planen markeras planområdet som
utvecklingsområde för bostäder, samt stadsbygd. I och i närhet till utvecklingsstrategins kärna
uttrycks en ambition om att förtäta den befintliga bebyggelsestrukturen genom att skapa nya
attraktiva bostäder. Vidare uttrycks Sjövallen som ett mycket lämpligt läge att skapa nya
attraktiva bostäder i.
PLANUTREDNING, ”NYA BOSTÄDER I FRÖVI”

En planutredning, Nya bostäder i Frövi, har upprättats av Stadsarkitektkontoret 2011-04-27,
med syfte att peka ut tre områden för framtida bostadsbebyggelse i Frövi. Ett av dessa
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områden är Sjövallen. Planutredningen är inte politiskt antagen men fungerar som
planeringsunderlag.
GÄLLANDE DETALJPLANER

För aktuellt område finns tre gällande detaljplaner. Gällande detaljplan Förslag till ändring av
stadsplan för del av Frövi Köping (centrum) i Örebro län, antagen 1957-02-07. I gällande
detaljplan är området planlagt som park eller plantering, samt vattenområde.

Utsnitt ur gällande detaljplan

I gällande detaljplan kv lutfisken m fl i frövi lindesbergs kommun
i örebro län, antagen 1980 10-29, är området planlagt som
parkmark.

Gällande detaljplan förslag till
stadsplan för frövi
municipalsamhälle i örebro län,
antagen 1943-08-04, är området
planlagt som vattenområde.
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Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BAKGRUND/HISTORIK

Planområdet är ett av Frövis viktigaste grönområde med vattenkontakt. Idag används
planområdet som rekreationsområde och småbåtshamn. Området har fått namnet Sjövallen
och är en uppskattad och välutnyttjad rekreationsyta för Frövis invånare och besökare. I den
östligaste delen av planområdet finns en omtycks strand som även används som hundbadplats.
BEFINTLIG BEBYGGELSE

Planområdet består mestadels av ett stort grönområde. Småbåtshamnen innefattar en
anläggning för båtverksamhet med ett antal byggnader, varav två har kulturvärden.
I nordöstra delen av planområdet finns en lekplats. I övrigt utgörs området att ett stort
grönområde med inslag av sjövass och vide.
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

Det finns inga byggnader som har skyddet kulturhistoriskt minnesmärke, dock ingår östra
delen av planområdet i den del av Hinseberg som utgör ett område av riksintresse för
kulturmiljövården.
ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR

Torp 1:127 ligger inom ett område där det finns fornlämningar. Gården Torp har tidigare legat
på denna plats. Gården finns omnämnd i skriftliga källor redan på 1390-talet, d v s medeltid,
och nämns sedan under såväl 1500- som 1600- och 1700-talet. Även under 1800-talet finns
den kvar, men tycks ha avhysts någon gång under första halvan av 1900-talet.
Om man under exploatering skulle påträffa fornlämningar är exploatören skyldig att avstanna
arbetet och kontakta länsstyrelsen. Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av
kulturmiljölagen.
RIKSINTRESSE

Planområdet ingår i den del av Hinseberg som utgör ett område av riksintresse för
kulturmiljövården (se mer under rubriken tidigare ställningstaganden).
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NATUR
NATURMILJÖ

Sjön Väringen är utpekat av länsstyrelsen, på uppdrag av naturvårdsverket, som värdefullt
vatten för fisk/fiske. Sjön innehåller bland annat ett naturligt bestånd av den rödlistade
fiskarten asp.
Sjögull är en invasiv vattenväxt som har fått fäste i Väringen och utgör ett miljöproblem.
Sjögull sprider sig lätt och breder ut sig över stora områden i sjön vilket har en påverkan på
andra naturligt förekommande arter i sjön samt även för badare, båtägare och fiskare.
Åtgärder som påverkar vattenområdet i Väringen bör därför ske med varsamhet och i dialog
med tjänstepersoner som har rätt kompetens.
TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

Hela planområdet sluttar åt söder där området är bevuxet med vass och vide. Höjdskillnaden
ca tre meter med högsta punkten på ca + 35 meter (RH00). De lägsta nivåerna, ca + 32 meter
(RH00) återfinns i söder mot Väringen.
FRIDLYSTA OCH SKYDDADE ARTER

Det finns inga kända fridlysta eller skyddade arter inom planområdet.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Utdraget från SGU:s översiktliga inzoomade jordartskarta 1:100 000 visar området i sydöst
som gyttjelera (eller lergyttja), sandig morän, urberg och postglacial finlera.

Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se) planområdet markerat med svart rektangel
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RAS OCH SKRED

GIS-data från länsstyrelsens översiktliga
ras- och skredrisk. Planområdet markerat
med svart streckad linje

Delar av planområdet har
kategoriserats som ett
område med förutsättningar
för ras- och skredrisk klass
1. I rapporten av
Länsstyrelsen i Örebro län,
En GIS-analys över
potentiella ras- och
skredområden i Örebro län,
publ. nr: 2013:37, föreslås
åtgärder för att göra marken
mer stabil och minska risken
för ras och skred. En åtgärd
är att plantera till exempel träd, då utnyttjas trädets rötter för att hålla kvar jorden. Rötterna
och jorden samverkar och bildar en stabil slänt.
En översiktlig geoteknisk utredning har arbetats fram av konsultfirman Sweco. Underlaget i
sin helhet finns som bilaga till planhandlingen. Ett sammanfattande resultat av utredningen
återges här som ett citat:
”Stabiliteten mot Väringen är i dagsläget tillfredsställande men förhållandevis låg inom aktuellt
område. I sektion C är stabiliteten tillfredsställande med dagen vattennivå i Väringen, men inte med
den antagna lägre vattennivån. Väringens lägsta lågvattennivå har stor inverkan på stabiliteten och
bör fastställas för tillförlitligare beräkningar samt senare utredningsskeden.
Exploatering som innebär förändringar i geometrin exempelvis uppfyllningar medför att
kompletterande geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar krävs.
Inom undersökningsområdet förekommer lös lera. Sannolikt krävs åtgärder exempelvis pålning vid
grundläggning av byggnader. Vid beslut om hur området kommer utformas samt vilken typ av
byggnation som blir aktuellt ska mer detaljerad utredning utföras.” (Projekterings PM Geoteknik Sjövallen Frövi, SWECO CIVIL AB, 2018-08-24, Linköping).

