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”

I Det gröna Sörby har sociala
värden och hållbarhet utgjort
grundstenarna för ett attraktivt
boende. I Kumlas nya stadsdel
är rekreation och friluftsliv en
del av vardagen, bebyggelsen
och grönområdena är sammanbyggda och skapar en väv
mellan stad och natur.

”

SAMMANFATTNING
Planområdet
Areal: ca 150 ha

Befintlig markanvändning: Jordbruksmark och rekreationsområde.
Gällande detaljplaner: Större delen
ej planlagt. Mindre delar täcks av
1881- P87/7, 1881- P95/5, 1881P7, 1881-P81, 18-KUM-2254.

Programförslag
Antal bostäder: ca 120 småhustomter och möjlighet till 180 lgh i
flerbostadshus.
Verksamhetsyta: cirka 3 ha
Rekreationområden: cirka 5 ha

Fortsatt arbete: Se ”fortsatt arbete”
Illustration: Planområdet Det gröna Sörby.
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Det gröna Sörby/Inledning

INLEDNING
Målsättning

Metod

Bakgrund

Under sommaren och hösten 2016 var planprogrammet ute på samråd för att få in synpunkter
och idéer.

Planprogrammet Det gröna Sörby ska ge ett
helhetsgrepp över hur området ska utvecklas.
Kumla kommuns målsättning att nå 25 000 invånare senast år 2025 ställer höga krav på att
kommunen skapar ytor för förtätning, stadsomvandling och tätortsnära expansion.
Kumla är en kommun med god tillväxt, och behovet av mark för fler bostäder är stort. I tätortens nordvästra delar är efterfrågan särskilt
stark, delvis beroende på de gena bilförbindelserna till länets tillväxtmotor Örebro. Planprogrammet Det gröna Sörby är ett viktigt steg i att
kunna möta efterfrågan på bostäder, samt att
utveckla dem på ett hållbart sätt.

Syfte

Planprogrammets syfte är att skapa ett underlag
för kommande detalplanearbete genom att klargöra förutsättningar och ange riktlinjer för områdets framtida användning. Med planprogram
utreds lämplig kvarterstruktur för bostäder, service och verksamheter samt infrastruktur och
grönstruktur.
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Planprogrammet har arbetats fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen under 2015 och 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen har bistått med
ett omfattande arbete i grönstrukturfrågorna.
Konsulter har nyttjats för att undersöka geotekniska förutsättningar och dagvattenfrågor.

Planprogrammet är författat i en process där
planförslaget och dess konsekvenser för sociala,
ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter utretts parallellt och fått påverka varandra, i
syfte att utbyggnaden av planområdet ska ske så
hållbart som möjligt.

Det gröna Sörby/Inledning

FÖRUTSÄTTNINGAR
Politiska beslut
Översiktsplan

I gällande översiktsplan, antagen 2011, utpekas
planprogramsområdet som lämpligt för ridanläggning, friluftsliv, natur och våtmark. Översiktsplanen anvisar också några spridda, ytor
för bostadsbebyggelse, dock i första hand nära
Lv529 och dess blivande korsning med en ny anslutning till E20 vid Sickelsta. Översiktsplanen
anger vidare att
”För att möta olika gruppers behov och möjligheter behövs ett väl differentierat bostadsbestånd
och nybyggnad i kommunens olika områden”
”Den största utbyggnaden förväntas i första hand
vara i form av småhusområden. Bra villatomter
i alternativa lägen är även i fortsättningen den
främsta faktorn för en positiv befolkningsutveckling.”
Planprogrammet har behövts tagits fram då
förutsättningarna och behoven sedan översiktsplanen antogs har förändrats. Byggandet av ridanläggningen är inte aktuellt och det ger nya
förutsättningar för området. Det innebär att
planprogrammet endast delvis stämmer med
översiktsplanen.

Bild: Utsnitt ur gällande översiktsplan. Planprogramsområdet är
utpekat som lämpligt för grönstruktur och hästanknuten verksamhet. Bostadsbebyggelse utpekas i spridda, mindre enheter.
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Det gröna Sörby/Förutsättningar

Gällande detaljplaner

Huvuddelen av planprogramsområdet är inte
planlagt. De gällande planer som täcker delar
av området omfattar främst områden utan för
programområden.

1881- P87/7, 1881- P95/5, 1881-P7, 1881-P81,
18-KUM-2254 och 1881-P128.
Parallellt med planprogrammet har Kumla kommun tagit fram en detaljplan för Skogsgläntan
II som förnyar delar av planområdet på detaljplanen 1881-P81. Detaljplanen vann laga
kraft 2015-07-10. Planprogrammet och den nya
detaljplanen är synkroniserade och syftar mot
samma mål.

Kultur- och fritidspolitiskt
program

Det Kultur- och fritidspolitiska programmet, antaget 2014, beskriver kommunens mål för den
kultur- och fritidrelaterade verksamheten. I utdrag beskrivs översiktliga mål för kultur- och
fritidslivet i kommunen.

