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Detaljplan  
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs 
vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. 
Detaljplanen innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens 
utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov.   
Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken. 
 
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en 
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar 
som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 

Standardförfarande   
Den här detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.  

 
Figuren ovan il lustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i .   

Planenheten får i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan. Ett förslag till 
detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och berörda 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som 
sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I 
antagandeskedet antas detaljplanen av samhällsbyggnadsnämnden eller i vissa fall av 
kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet 
överklagas.  

Handlingar 
Planförslaget utgörs av:  

• Planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A2) 
• Fastighetsförteckning  
• Granskningsutlåtande 

 
Bilagor:  

• Trafikbullerutredning 2017-02-28 (Soundcon) 
• PM Dagvatten 2017-06-12, rev B 2019-01-09 (VAP) 
• Geoteknisk PM 2017-06-16 (VAP) 
• PM Porluftmätningar 2017-07-25 (Structor Miljöteknik AB) 
• Solstudie 2019-02-14 (Hållén Arkitekter) 

 
För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till handläggaren. 
 
 
Handläggare 
Linnea Hagenbjörk 
019-58 94 05   
linnea.hagenbjork@kumla.se  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Planuppdrag Samråd Underrättelse Granskning 
Gransknings

utlåtande
Antagande Laga kraft  
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Planbeskrivning 

Planens syfte, och huvuddrag 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra bebyggelse i form av flerbostadshus. För att skapa en mer 
flexibel plan möjliggörs även centrumändamål. Detaljplanen medger en byggrätt för ca 40 lägenheter 
i 5-7 våningar. Anslutning till planområdet möjliggörs från Djupadalsgatan, öster om Rörläggaren 8. 
Parkering ska ske i garage under mark. 

Bakgrund  
Gällande detaljplaner medger bostad/handel i 1-2 våningar, parkmark och gata/torg (parkering). År 
2014 tog Sweco fram en översiktlig stadsanalys samt förtätningsstudier i vissa utpekade kvarter. 
Rörläggaren var ett av kvarteren som det togs fram skisser på. Skissförslaget visar på ett punkthus 
uppbrutet i 4-7 våningar med bostäder och restaurang/café i markplan. 
 
Markanvisning har sedan skett i form av en direktanvisning. Exploatören tog då fram skisser på 
området med utgångpunkt från Swecos tidigare rapporter. Kommunfullmäktige beslutade den 20 
mars 2017 om ett markanvisningsavtal som innebär att HSB har reservation på marken. 
 
Den 19 oktober 2017 antog samhällsbyggnadsnämnden en detaljplan för området. Beslutet 
överklagades av sakägare till Mark- och miljödomstolen. Den 24 maj 2018 beslutade Mark- och 
miljödomstolen att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen på grund av 
olägenheter i form av strålkastarljus från planområdets tilltänkta utfartsväg. 
 
En ny detaljplan tas därför fram. Detaljplanen har samma inriktning och syfte som den upphävda, 
men anslutningen till garaget förändras. 
 
Markanvisningsavtalet har sedan förlängts, och ett tillägg till avtalet har gjorts. Avtalet innebär att 
HSB har reservation på marken till och med 31 december 2020 med möjlighet till förlängning. 

Plandata  

Läge 
Området är beläget centralt i Kumla tätort, i korsningen Hagendalsvägen/ Södra Kungsvägen. 
Planområdet gränsar i norr till Rörläggaren 8 (gamla vattentornet), i söder och öster till 
Djupadalsparken och i väster till Södra Kungsvägen. 
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Planområdets läge  

Areal 
Planområdet har en areal på ca 2350 m2. 

Markägoförhållanden 
Kumla kommun äger den berörda marken (Rörläggaren 5, Rörläggaren 7, Kumla 11:1). Intilliggande 
fastighet Rörläggaren 8 ägs också av Kumla kommun. Övriga intilliggande bostadsfastigheter 
(kvarteren Vagnmakaren, Snickaren, Maskinisten, Muraren) är i enskild ägo. 

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen  
Planområdet berörs ej av några områden av riksintresse. 

Översiktsplan 
Kumla kommuns översiktsplan ”Kumla 25 000”, antagen den 14 februari 2011 av 
kommunfullmäktige, redovisar området som möjligt för exploatering av flerbostadshus. 
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Kartutsnitt från översiktsplanen.  
 

Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner:  

• 18-KUM-2272 laga kraft 1977-12-21 bostäder, handel, park 
• 18-KUM-2306 laga kraft 1979-10-17 park/plantering, gata/torg 
• 1881-P85 laga kraft 2010-04-06 park 

 
I samband med att denna detaljplan vinner laga kraft kommer delar av 18-KUM-2306 och 1881-P85 
ersättas med ny detaljplan. 18-KUM-2272 kommer att ersättas i sin helhet med ny detaljplan. 
Detaljplan 1881-P85 har dock genomförandetid kvar, som gäller till 2025-04-06. Enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) 4 kap 39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Den aktuella 
fastigheten ägs av Kumla kommun, vilket innebär att delar av detaljplan 1881-P85 bedöms kunna 
ersättas med en ny detaljplan trots att genomförandetiden inte har gått ut. 
 
Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:  

• 1881-P92/1 laga kraft 1991-09-30 
• 1881K-605 beslutad 1947-09-19 
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Gällande detaljplaner (gul gräns) i förhållande t ill  aktuellt planområde (röd gräns) 
 

Kommunala program  

Kulturmiljöprogram  
Vattentornet, som är beläget direkt norr om planområdet, är utpekad som en separat miljö i 
Kulturmiljöprogrammet. Vattentornet är ett av Kumlas landmärken. Tornet är byggt 1914 i tidstypisk 
tegelarkitektur och är skyddad med q i detaljplan. Höjden på ny bebyggelse i planområdet ska 
anpassas till vattentornet, den får inte vara högre än vattentornets takfot. 
 
I Kulturmiljöprogrammet pekas Djupadalsparken ut som en värdefull folklig nöjes- och mötesplats 
med samhälls- och socialhistoriska värden. I miljön är det viktigt att värna karaktären av aktivt 
brukad, mindre stadspark. Nya kompletterande byggnader bör utformas underordnade parkens 
uttryck och skala.  
 
I Kulturmiljöprogrammet pekas även flera fastigheter i kv. Snickaren och Plåtslagaren, söder om 
planområdet, ut som särskilt värdefulla. Många av byggnaderna är skyddade med q i detaljplan. 
Miljöns karaktär från det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet bör värnas om och nya 
kompletterande byggnader bör anpassas till de befintliga. 
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Exempel på q-märkt bebyggelse: vattentornet (Rörläggaren 8) och bebyggelse i kvarteret Snickaren.  

Miljöprogram  
I Miljöprogram 2012-2018, antaget den 21 maj 2012 av kommunfullmäktige, står skrivet att det är 
viktigt att Kumla kommun utvecklas hållbart, d v s att miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska 
aspekter samspelar med varandra.  
 
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen har kommunen valt att fokusera på fem av målen i 
programmet; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, god bebyggd miljö samt ett 
rikt växt- och djurliv. De mål som är mest relevanta för den aktuella detaljplanen är Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande bidrar positivt till 
miljöprogrammet genom bostäder i ett tätortsnära läge med goda förutsättningar att resa hållbart. 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-11-26 ett nytt miljöprogram som ska gälla år 2019-2022. 

Program för Gröna Kumla 
Program för Gröna Kumla, antaget den 27 november 2017 av kommunfullmäktige, anger 
inriktningen för planeringen av det gröna. I programmet finns sju principer för det gröna och blåas 
utveckling. 
 
Detaljplanen har viss koppling till programmet, till exempel principen ”mötesplatser i det gröna och 
vid det blå” eftersom planområdet ligger i direkt anslutning till Djupadalsparken. Det är av största 
vikt att ny bebyggelse i planområdet möter parken på ett bra sätt. En liten del av parken, väster och 
gång- och cykelbanan, ingår i planområdet. Ytan bedöms kunna tas i anspråk eftersom den inte 
nyttjas som en del av parken idag.  

Trafikstrategi  
I Trafikstrategi för Kumla kommun, antagen av kommunstyrelsen den 3 juni 2015, har en vision för 
trafikfrågorna tagits fram som lyder; År 2025 är våra resor i, till och från Kumla  
1 smidiga och rationella  
2 trygga, säkra och förbättrar vår hälsa  
3 hållbara och utgör minimal klimatpåverkan  
4 tillgängliga för alla och når överallt 
 
Detaljplanen bidrar positivt till Trafikstrategins vision genom att bostäder byggs centralt i tätorten 
med goda möjligheter till hållbara färdsätt. 
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Miljökonsekvenser 
En undersökning av betydande miljöpåverkan, enligt Miljöbalken 6 kap och 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kumla kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan som 
planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar 
att medföra betydande miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras vidare under planarbetet 
är dagvattenhantering och trafikbuller. 