VATTEN
LÅGPUNKTER

Skyfallskartan visar att
det inte finns lågpunkter
inom planområdet där
vatten riskerar att
ansamlas.
FLÖDESVÄGAR

Skyfallskartan visar att
det finns flödesvägar för
vatten inom och igenom
planområdet. I samband
med mycket kraftig
nederbörd avrinner en
GIS-data från länsstyrelsens
skyfallskartering. Planområdet
markerat med svart linje.
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stor andel av vattnet över markytan, då befintligt ledningsnät inte kan hantera de stora
vattenmänngder som uppstår. Ett område söder om järnvägsstationen i Frövi avrinner via
markytan mot aktuellt planområde mot sjön Väringen. I samband med dessa regn kan lokala
översvämningar uppstå i topografiskt instängda områden och längs ytliga avrinningsvägar.

GIS-data från länsstyrelsens
skyfallskartering. Planområdet
markerat med svart linje.
MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Planområdet berörs av markavvattningsföretaget Väringen.
Företaget bildades genom en förrättning och gäller med samma rätt som en vattendom
till dess att en ny dom meddelas via Miljödomstolen, eller att företaget upphör.
Syftet med dessa markavvattningsföretag var att förbättra markavvattningen av marken för att
skapa odlingsmark. Kostnaden fördelades på fastighetsägarna inom markavvattningsområdet.
Det finns många sätt att leda bort vatten från jordbruksmark och från bebyggd mark. Detta
kallas markavvattning. Det innebär att vattnet i ett område förs bort för att göra området mer
lämpligt för viss verksamhet, till exempel för odling eller bebyggelse. Dikning,
vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.
Många markavvattningsföretag är gamla. Därför kan det ha blivit ändringar som påverkar
omfattningen, till exempel vilka diken som fortsättningsvis ska vara gemensamma. Andra
ändringar kan vara att fastighetsgränser har flyttats eller att mängden dagvatten har ökat.
Sådana ändringar kan göra att det är lämpligt att ompröva gamla beslut. Ibland kan det till och
med ha inträffat så stora ändringar att markavvattningen inte längre fyller någon funktion.
Inom det aktuella planområdet fyller inte markavvattningsföretaget sitt syfte.
FÖRORENAD MARK

En markundersökning har tagits fram av konsultföretaget DGE Mark- och Miljö. Syftet med
markundersökningen varr att undersöka marken avseende föroreningar, och bedöma om den
är lämplig för bostadsändamål genom att avgränsa noterad PAH-förekomst inom fastigheten
Torp 1:127 i Frövi och utreda om föroreningen beror på förorenade heterogena
fyllnadsmassor eller är en punktförorening.
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Karta som visar avgränsat område med påträffade markföroreningar, från markundersökning utförd
av DGE Mark- och Miljö (2018).

Markundersökningen påvisar markföroreningar i planområdets östra del. Enligt
markundersökningen utgör föroreningarna en risk för människors hälsa- och säkerhet, för
grundvatten, och för markmiljöer i närheten och behöver hanteras.
Undersökningen finns att läsa som bilaga 1 till planhandlingen.
RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING

Översvämningsrisken i Frövi har beskrivits i gällande Fördjupning av översiktsplanen för
Frövi tätort (2018). Planen anger följande om översvämningsriskerna i Frövi:
”Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) tog 2013 fram en beräkning av olika
översvämningsnivåer för att ge kommuner stöd i sin samhällsplanering. De beräknande nivåerna för
Frövi är 100-årsflöde: +33,88, 200-årsflöde: +33,97 och Beräknat Högsta Flöde (BHF): +35,22
(samtliga i höjdsystem RH00). Därtill finns 1977 års översvämning som låg på +33,65 m (RH00).
100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till ett förväntat klimat år 2098 vilket måste tas hänsyn
till vid användning av informationen. Flödet som uppmättes 1977 bedöms ha en återkomsttid på cirka
100 år.
100-årsflödet respektive 200-årsflödet avser det flöde som över en oändligt lång tidsperiod har en
genomsnittlig återkomsttid på 100 respektive 200 år. Flödet kan således inträffa flera gånger under en
100- respektive 200-årsperiod.
BHF bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer som bidrar till ett flöde (regn,
snösmältning, hög markfuktighet, högt vattenstånd i sjöar samt magasinsfyllning i reglerade
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vattendrag). Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, den ligger dock i storleksordningen
cirka 10 000 år.
Inbyggt i beräkningarna finns en viss osäkerhet. Speciellt är osäkerheten större vid BHF-flödet,
jämfört med de lägre flödesscenarierna, eftersom BHF-flödet skiljer sig avsevärt från det flöde
modellen har kalibrerats för.
Bedömningen görs att den nivå för vilket vidare resonemang förs utgår från 200-årsflödet som har en
högre grad av säkerhet i beräkningen samt uppvisar en risknivå som kommunen bedömer rimlig för
tillkommande bebyggelse.
Utgångspunkten är att den konstruktion kring grundläggning och golv som behöver hållas från
kontakt med vatten vid en översvämning ska utgå ifrån 200-årsflödet (klimatkompenserat) vilket är
+33,97 m (RH00).
Med stöd av PM fördjupning av översiktsplan, Lindesberg, 2014-09-09 tillsammans med
Översvämningskartering utmed Arbogaån (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB),
2013) föreslås en lägsta nivå för bostadsgolv för grundläggningsprincip platta på mark. Nivån ska
förhindra personskador och större skador på byggnader.
Bedömningen görs att den nivå för vilket vidare resonemang förs utgår från 200-årsflödet som har en
högre grad av säkerhet i beräkningen samt uppvisar en risknivå som kommunen bedömer rimlig för
tillkommande bebyggelse.
Utgångspunkten är att den konstruktion kring grundläggning och golv som behöver hållas från
kontakt med vatten vid en översvämning ska utgå ifrån 200-årsflödet (klimatkompenserat) vilket är
+33,97 m (RH00).
Föreslagen lägsta nivå för bostadsgolv är +34,7 m (RH00)”

(Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018)
Vidare har en översvämningsutredning beställts av konsultföretaget Sweco och finns som
bilaga 1 till planhandlingen (Frövi översvämningsutredning, 2018). Sammanfattningsvis
anger utredningen en rekommenderad lägsta lägsta golvnivå, inklusive
50cm säkerhetsmarginal utöver ett 200-årsflöde, en rekommenderad lägsta nivå för
bostadsgolv på +34,9 m (RH00). Utredningen betonar även risken med att skapa nya
invallade områden vid exploatering av området, för att inte skapa nya dagvattenansamlingar
vid kraftiga skyfall som påverkar befintlig bebyggelse utanför planområdet.
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Karta från” Frövi översvämningsutredning” utförd av Sweco som visar översvämningsrisker
i planområdet. Utredningen finns som bilaga 1 i planhandlingarna.
RADON

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning utgör det aktuella området ett s.k.
lågrisk- och normalriskområde för markradon.
KOLLEKTIVTRAFIK

Aktuellt planområde har bra täckning av kollektivtrafiken i och med att en stomlinje för
kollektivtrafik går förbi området. Busshållplatsen är belägen längs Centralvägen, ca 350 meter
nordväst om planområdet. Därifrån går det bussar i sydöstligriktning t/r till Arboga station,
där passagerare kan byta till tåg mot Stockholm via Västerås, eller Stockholm via Eskilstuna,
och Göteborg. Från busshållplatsen på Centralvägen går bussar i nordvästlig riktning t/r mot
Lindesbergs resecentrum via Frövi station där passagerare kan byta till buss eller tåg mot
Örebro. Tågtrafiken från Frövi går mot Örebro/Mjölby, samt mot Borlänge/Falun.
TRAFIK

Området ligger i direkt anslutning till Järnvägsgatan som går förbi planområdets nordvästra
sida, och Näsbygatan som passerar planområdets nordöstra sida. Både Järnvägsgatan och
Näsbygatan ansluter till Centralvägen på planområdets norrra del.
Idag finns två gångvägar som passerar inom planområdets södra och norra del. Gångvägen
utgör en del av vad som benämns som Frövis strandpromenad, som sträcker sig ett antal
kilometer längs Väringens strand i öst-västlig riktning.
BILTRAFIK

Både Järnvägsgatan och Näsbygatan har trottoarer på båda sidor om vägen och skyltad
hastighet är 50 km/h. Trafikmätningar visar att årsdygnstrafiken (ÅDT) på Järnvägsgatan,
nordväst om planområdet trafikeras av ca 130 fordon, av dessa utgör 3,4 % tung trafik
(lastbil). På Näsbygatan, nordöst om planområdet visar ÅDT:n att vägen trafikeras av ca 80
fordon, av dessa utgör 3 % tung trafik. Något som kan vara påverkande för trafikmätningarna
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är att mätningarna utfördes under v.8-9 2018, då väglaget hade snö samt att mätningarna sker
relativt nära vägkorsning vilket kan förklara de låga hastigheterna som uppmätts, sannolikt
blir trafikflödena något högre under sommartid. De planerade bostäderna kommer att generera
en ökad trafik på både Järnvägsgatan och Näsbygatan, uppskattningsvis max 50 fordon ett
vanligt dygn.
TEKNISK INFRASTRUKTUR
DAGVATTEN

I Järnvägsgatan, norr om planområdet, ner mot planområdet och Väringen går en
dagvattenledning. Aktuellt planområde utgörs av ett stort grönområde och en lekplats. Mitt på
planområdet finns ett utlopp för dagvattnet som rinner ut i Väringen genom markinfiltration.
Enligt SGU’s jordartskarta utgörs jordunderlaget dock mestadels av lerarter vilket innebär att
den naturliga markinfiltrationen troligtvis är begränsad.
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP (VA)

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde.
VÄRME, EL, TELE OCH DATA

Flera underjordiska ledningar finns både innanför och utanför planområdet, el-, och
fjärrvärmeledningar kan kopplas på.
Linde Energi och Skanova är nätägare.
Uppvärmningssystemet kan anslutas till fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt godtagbara
energiformer.
BEFINTLIG KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE

Området är centralt beläget, ca 330 meter söder om Frövi centrum, där det b.la. finns
mataffärer, bibliotek samt apotek. Större handelsområde finns på Marieberg söder om Örebro.
SKOLA OCH FRITIDSHEM

Närmsta skola är Fröviskolan som är belägen ca 800 meter öster om aktuellt planområdet.
Fröviskolan har årskurser från F-9. Ca en kilometer nordöst ligger förskolan Skogsdungen.
LEKPLATS

Förutom lekplatsen som idag finns på planområdet är närmsta lekplats på Fröviskolans
område.
SJUKVÅRD

Frövis vårdcentral (Region Örebro län) är placerad ca 370 meter norr om området. Ca 300
meter norr om området finns apoteket. Närmsta sjukhus är Lindesbergs lasarett drygt två mil
bort och ett större sjukhus finns i Örebro.
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PLANFÖRSLAG
BEBYGGELSESTRUKTUR

Inom planområdet föreslås markanvändningen bostäder. Byggrätterna medger
bostadsbyggnader upp till 18m byggnadshöjd och komplementbyggnader upp till 3m
byggnadshöjd. Korsmarken möjliggör placering av miljöbodar med anslutning till
Järnvägsgatan eller lokalgatan i nord-sydlig riktning mellan byggrätterna.
En fjärdedel av byggrätterna får exploateras med byggnader (e1) samt får balkonger skjuta ut
utanför byggrätterna över kors- eller prickmark (f1).
Bestämmelsen (b1) anger en lägsta nivå för färdig golv i bostadsbyggnad för att säkerställa
byggnaderna från översvämningsrisk. Nivån är +34,9 (RH00) för golvnivå i bostadsutrymme
samt ska källare säkras med vattentät betong frn nivån +34,6 (RH00).
Bestämmelsen (b2) säkerställer att tillfartsvägar till bostäderna klarar översvämningsriskerna
och får inte anläggas lägre än +33,97 (RH00).
E-områdena för pump- och nätstation ges en byggnadshöjd på 3,5m.
Den östra byggrätten avser kommunen utlysa genom en markanvisningstävling för att samla
in externa entreprenörers idéer om hur tomten kan bebyggas. Processen kommer att ta vid
direkt efter att detaljplanen vunnit laga kraft, och skötas av Stadsbyggnadskontoret på
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
SKYDD/VARSAMHET