”Platser där människor möts, oavsett om det är
naturliga och spontana, tillrättalagda och planerade eller nytillkomna, ska uppmuntras och tas
till vara.
Speciellt viktigt är att uppmuntra och underlätta
för generationsöverskridande möten, möten mellan olika samhällsgrupper, kulturer och intresseområden...”
”...Mötesplatser ger alla kommuninvånare möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid i olika former och kännetecknas av: rekreation, upplevelse,
kreativitet, lärande, delaktighet och fysisk aktivitet.”
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Karta: Visar gällande detaljplaner i området

En övergripande viljeinriktning anges för kultur- och fritidslivet.

”Kumla kommun erbjuder ett brett och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter”
”Naturens värde för friluftslivet och den biologiska mångfalden är väl känd och hänsyn tas vid all
exploatering”

Det gröna Sörby/Förutsättningar

En rad ställningstaganden görs också för hur
grönstrukturen i stora drag ska förvaltas och utvecklas.

”VI VILL:
• Verka för sammanhängande stråk för lust 		
till promenader, lek och motion i boende		
nära områden.
• Tillhandahålla parker som inbjuder till rekreation, upplevelser och tysta naturrum.
• Bevaka och bevara de mest värdefulla naturområdena för framtiden.
• Värna om den tätortsnära skogen som närströvområde och lärande miljö för barn
• Värna om kommunens friluftsområden för
ökad aktiv utevistelse.”
Det kultur- och fritidspolitiska programmet har
legat till grund för skapandet av Det gröna Sörby.

Lekplatsplan

I Kumla kommuns lekplatsplan, antagen 2012,
beskrivs utvecklingen av framtida lekmiljöer i
kommunen. Lekplatsplanen ställer krav på hur
planering och samordning ska ske vid nyexploatering av bostadsområden, så att lekplatser
och ytor för spontana aktiviteter utomhus ingår
i den struktur som kommer att byggas upp utifrån lekplatsplanens långsiktiga utveckling av
lekmiljöer i Kumla.
I lekplatsplanen beskrivs även en struktur med
särskilt utpekade stadsdelslekplatser, som ska
kunna utvecklas till att vara ett utflyktsmål för
besökare från hela Kumla. Plats för en sådan
stadsdelslekplats är utpekad inom planprogramsområdet. Lekplatsplanen fastslår även en
struktur för övriga lekmiljöer.

Bild: Stadsdelslekplatsen i Skogsgläntan, Kumla kommun

I fortsatt detaljplanearbete och utformning av
allmän plats i planprogramsområdet ska lekplatsplanen utgöra grund för planering av lekmiljöer och ytor för spontana aktiviteter.

Trafikstrategi och cykelplan

I Kumla kommuns trafikstrategi, antagen 2015,
anges inriktningar för kommunens trafikrelaterade arbete. För att nå en god hållbarhet i transportsystemet anges att det är viktigt att;
”Andelen gång- och cykelresor ökar”
”Barn och unga har stor rörelsefrihet”
”Andelen resor med tåg och buss ökar på bekostnad av bilpendling till kringliggande kommuner”
”Kollektivtrafiken når alla delar av kommunen”
”Nätet av gång- och cykelvägar är finmaskigt och
gent”

Trafikstrategins inriktning fastställs och detaljeras bland annat i den cykelplan som tagits fram.
Inriktningen har utgjort grund för Det gröna
Sörby vars infrastruktur planerats med cykeltrafiken och dess behov som norm.
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Det gröna Sörby/Förutsättningar

Planområdet
Planprogramsområdet ”Det gröna Sörby”
täcker ett befintligt odlingslandskap som
sträcker sig från småhusområdena Matildelund,
Skogsgläntan och Skogstorp söderut till lv 542.
Området är på ca 150 hektar.

Lv
6

Lv 542

Lv
5

29

46

Illustration: Planområdets omfattning och placering i Kumla tätort. De grå
fälten visar Kumla centrum.
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Det gröna Sörby/Förutsättningar

Landskapet

Planprogramsområdet domineras av ett flackt
och öppet odlingslandskap, omringat av högre
liggande skogsmarker. Delar av ytorna odlas,
medan andra delar nyttjas för djurhållning och
ridskoleverksamhet. Området har bebotts och
brukats länge och småskalig, lantlig bebyggelse finns spridd utanför planprogramsområdet.
Kumla tätort bryter fram genom vegetationen
i öster och har gjort att området allt mer nyttjas för friluftsliv och rekreation. Stenebäcken
genomkorsar odlingslandskapet strax utanför
planprogramsområdets gräns. I norra delen av
programområdet finns en större dagvattenanläggning med kontinuerlig vattenspegel. Kring
dagvattendammen och skogsområdet Vargavrån har satsningar gjorts på ridstigar, grillplatser, läplanteringar och andra kvaliteter för rekreation och friluftsliv.

Bebyggelse

Den bostadsbebyggelsen som finns inom planprogramområdet är småhusområdet Skogsgläntan II. I områdets direkta närhet finns området
Skogsgläntan, verksamhetsområdet Sörby och
de mindre bostadskvarteren Tryckaren, Mästaren och Lärlingen som ligger längs lv 529.

