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1. INLEDNING
Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (Etapp 1, norra
verksamhetsområdet) i Frövi, Lindesbergs kommun
1.1 DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning
genom del av planområdet.
1.2 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 och kan komma att medföra miljöpåverkan.
Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet.
1.3 PLANPROCESSEN

Här är vi nu
Planförslaget var ute på samråd under perioden 19 november 2020 – 3 januari 2021.
Detaljplanens namn var under samrådsskedet del av Detaljplan för del av Heden 1:11 m
fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet). Efter en fastighetsreglering, då Heden 1:11
reglerades in i Mariedal 1:1, blev Mariedal den största fastigheten i detaljplanen. Därav
är namnet från och med granskningsskedet Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl
(etapp 1, norra verksamhetsområdet).
1.4 PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna omfattar
-

Planbeskrivning (denna handling)

-

Plankarta

-

Fastighetsförteckning

-

Undersökning – checklista gällande betydande miljöpåverkan

-

Illustration
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-

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

-

Samrådsredogörelse

-

Granskningsutlåtande

Utredningar och underlag är bilagor till planen
-

Naturvärdesinventering, Sweco, 2017-08-08

-

Arkeologisk utredning etapp 1 (2016:01)

-

Arkeologisk utredning etapp 2 (2017:51)

-

Beslut om tillstånd om borttagande av fornlämningar (Dnr: 431-7020-2019)

-

Arkeologi - Slutundersökning (färdig efter detaljplanens antagande)

-

Geotekniks undersökning inför detaljplanarbete, Sweco, 2016-01-08

-

PM Geoteknik, Frövi Industriområde Etapp 3, ÅF, 2018-08-21

-

Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021-03-29

-

Flyghinderanalys gällande Uppförande av byggnad i Lindesbergs kommun - Del
av Heden 1:11, 2021-02-12

2. BAKGRUND
Örebro med omnejd kallas med all rätt logistikregionen. Tanken är att flera orter och aktörer
ska kunna bidra till att alla i regionen utvecklas tack vare tillgång till bl a kompetens och
tillgänglig kapacitet. Frövi har ett fördelaktigt läge avseende spårkopplingar som sträcker sig i
fyra väderstreck. Även det övergripande vägnätet ger goda förutsättningar i och med det
relativt korta avståndet till både riksväg 50 och europaväg E18/E20.
Den 19 juni 2017 beställde Lindesbergs kommun en detaljplan som täckte hela det område
söder om Fröviforsvägen som i fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort pekar ut
verksamhetsmark. Ett detaljplaneförslag för hela området arbetades fram och gick ut på
samråd under 2018. Efter samrådet inkom ny information som kraftigt ändrade
förutsättningarna för kommunen att detaljplanelägga hela området i ett grepp. Den främsta
anledningen till att nu dela upp planen är att Trafikverket vill ta del av den centrala delen av
det ursprungliga området och arbeta fram en järnvägsplan för del av spårområdet.
Möjligheten att gå vidare med del av planområdet, del som inte berörs av järnvägsplanen, har
utretts. Resultatet är att det bedöms som möjligt och lämpligt att gå vidare med den södra och
västra delen av ursprungligt planområde. Denna del skulle fungera tillsammans med
kringliggande områden oavsett om spåranslutning blir aktuell eller ej. Även Fröviforsvägen
inkluderas för att möjliggöra ett kommunalt övertagande.
Detta planförslag, som är etapp 1, täcker del av tidigare planförslag.
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2.1 LÄGE

Planområdet är beläget norr om Frövi tätort mellan BillerudKorsnäs och den norrgående
järnvägsanslutningen mot Lindesberg. Området ligger söder om Fröviforsvägen och ca 500
meter norr om tätorten. Planområdets area är ca 90 hektar.

Planområdets gräns illustreras med streckad linje.
2.2 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Detaljplanens genomförande bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap 11§ miljöbalken. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Se
bilagor: Undersökning – checklista gällande betydande miljöpåverkan på detaljplan för del
av Heden 1:11 m fl, (etapp 1, norra verksamhetsområdet) samt MKB tillhörande Mariedal
1:1 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet)
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Plankartan tillhörande planförslaget. Finns även bifogad i större format.

3. 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.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för kommunikationsanläggningar vara av riksintresse.
Bergslagsbanan som är riksintresse berörs i och med att planförslaget inkluderar en väg som
passerar över järnvägen.
3.1 STRANDSKYDD

Det finns inget vatten inom planområdet som berörs av det generella strandskyddet enligt 7
kap. 13§ MB.
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3.2 ÖVERSIKTSPLAN

Fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort gäller som del i den kommuntäckande
översiktsplanen. Se nedan.
3.3 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKSPLANEN (FÖP)

En FÖP för Frövi antogs den 23 april 2018 av kommunfullmäktige. I planförslaget pekas det
aktuella planområdet i huvudsak ut som verksamhetsmark. De delar som angetts som
NATUR i planområdets södra del ligger huvudsakligen inom markanvändningen grönområde
i FÖP:en.

Mark- och vattenanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018.
3.4 GÄLLANDE DETALJPLANER

I det aktuella planområdet finns en gällande detaljplan Förslag till stadsplan, Frövifors,
Lindesbergs kommun, lagakraft 1985-10-31. (LMV id: 1885-P85/6). Det område som släcks
ut av det nya planförslaget har utöver väg och ledningsrätt användningen Jps – skyddsområde
för industri. Användningen bedöms inte inkludera någon byggrätt.
Till Förslag till stadsplan, Frövifors, Lindesbergs kommun, lagakraft 1985-10-31. (LMV id:
1885-P85/6) finns ett tillägg med namn: Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av
Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län. Det aktuella planområdet berör inte den del av
planen som tillägget täcker.
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Plan 1885-P85/6

Gällande detaljplan inom planområdet illustrerat med lila linje. Aktuellt planområde
redovisas inom streckad linje.

4. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
4.1 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Detaljplanen innefattar ett antal fastigheter. Mariedal 1:1 ägs av Lindesbergs kommun. Frövi
1:46 ägs av BillerudKorsnäs AB, Frövi 10:1 och 3:1 ägs av Sveaskog förvaltnings AB,
Pikaboda 1:3 ägs av en privatperson och Frövi 11:1 ägs av Trafikverket.
4.2 RÄTTIGHETER

Redovisas i separat fastighetsförteckning.
4.3 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

Terrängen är blockig och det finns ett stort antal diken/bäckar, som leder ytvatten söderut.
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4.4 NATURVÄRDEN

I östra delen av utredningsområdet återfinns ett av skogsstyrelsen inventerat område med
naturvärde (N 134-2002 Mariedal). Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna
äldre skogar och utgörs till största del av barrskog med tall och gran. I västra delen av
området är lövinslaget högre. Det mesta är yngre lövskog med ganska högt inslag av sälg och
andra salixarter. Dock finns ett mindre område med asp, med inslag av hålträd. Insprängt i
skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon, tranbär,
skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen).
Under 2017 gjordes en naturinventering av området. Inventeringen av området norr om Frövi,
fastighet Heden 1:11 i Lindesbergs kommun, är gjord enligt svensk standard (SiS 199000:
2014, SiS 199001:2014). Fältbesök genomfördes den 29 juni 2017 på nivå medel med tillägg
för generella biotopskyddet. Området utgår i söder från klubbstugan för Frövi IK där
landskapet är öppet med åkermark norr om stugan. En av åkermarkerna är rik på olika
blommor. Även mellan och i anslutning till åkermarkerna finns områden som är rika på
blommor. I och kring åkermarken finns biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet,
öppna diken, åkerholmar och odlingsröse. Dikeskanterna är artrika med bland annat rödfibbla,
prästkrage och gökblomster. (se bilaga, Naturvärdesinventering Frövi industriområde Heden
1:11)

Områdesavgränsning för naturinventeringen.
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Utifrån klubbstugan löper motionsspår ut i skogen. Utmed motionsspår och stigar finns
ställvis en artrik flora. Speciellt noterades detta i södra delen. Där finns bland annat orkidén
nattviol (fridlyst enligt artskyddsförordningen), prästkrage och ängsvädd.
Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna äldre skogar och utgörs till största del av
barrskog med tall och gran. I västra delen av inventeringsområdet är lövinslaget högre. Det
mesta är yngre lövskog med ganska högt inslag av sälg och andra salixarter. Dock finns ett
mindre område med asp, med inslag av hålträd.
Barrskogarna i norr och öster varierar i ålder, stora delar är olika successioner efter
avverkningar. Mindre områden finns som undantagits från skogsbruk. Där förekommer
stående och liggande död ved. Spår av spillkråka finns i ett mindre område och spillkråka
noterades i området vid inventeringstillfället.
Insprängt i skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon,
tranbär, skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen).
4.5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Översiktliga förhållanden
SGU:s översiktliga jordartskarta visar att området huvudsakligen består av ytnära berg och
morän som i lågpartierna täcks av torv ovanpå lösa jordar, mestadels lera och silt. Mitt i
områdets södra del täcks moränen av postglacial och glacial lera. Moränjordens dominerande
fraktion varierar mellan sand och silt.
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Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se). Planområdet är markerat med streckad linje.