Beslut 
Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Länsstyrelsen har 
den 5 november 2018 tagit del av kommunens ställningstagande och utifrån nu kända förhållanden 
delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
 
Beslut om betydande miljöpåverkan togs i samhällsbyggnadsnämnden den 12 december 2018 
Beslutet har offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 2018-12-14 - 2019-01-04. 
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Förutsättningar och förändringar  

Mark och vegetation  

Mark och vegetation  
Planområdet är idag bebyggt med ett obebott bostadshus med tidigare verksamhet i bottenvåningen 
samt en komplementbyggnad (Rörläggaren 5). Bebyggelsen ska rivas för att göra plats för ny 
bostadsbebyggelse. Fastigheten Rörläggaren 7 är obebyggd. Planområdet består till större del av 
bruksgräsmatta, med buskage, häckar och träd. Området är beläget på krönet av en grusås 
(isälvslagring) och sluttar nedåt åt öster, det är ca 7 m höjdskillnad från Södra Kungsvägen och 
planområdets östra gräns. Öster om befintliga fastighetsgränser, där marken sluttar som mest, består 
vegetationen främst av sly och mindre träd. 
 

 
Vy över planområdet från öst (Djupadalsparken).  Foto: HSB.  
 
Planområdet kommer till stora delar att hårdgöras för bebyggelse och garageanslutning. Nya träd 
och annan vegetation ska planteras inom bostadsområdet för att höja trivseln, men också för att 
möjliggöra en bra dagvattenhantering.  
 
Garageanslutningen innebär en ramp som kommer att ha en maximal höjd om 1 m ovan befintlig 
marknivå, mur/staket runt rampen tillkommer i höjd. Anslutningen säkerställs i plankartan med 
egenskapsbestämmelse (n): in- och utfart till parkeringsgarage och (prickmark): marken får inte 
förses med byggnad. Mot rampen kommer marken fyllas upp och beläggas med gräs. Ytan säkerställs 
i plankartan med användning (E1): mark för infiltration av dagvatten samt egenskapsbestämmelse 
(b): marken får inte hårdgöras, för att möjliggöra ett fördröjningsmagasin för dagvatten. 
 
Det är av allra största vikt att det nya bostadsområdet möter parken på ett bra sätt, att ramp och 
mur/staket passar in i parkmiljön, eftersom området delvis kommer att uppfattas som en del av 
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parken då gång- och cykelvägen som leder öster om planområdet är en viktig entré till parken. Rätt 
utsmyckning på stödmurarna kan bidra till att stärka parkens karaktär. 
 
En ombyggnation längs del av S. Kungsvägen planeras för renhållningsfordon och korttidsparkering. 
Detta innebär att några av gatuträden längs S. Kungsvägen kommer att tas bort och ersättas med nya. 
 

 
Situationsplan på hur planområdet är tänkt att utformas. Illustration: Hållén Arkitekter.  
 

 
Sektion genom planerad bebyggelse som visar hur höjdskillnaderna kommer att tas upp mellan 
bostäderna och parken. Illustration: Hållén Arkitekter.  



11 
 

Stadsbild 
Omgivande bebyggelse består främst av bostäder i 1-3 våningar med undantag för bebyggelsen söder 
om planområdet (6 våningar) och vattentornet norr om planområdet (31,5 m högt). Den omgivande 
bebyggelsen är av varierad skala, täthet och karaktär. Norr om planområdet består bebyggelsen av 
villor i 1-2 våningar. Väster om planområdet består bostadsbebyggelsen främst av högre 
flerbostadshus (3 vån) och kvarteren är större och mer slutna. 
 

 
Exempel på omgivande bebyggelse i kvarteren Mejeristen och Snickaren.  

 
Exempel på omgivande bebyggelse i kvarteret Mejeristen Vagnmakaren.  
 
Hagendalsvägen är en del av Kumlas viktigaste stråk som inkluderar flera av Kumlas viktigaste 
stadsrum. Stråket sträcker sig från torget mot planområdet och Djupadalsparken där man kan ta sig 
vidare mot Djupadalsbadet och Sjöparken. Planområdet ligger på ett strategiskt läge, uppe på en 
åsrygg, väl synligt från torget och precis vid entrén till Djupadalsparken. 
 
Stadsbilden kommer att förändras i och med planerad exploatering. Bostäderna blir ett positivt 
tillskott i stadsbilden, ett centralt läge som nyttjas mer stadsmässigt och byggnaderna kan fungera 
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som en fond i slutet av Hagendalsvägen, en plats som markerar en entré till Djupadalsparken. 
Bebyggelsen blir högre (5-7 våningar) än omgivande bebyggelse. Det är viktigt att vattentornet 
bevaras som ett landmärke. Läs mer under avsnittet Byggnadskultur och gestaltning. 
 

 
Vy från Hagendalsvägen. Il lustration: Hållén Arkitekter.  

Biotopskydd 
Längs Södra Kungsvägen finns en allé (fem träd) som kommer att påverkas i och med genomförandet 
av detaljplanen. Några av gatuträden kommer att tas bort och ersättas med nya. Enligt lagstiftning 
gäller att träden till övervägande del ska utgöras av vuxna träd för att allén ska omfattas av generellt 
biotopskydd. Definitionen på ett vuxet träd är, enligt naturvårdsverket, ett träd som mäter ca 20 cm i 
diameter i brösthöjd eller är 30 år gammalt. Träden längs S. Kungsvägen är mindre än 20 cm i 
diameter och yngre än 30 år, vilket betyder att allén inte omfattas av det generella biotopskyddet. 

Geoteknisk undersökning  
VAP har utfört en geoteknisk undersökning för planområdet (se bilaga Geoteknisk PM 2017-06-16). 
Sammanfattningsvis visar undersökningen på goda grundläggningsförhållanden och att grundvattnet 
ligger långt under planerat garageplan. Byggnaderna (flerbostadshus samt garageplan) kan 
grundläggas med plattor i det fast lagrade åsmaterialet. 
 
Planområdet ligger på en isälvsås och under 0,0- ca 1,5 m grusig sandfyllning utgörs jorden av 
naturligt lagrad sand och grus. Den naturligt lagrade jorden har till större delen hög relativ fasthet 
med undantag av den sydöstra delen. Vid slagsondering har stopp erhållits i mycket fast lagrad jord 
och mot sten eller block 1,7 – 7,2 m under markytan. I sydöstra delen är det dock mellan 9,2 – 19,4 m 
till mycket fast lagrad jord.  
 
Ett grundvattenrör har installerats med spetsen 6,8 m under markytan, vilket motsvarar 4 m under 
planerad golvnivå för garaget. Grundvattennivån låg 2017-05-18 under rörets spets. (Notera: sedan 
den geotekniska undersökningen gjordes har kommunen bytt höjdsystem från RH70 till RH2000. 
Garaget har ritats om och har nu en föreslagen golvnivå på +52,4 RH2000 vilket alltså betyder att 
den uppmätta grundvattennivån är 4 m under föreslagen golvnivå, inte 4,6 m som det står i 
Geoteknisk PM). 
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Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. En misstänkt markförorening finns strax söder om 
planområdet. En kemtvätt har funnits på platsen mellan år 1956-1960. Misstanke finns om att 
föroreningar i form av klorerade lösningsmedel kan ha läckt från denna verksamhet och orsakat 
förorening av mark och grundvatten. 
 
För att undersöka förekomst av klorerade lösningsmedel har Structor Miljöteknik AB utfört 
porluftmätningar på tre mätplatser inom/i anslutning till planområdet. Resultatet visar att halterna 
av analyserade parametrar underskrider laboratoriets detektionsgräns. Det finns inga tecken på att 
den tidigare kemtvättens verksamhet har påverkat området och några hinder mot att genomföra 
detaljplanen har därmed inte påvisats (se bilaga PM Porluftmätningar 2017-07-25). 

Radon 
VAP har mätt jordluftens radonhalt i aktuellt område. Mätningarna utfördes i 3 punkter varvid 
halterna 1,36 och 38 kBq/m3 erhölls. Halterna indikerar att området kan klassas som låg- till 
normalradonmark. 
 