I planförslaget har uthusen i södra delen av planområdet, vid verksamhetsområdet fått
skyddsbestämmelserna q – byggnadsvolymen ska bevaras, får ej byggas på eller till.
Ursprungligt fasadmaterial och taklutning ska bevaras. Vård och underhåll ska ske med
material och metoder anpassade till byggnadens egenart.
GRÖNSTRUKTUR OCH PARK
GRÖNYTOR OCH PLANTERING PÅ KVARTERSMARK

Delar av kvartersmarken bör utgöras av grönytor och planteringar i den mån som krävs för att
skapa attraktiva och avslappnande utemiljöer för de boende.
FRIYTA

Genom att planområdet ligger i direkt anslutning till Väringen som är värdefullt område för
fiske finns mycket god tillgång till friytor. Inom planområdet säkerställs friytor i plankartan
genom en exploateringsgrad i kvadratmeter hur mycket av planområdet som får bebyggas.
REKREATION

Större delen av planområdet utgörs av parkmark med kommunalt huvudmannaskap. Park
används för alla typer av grönområden som kräver skötsel och som till viss del är anlagda.
Detta möjliggör en framtida utveckling av Sjövallen som en stadsnära sjöpark som stärker
Frövis koppling till vattnet genom ett sjö- och centrumnära rekreationsområde.
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Grönytan bedöms ha ett stort värde som rekreationsyta för Frövis invånare. Då grönområdet
idag är anlagd som grönområde i en stadsmiljö och som används av invånarna är det viktigt
att fortsättningsvis bevara och utveckla delar av grönområdet som rekreationsområde och
strövområde. En vision för parken är att rusta upp parkområdet med parkmöblering, nya GCvägar, nya planteringar samt röjning av slyområdet som idag skymmer sjöutsikten. Det finns
även idéer om att upplåta ett usiktstorn med blickar ut mot Väringen och Hinseberg, samt
utblickar inåt från centrum via anslutande gator.
Parken i planområdet utgör även en del av det sjönära GC-stråket längs Väringen, Frövis så
kallade strandpromenad. Detaljplanen ger kommunen möjligheter att utveckla Sjövallens
parkområde och integrera det med strandpromenaden, genom markanvändningen park med
kommunalt huvudmannaskap.
Ett plangenomförande innebär att tillgången till grönområdet minskar till viss del, samtidigt
som stora ytor befästs som framtida parkmark med utvecklingsmöjligheter. De strategiska
ställningstagandena vad det gäller markanvändningen är gjorda i fördjupningen av
översiktsplanen för Frövi, Frövi områdesplan. Vidare är tillgången till rekreationsområden
mycket god inom närområdet.
I anslutning till parkmarken ger planen möjligheter att uppföra nya kommunala bryggor (W1),
som en del av parkens utveckling.

INVERKAN PÅ MILJÖN

Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en
detaljplan medför betydande påverkan på miljön, hälsa eller hushållning med mark, vatten
och andra resurser.
För att bedöma planens miljöpåverkan har en undersökning om betydande miljöpåverkan
gjorts. Undersökningen är utformad som en checklista utgående från 4§ MKB förordningen.
Resultatet av undersökningen är att genomförandet av planen inte bedöms ge sådana effekter
som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ miljöbalken behöver
upprättas (se bifogad behovsbedömning).
FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT
MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING

I plankartan finns u-områden. I u-områdena går el-, och fjärrvämeledningar.
TRAFIK
KOLLEKTIVTRAFIK

Inga nya busshållplatser föreslås i planförslaget. Det är rimligt gångavstånd från planområdet
till stationen i Frövis centrum (ca 400-500m).
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Planförslaget innehåller två befintliga gångvägar som sträcker sig mellan Hinsebergsvägen
och Järnvägsgatan. Det är viktigt att den sydligaste gångvägen behålls då marken mot
Väringen föreslås planläggas som allmän platsmark - park.
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BILTRAFIK

Inga nya vägar föreslås i planförslaget. Befintliga vägar anses kunna hantera den ökning trafik
som plangenomförandet genererar. Infart till planområdet sker via befintlig anslutningsväg
från Järnvägsgatan.
Parkeringsbehovet ska tillgodoses på kvartersmark, inom den egna fastigheten. Parkering får
anläggas på u-området. Två handikapplatser får ordnas i anslutning till entrérna.
Även cykelparkering bör tillgodoses på kvartersmark för att främja hållbart resande inom
kommunen.
ANGÖRING

Angöring till byggrätterna sker via gatan mellan byggrätterna, där infarter till
bostadsbyggnaderna får förekomma.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN

Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna rinner ner via ett utlopp till Väringen. Dagvattnet bör
inte avledas från en hårdgjord yta direkt till Väringen, de grönytor som finns inom området
bör vara kvar dit vattnet först kan rinna ut över vegetationsytorna och helst även genom
marken innan det når en dagvattenledning eller Väringen.
Där förutsättningar saknas för lokalt omhändertagande av dagvatten med höga halter av
föroreningar, bör vattenflödet först genomgå rening eller viss rening och vid behov utjämnas
och fördröjas innan det avleds till ledningsnätet eller till recipient. Stadsbyggnadskontoret
förspråkar att man håller nere andelen hårdgjorda ytor och har kvar befintliga grönområden.
Det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet.
Detta kan ske på den södra delen av planområdet genom naturlig infiltration, dock är den
naturliga infiltrationskapaciteten i befintliga jordarter som utgörs av leror begränsad.
En planbestämmelse om fördröjningsmagasin har lagts in i plankartan för att möjliggöra ett
fördröjningsmagasin. Syftet med ett fördröjningsmagasin är sedimentering och till viss del
rening innan vattnet når Väringen. Då området ligger på en höjdnivå som är i riskzon vid
översvämningar, saknar magasinet möjligheter att fungera som fördröjning för Arbogaåns
vattensystem. Ett fördröjningsmagasin kan ändå bidra till positiva effekter för vattnet i
Väringen, genom sedimentering och fördröjning vid dagvattenansamling under normala
vattenstånd.
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Exempel på dagvattenlösningar från SWECO
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.
En pumpstation finns inom planområdet och kan ge upphov till dålig lukt.
AVFALLSHANTERING