Geoteknisk undersökning av spårområde, 2016 (Sweco)
Under 2016 genomfördes en geoteknisk undersökning i området (Geoteknisk undersökning
inför detaljplanarbete, Sweco 2016) som fokuserade på den sträckning av järnvägsspåret som
inkluderades i 2018 års samrådshandling för området.
Rapporten beskriver att sträckan har en varierande geologi med ytnära berg med små jorddjup
och berg i dagen samt områden med kärrtorv. Området är delvis småkuperat och i områden
med moränjord finns sten och block i markytan.
Jordartskartan, erhållen från SGU, kan anses vara korrekt vad det gäller att skilja på
fastmarks- och kärrtorvsområden med 5-10 m differens i plan. Jorddjupskartan visar på ett
jorddjup på 0-3 m i området. Uppmätt torvmäktighet är 0,3-1 m.
Inga undersökningar av grundvattenförhållandena i området har utförts. Vid tiden för den
okulära besiktningen var det på vissa få ställen fritt vatten i marknivå. Inom hela området så
förekommer det berg i dagen, typiskt är att det visar sig som en liten bergås. Moränen inom
det undersökta området är generellt blockig (inom vissa områden mycket blockig), samt
stenig. Mellan punkterna 10-12 samt 21-25 var det vid tiden för fältbesiktningen kalhyggen,
vilket gav att sikten i sidled var större. Det finns även områden med kärrtorv och uppmätt
djup på torvmaterialet är upp till ca 1 m.
Jordartskartan anger att moränen är av typen sandig morän. Provtagningar utförda på moränen
i Mariedalsområdet visar även på ett visst innehåll av grus och silt. Se vidare aktuell
utredning: Geoteknisk undersökning inför detaljplanearbete, Sweco, 2016-01-08
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Provtagningsplan för genomförd geoteknisk utredning. (Sweco, 2016)

PM Geoteknik, 2018 (ÅF)
2018 genomfördes ytterligare en geoteknisk undersökning av området, denna gång översiktlig
geoteknisk undersökning. Undersökningspunkternas placering har anpassats till dåvarande
förslag över var järnvägsspåren och gatorna planeras. Dessa dragningar har justerats något i
aktuellt planförslag.
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Illustration av området som undersöktes under 2018.
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Utsnitt ur provtagningsritningen. Provpunkter anpassades till skissad placering av
järnvägsspår och vägar.
Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag och behandlar företrädesvis geotekniska
anvisningar och rekommendationer i projekteringsskedet.
Det aktuella området består av en kuperad skogsmark. Delar av området är avverkat. Ett antal
jordprover som klassificerats har okulärt bedömts i ute i fält. Vid markytan är sten- eller
blockhalten delvis mycket hög. Bergöverytan finns nära markytan vid stora områden.
Jordlagerföljden består av ett tunt lager mull närmast markytan, följt av lerjord ovanpå
grovkornig jord ovan bergöverytan. Den grovkorniga jorden består av sandjord och/eller
morän.
Utredningen ger en rad rekommendationer och anvisningar inför kommande projektering av
området. Se vidare aktuell utredning. PM Geoteknik, Frövi Industriområde Etapp 3, ÅF,
2018-08-21
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4.6 RAS- OCH SKREDRISK

Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig de
enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred däremot är en
massa av jord och block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse och som till en
början är sammanhängande.
Det finns flera mindre områden som enligt länsstyrelsens webGIS har förutsättningar för ras
och skred.

Områden där förutsättningar för ras- och skredrisk finns är markerade med röd färg.
(länsstyrelsens webGIS, 2020)
4.7 RADON

Den översiktliga radonkarteringen visar resultat för mindre delar av planområdet. I dessa
områden är bedömningen att radonrisken är ”låg”. I och med att användningen som föreslås i
detaljplanen inte är sk. känslig markanvändning så bedöms radonfrågan inte lika aktuell.
4.8 FÖRORENAD MARK

Det finns inga kända markföroreningar i området.
4.9 LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR

Området har ett stort antal partier med lågpunkter med blöt torvmark. Inom området finns ett
antal diken och bäckar som leder ytvatten söder- och västerut till befintliga ledningssystem.
Vattendragen har varierande bredd och djup och är igenvuxna vilket förorsakar viss dämning.
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I anslutning till befintlig bebyggelse övergår avledningen av vatten från öppna diken till
kulverterade ledningar. Dessa ledningar når sedan recipient vid Väringen. I fortsatt arbete är
det viktigt att hitta avvattningslösningar som inte väsentligen belastar detta system eftersom
det skulle kräva kostsamma förstärkningar av ledningskapaciteten för att inte påverka
samhället negativt vid skyfall och höga flöden. Mer detaljerad beskrivning av nuläget i
förhållande till dagvatten finnes under rubriken ”Teknisk infrastruktur >> Dagvatten”.

Skyfallskartering. Lågpunkter illustrerar delar som riskerar översvämmas vid kraftiga skyfall.
(länsstyrelsen, 2017)

4.10 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

I de beräkningar för översvämningsrisk som arbetats fram av SMHI och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) så är inte det aktuella planområdet utsatt för någon av
de analyserade flödesnivåerna. Därmed bedöms att det inte finns någon översvämningsrisk i
området utifrån perspektivet höga flöden.
4.11 VATTENOMRÅDEN

Inom planområdet finns inget vattenområde i form av sjöar eller större vattendrag.
4.12 BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ

Utredningsområdet ligger i ett skogs- och utmarksområde i anslutning till BillerudKorsnäs,
som tidigare var järnbruk mellan åren 1558–1890. Järnframställning kräver rikligt med kol
och vikten av kolningen avspeglas i ortnamnen Kolmossen och Kolmosskärret inom området.
Det var den närmaste skogen kring bruken som användes till kolning och tillgången på kolved
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blev till sist en begränsande faktor för järnframställningen. I genomförda arkeologiska
utredningar identifierades en rad kolningsanläggningar vilket tyder på att planområdet under
lång tid nyttjats för det syftet.
På senare tid visar flygfoto att området sannolikt inte varit bebyggt eller nyttjats till annat än
skogsbruk. På flygfoto från 1955 syns inga spår av verksamheter inom området.

Utdrag ur generalstabskartan från 1840. (lantmäteriets historiska kartor, 2017)
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Utdrag ur ekonomiska kartan från 1955. (lantmäteriets historiska kartor, 2017)
4.13 TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE

Från planområdets södra del till de delar av Frövi tätort där tyngdpunkten för service finns är
avståndet ca 1,4 km.
4.14 REKREATION

I området finns ett antal stigar som gör delar av området tillgängligt för promenad. I sydvästra
delen av planområdet finns ett elljusspår som utgår ifrån Mariedals idrottsplats. Området är
idag ett tillgängligt rekreationsområde för Fröviborna främst då det inte kräver passage över
större väg eller järnväg för att nå området.
4.15 KULTURMILJÖ

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören
skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen.
Som del av planarbetet har en arkeologisk utredning (etapp 1 och 2) gjorts av planområdet.
Därtill håller en kombinerad för- och slutundersökning på att tas fram. I utredningsskedet
ingick sammanlagt 89 objekt varav sju tillkom vid etapp 2. Dessa är fornlämningar och kräver
tillstånd om de riskerar att påverkas av framtida byggnation. Av de undersökta boplatslägena
visade sig två objekt (objekt 5 och 76) utgöra boplatser från stenåldern. Många av de
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lokaliserade kolmilorna har bedömts som fornlämningar, vilket innebär att även dessa kräver
tillstånd enligt kulturmiljölagen för att få tas bort.

Utdrag ur rapporten Rapport 2017:51 Arkeologisk utredning, etapp 2.
Beställningen av den kombinerade för- och slutundersökningen av området har lett fram till
tillstånd att ta bort fornlämningarna inom det som redovisats som kvartersmark i
planförslaget.
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Se separata utredningar Rapport 2016:1, Arkeologisk utredning, etapp 1 samt Rapport
2017:51 Arkeologisk utredning, etapp 2 samt Beslut om tillstånd till borttagande av
fornlämningar med villkor om arkeologisk undersökning, 2020. För och slutundersökning
kommer färdigställas efter att detaljplanen blivit antagen.