På normalradonmark ska husgrunder utföras radonskyddande. Inga särskilda åtgärder krävs 
med hänsyn till markradon men grunden ska inte utföras med uppenbara otätheter mot mark 
och genomföringar som är borrade eller består av ingjutna rör ska tätas med åldersbeständig, 
sprickfri tätmassa. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Efter besiktning av det aktuella planområdet 
bedömer Länsstyrelsen att ingen arkeologisk utredning behöver utföras inför de kommande bygg- 
och anläggningsarbetena. 
 
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 
kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra 
eller ta bort en fast fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § 
kulturmiljölagen.  

Friytor  

Lek och rekreation, naturmiljö 
Planområdet ligger centralt i Kumla tätort och har nära till park- och rekreationsområden. 
Djupadalsparken, som ligger i direkt anslutning till planområdet, är den äldsta delen av Kumlas 
stadspark. Stadsparken består av Djupadalsparken, Djupadalsbadet, campingen, Sjöparken, 
reningsdammarna och stadslekplatsen Tivoli. Stadsparksområdet är ett av Kultur- och 
fritidsnämndens prioriterade områden. 
 
Planområdet består främst av gräsytor, buskage, häckar, sly och träd. Ingen värdefull naturmiljö 
finns inom planområdet. Närmast naturområde är öster ut, mot Brånsta/Sånnersta. 
 
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer ytan till stor del bebyggas med bostäder och 
hårdgöras. En gemensam uteplats ska ordnas i planområdet . Närheten till Djupadalsparken är ett 
viktigt komplement till planområdets egna grönytor. För att stärka kopplingen mellan parken och de 
nya bostäderna  planeras en trappa som tar upp höjdskillnaderna. 
 
En liten del av Djupadalsparken (ca 800 m2), väster om gång- och cykelvägen, ingår i planområdet. 
Ytan bedöms kunna tas i anspråk då den inte har något högre estetiskt värde och inte nyttjas som en 
del av parken idag. Ytan kommer bestå av garageanslutning samt grönytor och fördröjningsmagasin 
för dagvatten.  
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Gällande detaljplaner för stadsparken. Den yta som tas i anspråk (röd l inje) är ca 0,0035% av 
stadsparkens yta (planlagd parkmark) som är ca 23 ha.  
 

 
Djupadalsparken, utblick mot planområdet .  
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Ekosystemtjänster 
Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som 
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter. 
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga 
upplevelser.  
 
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan. 
Sammanfattningsvis visar den att försörjande tjänster i form av vattenförsörjning är viktigt att 
skydda då området är beläget på en rullstensås med grundvattenförekomst. En översyn av 
vattenskyddsområde pågår, aktuellt område kommer enligt förslag ingå i vattenskyddsområdets 
tertiära zon. Grundvattenförekomsten får ej påverkas, det är viktigt att dagvatten tas omhand på 
fastigheten.  
 
Reglerande tjänster i form av till exempel klimatreglering, bullerdämpning, pollinering och 
fröspridning kommer att påverkas både positivt och negativt i och med att grönska försvinner och 
området blir mer hårdgjort. Detta behöver kompenseras med nyplantering. Kulturella tjänster som 
upplevelsevärden, hälsa, rekreation och estetik kommer också att påverkas både positivt och 
negativt. Att bostäder planeras i direkt anslutning till Djupadalsparken är positivt för de boende, 
däremot kommer parken att påverkas av skuggning och insyn från boende. Samtidigt genererar fler 
boende i området med folkliv i parken, vilket skapar trygghet och sociala värden. 

Bebyggelseområden  

Bostäder 
Planområdet är idag bebyggt på Rörläggaren 5 med ett obebott bostadshus med tidigare verksamhet 
i bottenvåningen samt en komplementbyggnad. Bostadshuset är uppfört på 1940-talet i funkisstil. 
Byggherre var Frank Olof Jansson som öppnade speceriaffär i bottenvåningen år 1946. År 1949 
startade Frank Olof Jansson Kumla Fruktindustri, föregångaren till BOB och numera Orkla Foods. När 
Kumla Fruktindustri växte ur lokalen och flyttade vidare blev Stig Johansson nästa hyresgäst med sitt 
Östermalms Livsmedel. Ombyggnader och fasadändringar har gjorts i omgångar fram till år 1962. 
 
Äldre kartor och foton från Kumla kommuns bildarkiv visar att det tidigare stått ett annat hus på 
Rörläggaren 5 och att även Rörläggaren 7 har varit bebyggd med bostadshus. Bebyggelse har även 
funnits längs med Djupadalsparken, söder om planområdet. 
 
Befintlig bebyggelse på Rörläggaren 5 ska rivas för att göra plats för ny bebyggelse. Detaljplanen 
möjliggör bostadsbebyggelse (flerbostadshus) med parkering under mark. För att skapa en flexibel 
plan över tid möjliggörs även centrumändamål. Flerbostadshusen ses som ett positivt stadsmässigt 
tillskott i Kumla tätort, som ger en blandning av olika boendeformer i området. Läs mer under 
avsnittet Byggnadskultur och gestaltning. 
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Befintl ig bebyggelse i planområdet.  
 

Kartutsnitt ur stadsplan 1947 samt ekonomiska kartan 1955. 
 

 
Utsnitt ur foto taget före 1940 som visar t idigare bebyggelse i Rörläggaren 5 och 7 samt bebyggelse  
längs Djupadalsparken söder om planområdet.  Dagens gång- och cykelväg öster om planområdet var  
här en bredare gata. Kumla kommuns bildarkiv.  
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Foto taget under 1930-talet som visar tidigare byggnader på Rörläggaren 5 och 7 .  Kumla kommuns 
bildarkiv.  

Arbetsplatser övrig bebyggelse 
Inom planområdet finns ett obebott hus som tidigare fungerat som bostadshus med verksamhet 
(möbeltapetsering) i bottenvåningen. Längs Hagendalsvägen ligger flera verksamheter, i korsningen 
närmast planområdet ligger ett café. Planområdet är centralt beläget i Kumla tätort och har närhet 
till många olika arbetsplatser. 
 
Offentlig service & kommersiell service 
Planområdet är beläget centralt i Kumla tätort, ca 300 m från centrum och torget där offentlig och 
kommersiell service finns. 500 m norr om planområdet ligger vårdcentralen. Kumlasjöns förskola 
ligger ca 100 m nordöst om planområdet. Närmaste skola är Malmens skola (F-6) som ligger ca 600 
m söder om planområdet. 
 
Detaljplanen möjliggör centrumändamål. Användningen centrum kan innebära kombinationer av 
handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska 
vara lätta att nå. 

Tillgänglighet 
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär 
att bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för 
allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. 

Byggnadskultur och gestaltning 
Vattentornet är ett landmärke som är beläget på Rörläggaren 8, direkt norr om planområdet. Tornet 
är byggt år 1914 i tidstypisk tegelarkitektur och är skyddad med q i detaljplan. Ny bebyggelse ska 
anpassas till vattentornet, den får inte vara högre än tornets takfot. Takfoten ligger på +80,7 m över 
nollplanet (RH2000). Bebyggelsens höjd säkerställs därför med planbestämmelse om högsta 
totalhöjd +79,7 m över nollplanet (RH2000), vilket innebär att tillåten totalhöjd är 1 m under 
vattentornets takfot. 
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Ny bebyggelse kommer att uppföras i 5-7 våningar. Sammanlagt planeras 43 lägenheter i varierad 
storlek, från 1 rok till 4 rok, drygt hälften av lägenheterna består av 3 rok.  
 
Placering och utformning av ny bebyggelse ska göras med respekt för tornet. Detaljplanen möjliggör 
en byggrätt på största sammanlagda bruttoarea ovan mark 5 000 m2 enligt planbestämmelse (e). 
Längs Södra Kungsvägen får balkonger skjuta ut maximalt 1 m över plangräns/fastighetsgräns och 
placeras lägst 2,7 m över gatans nivå enligt planbestämmelse (f1). 
 
Byggnadsvolymerna kommer skilja sig från omgivande bebyggelse i utformning och uttryck. 
Bebyggelsen kommer att uppföras i två huskroppar där volymerna bryts ned och formen varierar för 
att åstadkomma ett levande uttryck. Huskropparna och fasaderna förskjuts i förhållande till 
varandra. Entréer ska placeras mot Södra Kungsvägen. 
 