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten. Sophantering kan skötas via
Järnvägsgatan eller gatan i nordsydlig riktning mellan byggrätterna. Korsmark för
komplementbyggnader har lagts ut för att möjliggöra lättillgängliga miljöbodar. Vid behov
kan även vändplanen söderut vid båtklubben användas av sopbilar.
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

Flera underjordiska och ledningar finns innanför samt utanför planområdet, el-, och
fjärrvärmeledningar kan kopplas på.
Uppvärmningssystemet kan anslutas till fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt godtagbara
energiformer.
Fjärrvärmeledningar och elledningar ska vara tillgängliga och hänsyn ska tas till ledningarnas
placering. Om Lindeenergi eller Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda
kablar för att möjliggöra exploatering ska det bekostas av den part som initierar åtgärden.
RADON

All byggnation ska ske radonsäkert. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken och
vidta erforderliga skyddsåtgärder åligger byggherren. Denna fråga bevakas i samband med
bygglovshanteringen.
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ÖVERSVÄMMNING

Området är inom riskzon för översvämning. Detaljplanen har utformats med
planbestämmelser som säkrar människors hälsa och säkerhet från översvämningar i
planområdet. Underlag har varit Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort (2018) och
Frövi översvämningsutrednig (2018) som togs fram av Sweco till den här detaljplanen.
Detaljplanen säkerställer framtida bostäder i planområdet från risker från översvämningar
genom två planbestämmelser. En planbestämmelse (b1) anger lägsta nivå för bostadsgolv på
+34,9 m (RH00) vilket innebär en skerhetsbuffert på minst 50cm från det beräknade 200årsflödet, i linje med underlaget från Översvämnignsutredningen Frövi.
En annan planbestämmelse (b2) anger att tillfartsvägar till bostadsbyggnader ska hålla en
lägsta nivå på +33,97 m (RH00), för att säkerställa farbara evakueringsvägar.
För mer information och vidare vägledning kring översvämningsriktlinjer för Frövi, se
Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018 och Frövi översvämningsutredning,
Sweco, 2018, bilaga 1 i planhandlingarna.
Vid exploatering av planområdet bör utformningen av nya fysiska miljöer ses över för att
undvika att skapa nya instängda områden utanför planområdet, som kan orsaka
översvämningar vid kraftiga skyfall och påverka omkringliggande befintlig bebyggelse. Samt
bör avrinning lösas för exploaterade områden så att den löper söderut, i riktning mot
Väringen.
Verksamhetsområdet för småbåtshamnen (Z) ligger på en höjdnivå som gör det orimligt att
bestämma en lägsta golvnivå, dessutom innefattar verksamheten inga bostäder. Dock ligger
hela området inom högriskområde för översvämningar redan vid ett 100-årsflöde, vilket har
hanterats genom en planbestämmelse om att byggnader ska förses med vattentåligt material.
Den bestämmelsen kan bidra till lindrande konsekvenser vid en översvämning av området så
att byggnader inte tar skada av att vara i kontakt med vatten under tillfälliga perioder.

GENOMFÖRANDET 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.
Elnätsägaren ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
TIDPLAN

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och kommer att antas av Kommunfullmäktige i
Lindesbergs kommun enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015.
Planförslaget kommer dessförinnan tas upp för godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen. Tidplanen för detaljplanen är granskning i November/december 2020 med
antagande årsskiftet 2020/2021.
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TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande
detta fattas av Länsstyrelsen.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering och
dagvattenfrågor.
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.
BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter. Det
måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherre ska redovisa att brandvattenförsörjningen
är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Byggherre ska redovisa
att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovansökan.
UTRYMNINGSVÄGAR

Räddningstjänstens utrustning möjliggör evakuering genom fönster upp till 11m höjd.
Byggnader med fönster över 11m höjd ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten.
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Utarbetandet av detaljplanen bekostas av beställaren. Avgifterna regleras i
uppdragsbeskrivning, undertecknad 2017-06-21.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, VA-, tele-, eller elledningar
bekostas av exploatören.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningsinnehavaren om inget annat avtalas.
FASTIGHETSKONSEKVENSER
FASTIGHETSBILDNING

Nya fastigheter inom området kommer bildas genom avstyckning av fastigheter.
Fastigheten Torp 1:100 bör upphävas och ingå i fastigheten Torp 1:127. Lindesbergs kommun
är huvudman för den allmänna platsmarken.
För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas
gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och
anläggningsförrättning.
Fastigheten Torp 1:127 kommer att kunna styckas av i flera fastigheter. Delar av området
ingår i båtnadsområdet för Väringens sjösänkningsföretag (se karta nedan).
Väringens sjösänkningsföretag består av omkring 450 enheter och saknar styrelse. Det krävs
en särskild utredning för att reda ut hur andelstalen bör vara fördelade mellan befintliga och
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tillkommande fastigheter. En sådan utredning har bedömts vara oproportionerligt stor i
förhållande till denna detaljplans omfattning. Fastighetsregleringar som sker i samband med
utförandet av en detaljplan ska i vanliga fall regleras i företagets kostnadsfördelningslängd så
att ingående fastigheter har rätt andelstal. Detta görs genom en ansökan till mark- och
miljödomstolen.
När markavvattningsföretaget bildades ingick de fastigheter som ansågs få nytta (båtnad) av
företaget. Nyttan, och därmed andelen, beräknades ofta med utgångspunkt från den ökning av
markens ekonomiska produktionsförmåga som uppkom genom markavvattningen.
De tillkommande fastigheterna inom båtnadsområdet kan komma att belastas av del av
kostnaden om man framöver bestämmer sig för att tillsätta en utredning för att klargöra de
rätta andelstalen.

Karta som visar ungefärlig utbredning av båtnadsområdet för Väringens
sjösänkningsföretag. Ett båtnadsområde är ett geografiskt avgränsat område som avser vilka
fastigheter som anses ha nytta av en samfällighet och som därför ingår i denna.

Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av
ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten.
Framtida kostnader för utbyggnad av vatten och avloppsanläggning bekostas av framtida
exploatörer. Fastighetsägare/exploatör ansvarar för kostnaden av den del ledningar som ligger
inom den egna fastigheten.
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DETALJPLANENS KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
STADSBILD

Ett genomförande av planen ses som komplement/förtätning till stadsbilden och bör därför
inte ge några negativa konsekvenser för stadsbilden.
KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI

Östra delen av del av Torp 1:127 (Sjövallen) befinner sig inom ett område där gården Torp
tidigare har legat. Gården finns omnämnd i skriftliga källor redan på 1390-talet, d v s
medeltid, och nämns sedan under såväl 1500- som 1600- och 1700-talet. En arkeologisk
utredning har arbetats fram av Arkeologigruppen. Utredningen visade att aktuellt planområde
inte berörs av arkeologi (se bilaga 2).
RISKER OCH SÄKERHET

Delar av aktuellt planområde berörs av ras- och skredrisk. En geoteknisk undersökning har
tagits fram av konsultföretaget Sweco och finns som bilaga till granskningshandlingen.
Aktuellt planområde ligger längsmed Järnvägsgatan som inte är en aktuell väg för farligt
gods.
LUFTKVALITET

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom
mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra
kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen
för luftvårdsförbund.
Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap miljöbalken där tätbebyggt
område definieras under 4 §
1. en befolkningskoncentration med mer än 250 000 invånare, eller
2. en sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att utvärdera och
kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 invånare.
Dessa krav innefattar inte Lindesberg på någon av punkterna, och därför finns inga mätningar
på luftkvalitet att tillgå.
Bedömningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att
miljökvalitetsnormerna överskrids.
VATTENKVALITET

Enligt VISS-registret uppnår Väringen måttlig god ekonomisk status. Sjön är påverkad av
övergödning. Det är artsammansättningen hos bottenfaunan (bottenlevande djur) som har
varit avgörande för bedömningen. Bottenfaunan bedöms som måttlig utifrån
syrgasförhållanden på botten.
Väringen utgör recipient för kartong- och pappersbruket i Frövi samt för Frövis kommunala
avloppsreningsverk. Verksamheterna släpper ut både syrgastärande organiska ämnen, som
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direkt bidrar till att försämra syrgasförhållandena, och fosfor, som indirekt bidrar. I sjöns
omgivningar finns även ca 600 enskilda avlopp, vilka troligen kan bidra med fosforutsläpp.
Väringen bedöms ej uppnå god kemisk status. Mätningar av fisk tyder på att gränsvärdet för
kvicksilver överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla
ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta
anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots
Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några
förändringar inom en snar framtid.
Väringen är recipient åt pappersbruket Korsnäs Frövi som har dokumenterade utsläpp av
diverse metaller och antrakinon. Under juni 2009 analyserades vattendirektivets prioriterade
ämnen i ett ytvattenprov från sjön. Inga gränsvärden överskreds i det aktuella provet.
VATTENVERKSAMHET

Genomförande av åtgärder inom ett vattenområde kräver tillstånd om vattenverksamhet från
Länsstyrelsen om åtgärdsytorna utgörs av högst 500m2. Åtgärder inom vattenområden som
överstiger 500m2 kräver ett tillstånd om vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen.
Ytan beräknas för det totala utbredningsområdet av fysiska åtgärder som exempelvis bryggor,
y-bommar, muddringsåtgärder, landgångar, pålningar och utfyllnader, eller motsvarande typer
av åtgärder. Småbåtshamnen inom vattenområdet (W2) samt verksamhetsområdet för
småbåtshamn (Z) bedöms utgöra en större yta än 500m2 och kräver tillstånd från mark- och
miljödomstolen. Småbåtshamnens verksamhetsområde på land (Z) ligger inom
utbredningområdet för översvämningar och räknas därför också som vattenverksamhet.
Båtshamnen har planlagts som W2 – Småbåtshamn. Distinktionen mellan hamn och
småbåtshamn beror på skalan av båtverksamheten och om öppet vatten bevaras inom
området. Båthamnen har bedömts utgöra en småskalig småbåtshamn med anledning av dess
mindre skala, främst bestående av mindre motorbåtar, och att öppet vatten bevaras mellan
bryggor och utanför dessa. Dess påverkan på Väringens vattenkvaliteter bedöms som liten.
MARKFÖRORENINGAR

En markundersökning har tagits fram av konsultföretaget DGE Mark- och Miljö. Syftet med
markundersökningen varr att undersöka marken avseende föroreningar, och bedöma om den
är lämplig för bostadsändamål genom att avgränsa noterad PAH-förekomst inom fastigheten
Torp 1:127 i Frövi och utreda om föroreningen beror på förorenade heterogena
fyllnadsmassor eller är en punktförorening.
Markundersökningen påvisar markföroreningar i planområdets östra del. Undersökningen
anger att föroreningarna utgör en risk för människors hälsa- och säkerhet, för grundvatten,
och för markmiljöer. Planen föreslår PARK-mark för området där markföroreningarna
påträffats, vilket inte påverkar områdena för bostäder i andra delar av planområdet. Dock
måste åtgärder mot föroreningarna vidtas för att säkerställa säkerheten för parkmarken där
människor vistas. En planbestämmelse om att markföroreningar ska avlägsnas innan
genomförandetiden är slut har lagts till i plankartan.
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ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Nätstation finns inom planområdet och ligger väster om Näsbygatan. Utrymme för underhåll
av nätstationen på två meter av varje sida säkerställs i detaljplanen. Även ett skyddsavstånd
från nätstationen till brännbar byggnadsdel har säkerställs i plankartan.
INDUSTRIBULLER