4.16 GATOR OCH TRAFIK
TRAFIKNÄT

Det aktuella planområdet ansluter till Fröviforsvägen i nordväst. En bit ifrån planområdets
östra sida passerar järnvägsspåret (Bergslagsbanan).
GÅNG OCH CYKELNÄT

Området har idag ingen anslutning med gång- och cykelväg. Det finns dock leder i varierande
svårighetsgrad i området som ej är hårdgjorda.
IN-UTFARTER

Området har i skrivande stund inga in- och utfarter. Området nås genom terräng ej anpassad
för vanlig fordonstrafik.
TRAFIKFLÖDEN

Trafikmätning har skett på Fröviforsvägen under 2018.
Nordlig mätpunkt
Ådt: 1499
Tung trafik: 19,6 %
85 percentil: 80 km/h
Sydlig mätpunkt
Ådt: 1080
Tung trafik: 17,5 %
85 percentil: 38 km/h
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Mätpunkter för trafikflöde
4.17 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.
För Lindesbergs kommun: 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 Hällefors på någon av punkterna, och därför finns inga mätningar
på luftkvalitet att tillgå.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) 15 § får;
”Kommuner med färre än 10 000 invånare får tillämpa objektiv skattning istället för mätning
vid halter mellan den nedre utvärderingströskeln och miljökvalitetsnormen.”
Området bedöms inte ha problem med att miljökvalitetsnormer överskrids i och med att
området är oexploaterat.
4.18 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges
vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå
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till en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God
status. Recipient för avrinningsområdet är sjön Väringen som tillhör delavrinningsområdet
Utloppet av Väringen och mätstation SE659014-147521. Sjöns ekologiska status klassas som
Otillfredsställande och den kemiska statusen klassas som Uppnår ej god.
Vattenförekomstens MKN är bestämd till att uppnå kvalitetskrav för God ekologisk status
2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för föroreningshalter av
bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som bedöms överstiga
gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Normen anger en lägstanivå och angiven status i
normen får inte påverkas av en verksamhet så att angiven kvalitet på vattenförekomsten blir
sämre än nuvarande status. Det ekologiska kvalitetskravet motiveras av bristande
konnektivitet som skapar vandringshinder för fiskliv, kraftig flödesreglering till förmån för
vattenkraft, främmande arter som i detta fall är inplanterad sjögull som spritt sig i norra delen
av Väringen.
Sjöns ekologiska status avseende näringsämnen anses god, dock indikerar andra biologiska
kvalitetsfaktorer på näringsämnespåverkan. BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis
kommunala reningsverk är anslutande verksamheter med Väringen som recipient. Dessa
bedöms påverka sjön i form av utsläpp av både syrgastärande ämnen och näringsämnet fosfor,
som indirekt bidrar till sämre syrgasförhållande. C:a 600 enskilda avlopp uppskattas också
bidra till fosforutsläpp till sjön. Kemisk ytvattenstatus bedöms till Uppnår ej god status utifrån
”sämst styr”-principen av samtliga prioriterade ämnen, då med avseende på bromerad
difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Som tidigare nämnt överstigs gränsvärden i
samtliga vattenförekomster, till följd av luftburen spridning av storskalig atmosfärisk
deposition. (Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2020)
4.19 STÖRNINGAR
TRAFIKBULLER

Då området idag inte har några verksamheter så genereras inte något buller inom området.
Vägen som passerar planområdets norra del genererar en viss mängd trafikbuller och
järnvägen som passerar området öster om planområdet genererar en viss mängd buller. Den
verksamhet som genererar buller i närområdet är Billerud Korsnäs.
INDUSTRIBULLER

För vissa verksamheter krävs tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Vilka dessa är står i
miljöprövningsförordningen. Verksamheterna betecknas A, B respektive C där A och B är
tillståndspliktiga verksamheter. A-verksamheter prövas av Mark- och miljödomstolen och Bverksamheter prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. De verksamheter som
har beteckningen C är anmälningspliktiga och anmäls till den kommunala miljönämnden.
Det är viktigt att betona att industribuller inte är ett homogent begrepp. Det består ofta av
buller som störningsmässigt kan jämföras med trafikbuller, som trafik i anslutning till
verksamheten och monotont fläktljud, men det kan också bestå av starka tillfälliga ljud,
dunsar och rena toner, det vill säga buller som är av särskilt störande karaktär.
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BEFINTLIG VERKSAMHET

Det finns inga verksamheter i planområdet idag.
TRANSPORT AV FARLIGT GODS

På Fröviforsvägen och utmed Bergslagsbanan sker transport av farligt gods men bedöms inte
utgöra en risk för aktuellt planområde.

4.20 TEKNISK INFRASTRUKTUR
VÄRME, EL, TELE OCH DATA

Inom området finns ledningar som i sin sträckning följer de rättigheter som finns i området.
LEDNINGSRÄTTER

Aktuella ledningsrätter redovisas i fastighetsförteckningen.
DAGVATTEN

Planområdets befintliga terräng består idag till störst del av obebyggd myr- och skogsmark
med en varierande nivåskillnad från c:a +48 till +56 m.ö.h. (RH2000). Den befintliga
avrinningssituationen presenteras översiktligt i bild nedan med totalt fem avrinningsområden.
En eventuell exploatering skulle främst påverka avrinningsområde 2, 3, 4 och 5.
Vattendrag från avrinningsområde 2 passerar planområdet och avleds sedan i sydvästlig
riktning under Fröviforsvägen via en betongtrumma, med dimension 600 mm, innan
anslutning till BillerudKorsnäs pappersbruks dagvattenledningsnät för vidare utlopp
(dimension 800 mm) i Fröviån.
Vattendrag från avrinningsområde 3 passerar planområdet i södergående riktning. Innan
anslutning till Frövis dagvattenledningsnät finns idag en konstruerad dämningslösning som
bromsar tillkommande flöde vid intensivare flödestoppar. Denna är placerad så att befintlig
låglänt terräng kan användas som eventuell fördröjningsvolym om så skulle behövas.
Anslutning till Frövis dagvattenledningsnät sker via två parallella ledningar, med dimension
600 mm. Utsläppspunkt för Frövis dagvattenledningsnät sker till sjön Väringen söder om
tätorten.
Vattendrag från avrinningsområde 4 passerar också genom planområdet i södergående
riktning innan anslutning till befintligt dagvattenledningsnät i Frövi via dagvattenledning med
dimension 300 mm. Endast en del av avrinningsområde 5 berör planområdets östra del.
Dagvattensystemet från avrinningsområde 5 ansluter även det till befintligt
dagvattenledningsnät i Frövi med utlopp i Väringen. Källa: Dagvattenutredning – Detaljplan
för del av Mariedal 1:1 m. fl. (2021-03-29)

23 (58)

Diarienr: S-2017-384

Karta hämtad från Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl. (2021-0329)
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Planområdet ingår inte i Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. De
närmsta anslutningarna för båda vatten och avlopp finns i Mariedal. Det finns dessutom
ledningar för enbart vatten genom BillerudKorsnäs område, utmed Fröviåns östra sida, samt
utmed järnvägens västra sida vidare under järnvägen till Kolmossen.
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AVFALLSHANTERING

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten. För utformning av avfallsutrymmen,
transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och anvisningar följas enligt Avfallsplan
2016-2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Avfallsplanen innehåller mål
och strategier för avfallshanteringen.
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5. PLANFÖRSLAG
5.1 NATURVÄRDEN

Översikt över inventerade naturvärden. Vitstreckad linje markerar planområdet.
(Naturvärdesinventering Frövi industriområde, Heden 1:11, Lindesberg, 2017-08-08)
I området har 14 naturvärdesobjekt noterats vid inventeringen. Samtliga är klassade som klass
3 objekt. I anslutning till dessa har även områden noterats som skulle kunna klassas som klass
4 objekt. Det är områden som har visst biotopvärde men lågt artvärde. De har enstaka
biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald, men många av de
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biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.
Vissa naturvärden som redovisas i Naturvärdesinventering Frövi industriområde, Heden
1:11, Lindesberg, 2017-08-08, kommer påverkas av den föreslagna byggnationen. Södra
delen av inventeringsområdet berörs inte direkt av plangenomförandet då det ligger utanför
verksamhetsmark. Även de norra delarna berörs inte av detta planförslag då det ligger utanför
planområdet. Av de objekt som berörs av artskydd eller det generella biotopskyddet så ligger
vissa inom, eller precis intill, det som redovisas som kvartersmark vilket gör att det i vissa fall
kan bli aktuellt med en dispens som prövas av länsstyrelsen innan plangenomförande.
ORKIDÉER