Placeringen av bebyggelsen blir viktig för att minimera skuggpåverkan på befintlig bebyggelse och 
skapa goda ljusförhållanden i lägenheterna då planerad exploatering är förhållandevis tät. 
Plankartan reglerar inte i detalj var husen ska placeras, vilket ställer ytterligare krav på 
projekteringen. Det är viktigt att en god dialog förs vid bygglovskedet om byggnadernas 
arkitektoniska uttryck, skala och volym. Det är även viktigt att få till en bra placering av byggnaderna 
för att skapa en god utemiljö i området och minimera påverkan på befintlig bebyggelse. Solstudie 
finns under avsnittet Risker och störningar.  
 
Under mark planeras ett parkeringsgarage i en våning med vissa serviceutrymmen, som 
lägenhetsförråd och tekniska anläggningar. I planen säkerställs ett område närmast Södra 
Kungsvägen samt entrén till parken med (korsmark): marken får endast förses med underjordiskt 
garage. Detta innebär att marken inte får förses med byggnader ovan mark. I korsningen Södra 
Kungsvägen-Hagendalsvägen skapas därmed en entréplats som ger ett liv och öppenhet åt 
gaturummet och entrén till Djupadalsparken. 
 
Bebyggelsen blir ett positivt tillskott som förstärker stadsbilden, ett centralt läge som nyttjas mer 
stadsmässigt och byggnaderna kan fungera som en fond i slutet av Hagendalsvägen, en plats som 
markerar en entré till Djupadalsparken. 
 

 
Vy från Södra Kungsvägen. Illustration: Hållén Arkitekter.  



19 
 

Gator och trafik 

Gatunät 
Direkt väster om planområdet ligger Södra Kungsvägen som är en av de mest trafikerade gatorna i 
tätorten, med ca 4500 fordon per årsmedeldygn. Gatan har en hastighetsbegränsning på 40 km/h. 
 
Norr om planområdet ligger Djupadalsgatan som främst fungerar som anslutning för kvarteren 
Muraren, Maskinisten, Tapetseraren och Tegelbäraren (ca 30 fastigheter) men gatan används också 
för att ta sig till Kumlasjöns förskola som är belägen på Vattugatan som är enkelriktad öster ut. Både 
Djupadalsgatan och Vattugatan har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 
 
I korsningen Djupadalsgatan/Vattugatan finns en allmän parkeringsplats (20 platser) som nyttjas av 
bland annat besökare till Djupadalsparken, Kumlasjöns förskola och boende i området. Anslutning 
till planområdet ska ske från Djupadalsgatan, norr om planområdet, genom parkeringsplatsen. 3 av 
parkeringsplatserna kommer att flyttas till Djupadalsbadet för att göra plats för garageangöring till 
planområdet. 
 
Exploateringen kommer medföra ökad trafik i området, främst av boende och besökare till 
planområdet. Uppskattningsvis handlar det om 80-100 trafikrörelser per dygn som tillkommer längs 
Djupadalsgatan. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h och antalet trafikrörelser blir, trots ökningen, 
lågt och någon risk för att överskrida riktvärdena för buller förekommer ej.  
 
Om det i framtiden visar sig att framkomligheten längs Djupadalsgatan ej är tillräcklig kan 
trafikregleringar göras genom lokala trafikföreskrifter. Exempel på sådana åtgärder kan vara att 
begränsa parkering till vissa delar av gatan eller genomföra hastighetssänkande åtgärder. För 
närvarande pågår en utredning av trafiksituationen på Djupadalsgatan. Utredningsuppdraget 
initierades av samhällsbyggnadsnämnden i samband med att den tidigare detaljplanen antogs 
(vilken sedan upphävdes). Utredningen har nyligen varit på remiss till kultur- och fritidsnämnden. 
 
En ombyggnation längs del av Södra Kungsvägen planeras för att kunna möjliggöra en säker 
angöring för renhållningsfordon. Övergångsstället söder om planområdet kommer att byggas om. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Längs Hagendalsvägen går ett huvudcykelstråk som korsar Södra Kungsvägen direkt söder om 
planområdet. Stråket fortsätter sedan mot Djupadalsbadet längs Vattugatan. Även Vattugatans västra 
del används av cyklister, men det är inget huvudcykelstråk. På västra sidan av Södra Kungsvägen går 
ett huvudcykelstråk i nord-sydlig riktning. Gång- och cykelstråken kommer ej påverkas av 
planförslaget. 
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Huvudcykelstråk markerade i gult.  

Trafikmätning 
I planarbetet för kv. Fjärdingsmannen, norr om aktuellt planområde, gjordes en trafikmätning längs 
S. Kungsvägen. Trafiken mättes i november 2016. Årsmedeldyngtrafiken var då 4 445 varav 2% tung 
trafik. 
 
Trafikmätning gjordes även för Vattugatan (väster om planområdet) i november 2016. 
Årsmedeldygntrafiken var då 438 varav 2% tung trafik. Trafiken på Hagendalsvägen anses vara den 
samma som för Vattugatan, någon mätning har inte gjorts här. 
 
I trafikbullerutredningen, som är utförd av Soundcon 2017-02-28, har trafikmätningarna räknats 
upp till en framtidsprognos för år 2032. I prognosen har trafikflödena räknats upp med en schablon 
om 0,5% per år samt adderats en ökad trafikmängd till området pga. parkering i garage. Följande 
trafikuppgifter har använts i trafikbullerberäkningarna: 
 

 
 
Efter att trafikbullerutredningen utfördes har även en trafikmätning har gjorts för Djupadalsgatan 
(vid korsningen med Bergsgatan) i augusti 2017. Årsmedeldygntrafiken var då 467 varav 12% tung 
trafik. Ett genomförande av planen innebär uppskattningsvis att ca 80-100 trafikrörelser per dygn 
tillkommer längs Djupadalsgatan. 
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Kollektivtrafik 
Det finns goda förutsättningar att resa kollektivt eftersom planområdet ligger ca 500 m från 
resecentrum. Planområdet ligger ca 200 m från busshållplats Vattugatan (norr om) och ca 200 m 
från busshållplats Sveavägen (söder om). Stadsbuss 780 trafikerar båda hållplatserna. 

Parkering, varumottagning, utfarter 
In- och utfart till planområdet sker från Djupadalsgatan, norr om planområdet, genom den befintliga 
parkeringsplatsen. 3 av parkeringsplatserna kommer att flyttas till Djupadalsbadet för att göra plats 
för garageangöring till planområdet. 
 
Behovet av bilparkering ska lösas inom fastigheten. Parkering kommer att ske i garage i källarplan, 
en våning. Garaget kommer att tillhandahålla 39 parkeringsplatser. In- och utfart till 
parkeringsgaraget planeras i norra delen av planområdet. Garageanslutningen innebär en ramp som 
kommer att ha en maximal höjd om 1 m ovan befintlig marknivå, mur/staket runt rampen 
tillkommer i höjd. 
 
Kumla kommun har en parkeringsnorm från 1987 där Kumla tätort är indelad i olika zoner, med 
olika krav på parkering beroende på hur centralt området anses vara. Planområdet ligger, enligt 
parkeringsnormen, i område C: ytterområde, vilket innebär en parkeringsnorm på 1,1 bilplats per 
lägenhet. Sedan 1987 har centrum utvidgats och zonindelningen anses inte längre vara aktuell. 
Planområdet ligger centralt i Kumla och de boende i området kommer att ha goda förutsättningar att 
resa hållbart (buss, tåg, cykel, gång). Planerade parkeringsplatser i förhållande till antal lägenheter är 
i dagsläget 0,9, vilket anses tillräckligt i detta fall. 
 
En ombyggnation längs del av S. Kungsvägen planeras för att kunna möjliggöra en säker angöring för 
renhållningsfordon. Allmänna korttidsparkeringar kommer även iordningställas. Detta innebär att 
några av gatuträden kommer att tas bort och ersättas med nya. 
 
Behovet av cykelparkering ska lösas inom fastigheten. Cykelparkeringarna bör ges en kvalitet och en 
utformning som stimulerar cykling, t.ex. låsbara ställ under tak med god tillgänglighet till entréerna. 

Tillgänglighet för räddningstjänst 
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det 
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med 
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats. 

Risker och störningar 

Skuggor 
En solstudie har genomförts av Hållén arkitekter (se bilaga Solstudie 2019-02-14). Solstudien visar en 
jämförelse mellan befintlig bebyggelse och planförslagets genomförande. Sammantaget visar 
solstudien att Rörläggaren 8, gamla vattentornet, i allra högsta grad kommer att påverkas av den nya 
bebyggelsen i planområdet. Under vår och höst kommer den nya bebyggelsen kasta skuggor på 
vattentornet mitt på dagen. Delar av Djupadalsparken i öst kommer att påverkas av skuggning 
sommartid under eftermiddag och kvällstid. 
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Solstudie,  påverkan på Djupadalsparken. Befintlig bebyggelse jämfört med föreslagen bebyggelse den 21 
juni kl 17.00.  