Infrastruktur

Inom planområdet finns i huvudsak vägnät för
gång- och cykeltrafik. Nätet är uteslutande utformat för rekreation. Enstaka körvägar för lantbruksfordon finns.
Längs med den östra sidan av planområdet
löper Lv 529, ”gamla E3:an”. Vägen nyttjades
som riksväg innan motorvägen byggdes. Vägen
har hög trafikkapacitet med breda körfält och
få in- och utfarter. Lv 529 utreds med syfte att

Bild: Planområdet åt sydväst, enfamiljshusen på kvarteret Tryckaren syns i väster, Kumla kommun
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Det gröna Sörby/Förutsättningar

omvandlas till stadsgata med lägre hastighetsbegränsning, minskad barriäreffekt och förbättrade förutsättningar för gående och cyklister.
Det är ett arbete som ligger utanför detta planprogram. I söder finns lv 542 mot bland annat
Åbytorp och Sickelsta.

Markförvärv

Planområdets historik som gammal jordbruksbygd syns i huvudsak genom spår av tidigare
uppdelning av odlingsmark. I den norra delen av
området syns de smala tegar som vittnar om hur
den historiska markuppdelningen sett ut. Stora
delar av resterande områden har slagits ihop
och bildat större odlingslandskap som brukas
än idag. I Vargavrån syns spår från gamla hagmarker och stenmurar som har bevarandevärde.

Geoteknik

Kulturmiljövärden

Kumla kommun äger nästan all mark inom
planprogramsområdet. Den mark kommunen
inte äger utgörs av några smala skiften av
odlingsmark och saknar byggnader. Den privatägda marken är främst tänkt att ingå i områdets
grönstruktur.
Planprogramsområdet har undersökts geotekniskt med avseende på bärighet i omgångar
under 2014 och 2015. Slutsatserna i undersökningarna kräver vissa begränsningar av bebyggelsens storlek och placering. Utbredningen av
föreslagen ny bebyggelse i planprogrammet är
anpassad till slutsatserna i de geotekniska undersökningarna.

Bild: Ridkullarna och gångstråk i de norra delarna av planområdet, Kumla kommun
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FÖRSLAG Det gröna Sörby/Förslag
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Illustration: Planområdet Det gröna Sörby

Det gröna Sörby/Förslag

1.

Bebyggelse & gestaltning, sid. 18

2.

Aktivitetsfältet, sid. 21

3.

Stadsdelslekplats, sid. 22

4.

Vattenpark, sid. 23

5.

Vargavrån, sid. 24
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Stråk & gatustruktur, sid. 25

7.

Handel och verksamheter, sid. 27

8.

Trafikplats Sickelsta, sid. 27
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Det gröna Sörby/Förslag

VISION
Det gröna Sörby är där Kumlas tätort möter
den lantliga omgivningen. Här bor de som vill
leva nära rekreationsområden och det öppna
landskapet, och samtidigt ha goda kommunikationer till Kumla centrum och Örebro. Området
utvecklas som en välplanerad kvartersstad med
Kumlas äldre områden som förebild. De mest
tätortsnära delarna av odlingslandskapet omvandlas till en varierad stadsdel med bostäder,
verksamheter, natur och rekreationsområden.

Visionsbild för Det gröna Sörby.
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På håll lever jordbruket vidare. Befintliga barriärer är brutna och människors tillgänglighet
till både natur och andra områden i Kumla är
förbättrad. Gatustrukturen gynnar i första hand
cyklister och fotgängare, och området erbjuder
fri och trygg rörlighet för barn och ungdomar.
Det gröna Sörby inbjuder till ett modernt, hållbart boende i det blomstrande Kumla.

Det gröna Sörby/Förslag

EN LEVANDE STADSDEL
med fokus på liv, rörelse & variation
När Det gröna Sörby byggts färdigt kommer
dess nya invånare att erbjudas en boendemiljö
med god hållbarhet och hög livskvalitet. En
blandning av boendeformer och människor ger
grund för spännande möten. Längs huvudstråket
är bebyggelsen tätare och högre, och ger
identitet och gnista åt området.
De korta avstånden till service och pendlarfunktioner, kombinerat med den medvetna
stråk-planeringen, gör att livspusslet är lätt att
få ihop med cykeln som redskap.

God grönstruktur finns alldeles intill bostaden,
och länkarna vidare ut i strövmarker är
flera. Ett nytt motionsspår och nya ytor för
spontana aktiviteter lägger grunden för en
aktiv och hälsosam livsstil för boende i hela
nordvästra Kumla. En god trygghet och smart
trafikplanering gör att barn och ungdomar kan
röra sig säkert över stora ytor med spännande
platser.

Vid det fortsatta arbetet med framtagandet av
respektive detaljplan utformas den detaljerade
bebyggelsestrukturen, baserat på efterfrågan
och huvuddragen i detta planprogram.

I markanvisningsskedet bör en blandning av
upplåtelseformer eftersträvas. I nordvästra
Kumla finns ett svagt underskott av hyresrätter,
och det är positivt om Det gröna Sörby bidrar till
att balansera utbudet.