Utdrag ur naturvärdesinventeringen (2017-08-08)
Samtliga arter av orkidéer (däribland Fläcknycklar) i Sverige är fridlysta enligt
artskyddsförordningen (2007:845). Det betyder att nattviol och fläcknycklar i området är
fridlysta. Fridlysningen innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta
bort eller skada vilt levande exemplar av arterna. Det är även förbjudet att ta bort eller skada
frön eller andra delar från dessa arter.
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Länsstyrelsen kommenterade i sitt samrådsyttrande att dispens från artskyddet med avseende
på Fläcknycklar inte behövs för ett genomförande av planen.
HUGGORM

Alla ormar i Sverige är fridlysta vilket beror på att de förföljts över stora delar av Europa och
försvunnit från många trakter. Fridlysningen betyder att ormar inte får dödas eller skadas.
Utifrån det aktuella planområdet utsträckning så bedöms inte huggormen påverkas i området.
SPILLKRÅKA OCH GRÖNGÖLING

Gröngöling och spillkråka är båda rödlistade som nära hotade (NT). Spillkråkan är även
upptagen i bilaga 1 av EU:s fågeldirektivet. Direktivet innebär att det inom EU gäller
särskilda regler för skydd av fåglar. Direktivet berör totalt 200 fågelarter som förekommer i
medlemsländerna. Av dessa finns 66 i Sverige. Varje medlemsland ska vidta åtgärder som är
nödvändiga för att bibehålla fågelarter i livskraftiga populationer samt vidta särskilda åtgärder
för vissa fågelarter. Fåglar är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (och jaktlagen).
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte påverkar dessa inventerade arter till
den grad att dispens krävs.
Inventeringen har inte identifierat några åkerholmar, odlingsrösen inom planområdet som
omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. Dock påverkas en mindre del av
de diken som inventerats. Dispensansökan måste prövas och godkännas hos länsstyrelsen
innan genomförande i de aktuella områdena. De biotopskyddade objekt som påverkas av
plangenomförandet är diken. Utredning kring detta kommer redovisas i en rapport som följer
med en ansökan om dispens från biotopskyddet. Den processen löper parallellt med
detaljplanen.

28 (58)

Diarienr: S-2017-384

Del av dike som riskerar påverkas av planens genomförande och som omfattas av det
generella biotopskyddet. (Naturvärdesinventering 2017-08-08)
5.2 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

Området kommer vid ett genomförande att jämnas ut för att bl a kunna hantera dagvatten och
även för att skapa funktionella verksamhetsytor. Hänsyn har tagits till detta i bifogad
dagvattenutredning. Beroende på antal verksamheter som etablerar sig så kommer marken
jämnas till i olika nivåer.
5.3 GRÖNSTRUKTUR

Genom de stråk av vägar och gång- och cykelvägar som genomkorsar området skapas stråk
med gröna inslag. Då planområdet inte sträcker sig ända till järnvägen i öst så skapas en grön
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länk upp mot grönområdet norr om aktuellt planområde. Planområdets västra del, från och
med luftledningen och västerut, är planlagt som naturmark. Dels för att underlätta underhåll
av ledningar samt för att skydda naturvärden och en forntida bosättning.
Ytterligare delar i planområdet är planlagd som natur med syftet att möjliggöra en utveckling
av rekreationsområdet samt möjliggöra en integrerad hantering av höga vattenflöden. Den
stora ytan med NATUR i den södra delen av planområdet är tänk hantera skyfall i tre olika
magasin men 1-, 20- respektive 100-års statistisk återkomsttid. Naturområdet i sin helhet är
tänkt att utformas så att de till största delen naturliga försänkningar som finns i området
integreras och osynliggörs så långt det är möjligt. Vissa naturliga vallar kommer behöva höjas
något för att skapa tillräcklig volym i magasinen men detta ska göras med svag lutning på
slänter för att området ska kunna användas och fortsatt vara tillgängligt. Man ska ha möjlighet
tillskapa tillgängliga gångvägar över och uppepå dessa åsar i området för att ytterligare öppna
upp området för motion och rekreation.
Parallellt med planarbetet så har Lindesbergs kommun startat upp ett projekt som utreder hur
man skulle kunna utveckla grönområdet mellan verksamhetsmarken i norr och tätorten i
söder. Hur man kan lyfta den återstående grönytan som rekreationsområde och idrottsområde.
Grönområdet inkluderas i del som NATUR i aktuellt planförslag men lämnar även grönytor
utanför angiven plangräns. Resultat från den separata processen kommer komplettera
planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen innan antagande om så hunnits med,
annars är målet att ge förslag till utveckling av området efter det att planen vunnit laga kraft.
5.4 RAS- OCH SKREDRISK

De områden som redovisats ha förutsättning för ras- och skred är små i området. Inför
genomförande av planen behöver marknivån ändras för att anpassas till järnväg, vägar och
lämplig nivå på kvartersmark. Då de geotekniska förutsättningarna i huvudsak är sandig
morän och urberg så bedöms eventuella mindre problemområden möjliga att studera i
bygglovskedet.
5.5 RADON

Samtliga anläggningar bör uppfylla de riktvärde som uppges av Strålsäkerhetsmyndigheten.
5.6 VATTEN
DAGVATTENUTREDNING OCH HANTERING AV MKN

En utredning har tagits fram med syftet att översiktligt utreda vilken påverkan en framtida
exploatering skulle medföra gällande dagvattnets förändrade flödes- och
föroreningsbelastning samt ge förslag till vilka flödes-, magasinerings- och reningskrav som
bör ställas.
Utredningen Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021-03-29
redovisas sammanfattad längre fram i dokumentet under rubriken Teknisk infrastruktur >
Dagvatten.
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5.7 ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR

För de objekt som enligt rapporten utgör fornlämningar krävs tillstånd till ingrepp i
fornlämning, om de riskerar att påverkas av ett genomförande av detaljplan för området.
Av de undersökta boplatslägena visade sig två objekt (objekt 5 och 76) utgöra verkliga
boplatser från stenåldern. Av dessa två ligger objekt 76 inom planområdet. Objekt 76 är
fornlämning och kräver tillstånd om de riskerar att påverkas av framtida byggnation. Objekt
76 ligger i planförslaget inom naturmark (NATUR). I samrådshandlingen skyddades objektet
med en cirkel med bestämmerslen ”forn”. Efter samrådsskedet uppstod behov av att förlägga
ledningar i närheten av fornminnet, i nordvästra delen av objektets skyddszon. Efter
avstämnings med länsstyrelsen fick Lindesbergs kommun beskedet 2021-03-25 att den
föreslagna dragningen inte bedömdes påverka fornminnet. Därför exkluderades en del av den
cirkel som ursprungligen skyddat objektet. Den del som exkluderats redovisas i bilden nedan:

Utsnitt ut plankartan. Sättet att skydda fornminnet i plankartan har förändrats jämfört med
samrådshandlingen. Det nuvarande upplägget är baserat på en mer aktuell version av
Boverkets bestämmelsekatalog. Objektet har skyddats genom att all NATUR-mark utom
området runt fornminnet ges bestämmelsen u – markreservat för underjordiska ledningar.
(Fornminnet, som är grovt inventerat, syns markerat med orange linje strax till vänster om
bildens mitt.)
Den del av fornminnets skyddsområde som låg inom Vattenfalls ledningsrätt i
samrådshandlingen har exkluderats. Detta med motiveringen att den ligger inom en
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anläggning som vid den arkeologiska utredningen redan fanns på platsen.
Länsstyrelsen har i tidigare samråd meddelat Lindesbergs kommun att ett genomförande av
detaljplan i området riskerar att beröra fornlämningar. Av denna anledning har arkeologiska
utredningar (dnr 431-3895-2015, 431-643-2016) utförts, som visade på att ett stort antal
fornlämningar förekommer inom det område som omfattas av ny detaljplan.
Lindesbergs kommun har därefter ansökt om tillstånd till borttagande av tjugo fornlämningar
inom det tänkta detaljplanområdet. Dessa tjugo fornlämningar utgörs av
skogsbrukslämningar, och har under 2019 omfattats av en arkeologisk förundersökning (dnr
431-249-2019).
Resultaten från den arkeologiska förundersökningen finns ännu inte avrapporterade i skriftlig
form, men de huvudsakliga resultaten har meddelats Länsstyrelsen av undersökaren SHM
Arkeologerna. Resultaten visar på att fornlämningarna har en hög vetenskaplig potential.
De berörda fornlämningarna utgörs samtliga av olika typer av skogsbrukslämningar som hör
samman med äldre kolningsverksamhet. Vid fornlämningarna förekommer kolbottnar,
kolarkojor och andra typer av aktivitetsytor som har ett samband med kolning.
Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap. 1 och 1a §§
kulturmiljölagen (1988:950, KML) för att vara fornlämningar. De är lämningar efter
människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna. De kan även antas vara äldre än 1850.
De är därmed skyddade enligt 2 kap. KML. Det planerade genomförandet av ny detaljplan
kommer att beröra del av dessa tjugo fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att de aktuella
fornlämningarna inte är av sådan betydelse att de utgör hinder för arbetsföretaget, under
förutsättning att berörda delar av fornlämningarna undersöks och dokumenteras.
De berörda lämningarna har tidigare omfattats av både arkeologisk utredning och
arkeologisk förundersökning. De utförda åtgärderna har visat på att de berörda
lämningarna har en stor vetenskaplig potential – ett tillstånd till borttagande av
fornlämningarna behöver därför villkoras med krav på arkeologisk undersökning.
I de tidigare arkeologiska åtgärderna har de berörda lämningarna dock i relativt
stor utsträckning kunnat omfattas av arkeologiskt fältarbete. Av denna anledning
är det rimligt att den arkeologiska undersökningen huvudsakligen utförs i form av
fördjupande naturvetenskapliga analyser med mera.
Länsstyrelsen beslutade 2020-05-20 (Dnr 431-7020-2019) att ge Lindesbergs kommun
tillstånd att ta bort det aktuella fornlämningarna med villkoret att aktuella fornlämningar
undersöks och dokumenteras.
Lindesbergs kommun tecknade i maj 2020 avtal med SHM Arkeologerna om
slutundersökning vilket göra att det är fritt fram att göra markarbeten i området.
Skulle objekt påträffas som inte innefattas av hittills gjorda utredningar måste arbetet
avstanna och länsstyrelsen kontaktas.
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Undersökningsområdet för den arkeologiska utredningen redovisas med
heldragen svart linje. Det aktuella planområdet redovisas med rödstreckad linje.
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Plan över objekt 76 med objekt 74 och 75 samt schakt.
Läs mer i rapporterna Rapport 2016:1 Arkeologisk utredning, etapp 1 samt Rapport 2017:51
Arkeologisk utredning, etapp 2.
5.8 BEBYGGELSE
BEBYGGELSESTRUKTURER