Bländande ljus 
Garageanslutningens placering och utformning säkerställer att olägenheter med bländande ljussken 
inte uppkommer. Avstånd mellan garageutfart och befintligt bostadshus som skulle kunna beröras av 
strålkastarljus är 66 m, vilket är mer än normal räckvidd för halvljus. Mellan garageanslutning och 
bostadshus finns dessutom en befintlig parkering samt vegetation som bidrar till att skärma av ljuset. 
Garageanslutningen säkerställs i plankartan med (prickmark): marken får ej förses med byggnad, 
och egenskapsbestämmelse (n): in- och utfart till parkeringsgarage. 
 

 
Foto taget från den plats där garageanslutning planeras. 
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Buller  
Soundcon har tagit fram en trafikbullerutredning (se bilaga Trafikbullerutredning 2017-02-28). Sedan 
trafikbullerutredningen utfördes har riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader ändrats (2017-07-01). 
Resultatet i trafikbullerutredningen visar att ljudnivåerna blir som högst i väster mot Södra 
Kungsvägen där de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som högst 57 dBA i två av huskropparna. 
Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfylls därmed. 
 
För uteplatser gäller riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. De 
bostäder som inte uppfyller detta i direkt anslutning till den egna bostaden bör kunna erbjudas 
gemensamma uteplatser inom området där detta uppfylls. Detta säkerställs med planbestämmelse 
(f2) i plankartan. 
 

  
Situation trafik framtidsprognos, dygnsekvivalenta ljudnivåer 1,5 m över mark samt ljudnivåer i 
beräkningspunkter.  Riktvärdet 60 dBA klaras vid fasader (Soundcon 2017-02-28).  

Miljökvalitetsnormer för vatten  
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet 
miljöbalken. Miljökvalitetsnormer för vatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både 
ekologiskt och kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Målet är att 
samtliga vattenförekomster i landet uppfyller MKN god ekologisk, kemisk och kvantitativ status år 
2021 eller år 2027. 
 
Planområdets recipient är den statusklassade vattenförekomsten Kumlaån som ligger ca 700 m öster 
om planområdet. Kumlaån ligger inom delavrinningsområdet ”Mynnar i Kvismare Kanal” och inom 
huvudavrinningsområdet ”61 Norrström” (VISS 2018). 
 
Kumlaåns ekologiska status har bedömts som otillfredsställande. Den kemiska statusen för 
vattenförekomsten har bedömts till uppnår ej god status. Kumlaån har problem med övergödning, 
miljögifter och morfologiska förändringar (VISS 2018). 
 
MKN 2016-2021 för Kumlaån har kvalitetskrav god ekologisk status år 2027 (tidsfrist), med 
undantag för övergödning och morfologiska förändringar, och god kemisk ytvattenstatus med 
undantag för mindre stränga krav på bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
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Planområdet ligger på krönet av en rullstensås, och berörs därmed av beslutad 
grundvattenförekomst som är klassad som god kvantitativ grundvattenförekomst. MKN 2016-2021 
för grundvattenförekomsten är god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. 
 
Detaljplanen anses ej påverka MKN för vatten eftersom dagvatten kommer att hanteras på ett 
hållbart sätt och flödet från planerad exploatering ska inte vara högre än från den oexploaterade 
marken. Dagvatten ska omhändertas lokalt och fördröjas på egen fastighet innan anslutning sker till 
det kommunala ledningsnätet. En dagvattenutredning har gjorts för den föreslagna exploateringen 
(se bilaga PM Dagvatten 2017-06-12, rev. 2018-10-26). Inga verksamheter som kan påverka yt- och 
grundvattnet negativt planeras inom området. Söder om planområdet har en kemtvätt tidigare legat. 
Provtagning i form av porluftmätning har utförts och analysresultatet visar inga tecken på 
förorening. 

Strandskydd 
Generellt strandskydd, 100 m, gäller för Kumlasjön. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 
trygga allmänhetens tillgång till strandområden, samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.  
 
Delar av planområdet ligger inom strandskydd. Strandskyddet återinträder automatiskt då en ny 
detaljplan tas fram, vilket innebär att en prövning att upphäva strandskyddet måste göras. 
 
Strandskyddet föreslås upphävas i den del av planområdet som berörs av det generella 
strandskyddet. Området redovisas på plankartan som en administrativ planbestämmelse (a): 
Strandskyddet är upphävt. 
 
Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § framhålls följande:  

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
 
Planområdet är till största del ianspråktaget med bostadsbebyggelse (Rörläggaren 5). På 
Rörläggaren 7 har det tidigare stått bebyggelse, men marken är obebyggd idag. Fastigheten upplevs 
dock fortfarande som en privat tomt med gräsmatta, häckar och träd. Parkområdet väster om gång- 
och cykelvägen ingår också i kvartersmark där strandskyddet föreslås upphävas. Parkområdet 
nyttjas inte som en del av parken idag. Området anses sakna betydelse för strandskyddets syften, 
dvs. allmänhetens tillgång till strandområdet och växt- och djurlivet. 
 
Särskilda skäl föreligger även för upphävande av strandskyddet då området behövs för att kunna 
tillgodose kommunens behov av tätortsutveckling, dvs. ett angeläget allmänt intresse. Det är mycket 
svårt att hitta nya attraktiva områden för bostäder med närhet till service, arbetsplatser och 
resecentrum. De senaste åren har flera förtätningar i Kumlas mest centrala delar genomförts, och 
viss detaljplanering med förtätningssyfte pågår fortfarande i vissa områden. Det finns behov av 
bostäder i olika upplåtelseformer i Kumla tätort, främst mindre lägenheter. Genomförandet av 
planen skulle skapa attraktiva boendemiljöer, ett mer diversifierat bostadsbestånd och möjliggöra en 
bättre fungerande flyttkedja, vilket skulle ge långsiktiga fördelar för samhället. En annan lokalisering 
är omöjlig eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset att förtäta Kumla 
tätort. 
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Strandskyddet upphävs för markerad gul yta.  

Vattenskyddsområde 
En översyn av Blacksta vattenskyddsområde pågår. Vattenskyddsområdet planeras att utökas och 
enligt förslag omfattas aktuellt planområde av den tertiära zonen. Till vattenskyddsområdet kommer 
skyddsföreskrifter med bl.a. restriktioner upprättas. Enligt förslag innebär den tertiära zonen att allt 
som ska schaktas mer än 3 m ska anmälas. Det är i dagsläget oklart när beslut om det utökade 
vattenskyddsområdet kan ske. 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Idag ligger spill och dagvattenledningar inom parkytan som berörs av exploateringen. Ledningarna 
fungerar som anslutning för befintlig bebyggelse och kommer att tas bort. 
 
Planerad bebyggelse kan kopplas till kommunens befintliga ledningar för dagvatten och spill nordöst 
om planområdet. Både spillvattenledning och dagvattenledning behöver dimensioneras upp på en 
kortare sträcka för att klara exploateringen. Vatten tas idag från Södra Kungsvägen men kommer i 
och med genomförandet av detaljplanen anslutas från öster. Servisen behöver dimensioneras upp. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten  
Dagvatten ska omhändertas i enlighet med Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun, 
antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03. 
 
Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt. Fördröjning av dagvatten ska ske på egen 
fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till det 
kommunala ledningsnätet nordöst om planområdet.  
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VAP har på uppdrag av HSB produktion i Mälardalen AB tagit fram ett PM dagvatten för planområdet 
(se bilaga PM Dagvatten 2017-06-12, rev. B 2019-01-09). Dagvattenåtgärder skall utföras på sådant 
sätt att utgående dagvattenflöde från planerad exploatering inte är högre än från den oexploaterade 
marken. 
 
Dagvatten från tak, hårdgjorda ytor och grönytor behandlas gemensamt, samlas upp i lågpunkter och 
leds via dagvattenledningar till en flödesregleringsbrunn. Dagvattenmagasin ska anläggas med en 
effektiv volym på 17,5 m3. Utflödet från fastigheten ska inte överstiga 3,7 l/s för regn upp till 
5år/10min, vid större regn ska vattnet kunna brädda förbi flödesregleringen. Ytavrinnning ska 
kunna ske utan skada på byggnader vid skyfallsregn. 
 