I samband med att Västra Drottninggatan länkas
till en ny trafikplats på E20 vid Sickelsta, erbjuds
nya tomter för handel och verksamheter i planprogramsområdets södra del. Trafikantservice,
restauranter och i viss mån sällanköpshandel är
lämpligt här.
Längs huvudstråket kan enstaka mindre verksamheter passa, i stil med café, frisör eller verksamheter av ”jobba hemifrån”-typ. Några större
ytor för butiker eller verksamheter bör inte placeras i bostadsområdet.

Den nya anslutningen från Västra Drottninggatan
till trafikplatsen vid Sickelsta ger grund
för handel och verksamheter som ger
service och arbetstillfällen åt både Kumla
och Åbytorp.
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Det gröna Sörby/Förslag

1. BEBYGGELSE & GESTALTNING

Bebyggelsen i området ska bjuda på en variation
i gestaltning, utförande och placering. Området
ska knyta an till Kumlas trädgårdsstadskaraktär,
men samtidigt vara yteffektiv och tätare. En tradition av god gestaltning ska framhävas i området.
Några särskilda kulturvärden som kan påverka
gestaltning eller funktion hos den nya bebyggelsen finns inte, däremot kan de geotekniska förutsättningarna påverka konstruktion och vilka
material som kan användas.
I delar av planprogramsområdet kan det bli aktuellt att ange placeringsbestämmelser för den
nya bebyggelsen. Det kan gälla längs huvudstråket där en viss stadsmässighet vill uppnås. Det
kan även gälla i närheten av vissa grönstråk,
för att säkerställa att avstånden blir rätt mellan
ex.vis gång-/cykelvägar och den omgivande bebyggelsen.
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Bebyggelse längs huvudstråk

De centrala delarna av planområdet ska knyta
an till Kumlas karaktär av trädgårdsstad, men
samtigit erbjuda en tätare och högre bebyggelse.
Området ska på ett balanserat sätt erbjuda
många bostäder. Det ska samtidigt kännas grönt
och friskt och ha goda ljusförhållanden.

Längs huvudstråket är det lämpligt med bebyggelse upp till fyra våningar. I vissa hörn kan även
något högre hus passa för att utgöra spännande
tillskott i bebyggelsen. Det är positivt med uppdelade huskroppar som kan upplevas som mindre enheter, vilket bidrar till variation i området.
Längs huvudstråket är det även lämpligt med
längre sammanbyggda huskroppar.

Det gröna Sörby/Förslag

I områdets ”mittpunkt” kan det vara lämpligt
med en tydlig karaktärsbyggnad. Den kan särskilja sig från övriga bebyggelsen genom sin
form, färgsättning eller material.
På strategiska platser, främst efter huvudstråket
ska känslan vara mer urban, i övrigt eftersträvas
ett grönt Sörby.

Längs huvudstråket ska fokus ligga på bostäder. Men det bör ändå finnas möjlighet för flexibel användning i bottenvåningar för begränsad
verksamhet i stil med jobba hemmifrån eller bokal.
Bebyggelsemiljön ska inbjuda till att röra sig till
fots. Gatorna ska kännas som mötes- och vistelseplatser för människorna som rör sig i området.
Området ska ha tydliga gränser mellan privata
och offentliga ytor.

Bilderna på den här sidan är förslag på hur bebyggelsen längs huvudstråket skulle kunna utformas.

Radhus i Kärrtorp, Stockholm, Andersson & Arfwedson, Småa AB, Radhus Äppelträdgården Frölunda Torg, Göteborg, White arkitekter AB, FO
Peterson & Söner Byggnads AB, Radhus på Kablagårdsgatan i Skövde, brf Bersån, Peab Sverige AB, Radhus i Ängsnäs glänta, Huddinge, Joliark, Åke
Sundvalls byggnads AB.

19

Det gröna Sörby/Förslag

Övrig bebyggelse

Vid sidan av huvudstråket ska bebyggelsen följa
Kumlas mönster av trädgårdsstad. Det är lämpligt med en blandad och lägre bebyggelsestruktur som inte bör överstiga två våningar. Små
eller sammanbyggda huskroppar är lämpligt. I
denna del av området passar småhus i vissa delar, blandat med radhus, kedjehus och småskaliga flerbostadshus.
Även i denna del av området är grönska och ljusförhållanden viktigt. Även om det också är av
stor vikt att hushålla med marken och att försöka skapa många bostäder på liten yta.

I stort sätt ska det vara uteslutande bostäder i
denna del av området, men det bör ändå finnas
möjlighet för flexibel användning i stil med jobba hemifrån.
Tydlighet mellan privata och offentliga ytor är
viktig. Samspelet mellan den egna bostaden eller bostadsgården och den omgivande grönstrukturen, parken och vidare ut i naturen ska ske
med omsorg.

Bilderna på den här sidan är förslag på hur bebyggelsen utanför huvudstråket skulle kunna utformas.