Verksamhetsområdet utformas för att utifrån en grundstruktur med en kommunal huvudgata
ge flexibilitet inför kommande markförsäljning och därmed kunna tillmötesgå efterfrågan på
olika fastighetsstorlek. Samtidigt har strukturen balanserats mot att skapa väl fungerande
allmänna vägar och gång- och cykelvägar i området, bl a för arbetspendling och för att kunna
färdas genom området trafiksäkert. Den nord-sydliga gång- och cykellänken genom området
är också en viktig länk som knyter samman två stora grönområden. De öppnar upp
möjligheten att i framtida etapper ansluta för att skapa en längre nord-sydlig länk genom
området.
Området utformas med en huvudgata där verksamhetsmark skapas på dess södra sida.
Plangränsen placeras utmed gatans norra sida för att ge utrymme för en kommande
järnvägsplan som ska inkludera ett järnvägsspår genom hela området. (illustrerat i bilden
nedan.)
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Järnväg

Bild som illustrerar trolig järnvägsdragning i området. Järnvägen inkluderas bara i mindre
grad i aktuellt planområdet (i planens västra delen) men beräknas inkluderas i kommande
detaljplan som etapp 2. Grov illustration av gräns för kommande järnvägsplan, dvs
kommmande ansvar för Trafikverket, illustreras med rödstreckad linje.
I planförslaget finns ett antal u-områden och l-områden (område avsett för ledningar under
mark samt luftledningar) som placerats baserat på bifogad dagvattenutredning samt efter
befintliga ledningsrätter och kommande behov av ledningar.
BYGGNADER

Området har möjlighet till en rad olika typer av byggnader anpassade till de olika typer av
användning som planen möjliggör, dvs Växthus och fiskodling (L1), lager (J2), logistik (J3)
och verksamheter (Z). Användningen Teknisk anläggning (E) är inkluderad i hela området för
att möjliggöra byggnation av funktioner där det är nödvändigt i förhållande till utbyggnad av
elförsörjning, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp. I planområdets östra del
finns en byggrätt enbart dedikerad till Fördelningsstation (E1), syftet med den är att
möjliggöra en fördelningsstation för elförsörjningen.
I huvuddelen av området inkluderas ingen exploateringsgrad, detta för att möjliggöra
byggnation av en stor sammanhängande byggnad. En bestämmelse om högsta utnyttjandegrad
i byggnad per fastighetsarea på 50 % är inkluderad i planområdets östra del som e1.
Nockhöjden i östra byggrätten är satt till 20 meter, h1. På den stora byggrätten är högsta
tillåtna nockhöjd 30 meter på 20 % av fastighetsarean och 20 meters nockhöjd på kvarvarande
fastighetsarea. Detta regleras genom bestämmelsen h2. Denna sistnämnda bestämmelsen är till
för att möjliggöra för en begränsad byggnadsdel som är något högre men som i skrivande
stund inte kan preciseras. På användningen E1 fördelningsstation, är högsta nockhöjd satt till
12 meter, h3.
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Utbyggnaden av området kan enligt detaljplanen ske utifrån olika grader av exploatering och
med olika typer av verksamheter som inte har en betydande omgivningspåverkan. I bifogad
illustration under ”exempel 3” redovisas ett förslag på verksamhet och dess placering, i detta
fall växthus. Detta redovisas i och med att Lindesbergs kommun för dialog med en intressent
som är intresserad av att etablera sin verksamhet i Frövi.
Verksamheten illustrerad i exempel 3 tar vara på spillvärme från BillerudKorsnäs och är tänkt
att använda sig av regnvatten till produktionen.
Den ovan nämnda intressenter är en möjlig användning av området. Detaljplanen möjliggör
dock andra användningar inom de ramar som nämns under rubriken Byggnader. Olika grader
av exploatering finns illustrerade i bilagd illustration exempel 1,2 och 3. Illustrationerna är
volymstudier utifrån föreslagna byggrätter i detaljplanen. (Se separat bilaga ”Illustration”)
KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE

I området finns begränsade möjligheter att etablera kommunal service. Kommersiell service
ges dock möjlighet i planen framförallt genom bestämmelsen Z (Verksamheter).

5.9 GATOR OCH TRAFIK
TRAFIKNÄT

Området har en grundläggande struktur med en huvudgata vilket skapar ramarna för
verksamheterna och är angiven som allmänplatsmark. Huvudgatan ansluter till
Fröviforsvägen i nordväst och slutar i en vändplan i dess östra ände. Huvudgatan är tänkt
följas åt av en parallell gång- och cykelväg inom gatumarken som är utmärkt i detaljplanen.
På gatumarken i detaljplanen är även tänkt att dagvattenhantering i form av diken ska kunna
rymmas.
Järnvägsspår ligger inom enbart kvartersmark järnvägsområde (T1) och syftar till att
möjliggöra en anslutning till kommande detaljplan, etapp 2, för området norr om aktuellt
planområde.
Planområdet inkluderar stor del av Fröviforsvägen ända ut till Lv 249. Syftet med att
inkludera detta vägområde är att möjliggöra att Lindesbergs kommun tar över drift och
ägande av vägområdet (vägbana + slänter/diken). Sträckan ingår i skrivande stund i
gemensamhetsanläggningen Strömtorp GA:4.
Trafiken till och från området ska i huvudsak sked via Fröviforsvägen ut till väg 249. Dialog
med Trafikverket behöver ske kring frågan om eventuellt behov av att bygga om korsningen
Centralvägen/Fröviforsvägen i framtiden. Trafikflödet till området är väldigt beroende på
vilka aktörer som önskar etablerar sig i området och frågan behöver övervakas i takt med att
kommunen överväger att sälja mark. Det innebär då också att övervaka effekterna på
befintliga bostäder utmed tillfartsvägarna.
Lindesbergs kommun har tagit ställning i frågan om att skapa en ny anslutning över järnvägen
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i Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018 (FÖP). FÖP:en illustrerar en ny länk
över järnvägen (markerad med A i kartbilden nedan) med längre avstånd till bostäder jämfört
med hur det är i dagsläget. Något som skulle förbättra trafiksituationen från sydväst. Dialogen
kring denna framtida länk behöver föras parallellt med utvecklingen av områden norr om
Frövi tätort.