Utjämningsmagasinet utformas som markförlagt magasin med dagvattenkassetter (vid höjd = 1,2 m 
blir arean ca 14,5 m2). Partikulärt bundna föroreningar kommer att sedimentera i 
utjämningsmagasinet tack vare uppehållstiden som skapas genom det reducerade utflödet. De 
avsatta sedimenten kommer med tiden att transporteras till systemets lägsta del, 
regleringsbrunnens sedimenteringsficka, där sedimenten kan omhändertas. Efter regleringsbrunnen 
leds vattnet till förbindelsepunkt för dagvatten.  
 
En lämplig yta för utjämningsmagasinet är ytan öster om garageanslutningen. Detta säkerställs i 
plankartan med användning (E1): mark för infiltration av dagvatten samt egenskapsbestämmelse (b): 
marken får inte hårdgöras. Exakt placering av magasinet görs sedan i detaljprojekteringen. 

Värme 
Området kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar som finns längs Vattugatan nordöst om 
planområdet. 

El, tele, bredband m m 
Ett kabelskåp är beläget inom planområdet, där in- och utfart till planområdet föreslås.  
Ny placering av kabelskåpet föreslås öster om befintligt läge, söder om parkeringen. Elanslutning till 
planområdet skall ske från Södra Kungsvägen från nätstationen på Vattugatan. E.ON kommer 
troligtvis behöva byta nätstationen till följd av nybyggnation. 
 
Bredband finns framdraget av både Skanova och Stadsnät. Hänsyn har tagits till Stadsnäts ledning 
längs gång- och cykelvägen, planområdesgränsen går 1 m från ledningen. Stadsnät önskar rasera den 
anslutning som finns till befintlig byggnad på Rörläggaren 5 innan byggnaden rivs.  
 
Vid en eventuell förändring/åtgärd i samband med byggnation gäller generellt att den part som 
initierar åtgärden bekostar den. 

Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och Renhållningsordning. Avfallet ska tas 
omhand på speciellt anvisad plats för att underlätta sophanteringen. Tillgängligheten för fordon som 
hämtar avfallet ska beaktas. Angöring av renhållningsfordon ska kunna ske på ett tryggt sätt och 
markbeläggning ska vara anpassad för fordonens belastning. 
 
En ombyggnation längs del av Södra Kungsvägen planeras för att kunna möjliggöra en säker 
angöring för renhållningsfordon. Detta innebär att några av gatuträden kommer att tas bort och 
ersättas med nya. 
 
Brandvattenförsörjning 
Brandposter finns i angränsning till planområdet. Lämplig kapacitet är 1 200 liter/minut. 
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser  

Tidplan (preliminär)  
 

 2018  
• Samhällsbyggnadsnämndens beslut att påbörja planarbetet augusti 

 
• Samhällsbyggnadsnämndens beslut att skicka förslaget på samråd 

2019 
januari 

 
• Samråd  

 

 
januari-februari 

• Samhällsbyggnadsnämndens beslut om granskning februari 

• Granskning  februari-mars 

• Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen maj 

• Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker maj 

 
Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov 
erhållits och i den takt byggherrarna finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i 
markanvisningsavtalet. 

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov 
och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 
 
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och 
bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.  

Markanvisningsavtal, exploateringsavtal  
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Kumla kommun och HSB Produktion i Mälardalen HB. 
Avtalet beslutades av kommunfullmäktige den 20 mars 2017. Avtalet har sedan förlängts, och ett 
tillägg till markanvisningsavtalet har gjorts. 
 
Avtalet innebär att HSB har reservation på marken till och med 31 december 2020, med möjlighet till 
förlängning. Syftet med reservationen är att bolaget ska kunna köpa området så snart villkoren i 
avtalet är uppfyllda. Villkoren som ska vara uppfyllda är: 

• Reservationstiden pågår 
• Bolaget har erhållit bygglov, med utgångspunkt från ingiven förstudie 
• Byggnadsarbetena har påbörjats 

 
Detaljplanen måste enligt tillägg till avtalet ha vunnit laga kraft senast 2019-12-31, annars förfaller 
markanvisningen och reservationsavgiften betalas tillbaka. 
 
Konsekvenser av att planen genomförs med stöd av markanvisning blir att kommunens avtalsfrihet 
blir större än vid tecknande av exploateringsavtal eftersom kommunen äger marken och mer fritt 
kan ställa krav på köparen. 
 
I och med planens genomförande krävs också vissa åtgärder utanför planområdet, på kommunens 
mark: 
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• Flytt av 3 parkeringsplatser till Djupadalsbadet. 
• Flytt av kabelskåp. 
• Ombyggnation längs del av Södra Kungsvägen –för att möjliggöra angöring för 

renhållningsfordon, korttidsparkering, taxi mm. 
 
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas för att klargöra dessa kostnader. 

Fastighetsrättsliga frågor  
Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära en fastighetsreglering där en del av Kumla 11:1 
(811 m2) samt hela fastigheten Rörläggaren 5 regleras till Rörläggaren 7. Kommunen ansöker om 
fastighetsbildning enligt plankartan. Fastighetsbildning bekostas av exploatören. 

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter  
Inom planområdet finns inga gällande servitut, ledningsrätter eller andra rättigheter. 

Fastighetskonsekvenser   
Fastigheter inom planområdet:  

• Kumla 11:1: Del av fastigheten (811 m2) regleras till Rörläggaren 7. Detaljplanen innebär 
ändrad användning från parkmark och gata/torg (befintlig parkering) till kvartersmark för 
bostäder, centrum och parkering under mark. Ytan kommer till större del användas för in- 
och utfart till garage samt grönyta/dagvattenhantering. 

• Rörläggaren 5: Hela fastigheten (738 m2) regleras till Rörläggaren 7. Fastigheten får delvis 
ändrad användning från bostäder/handel till bostäder, centrum och parkering under mark. 
Prickmarkens omfattning minskas rejält.  

• Rörläggaren 7: Fastigheten utökas med 1549 m2 (tidigare Rörläggaren 5 och Kumla 11:1). 
Fastigheten får delvis ändrad användning från bostäder/handel till bostäder, centrum och 
parkering under mark. Prickmarkens omfattning minskas rejält. 

Fastigheter utom planområdet: 
• Inga fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter utanför planområdet. 

Ekonomiska frågor 
Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören enligt gällande taxa. Kommunen tar ut avgifter för 
bygglov och bygganmälan.  
 
I och med planens genomförande krävs också vissa åtgärder utanför planområdet som kommer att 
regleras i exploateringsavtal. 
 
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och 
fastighetsförsäljning. 
 
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.  Det ekonomiska ansvaret för rivning, 
sanering, byggnationer och anläggningar regleras i markanvisningsavtal. Anslutningsavgifter för VA, 
el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos respektive leverantör.  
 
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar så som dagvattenutredning, grund- och 
radonundersökningar. 

Tekniska frågor  
Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar så som dagvattenutredning, geoteknik och 
radonundersökningar.  
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Administrativa frågor  

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning. 

Medverkande tjänstepersoner  
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Linnea Hagenbjörk i 
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Kumla kommun. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Linnea Hagenbjörk Johannes Ludvigsson 
Planarkitekt  Plan- och geodatachef 
 
 
Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun den 7 maj 2019 och vann laga 
kraft den 15 oktober 2019. 
 
Linnea Hagenbjörk 
Planarkitekt 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE (skyddad enligt GDPR)  
 
Detaljplan för   

Del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1 
Kumla, Kumla kommun, Örebro län 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra bebyggelse i form av flerbostadshus. För att skapa en 
mer flexibel plan möjliggörs även centrumändamål. Detaljplanen medger en byggrätt för ca 40 
lägenheter i 5-7 våningar. Anslutning till planområdet möjliggörs från Djupadalsgatan, öster om 
Rörläggaren 8. Parkering ska ske i garage under mark. 

Tidigare behandling  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2018 att en detaljplan skulle upprättas. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 januari 2019 att detaljplaneförslaget skulle skickas 
på samråd till berörda. 

Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 18 januari och 8 februari 2019.  
Under samma tid var planen också uppsatt på biblioteket och stadshuset.  

Granskning  
Den 22 februari 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om utställning av förslaget och att det 
ska skickas på remiss till berörda.  
 
Utställningstiden var mellan 4 och  18 mars 2019. Under samma tid var planen också uppsatt på 
biblioteket och i stadshuset. En underrättelse har anslagits på kommunens anslagstavla under 
samma tidsperiod. Underrättelsen har även annonserats i NA den 2 mars 2019. 
 