Fr. vänster och nedåt, Flerbostadshus i Amhult, Göteborg, Wahlström & Steijner arkitekter AB, Göteborgs stads bostads AB, Parhus i Hönekulla
by, Mölnlycke, Sweco Architects, SBC Mark, Parvillor i Ängsnäs glänta, Huddinge, Joliark, Åke Sundvalls byggnads AB Enbostadshus, Panghus AB,
Flerbostadshus i Helsingborg, BoKlok, Helsingborgshem, Enbostadshus, Panghus AB.
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Det gröna Sörby/Förslag

2. AKTIVITETSFÄLTET

I planprogramsområdets nordvästra del
finns ett öppet område som de senaste åren
försetts med ett öppet dagvattenmagasin
och terrängformationer. I samband med
genomförandet av planprogrammet kan
området fortsätta att utvecklas till en
aktivitetspark som kan erbjuda upplevelser och
motionsmöjligheter för hela norra Kumla. Med
pulkabackar, plats för utblick, mountainbikeled,
träningsmöjligheter, lek-, grill- och sittplatser
kan området ge möjlighet för tätortsnära
rekreation i tätortens närmiljö. Ett elljusspår
förlagt till aktivitetsfältet och skogsområdet
Vargavrån skulle medföra ett välkommet
komplement till Viaspåret och erbjuda bättre
förutsättningar för en god folkhälsa i stora delar
av tätorten. Läplanteringar i form av träddungar
och ytterligare ytor för dagvattenhantering ökar
vistelsekvaliteterna ytterligare.

Bilder: Krokbäcksparken i Malmö, Malmö Stad
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Det gröna Sörby/Förslag

3. STADSDELSLEKPLATS

I områdets västra kant placeras en ny stadsdelslekplats. Den är tänkt att fungera som utflyktsmål för barn och familjer från både närområdet
och andra delar av Kumla. Den nya lekplatsen
görs integrerad med aktivitetsfältet och utvecklas tillsammans med de nya rekreationsområdena inom planområdet.

Bilder: Tivoliparken och skogslekplatsen i
Kumlaby, Kumla kommun
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4. VATTENPARK

Områdets flacka topografi och historia som odlingsmark gör att dagvattenhanteringen kan bli
både kostsam och ytkrävande. I nära anslutning
till den nya bostadsbebyggelsen avsätts ytor för
en vattenpark. Det dagvatten som de egna fastigheterna inte kan infiltrera eller fördröja leds
vidare i öppna rännor och diken till en grönyta
som utformas för att kunna ta emot större volymer. Grönytan kan utformas som en våtmark,
delvis svämbar och där den varierande vattennivån är en del av upplevelsen och gestaltningen.
Rätt utformad kan vattenparken erbjuda en stor
artrikedom och stärka den biologiska mångfalden i området.

Bilder: Exempel på öppen dagvattenhantering.
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5. VARGAVRÅN

Ett naturvårdsprojekt för området Vargavrån
resulterade i en handlingsplan för att bevara
och utveckla det befintliga skogsområdet. Skogen här är artrik och varierad, och fyller en viktig pedagogisk funktion för skolor och förskolor
i omgivningen. Skogen är även en tillgång för rekreation och friluftsliv och genomkorsas av sti-

Bild:Ridväg i Vargavrån, Kumla kommun
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gar och småvägar. I den norra delen av Vargavrån finns två naturminnesmärkta tallar, åldriga
stensträngar och en gammal branddamm. Planprogrammet avser att Vargavrån ska fortsätta
att utvecklas som natur- och rekreationsområde. Det elljusspår som föreslås i aktivitetsparken
bör delvis kunna dras längs Vargavråns stigar.
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6. STRÅK & GATUSTRUKTUR

Strukturen i Kumlas äldre delar har stått modell
för planeringen av Det gröna Sörby. Det har
resulterat i en sympatisk skala på kvarter och
gaturum, samt att antalet återvändsgator är
litet. Gaturummen är varierade till sin storlek
och utformning, vilket gör att området blir
lättare att orientera i.
Huvudstråket (svart pil) leder trafikanter in i och
ut ur området utan att de mindre lokalgatorna
behöver trafikeras mer än nödvändigt. Åtskilliga
grönstråk genomkorsar strukturen (streckade
röda pilar) och leder människor från tätorten
vidare ut i grönområdena.

Fotgängare och cyklister främst

Gång- och cykeltrafikens behov har prioriterats
högre än biltrafikens i planeringen av Det gröna
Sörby. Gång- och cykelvägnätet har givits de
genaste och smidigaste sträckningarna, både
inom området och vidare in mot Kumla centrum
och dess service- och pendlarfunktioner. Gångoch cykelvägnätet är dessutom tätt sammanflätat
med strukturen av rekreationsvägar inom
området och vidare ut i grönområdena.

Illustration: Huvudstråket är utmärkt med en svart pil, de röda pilarna illustrerar kopplingar i området för oskyddade trafikanter,
den streckade linjen visar påfart Sickelsta och de bruna linjerna
framtida gång- och cykelstråk i och till området.
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Gaturum

Biltrafik

Genom bostadsområdet löper ett bredare
stråk som en huvudaxel för hela området.
Trädplanteringar och svackdiken tar hand om
dagvattnet och skapar ett naturligt avstånd till
bebyggelsen. Gång- och cykeltrafiken har egen
bana separerad från körbanan. Huvudtråket
utgör huvudlänk mellan de södra delarna av
planprogramsområdet och Skogsgläntan, Sörby
verksamhetsområde och Skogstorp. De mindre
lokalgatorna anläggs med sex meters bredd och
trottoar.