Bild tagen från Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018 (FÖP).
UTRYCKNINGSTRAFIKENS FRAMKOMLIGHET

Det aktuella planområdet är till ytan stort och kan komma att inrymma både transport av
farligt gods samt verksamheter som potentiellt sett kommer hantera brandfarliga varor. Det är
av stor vikt att räddningstjänst, ambulans och polis kan nå området från flera olika håll då t ex
rökutveckling och vind kan försvåra möjligheten att nå området från en eller flera infarter. Då
den östra sidan av planområdet består av järnvägen så återstår tre vädersträck att skapa
anslutningar från.
Den gång- och cykelväg som når planområdet söderifrån, från Mariedal, behöver anpassas för
att möjliggöra att utryckningsfordon kan nå området söderifrån. Det behövs då en bredd på
gång- och cykelbana som kan hantera tunga fordon. Många av fordonen framförs alltid
fullastade. De har därför behov av gator, broar, konstruktioner med full bärighet. Vägen ska i
övrigt förses med spärrar så att övrig biltrafik inte kan nyttja länken. Definition av
räddningsväg finns i Boverkets byggregler.
Typfordon Lu (Se rapport Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort, 2011:044,
Trafikverket) är det utryckningsfordon som har störst utrymmesbehov. Fordonet som beskrivs
är en stegbil. Typfordon Lu:s mått och prestanda kan användas vid dimensionering av t ex en
gång- och cykelväg som ansluter området söderifrån. Gatustrukturen i området är
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dimensionerad på ett sådant sätt att utryckande fordon får god framkomlighet.
Gång- och cykelvägen in i området inkluderar delvis de administrativa bestämmelserna u och
l. Detta är för att möjliggöra att ledningar av olika slag kan passera tvärs cykelvägen, både
under mark och i luften.

Mått för typfordon Lu (Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort, 2011:044, Trafikverket)
KOLLEKTIVTRAFIK

Möjligheten att på sikt, när området blir utbyggt i större skala skapa en linje av
kollektivtrafiken som når områdets ytterkant i norr, bör utredas. Dock bedöms
tillgängligheten till både tåg och buss vara god då det avses att skapas en gång- och cykelväg
från Mariedal upp till området. Det skulle skapa en länk med ett avstånd på strax över
kilometern till det aktuella planområdet.
GÅNG OCH CYKELNÄT

Området nås söderifrån av en gång- och cykelväg som ansluter till området Mariedal. I
planområdet finns utrymme på allmänplatsmark för att skapa en anslutning i nord-sydlig
riktning genom området. I öst-västlig riktning finns utrymme inom gatumarken för att
inkludera en gång- och cykelväg som kan ansluta mot BillerudKorsnäs.
PARKERING, ANGÖRING

Parkering i området är inte avsett att ske på gatumark utan ska lösas på kvartersmark.
Angöring till verksamheterna, och fordonsrörelser kopplade till angöringen, ska även den ske
på kvartersmark.
5.10 STÖRNINGAR
TRAFIKBULLER

Den ökade trafikmängden till området bedöms ske via anslutningen till väg 249 vilket gör att
transporter inte passerar tätbebyggelse eller övrig bebyggelse som är känslig för trafikbuller.
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INDUSTRIBULLER

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på
verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga
verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Av miljöprövningsförordningen framgår vilka
verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.
1, A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser,
avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
2, B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen.
Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.
3, C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Exempel är
bensinstationer och sjukhus.
Om en verksamhet ligger under anmälningsnivån i miljöprövningsförordningen (Uanläggning) krävs varken tillstånd eller anmälan för denna. Dessa verksamheter omfattas även
dem av miljöbalkens bestämmelser och Samhällsbyggnadsnämnden bedriver även tillsyn på
dessa.
Med miljöfarlig verksamhet menas användning av fast egendom eller fasta anläggningar som
kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
9 kap. 1 § MB lyder: Med miljöfarlig verksamhet avses:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i
mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet
för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom
förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet
för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning
eller annat liknande.
Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör räknas in i
ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller. Buller från ofta förekommande
rangering av spårfordon på bangårdar bör också klassas som industribuller. Den
förbipasserande trafiken genom bangården bör dock räknas som trafikbuller.
Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som
verksamhetsbuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda
bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan till exempel gälla om verksamhetens område
är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området.
För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör
som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av
bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras.
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Avståndet mellan planområdets södra del och närmsta bebyggelse söderut är 500
meter. Enstaka bostadshus finns sydost om planområdet, avskilt från området genom
befintlig järnväg. Avståndet bedöms vara ca 500 meter.
Bullerberäkning är svår att göra då man inte vet vilka typer av verksamheter som visar
intresse för att etableras sig i området. Det har lett till att man i planprocessen gjort en
uppskattning av bullersituationen för att sedan i samband med en konkret förfrågan
kunna studera frågan närmare. Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms tillräckligt
som buffertzon för att inte i betydande grad påverka bostäder i området kring det
aktuella planområdet. Att tillkommande verksamheter ändå håller sig inom de enligt
miljöbalken uppsatta gränserna för vad som är acceptabla störningar och risker
övervakas i tillståndsprövningen för de verksamheter som riskerar vara störande.
(Källa: Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder – en vägledning, rapport 201:21)
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.

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.
Ett genomförande av planen bedöms inte skapa trafikflöden som ger nivåer över ovan angivna
riktvärden i förhållande till bostäder utanför detaljplanens område.
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LJUDNIVÅER I REKREATIONSOMRÅDEN

Enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller,
bör ljudnivåer inom friluftsområden och andra rekreationsområden vara låga för att ge den
kvalitet som eftersöks.
Enligt vägledningen bör nivåerna på vardagar dagtid kl. 06-18 inte överskrida 40 dBA
ekvivalent ljudnivå. Under kväll och natt kl. 18-06 samt dagtid lör-, sön- och helgdagar bör
bullret inte överskrida 35 dBA ekvivalent ljudnivå. Maximala ljudnivåer över 50 dBA bör inte
förekomma nattetid kl. 22-06. Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och
järnvägar vid nybyggnationer bör 55 dBA för vardagsmedeldygn eftersträvas för
rekreationsområden i tätort samt 40 dBA för vardagsmedeldygn för friluftsområden där låg
ljudnivå utgör en särskild kvalitet.
Dessa riktlinjer behöver vid ett genomförande tas hänsyn till så att nivåer i områden som
bedöms som extra prioriterade i rekreationsområdet inte överskrids. Det pågår under 2021 en
parallell process att se över möjligheten att utveckla rekreationsområdet mellan den
tillkommande byggrätten och Frövi tätort. Denna process kommer identifiera områden som i
nuläget har extra rekreationsvärde och som framöver skulle kunna vidareutvecklas. Därefter
kan det bli aktuellt med bullerskärmar eller bullervallar om verksamheter som riskerar
överskriva nivåerna får tillstånd och etablerar sig. I dagsläget är det svårt att identifiera exakta
platser för störningsskydd i plankartan då det är väldigt beroende på typ av verksamhet.
TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Avståndet till bebyggelse från Fröviforsvägen som används som transportväg för farligt gods,
är så stor i denna plan att det inte är ett problem. Tillkommande gata i aktuellt planförslag är
av karaktären en interngata vilket gör att ett avstånd från gatumarken till byggrätten på 10
meter bedömts som tillräckligt. Det faktiska avståndet kommer bli större då diken och gångoch cykelbana kommer göra att avståndet till vägbanan blir betydligt större. I tidiga studier
som legat till grund för storleken på området för gata i detaljplanen så är avståndet från
körbana för motortrafik till byggrätten 24 meter.
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Figur hämtad från Farligt gods - riskhantering i fysisk planering, 2012 framtagen av
Länsstyrelsen i Dalarnas län.
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5.11 TEKNISK INFRASTRUKTUR
DAGVATTEN

Vid ett skyfall konstateras att kapacitet i befintligt dagvattenledningsnät i Frövi är otillräcklig
och lågpunkter nedströms exploateringsområdet drabbas, i detta fall kommunal naturmark och
Frövi tätort. Befintlig dämningsprincip på planområdets södra yta kan med fördel utnyttjas
vid extremare regn. Detta för att förhindra att områden nedströms inte drabbas av den
forcerade avrinningen som sker till följd av framtida hårdgörning. För att inte belasta de
befintliga avrinningssystemen och efterkommande dagvattenledningsnät i Frövi ytterligare,
nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten avtappning från exploateringsområdet
inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen till respektive vattendrag.
Dagvattenutredningen har utgått från ett scenario där de två delområdena bebyggs med 59%
respektive 44 %. Hela ytorna förväntas hårdgöras, Även den centrala gatan, och hela dess
vägområde, i planområdets norra del inkluderas. Som principiell dagvattenhantering utifrån
framtida exploatering föreslås fördröjning av tillkommande dagvatten till följd av forcerad
avrinning ske inom respektive delområde, det vill säga inom kvartersmark respektive
gatområde.
För att inte belasta de befintliga avrinningssystemen och efterkommande
dagvattenledningsnät i Frövi ytterligare, nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten
avtappning från exploateringsområdet inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen
till respektive vattendrag. Dimensionerande regn har satts till 20 år med klimatfaktor 1,25 och
varaktighet 10 minuter. Magasinering ska ske fördelat på flera mindre magasin inom
respektive delområde alternativt i ett magasin. Beräknat magasineringsbehov utgår från
föreslagen planutformning. (Se vidare Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal
1:1 m. fl., 2020)
Dagvattenmagasinen är dimensionerade efter 1-årsregn, 20-årsregn samt 100-årsregn. Ett 1årsregn är den största regnintensiteten som statistiskt har en återkomsttid på en gång per år.
20-årsregn är den största regnintensitet som statistiskt har en återkomsttid på en gång på 20 år.
100-årsregn är den största regnintensitet som statistiskt har en återkomsttid på en gång på 100
år. Med andra ord kommer hela NATUR-ytan i detaljplanen under väldigt stor del av tiden
vara fri från större vattenansamlingar, förutom då de sällsynta större regnen uppstår. Mellan
de sällsynta regnen kommer dagvatten liksom idag rinna i de diken som finns i området.
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Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
under den allra största delen av tiden.

Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
precis efter ett 1-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 1 år). Vattnet som
fylls upp rinner undan på 1-2 dygn.
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Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
precis efter ett 20-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 20 år). Vattnet som
fylls upp rinner undan på 1-2 veckor.

Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
precis efter ett 100-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 100 år). Vattnet
som fylls upp rinner undan på 2-4 veckor.
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MKN

För uppskattning av förändrad föroreningsbelastning till Väringen till följd av förändrad
markanvändning har schablonvärden från StormTacs webbapplikation använts, där förväntade
föroreningar från området är näringsämnen, metaller, olja och suspenderade ämnen. För
beräkning av utgående mängder och föroreningshalter användes medelvärde för årsnederbörd
på c:a 750 mm från SMHI. Antagna avrinningskoefficienter är satta till 0,9 för byggnadsytor
och 0,8 för asfaltsytor. Befintlig marksituation har antagits belasta Väringen utifrån
schablonvärden motsvarande skogsmark. Exploaterad situation delades in i takyta (utan
specifik materialbestämmelse) och resterande mark definierades som asfalt för parkeringsytor
och anslutande gatområde till tomtmarken. De värden som redovisas i utredningen ger endast
en översiktlig bild av föroreningsförändringen till följd av exploatering i förhållande till
befintlighet.
Med målet att uppnå uppsatt MKN för recipienten Väringen har behov av åtgärder främst
påvisats vad gäller bristande konnektivitet och kraftig flödesreglering. Med avseende på detta
bör krav ställas på att framtida flöden från exploateringen inte får överstiga nuvarande
avrinning från planområdet. Fördröjningsmagasin bör utformas med möjlighet till
avstängning vid eventuella behov av förhindring av punktutsläpp.
Recipienten konstateras ha problem med biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar till
näringsämnespåverkan i sjön. Exploaterat planområde bedöms inte utgöra en betydande
påverkanskälla med avseende på näringsämnen utifrån att andra verksamheter, med Väringen
som recipient, utgör en avsevärt högre belastning. Vid exploatering bör krav ställas så att
verksamhetsutövarens föroreningsutsläpp av näringsämnen inte bör överstiga befintlig
avrinnings nivåer med hänsyn till uppsatta mål för MKN. Avrinning från trafikerade ytor
inom kvartersmark föreslås ledas via oljeavskiljande brunn innan vidare avledning från
området. Föreslagna reningsmetoder baseras på områdets förutsättningar. (Se vidare
Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021)
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Beslut om utökat verksamhetsområdet för att inkludera det aktuella planområdet kommer
fattas i samband med att detaljplanen antas. Det innebär att verksamheter i området kommer
anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
AVFALLSHANTERING

Avfallshantering ska ske inom den egna fastigheten och följa de riktlinjer som ges av
Samhällsbyggnadsförbundet.
VÄRME, EL, TELE OCH DATA

Befintliga elledningar i området beräknas kunna förbli i den position som dom har idag. Val
av spårplacering har gjorts utefter var ledningsstolparna finns idag för att undvika behov av
ingrepp i befintlig anläggning. 130 kV-ledningar har i plankartan getts ett byggnadsfritt
avstånd på 40 meter och 40 kV-ledningar har ett byggnadsfritt avstånd på 25 meter. Linde
energi kommer bygga en ny fördelningsstation under sin befintliga ledning i planområdets
östra del.
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FLYGHINDERSPRÖVNING

Till luftfartsverket (LFV) ska alla objekt, oavsett om det gäller byggnader, vindkraftverk,
master, torn, reklamskyltar, konstverk osv, som är högre än 20 meter över mark remitteras.
Planområdet ligger inom Örebro flygplats MSA-yta (Minimum Sector Altitude) vilket gör att
dessa ska tillfrågas som sakägare i ett samrådsskede. Under planprocessen har en
flyghindersanalys arbetats fram som pekar på att byggrätten inte påverkar intilliggande
flygplatsers verksamhet.

VATTEN FÖR BRANDSLÄCKNING

Tillgången på släckvatten är avhängig på vilka ledningsdimensioner som anläggs. Med
anledning av områdets karaktär bedöms behov av släckvatten variera från 1 200 liter/minut
och upp till 2 400 liter/minut. Speciella objekt kan kräva ännu större vattentillgång.
Placeringen av brandposter och avstånd mellan dessa är en viktig fråga, men emellertid inte
lika känslig eftersom det kan justeras i ett senare läge.
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6. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA FRÅGOR
ORGANISATION

Planen upprättas av kommunen genom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som
också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av
allmänna platser och anläggningar ombesörjes av kommunen genom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Exploatören/fastighetsägaren/byggherren svarar för och bekostar iordningställande av
kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella
åtgärder och tillstånd m m.
TIDPLAN

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under andra halvåret av 2021.
Projektering av kommunaltekniska anläggningar väntas ske under första halvåret 2022 med
beräknad byggstart under andra halvåret 2022.

GENOMFÖRANDETID

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

HUVUDMANNASKAP

Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudman för den allmänna VA (vatten och
avlopp) -anläggningen är Lindesbergs kommun och driftas av Samhällsbyggnads-förbundet
Bergslagen.
MARKANVISNINGSAVTAL

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Lindesbergs kommun och Regenergy Frövi AB.
Markanvisningen innebär att Bolaget, till och med 2022-06-31, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Bolaget
avser att etablera växthus och fiskodling i symbios med basindustri. Försäljning sker först när
detaljplanen vunnit laga kraft och godkänt bygglov erhållits.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Planområdet omfattas till den största delen av fastigheten Mariedal 1:1 som ägs av det
Lindesbergs kommun. I planområdet, där utöver ingår hela eller delar av fastigheterna Frövi
1:46. Frövi 10:1, Frövi 3:1 och Pikaboda 1:3.
De fastigheter som ingår i Strömstorp ga:4 påverkas också av detaljplanen.
Inom planområdet återfinns även marksamfälligheten Pikaboda S:1.
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För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och
ledningsrätter inom planområdet, finns tillhörande fastighetsförteckning.
Konsekvenser av planförslaget för befintliga fastigheter redovisas under avsnittet
fastighetsrättsliga åtgärder.
Planförslaget innehåller ett industrijärnvägsområde med tänkt anslutning i norr mot
Trafikverkets framtida järnvägsplan som kommer i en senare detaljplan, etapp 2.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Avstyckning och fastighetsreglering
För att detaljplanen ska genomföras krävs att flera fastighetsregleringar görs. Dessa beskrivs
nedan. Sedan samrådshandlingen har fastighetsreglering skett så att Heden 1:11 numera ingår
i den kommunägda fastigheten Mariedal 1:1.
Planförslaget möjliggör för bildande av nya fastigheter och överlåtelse av verksamhetsmark
(på plankartan markerat med Z, L1, J2, J1, E). Fastigheter bildas i takt med att mark går till
försäljning i området. Storlek och placering på dessa fastigheter bestäms bl.a. baserat på
efterfrågan i takt med att mark säljs. All fastighetsbildning på kvartersmark bekostats av
köparen. Kommunen bevakar trafikfrågan vid markförsäljning och avsätter, vid behov, mark
för att möjliggöra enskilda vägar inom kvartersmarken.
Den mark som ingår i allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till Mariedal 1:1,
eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen. Enligt planförslaget redovisas allmän plats
inom följande fastigheter som är i privat ägo:

Fastighet

Ägare

Avstår
mark

Markanvändning

Frövi 1:46

Billerudkorsnäs Skog &
Industri
Billerudkorsnäs Skog och
Industri
Sveaskog Förvaltnings
Aktiebolag
Sveaskog Förvaltnings
Aktiebolag
Andersson, Bengt Åke

Ca 27000
kvm
Ca 64000
kvm
Ca 19000
kvm
Ca 3500 kvm

Allmän plats GATA

Ca 7500 kvm
Ca 170 kvm

Allmän plats GATA
Allmän plats GATA

Frövi 1:46
Frövi 10:1
Frövi 3:1
Pikaboda 1:3
Pikaboda S:1
Näsbybacka 9:1
Pikaboda 1:3
Pikaboda 1:4

Allmän plats NATUR
Allmän plats GATA
Allmän plats GATA

Andersson, Hans Olov och
Andersson, Mats Karl Torsten
Andersson, Bengt Åke
Norén, Rolf Lennart

Gemensamhetsanläggningar
Vägen i norra delen av planområdet är idag en enskild väg för vilken en
gemensamhetsanläggning Strömtorp ga:4 finns bildad. Del av Strömtorp ga:4 kommer att
övergå till att bli en kommunal gata. Omprövning av gemensamhetsanläggningen kommer
därför att krävas, initieras av kommunen.
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Samfälligheter
Även delar av vägområdet kopplat till Pikaboda samfällighet (S:1) som passerar
Fröviforsvägen kommer att överföras till kommunen enligt ovan för att möjliggöra kommunal
ägo och skötsel. Detta kommer genomföras med överenskommelse om fastighetsreglering.