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare 
och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning.  
 
Under granskningstiden har 24 skrivelser inkommit, varav en är en namninsamling med 690 
underskrifter. Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess. På grund av dataskyddsförordningen, GDPR, kan detta dokument inte publiceras i sin 
helhet på kommunens hemsida. Samtliga yttranden finns tillgängliga i sin helhet i stadshuset och 
kan begäras ut av servicecenter. 
 
Sammanfattning   
Synpunkterna på detaljplanen har främst berört: 

• Kulturmiljö – anpassning av bebyggelsen med hänsyn till omgivningen (park, vattentorn, 
stadskaraktär), brott mot kulturmiljölagen, går emot kulturmiljöprogrammet, skydda och 
bevara området, ej förenligt med PBL, förödande för miljön. 

 

   
 

  SBN 2018/396 
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• Annan användning –riv befintlig hus, gör parkmark, bevara och rusta upp befintlig 
byggnad –förslag på flera olika användningar för att skapa en attraktiv kulturmiljö/ökad 
turism. 

• Annan plats –bygg på annan lämpligare plats –förslag på fler andra platser, förtätning ej 
lämpligt här, inget bygge, ej lämpligt på åsen, det byggs för mycket. 

• Påverkan på parken –förstör vyn och besökares visuella intryck, negativ inverkan (skugga, 
ianspråktagande av parkmark, grönområde försvinner, upplevelser, attraktivitet, 
tillgänglighet, integritet, luft och rymd, insyn, rekreation, användning), allmänhetens 
intresse åsidosätts, hänsynslös exploatering, inverkar negativt på lugn och rofylld miljö. 

• Utformning och gestaltning – för stor och hög bebyggelse för tomten, passar inte in i 
miljön, anpassa till omgivningen, kompakt, koloss, mur mellan park och stad, vattentornet 
kommer skymmas, insyn, skuggar, fula hus. 

• Trafik –ökad trafik, försämrad trafiksäkerhet, tillgänglighet och parkeringssituation, 
angöring bör ske från Södra Kungsvägen, vill ha konkret förslag på trafiklösning, bidrar 
negativt till trafikstrategin, Djupadalsgatan är anpassad till villakvarter.  

• Strandskydd –bryter mot bestämmelserna för strandskydd, försämrar livsvillkoren för 
djur och växter, annan lokalisering finns. 

• Beaktade av synpunkter –inga synpunkter tas i beaktande, samråd är spel för gallerierna, 
kommunen kommer aldrig backa, lyssnar ej på allmänheten, ointresserade av en stor 
grupps åsikter, argument och synpunkter. 

• Information/förankring – ej tillräckligt förankrat, många vet inte vad som planeras, 
information är otydlig och motsägelsefull, processen är ej trovärdig, fler borde fått 
handlingarna. 

• Segregation –bebyggelsen bidrar till en segregerad stad –ett priviligierat boende för de 
som har pengar 

 

Ställningstagande  
Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Med anledning av 
inkomna yttranden och vunna erfarenheter under granskningstiden kommer följande förändringar 
och kompletteringar att göras i detaljplanen:  
 

• Planbeskrivningen kompletteras under rubriken ”lek och rekreation, naturmiljö” med en 
karta över gällande detaljplaner för stadsparken.  

• Planbeskrivningen korrigeras under rubriken ”mark och vegetation”, text om magnolia och 
lönn tas bort. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  
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Inkomna yttranden och synpunkter 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens 
kommentarer.  

Myndigheter, organisationer, stiftelser och bolag   
 

 

 

 

 

 

 

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag  
 
 Synpunkter Inga 

synpunkter 
Inkommit 

9. Socialnämnden  X 2019-03-06 
10. Kultur- och fritidsnämnden X X 2019-03-13 
 

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet  
 
 Synpunkter Inga 

synpunkter 
Inkommit 

11.  X  2019-03-03 
12.  X  2019-03-05 
13.  X  2019-03-06 
14.  X  2019-03-10 
15.  X  2019-03-11 
16.  X  2019-03-12 
17.  X  2019-03-16 
18.  X  2019-03-17 
19.  X  2019-03-17 
20.  X  2019-03-17 
21.  X  2019-03-18 
22.  X  2019-03-18 
23.  X  2019-03-18 
24. Namninsamling 690 
underskrifter 

X  2019-03-18 

 

 Synpunkter Inga 
synpunkter 

Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län  X 2019-03-08 
2. E.ON Energidistribution AB  X 2019-03-08 
3. Polismyndigheten  X 2019-03-11 
4. Trafikverket  X 2019-03-11 
5. Lantmäteriet  X 2019-03-12 
6. E.ON Energilösningar AB  X 2019-03-15 
7. Örebro Länsmuseum X  2019-03-18 
8. Region Örebro län X X 2019-03-20 

(efter 
granskningstid) 
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1. Länsstyrelsen Örebro län 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

2. E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
 

3. Polismyndigheten 
Polismyndigheten har inga synpunkter gällande detaljplanen. Det brottsförebyggande perspektivet 
har diskuterats och beaktats. 
 

4. Trafikverket 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse i form av flerbostadshus på fastigheten. 
Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 
 

5. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2019-02-20) och har 
inget att erinra. 
 

6. E.ON Energilösningar AB 
E.ON Energilösningar AB har tagit del av ovanstående detaljplan och har inget att erinra. 
 

7. Örebro Länsmuseum 
Området Rörläggaren i Kumla är centralt beläget och ett av Kumlas kulturhistoriska kärnområden 
med vattentornet som ett centralt landmärke. Kumlas stadskaraktär präglas av en måttfull och 
småskalig bebyggelsestruktur som i förening med parkområdet vid Kumlasjön skapar höga natur- och 
kulturvärden på platsen.  
 
Föreliggande detaljplaneförslag med tillåten bygghöjd på 5-7 våningar bryter markant mot 
stadsbildens karaktär där närliggande bebyggelse har en bygghöjd på som mest tre våningar. 
 
Bebyggelse på den aktuella tomtmarken kan tillföra stadsbilden nya värden om nybyggnationen 
anpassas till stadskaraktären och hålls på en nivå som inte konkurrerar ut upplevelsevärdet av 
landmärket, vattentornet och parken. Detaljplaneförslaget kan därför inte anses vara förenligt med 
PBL som föreskriver: Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (PBL kap. 2 § 6)  
 
och vidare bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden 
ska skyddas. Vattentornet som är utpekat i kulturmiljöplanen får med aktuellt detaljplaneförslag 
inte det skydd som lagen föreskriver genom den byggnation som nu planeras. Därför förordar vi att 
bebyggelsen får en mer anpassad utformning som kan tillföra Kumla stad miljömässigt högre värden. 
 
Kommentar: I planområdets närhet finns mycket riktigt flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer; Djupadalsparken, bebyggelse i kvarteret Snickaren och Plåtslagaren samt vattentornet 
–som är ett av Kumlas landmärken. Många av byggnaderna är skyddade med q-bestämmelser (olika 
innebörd) i gällande detaljplaner. Dock ställer sig Kumla kommun tveksamma till att kalla området 
”kärnområde” vad gäller kulturmiljö. 
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Kumlas stadskaraktär är blandad. År 2014 tog Sweco fram en översiktlig stadsanalys och 
förtätningsstudier i vissa kvarter. I stadsanalysen beskrivs Kumla som en ort av småstadskaraktär 
med känsla av trädgårdsstad; småskaliga kvarter med insprängd grönska och öppningar som 
medger insyn mellan husen. Bebyggelsen ger associationer till trädgårdsstaden, trots att några av 
dess mest typiska egenskaper saknas. I Kumla saknas i princip de typiska fondmotiven, 
asymmetriska platsbildningar, krökta eller vindlande gaturum, sammanhängande områden med 
bevarad naturmark och bostadskvarter med tydligt terränganpassad bebyggelse. Planstrukturen är 
kvartersstad men känslan är ändå huvudsakligen trädgårdsstad. 
 
Bebyggelsen i Kumla är i huvudsak 1-4 våningar med högre bebyggelse (5-6 våningar) i centrum. 
Byggnader som är 7 våningar eller högre finns på ett fåtal platser, bland annat längs åsen. Några av 
slutsatserna i analysen är att ”ny bebyggelse tillåts i 2-5 våningar, längs Södra/Norra Kungsvägen 
på åsen kan högre bebyggelse tillåtas 7-10 våningar”. 
 