Planområdet berörs inte av något industribuller.
TRAFIKBULLER

Ljudnivån mäts i decibel (dBA). I Sverige används två olika störningsmått för trafikbuller,
ekvivalent och maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå (LAmax) är den högsta ljudnivå som
uppkommer vid passage av ett enstaka tåg eller fordon. Ekvivalent ljudnivå (LAeq)är en form
av medelljudnivå under ett normaldygn.
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS
2015:216 som utfärdades 9 april 2015. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller
utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid
bedömningar enligt plan-och bygglagen och miljöbalken.
Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen kommer
förordningen att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015.
Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket
gällande ljudnivåer inomhus.
3§ Buller från spårtrafik och vägar bör 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.
4§ 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 60 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.
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.
5§ 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.
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Enligt riksdagsbeslutet är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan de ska vara
vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i
det enskilda fallet.
TRAFIKMÄTNING

Både Järnvägsgatan och Näsbygatan har trottoarer på båda sidor om vägen och skyltad
hastighet är 50 km/h. Trafikmätningar visar att årsdygnstrafiken (ÅDT) på Järnvägsgatan,
nordväst om planområdet trafikeras av ca 130 fordon, av dessa utgör 3,4 % tung trafik
(lastbil). På Näsbygatan, nordöst om planområdet visar ÅDT:n att vägen trafikeras av ca 80
fordon, av dessa utgör 3 % tung trafik. Något som kan vara påverkande för trafikmätningarna
är att mätningarna utfördes under v.8-9 2018, då väglaget hade snö samt att mätningarna sker
relativt nära vägkorsning vilket kan förklara de låga hastigheterna som uppmätts, sannolikt
blir trafikflödena något högre under sommartid. Den planerade bostaden kommer att generera
en ökad trafik på både Järnvägsgatan och Näsbygatan, ca 55 fordon ett vanligt dygn.
För att få en indikation på ljudnivån utomhus har det gjorts en bullerberäkning med
applikationen Nordic Road Noise. Applikationen är baserad på den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller utifrån Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller och
har utvecklats på akustikavdelningen på Tyréns i Stockholm. I applikationen lägger man in
trafikflöde och hastighet samt på vilket avstånd från vägen man vill få en bullerindikation.

Bullerberäkning av Järnvägsgatan.

Enligt bullerberäkningen uppgår den ekvivalenta ljudnivån till 47 dBA och den maximala
ljudnivån till 69 dBA utomhus vid närmaste bostadsfastighet, ca 45 meter från Järnvägsgatant
till planområdet. Vidare uppgår den ekvivalenta ljudnivån till 47 dBA och den maximala
ljudnivån till 69 dBA utomhus vid närmaste bostadsbyggnads fasad, ca 45 meter från
Näsbygatan till planområdet. I beräkningen har det inte tagits hänsyn till marknivåerna.
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Bullerberäkning av Näsbygatan.

För att kompensera för de överskridna värdena vid fasad och balkong kommer en ljudskyddad
gemensam uteplats anordnas så att varje bostad har tillgång till en uteplats i nära anslutning
till bostaden, vilket gör att huvudregeln i de allmänna råden uppfylls. (Boverkets allmänna råd
2008:1).
I plankartan säkras detta genom att inkludera planbestämmelsen för skydd mot störningar
”Samtliga lägenheter ska ha tillgång till uteplats, på balkong eller i marknivå, där ljudnivån
inte överskrider 50 ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.”
TRAFIKKONSEKVENSER

Under byggandet på platsen kan planförslaget medföra en mindre tillfällig ökning av trafik till
området.
Trafikmängderna bedöms bli omkring 55 fordon per dygn. Trafikmängderna samt bilisternas
hastigheter antas inte bli höga på varken Järnvägsgatan eller Näsbygatan eftersom syftet med
vägarna enbart är infartsvägar till planområdet för att nå bostäderna och småbåtshamnen.
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Aktuellt planområde kommer efter laga kraft avstyckas till flera fastigheter.
Parkmarken kommer styckas av och tillhöra allmän platsmark och ägas av Lindesbergs
kommun.
Z- verksamheter kommer styckas av och tillhöra kvartersmark och ägas av Lindesbergs
kommun.
Byggrätterna kommer styckas av och bli nya fastigheter.
BOSTADSKONSEKVENSER

En omvandling av del av fastigheten Torp 1:127 från park och plantering till bostäder bidrar
till en positiv bostadsutveckling för kommunen, då det idag råder bostadsbrist i Frövis tätort.
KOMMUNAL SERVICE

Befintlig kommunal service beräknas kunna hantera byggnationen av planområdet.
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BEFINTLIG HANDEL

Plangenomförandet bidrar positivt till redan befintlig handel inom kommunen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID

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

Om markundersökningen visar att det är markföroreningar i marken ska startbesked villkoras
enligt 4 kap 14 § PBL att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en
markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.
Om villkor införs som en bestämmelse i planen kommer skälen för detta samt omfattningen
redovisas tydligare i granskningshandlingen.
UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