Del av fastigheten Frövi 1:46 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.
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Del av fastigheten Frövi 1:46 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark NATUR). Kartan är en grov illustration.
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Del av Frövi 10:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen.
(Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.

Del av Frövi 3:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen.
(Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.

52 (58)

Diarienr: S-2017-384

Del av Pikaboda 1:3 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.

Del av Pikaboda S:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.
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Servitut och ledningsrätt
Inom u- och l-området i planen skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar med tillbehör. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter
samt upplysa kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Respektive ledningsägare ska själv ansöka, bekosta och säkerställa nya och befintliga
ledningar för el och tele genom bildandet av ledningsrätt för allmänna ledningar belägna inom
u-området.
Nya och befintliga ledningar för vatten - och avlopp kan säkerställas med ledningsrätt. (ägs av
kommunen)
Inom områden som på plankartan markerats med E och E1 kan tekniska anläggningar
placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter.
Uppdragsbeskrivning har tecknats med Lindesbergs kommun angående upprättande av
detaljplanen.
TEKNISKA FRÅGOR
TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK

Nödvändiga geotekniska undersökningar samt övriga tekniska undersökningar tas fram av
byggherre i samband med exploatering av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
kan vara vägledande vid projektering och dagvattenfrågor. Geotekniska undersökningar görs
efter behov för VA-och gatuutbyggnad.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att
säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.
ARKEOLOGI

Arkeologisk utredning har genomförts och bekostats av Lindesbergs kommun.
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.
FÖRORENAD MARK

Inga kända markföroreningar finns i området.

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

VA
Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala
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verksamhetsområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av den allmänna Vaanläggningen i planområdet och avsättningar för VA finns i tomtgräns.
Park, GATA, natur
Kommunen ansvarar för utbyggnad och underhåll av gator, samt att återskapa delar av
elljusspår som direkt kan komma att utgå med anledning av detaljplanens genomförande.
Separat utredning pågår i vilken omfattning det kan komma att bli aktuellt med eventuella
kompensationsåtgärder inom grönområdet mellan byggrätten och tätorten.
Dagvattenhantering
Fördröjningsmagasin för dagvatten, primärt för översvämningsrisk. Funktionen behöver vara
utbyggd innan man etablerar verksamheter och följa de åtgärder som redovisas i
dagvattenutredningen.

Bredband, EL, tele
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas och
möjlighet till eventuella samförläggningar. Ett separat E-område har kompletterat
planhandlingen i områdets östra del. Byggrätten är tänkt inrymma en fördelningsstation
kopplat till elförsörjningen.

EKONOMISKA FRÅGOR
VATTEN OCH AVLOPP

Huvudman för vatten – och avlopp ansvarar för utbyggnad av ledningar i planområdet.
Intäkterna består av anläggningsavgifter som betalas enligt antagen VA-taxa.
EXPLOATÖRENS KOSTNADER

Exploatörerna svarar för alla åtgärder och kostnader inom kvartersmark. Exploatören
iordningsställer kvartersmarken för byggnation och bekostar anläggningsavgift för VA,
geotekniska undersökningar m.m. Exploatören iordningsställer så att spillvattnet pumpas till
kommunens förbindelsepunkt.
KOMMUNENS KOSTNADER

Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och genomför
anläggningar på allmän plats. Kostnaderna för plangenomförandet bedöms
uppgå till drygt 43,2 miljoner kronor.
Intäkter för plangenomförandet bedöms uppgå till drygt 28,5 miljoner kronor vid försäljning
av verksamhetsmark. Nämnda kostnader och intäkter fördelar sig enligt tabellen nedan.
Kostnaden för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar bedöms uppgå
till ca 576 000 kr/år. Kostnader för drift och underhåll av natur och dagvattendammar
bedöms att uppgå till ca 100 000 kr/år.
Kommunens totalkostnader för genomförande av detaljplanen bedöms således inte täckas av
intäkterna från kommande markförsäljning. Kommunens projekt förväntas därmed gå med ett
negativt netto på drygt 14,7 miljoner kronor.
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15,9 miljoner kronor är avsatta i investeringsbudget för 2021. För att möjliggöra detaljplanens
genomförande innebär det att ytterligare 15,7 miljoner behöver avsättas i
investeringsbudgeten 2022. Delar av såväl investering- som övriga exploateringskostnader
kan betjäna även etapp 2. Det avser bl.a. initiala undersökningar och utredningar i planarbetet
samt den, i planen, föreslagna kommunala GATAN som är planerad att även försörja
verksamhetsområde i den södra delen av etapp 2.
Övriga exploateringskostnader såsom utredningar tillhörande upprättandet av planhandlingen
finansieras inom ramen för MEX-budget.
Resultatet ska också vägas mot andra nyttoeffekter så som tillkommande byggrätter för
industrietableringar med ytterligare ett stort antal årsverken som följd.
Planen möjliggör också för en framtida utbyggnad av järnvägskommunikation och stärker
Frövi som logistiknav och ett strategiskt och självklart val när det gäller
verksamhetsetableringar. Vilket även ligger helt i linje med den framtida utvecklingen och
antagen fördjupad översiktsplan för Frövi.

UTGIFTER
Ingående mark/förberedande arbete mm

Mark
Förberedande arbeten, avverkning
Delsumma
Förberedelser/planarbete
Planläggning
Geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
Miljökonsekvensbeskrivning, inkl.
naturvärdesinventering och utredning kring
dispens från biotopskyddet
Arkeologi
Fastighetsbildning
Projektering/Kalkyler
Delsumma
Genomförande/entreprenad
Intrångsersättning
Gata inkl. belysning och dagvatten (inom DP)
Ny väganslutning till befintlig väg
Park/Natur, Återskapandeåtgärder
GC-Bana
VA1
Dagvattendamm2
Övrigt/oförutsett 15%

kkr
5 063
400
5 463
342
550
115
288

2 500
200
2 500
6 380
728
19 400
2 300
400
2 100
900
3 765

1

Bekostas av VA kollektivet.

2

Avser invallning för 100 års flöde inkl. bräddike och driftvägar
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Övriga byggherrekostnader 8%
Delsumma

2 008
31 601

SUMMA

43 287

INTÄKTER

Markförsäljning
Övriga intäkter (virkesintäkter)

28 050
500

SUMMA

28 550

NETTO

- 14 737

DRIFTSKOSTNADER ALLMÄN PLATSMARK

Driftskostnader gata park etc
Gator
Natur
SUMMA

Kkr/ år
576
100
676

7. MILJÖKONSEKVENSER
UTREDNING

Detaljplanen har bedömts innebära en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför
upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §.
Checklista för utredningen är bifogad denna planhandling.
Se separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
ÖVRIGA KONSEKVENSER

Planen möjliggör etablering av verksamheter som får en unik möjlighet till transporter via
både järnväg och väg. Ett genomförande av planen påverkar tätortens tillgång till tätortsnära
natur men bedömningen är att en bra balans skapats. Gränsen mellan rekreationsområde och
verksamhetsområde norr om tätorten har vägts emot en rad olika intressen
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8. ADMINISTRATIVA FRÅGOR
PLANAVTAL

En uppdragsbeskrivning är tecknad mellan Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad
Bergslagen. Ingen planavgift tas ut vid bygglov.
GENOMFÖRANDETID

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

9. MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom bl a tjänstepersoner från
Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.

Isabella Lohse
Enhetschef

Per Lilja
Planarkitekt
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