Biltrafiken ges god tillgänglighet men låg
framkomlighet i området. Det är lätt att nå
alla fastigheter och delar av området med
bil, även om det måste ske med låg hastighet.
Huvudstråket utformas som en huvudgata med
separerade trafikslag. Området bjuder inte
på någon genväg mellan viktiga målpunkter
i Kumla och förväntas inte belastas av någon
genomfartstrafik. I viss mån kan huvudstråket
komma att trafikeras av tunga fordon till
verksamheterna i Sörby verksamhetsområde.
Den förväntade belastningen uppgår till något
enstaka tungt fordon per dygn.
Huvudstråket utformas så att busshållplatser
lätt kan anordnas om det i framtiden blir aktuellt
med kollektivtrafik genom området.

4,5

Sektionskiss- Huvudstråket
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7. HANDEL OCH VERKSAMHETER

I planprogramsområdets södra del föreslås ett
handels- och verksamhetsområde. Området
närmast bebyggelsen är lämplig för dagligvaruhandel, service, och verksamheter som inte är
störande för omgivningen. Området som ligger
längre ifrån bebyggelsen, söder om lv 542, är
mer lämplig för sällanköpsvaror eller mer
ytkrävande verksamheter. En bensinstation kan
lokaliseras till korsningen lv 542 och lv 529.

8. TRAFIKPLATS SICKELSTA

Kumla kommun strävar efter att på lång sikt
ansluta Västra Drottninggatan till E20 i en
ny trafikplats vid den befintliga rastplatsen
”Sickelsta”. Den nya anslutningen skulle fylla
en viktig funktion trafikmässigt, men sannolikt
även balansera Kumlas tillväxt och efterfrågan
på plats för både bostäder och verksamheter.
Anslutningen och vägdragningen dit är en för
stor fråga för att utredas i detta planprogram,
men förslaget Det gröna Sörby är utformat för att
kunna genomföras oavhängigt om eller när den
nya Sickelstaanslutningen förverkligas.
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FORTSATT ARBETE
Detaljplanering

I det fortsatta planarbetet bör detaljplanerna utformas med planprogrammet som styrande underlag. Detaljplanerna bör säkerställa att viktiga
stråk genomförs i enlighet med planprogrammet
för att uppnå visionen om en cykel- och fotgängarprioriterad stadsdel. Längs med huvudstråket
bör det i så stor utsträckning som möjligt vara
utfartsförbud. Längs huvudstråket bör även en
högre exploateringsgrad tillåtas än i resten av
området. Det bör också i detaljplaneskedet skapas möjlighet för handel och skoländamål på
fastigheter närmast huvudstråket. Grönstrukturen bör planläggas för att säkerställa framtida
investeringar och utvecklingen av rekreationsområdet i norra Kumla.

Etappindelning

Den första etappen i området har detaljplanelagts parallellt med arbetet med planprogrammet; detaljplanen Skogsgläntan II, som vann
laga kraft juli 2015. På nästa sida föreslås en
tänkbar etappindelning för den fortsatta planläggningen av området. Etappindelningen ska
ses som ett förslag och kan komma att ändras.
Då det är svårt att veta hur efterfrågan ser ut och
förutsättningarna kan komma att förändras har
vi valt att inte göra någon inbördes ordning mellan de olika etapperna. Vargavrån kan eventuellt
ingå i den norra etappen med syfte att bevara
och utveckla dess naturvärden. Utbyggnadstakten för infrastrukturen avgörs inför respektive
detaljplan. Aktivtetsfältet har tagits med i en av
etapperna men arbetet med fältet har redan påbörjats och kommer att ske under hela planläggningen.
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Ställningstaganden
Prioritera genomförandet av
gcm-stråken

Utforma huvudstråket i enlighet med
planprogrammet

Möjliggöra för handel och skoländamål
längs huvudstråket
Planlägga rekreationsområdena
Aktivitetsfältet, Vargavrån och
Vattenparken.
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Etappindelning

Illustration: Förslag på etappindelning för framtida planprocess.
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KONSEKVENSBESKRIVNING
Konsekvenserna av att planprogrammet genomförs enligt beskrivet i Det gröna Sörby ska
analyseras och beskrivas ur ett antal aspekter.
Konsekvensanalysen är en viktig del av beslutsunderlaget för planprogrammet och syftar till
att kvalitetssäkra stadsbyggandet i den process
som följer efter planprogrammet.

Sociala konsekvenser
Bostadspolitiska mål

Kumlas bostadspolitiska mål är att 150 lägenheter i småhus eller flerfamiljshus ska kunna
byggas varje år. Planprogrammet bidrar till att
uppfylla det målet i högre grad än den gällande
översiktsplanen.

Kommersiell service

Kumla tätort har länge vuxit mot nordväst, så
att centrum hamnat i sydöstra delen av tätorten. Planprogrammet bidrar ytterligare till den
utvecklingen. Utbyggnaden i nordväst kan väcka
etableringsintressen kring dagligvaru- eller sällanköpshandel på nya platser i tätortens västra
del. Det är viktigt att de intressena fångas upp
på ett strukturerat sätt, så att Kumla centrum
fortsätter att vara navet för kumlabornas dagligvaruköp.