Vid upprättande av ny detaljplan återinförs strandskydd för planområdet. För gällande
planområde anses ett upphävande av strandskyddet vara lämpligt. Aktuellt planområde ligger
inom 100 meter från sjön Väringen som omfattas av det generella strandskyddet enligt 7 kap.
13§ Miljöbalken. Enligt Miljöbalken 7 kap skall särskilda skäl anges för områden där
strandskyddet avses att upphävas. Utan särskilda skäl enligt Miljöbalken får strandskyddet
inte upphävas eller dispens ges, och detaljplanen kan då inte antas. Med hänvisning till
nedanstående särskilda skäl avses strandskyddet upphävas inom redovisat område.
I detaljplanen avses strandskyddet upphävas för områdena med byggrätter (B - Bostäder) och
småbåtshamnen (Z - Småbåtshamn).
Enligt Miljöbalken 7 kap 18 d § är ett av de särskilda skälen för upphävande av eller dispens
från strandskyddet om planområdet är ett så kallat LIS-område, ett område utvalt av
kommunen som bedöms ha goda möjligheter att bidra till utveckling av landsbygden.
Planområdet ligger inom ett gällande LIS-område i Tillägg till översiktsplanen för
Lindesbergs kommun om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (2019), där Frövi har
bedömts utgöra en landsbygdsort i kommunen. LIS-området i Sjövallen anses utgöra en viktig
utvecklingsmöjlighet för Frövi med omnejd som landsbygdsort. Planen avser möjliggöra för
ett antal flerbostadshus vilket ger ett eftertraktat tillskott av bostäder i Frövi.
Enligt Miljöbalken 7 kap 18 c pkt 5 § är ett annat särskilt skäl om det strandskyddade
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför planområdet.
För det planerade planområdet handlar det angelägna allmänna intresset om att förtäta Frövi
tätort och därmed skapa attraktiva boendemiljöer, ett mer diversifierat bostadsbestånd och en
bättre fungerande flyttkedja i kommunen och regionen. Genomförandet av planen bedöms
därmed långsiktigt ge fördelar för samhället.
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Planområdet har stor potential för utvecklingen av Frövi med omnejd och ett mycket attraktivt
läge i förhållande till närheten till Frövis centrum och kollektivtrafikförbindelser i
kombination med ett sjönära läge. I Frövi finns det inga andra markytor som erbjuder
liknande förutsättningar. Järnvägen utgör barriärer med bulleproblematik och genomsyrar
stora delar av orten samt råder en bristfällig parkeringssituation. Möjligheten att förtäta i de
delar av tätorten där offentlig- och privat service, samt resecentrum är lokaliserat är därmed
mycket begränsad p.g.a att stadskärnan till stor del är fullt utbyggd. Ett projekt med
byggrätter av den storlek som redovisas i planförslaget bedöms inte vara möjligt att skapa i
någon annan del av Frövis mest centrala delar. De föreslagna byggrätternas storlek bedöms
vara nödvändig för att kunna skapa hyresrätter med hyresnivåer som är acceptabla och att ta
tillvara på den markyta som tas i anspråk.
Förtätning av bostäder utmed kollektivtrafikstråk ökar det kollektiva resandet, och skapar
underlag för en vidare utbyggnad av tåg- och busstrafik samt, en på sikt, stärkt region.
Förslaget till förtätning bedöms vara en naturlig fortsättning av den befintliga
bebyggelsestrukturen som finns i området, och generellt i tätortens centrala delar.
Enligt ”Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016” är det brist på lägenheter i flera av
länets kommuner, däribland Lindesbergs kommun. I Örebro finns det en stark efterfrågan på
bostäder och mark som resulterar i ökade prisnivåer, vilket gör att fler söker sig till orter inom
rimligt pendlingsavstånd där attraktiva bostäder finns. Frövi är en ort som domineras av
villabebyggelse, den effektivaste formen av förtätning är byggnation av flerbostadshus. En
förtätning i det aktuella planområdet förbättrar chanserna att skapa en, för bostadsmarkanden,
hälsosam flyttkedja. Nya tillskott av lägenheter skulle lindra det problem som i huvudsak
består av att det finns fler villaägare som vill flytta till lägenhet, än det finns tillgängliga
lägenheter. En väl fungerande flyttkedja skapar goda förutsättningar att få en demografisk
spridning bland invånarna och en positiv inflyttning till tätorten, vilket långsiktigt skulle ge
fördelar för samhället.
Kommunen anser av ovanstående anledningar att Sjövallen som planområde är unikt för orten
och att utvecklingsmöjligheterna är av mycket stor vikt för Frövi, för kommunen, för
regionen, samt bidrar till långsiktiga fördelar för samhället i stort. I och med detta anser
kommunen att en annan lokalisering är omöjlig för att tillgodose det angelägna allmänna
intresset.
Enligt Miljöbalken 7 kapitlet 18 c § pkt 1 § är ett annat särskilt skäl om ett strandskyddat
område redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Och enligt Miljöbalken 7 kap 18c § pkt 3 utgör ytterligare ett särskilt
skäl ett område som behöver tas i anspråk med anledning av att en anläggning för sin funktion
måste ligga vid vattnet och som inte kan tillgodoses utanför området.
Verksamhetsområdet för småbåtshamnen (Z) och vattenområdet för småbåtshamn (W2)
bedöms uppfylla båda nämnda särskilda skäl. Småbåtshamnen är redan belägen i området och
brukas av båtklubbens medlemmar. En småbåtshamn behöver dessutom ligga i anslutning till
vattnet med anledning av den verksamhet som bedrivs kopplat till båtarna och bryggorna.
Brygganordningar kan enbart uppföras inom strandskyddet och behövs i det här fallet då det
tillkommande bostadsbeståndet kommer att öka antalet personer som vill röra sig vid vattnet
och komma i direkt kontakt med vattnet. Dessutom bedömer Lindesbergs kommun att
efterfrågan kring bad- och båtplatser ytterligare kommer att öka framöver. Att kunna erbjuda
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möjligheten för hyresgäster att ha en bad-/båtplats i närheten till bostaden anses vara en
central del av en attraktiv boendemiljö. Kommunen bedömer det som orimligt att flytta
småbåtshamnen till en annan plats, då den funnits i området en längre tid och nyttjas flitigt.
Fri passage är ett krav i samband med upphävande av strandskydd i detaljplan. Med fri
passage menas att det måste finnas en tillgänglig yta närmast strandlinjen där allmänheten och
djurliv kan vistas fritt. I detaljplanen har en sträcka med parkmark med allmänt
huvudmannaskap lagts ut genom småbåtshamnens område. Sträckan genomlöper hela
området och är ca 10m bred. Allmänheten (och djur) kommer, efter planens genomförande, (i
enlighet med 7 kap 18 f §) fortfarande kunna röra sig fritt utmed vattnet. Planförslaget är med
andra ord inte ett hinder för att bibehålla fri passage för allmänheten.
Påverkan av livsvillkor för växter och djur kommer endast att försämras i liten
utsträckning i planområdet, på grund av byggrätten rakt norr om småbåtshamnen som idag
utgörs av en trädbevuxen grönyta. Skogsdungen kommer att försvinna, men endast hälften av
ytan berörs av strandskyddet då resten ligger bortom 100m-gränsen från strandlinjen. Planen
befäster samtidigt stora områden med kommunal parkmark, som kommer att säkerställa att
området präglas av grönska där växter och djur kan frodas. Det allmänna intresset av fler
bostäder i ett mycket attraktivt läge i Frövi bedöms väga tyngre än den marginella negativa
påverkan som planen har på växt- och djurlivet.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från
Miljökontoret, Mätningskontoret, Stadsarkitekt och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
deltagit.
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Planarkitekt
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