Offentlig service

Kumla tätorts korta interna avstånd gör att planprogramsområdet ligger på bekvämt cykelavstånd från många offentliga verksamheter. De
föreslagna nya bostäderna ger ett stärkt underlag för Kumlas offentliga service.

En stor inflyttning till planprogramsområdet
kan skapa ett mycket stort lokalt behov av plats
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för elever i skolor och förskolor. Behovet kan
vara svårt att möta lokalt, och leda till en ökad
belastning på befintlig offentlig service i kringliggande delar av tätorten. Det är därför viktigt
att kommande detaljplaner i området lämnar
utrymme för eventuella nya skolor och förskolor, i den mån det anses behövas.

Boendemiljö

Boendemiljön i de förslagna nya bostäderna
bedöms bli mycket god. I omgivningen finns få
eller inga kända störningar eller annan negativ
påverkan. Alla planprogrammets nya bostäderna är placerade i gränslandet mellan en växande
tätort och dess omland, med närhet till både natur och centrum.

Mångfald

Av erfarenhet är det känt att stora nya exploateringsområden kan bli ensartade i fråga om
hustyp och upplåtelseform. Det kan i sin tur
medföra att de nyinflyttade tillhör samma socioekonomiska skikt. Det är viktigt att kommunen
använder detaljplaneskedet (hustyp) och markanvisningsskedet (upplåtelseform) för att så
långt möjligt styra att området blir blandat och
varierat, för att kunna bli hemvist åt boende ur
fler socioekonomiska grupper.

Barnperspektiv

Den föreslagna bebyggelsestrukturen har en
medvetet konsutrerad blandning av tydliga huvudstråk, små lokalgator samt separerade gångoch cykelstråk. Fritids- och aktivitetsytorna kan
nås från många av bostäderna utan att någon
trafikerad gata behöver korsas. Inom planprogramsområdet finns lekplats, våtmark/vattenpark och skogsmark på bekvämt avstånd. Skolor och förskolor finns också i närheten och är
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tillgängliga via separerade gång- och cykelvägar.
Som helhet bedöms området erbjuda en mycket
god uppväxtmiljö för barn.

Hälsa

planprogramsområdets tilltagna ytor för motion och utomhusaktiviteter, kombinerat med de
gena cykelförbindelserna till alla typer av servicefunktioner, gör att området bedöms bidra positivt till de boendes hälsa. De utvecklade stråken och aktivitetsfunktionerna bedöms även
möjliggöra en bättre hälsa för boende i resten av
Kumla tätort samt delar av Åbytorp.

Miljökonsekvenser
Landskapsbild

Landskapsbilden kommer i och med genomförandet av planprogrammet att förändras på
många sätt. Delar av det tidigare öppna åkerlandskapet kommer bebyggas med bostäder och
en ny kuperad grönstruktur kommer anläggas.
Längs med Stenebäcken bevaras slättlandskapet
som ett öppet landskap som en viktig kulturmiljö mot befintliga gårdar längs med landsväg 542.
Delar av den nya bebyggelsen är väsentligt högre än den befintliga i området, och kommer att
medföra att Kumla tätort tar ett tydligt ”kliv” ut
i det gröna odlingsrum som spänner mellan Vargavrån och Hörstabacken. Som helhet bedöms
den föreslagna nya bebyggelsen ha en tydlig påverkan på landskapsbilden.

Naturmiljö och rekreation

Planförslaget föreslår satsningar på grönstrukturen i samband med plangenomförandet. Satsningarna bedöms bidra till en väsentligt bättre
tillgänglighet till grönstrukturen lokalt sett.

Att stråken utvecklas och knyts samman mot
Hörstabackens skogsområde förväntas även
stärka tillgängligheten till grönstrukturen i ett
mer övergripande perspektiv, och vara till nytta
för boende i både Kumla och Åbytorps tätorter.
Den mark som bebyggs och hårdgörs nyttjas
idag som odlingsmark för drivna monokulturer.
De delar som idag har en god biologisk mångfald, ex.vis Vargavrån skogs- och igenväxande
hagmarker, samt de betade vallarna väster om
Vargavrån, förväntas kunna värnas och utvecklas. Att dagvattnet planeras för att tas om hand
i en öppen våtmark (vattenparken) förväntas
bidra till en ökad biologisk mångfald i området.

Odlingsmark

Planförslaget medför att 110 hektar befintlig odlingsmark tas i anspråk för annan användning.
Det är en negativ konsekvens sett till lokal och
global livsmedelsproduktion. Kommunen har
valt att bygga på jordbruksmark då en förtätning
inte räcker. Genom att bygga på åkermark kan
grönområden istället bevaras vilket finns mindre av i kommunen i tätortsnära lägen.

Ekonomiska konsekvenser
Bruk av servicefunktioner

Att förtäta en blandstad brukar anses ge en
ökad användning av de investeringar som redan
är gjorda i området. Det kan gälla infrastruktur,
skolor, barnomsorg, bibliotek och liknande. Det
kan även gälla privata aktörers etableringar, såsom butiker eller restauranter. Som helhet förväntas planförslaget innebära ett positivt ökat
nyttjande av offentliga och kommersiella serviceetableringar. Lokalt sett kan nyttjandet av enstaka servicefunktioner öka så pass mycket att
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nyinvesteringar krävs. Planprogrammet föreslår
att nya ytor för både offentliga och kommersiella servicefunktioner ska skapas i detaljplaneskedet.

Kommunala investeringar

Planprogrammet är i stort utformat för att balansera investeringskostnader jämnt mot intäkter av tomtförsäljningar. Dock innebär ett
genomförande av ett stort exploateringsprojekt
att kommunen måste lägga ut stora summor initialt och erhåller intäkterna successivt under en
period där efter.

En risk kan vara att kommunen genomför stora
investeringar och att de privata byggherrarnas
intresse plötsligt avtar, exempelvis genom konjunkturförändringar eller liknande. Det kan då
medföra att kommunens kapitaltjänstkostnader
för investeringen blir högre än väntat.

Kommunal driftekonomi

Genomförandet av planprogrammet medför ett
utökat driftåtagande för kommunen. Det gäller
skötsel av gator och grönområden, tillhandahållande av offentlig service såsom barnomsorg
och skola mm. Att kunna erbjuda bostadslägen
och därigenom bemöta efterfrågan på att flytta
till Kumla anses dock medföra att planförslaget
totalt sett påverkar kommunens driftekonomi
positivt.

Infrastruktur

Infrastrukturen kring planområdet är väl utvecklad och planförslagets genomförande är
inte avhängigt några större infrastrukturinvesteringar utöver de åtgärder som rent konkret
ingår i själva planförslaget.
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Trafikkonsekvenser
Gång- och cykeltrafik

Trafikstrukturen i området är utformat utifrån fotgängare och cyklisternas behov i första
hand. Gång- och cykelstråket på baksidan om
bostadsområdet kan upplevas som otryggt trots
god belysning under dygnets mörka timmar då
den ligger mellan bostäder och ett öppet jordbrukslandskap. Som helhet förväntas de boende
inom planprogramsområdet få en något högre
benägenhet att cykla/resa kollektivt än i andra
nyligen genomförade exploateringsområden
i nordvästra Kumla med tanke på närheten till
centrala Kumla, tillgången till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.

Kollektivtrafik

Planprogrammet förväntas ge en viss ökning av
kollektivtrafikresenärer till/från hållplatserna
längs lv529 genom Kumla.

Biltrafik

Planprogramsområdet förväntas öka biltrafiken
i nordvästra Kumla något. 300 lägenheter motsvarar omkring 500-600 fler fordonsrörelser i
nordvästra Kumla än idag. Områdets angöring
sker i princip enbart via Radiogatan-lv529 och
den nybyggda länken söderut och dess koppling
till Sickelstaanslutningen och Västra Drottninggatan. På sikt kan det innebära att vissa punkter
kommer att upplevas som hårdare belastade.
I huvudsak kommer det att gälla korsningen
lv529 - Radiogatan, där det kan uppstå behov
att genomföra säkerhetshöjande och flödesutjämnande åtgärder.
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Trafiksäkerhet

Inom planprogramsområdet föreslås en hög
grad av trafikseparering mellan gång-/cykeltrafik och övriga trafikslag. Det medför att behovet
av att trafiksäkra korsningarna mellan trafikslagen blir större. Det är viktigt att man i projekteringsstadiet håller en hög ambitionsnivå när det
gäller trafiksäkerhet.

Nollalternativ
Bostadspolitiska mål

Att inte genomföra förslagen i planprogrammet
skulle leda till att området även fortsatt kommer
vara åkermark. Bostadsutbyggnad i området får
detaljplaneläggas under de förutsättningar som
gällande detaljplan ger, vilket medför en blygsammare utbyggnad av bostäder i området. Det
ger färre människor möjlighet att bosätta sig i
området och gör det svårare för Kumla kommun
att nå målet om 25 000 invånare senast år 2025.

Grönstruktur

Grönområdena i området och dess omgivningar
bjuder idag begränsad tillgänglighet för rekreation och friluftsliv. Nollalternativet innebär att
den tillgängligheten inte förbättras.
Att inte genomföra planförslaget innebär att odlingsmarken inte tas i anspråk för annat, vilket
är positivt sett till lokal och global livsmedelsproduktion.

Offentlig och kommersiell service

Att inte genomföra planförslaget, och istället
välja en mer blygsam exploateringstakt skulle
sannolikt innebära att den lokala belastningen
på barnomsorg och skolor blir mindre. Det skulle också innebära att kundunderlaget för handel
i närområdet skulle öka i mindre omfattning.

Sett ur ett större perspektiv, skulle kundunderlag och nyttjande av offentlig service ändå öka i
stor omfattning, eftersom Kumla kommun skulle fortsätta att sträva mot målet att bli 25 000
invånare senast år 2025, dock genom att lokalisera exploateringsområdena till andra platser.
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