I gällande detaljplan har vattentornet bestämmelsen ”q1 – byggnaden får inte rivas”. Vattentornet är 
utpekat som separat miljö i kulturmiljöprogrammet och omnämns som ett av Kumlas landmärken. 
Längs åsen finns flera högre byggnader; kvarteret Sylen, vattentornet, kvarteret Mejeristen och 
Kumla kyrka. Äldre kartor visar att bebyggelse har funnits längs med stadsparkens kant, längs 
Södra Kungsvägen. Den nya bebyggelsen skulle stärka Kumlas siluett. Det visuella intrycket 
kommer att förändras, men vattentornet kommer fortfarande att förbli ett landmärke eftersom 
totalhöjden på den nya bebyggelsen begränsas till 1 m under vattentornets takfot. 
 
Kumlas unika värden –det nya och det gamla –gör staden attraktiv. Dessa värden kan förtydligas 
genom tillskott av ny bebyggelse. Det innebär inte automatiskt att nytillskott ska anpassa sig till det 
befintliga, det kan vara lika värdefullt att vara tydlig med vad som är ett avtryck från sin tid. 
Planerade flerbostadshus innebär en blandning av byggnadsvolymer och varierad arkitektur i 
området vilket ger ett positivt tillskott i Kumla. Varje tidsepok har sina särdrag i arkitektur och 
form. I en stad ska nya byggnader därför kunna gestaltas i sin tidsanda. 
 
Kumla kommun anser att planförslaget är förenligt med plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 6 §, och 
gör bedömningen att det aktuella området är en lämplig lokalisering för planerad bebyggelse. 
 

8. Region Örebro län 
Region Örebro län har i samrådsskedet framfört att ”Bussar trafikerar Södra Kungsvägen. Om bygget 
skulle påverka vägen vid något tillfälle bedömer Region Örebro län att det finns gott om 
omledningsvägar. Inga hållplatser påverkas av förslaget som genom förtätningen av Kumla tätort 
också kan bidra positivt till den regionala utvecklingsstrategins (RUS) intentioner”. Förslaget har 
fram till granskningsversionen inte undergått sådana omarbetningar som motiverar att några 
ytterligare synpunkter framförs. 
 

9. Socialnämnden 
Socialnämnden har inte synpunkter på detaljplanen för kvarteret Rörläggare och Kumla 11:1, Kumla 
kommun som är utställd för granskning mellan 4 - 18 mars 2019. 
 

10. Kultur- och fritidsnämnden 
I planbeskrivningen, sida 6, refereras till Kumla kommuns kulturmiljöprogram. Av detta program 
framgår att ”Nya kompletterande byggnader bör utformas underordnade parkens uttryck och skala.” 
(Kulturmiljöprogram för Kumla kommun, s. 59). Av inkomna synpunkter framgår att skrivningen i 
programmet uppfattas som att byggnaderna ska smälta in i miljön (Samrådsredogörelse, yttrande 
18). Kultur- och fritidsnämnden noterar av kommentaren till det inkomna yttrandet att 
samhällsbyggnadsnämnden gör en annan tolkning av skrivelsen, och att formuleringen i 
kulturmiljöprogrammet är oklar. Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.  
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11. 
Tänk ER för, Kumlasjön är i folkmun Närkes pärla med vårt vackra vattentorn byggt 1912. Riv 
bostadshuset Kungsvägen Djupadalsgatan, därmed öppnar vi upp och med små medel förfinar vi 
trappen ner mot Kumlasjön. De hus som ni tänkt bygga flyttas till mejeritomten Kungsvägen där det i 
dag ligger ett höghus, eller grusgropen vid kyrkrondellen. Med vädjan om ett klokt beslut. 
 
Kommentar: Det aktuella området är utpekat i gällande översiktsplan som möjligt för exploatering 
av flerbostadshus. Detaljplanen överensstämmer även med översiktsplanens intentioner vad gäller 
visionen om 25 000 invånare år 2025, förtätning i centrala Kumla, ett varierat bostadsbestånd, 
goda kommunikationsmöjligheter.  

Detaljplanen överensstämmer med ”Boendeprogram –Bostadspolitisk inriktning 2017-2025” som 
bland annat anger att förtätningar ska ske i befintliga områden och att det ska finnas ett brett utbud 
av upplåtelseformer och hustyper. 

För att skapa en hållbar utveckling bör ny bebyggelse lokaliseras där det finns goda förutsättningar 
att nyttja befintlig infrastruktur och service, samt närhet till kollektivtrafik. Eftersom läget är så 
centralt i Kumla anses det lämpligt att marken nyttjas för en tätare och högre exploatering. I och 
med framtagandet av denna detaljplan har en avvägning gjorts mellan det allmänna kommunala 
intresset av att bygga bostäder och enskilda intressen så som omgivningspåverkan. 

Att utöka kvarteret Mejeristen är ej aktuellt eftersom området ej är utpekat i gällande 
översiktsplan. Även detta läge skulle ta parkmark i anspråk. ”Grusgropen vid kyrkrondellen” är 
utpekat i översiktsplanen som möjligt läge för flerbostadshus, och kan bli aktuellt för bebyggelse i 
framtiden. Beslut om att bygga bostäder i det aktuella området togs av kommunfullmäktige i 
markanvisningsavtal år 2017, och samhällsbyggnadsnämnden har sedan gett 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. 

 

12. 
Jag tycker det är ett brott  mot kulturmiljölagen  
Kulturmiljölag (1988:950) 
3 kap. Byggnadsminnen  

1 §   En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne 
av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på 
parker, trädgårdar eller andra anläggningar. 

I fråga om en byggnad av sådant värde som avses i första stycket och som tillhör staten gäller de 
bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne 
övergår till en annan ägare än staten, ska det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fornlämning eller kyrkobyggnad enligt 
denna lag. Lag (2013:548). 

Skyddets innebörd och omfattning 

2 §   När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser 
ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden 
skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Lag 
(2000:265). 

Jag anser att man förvanskar denna vakra vy (som finns på åtskilliga vykort från kumla  & 
bröllopskort) 
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Kommentar: Kumla kommun anser inte att planförslaget strider mot kulturmiljölagen. I Kumla 
kommun finns endast ett byggnadsminne, vilket är Kumla stationshus. Se även kommentar till 
yttrande 7, Örebro Länsmuseum. 
 

13. 
Då planerad byggnation inverkar negativt på den lugna o rofyllda miljön som Kumlasjönområdet ger 
bör denna byggnad flyttas till annan del av stan. Ett flervåningshus med många boende samt 
fordon som var och en av de kommande boende där önskar ha ger då inte längre den nu relativt tysta 
och inspirerande miljön. ”Värna Kumlasjöområdets framtid”. 

P.S! Jag har själv ett hus på Köpmangatan, och tar ofta promenader runt sjön med dess fina grönytor 
och planteringar. Det är också trevligt med den fina förskolan där. 
 
Kommentar: Planområdet ligger i kanten av parken, även om en mindre del idag är planlagd som 
parkmark. Ytan bedöms kunna tas i anspråk då den inte har något högre estetiskt värde och inte 
nyttjas som en del av parken idag. Stadsparken, som består av Djupadalsparken, Djupadalsbadet, 
campingen, Sjöparken, reningsdammarna och stadslekplatsen Tivoli är ett av Kultur- och 
fritidsnämndens prioriterade områden.  

Om man ser till de ytor som i gällande detaljplaner är planlagda som parkmark (badet och 
campingen ingår inte) så är stadsparkens yta ca 23 ha. Den aktuella detaljplanen tar 811 m2 
parkmark i anspråk, vilket innebär ca 0,0035% av stadsparkens yta. Det kommer alltså fortfarande 
finnas gott om lugn och rofylld parkmiljö. Planbeskrivningen kompletteras med en karta över 
gällande detaljplaner för stadsparken, för att förtydliga planområdets läge i förhållande till parken. 
Det aktuella området är utpekat i gällande översiktsplan som möjligt för exploatering av 
flerbostadshus. 

14. 
Lite synpunkter om höghusbygget. Tycker fortfarande att bygget blir alldeles för högt och att det inte 
passar in i denna vackramiljö. Något lägre byggnad vore betydligt trevligare. 
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Trafiksituationen på djupadalsgata  kommer att bli katastrof (det är den förresten redan) och med 
mera trafik kommer det inte att funka. Finns små barn på gatorna runt o dom behöver lite säkerhet.   

Parkeringssituationen blir ju inte heller någon rolig sak . Vid underhållning i parken som är väldigt 
uppskattat m.m parkeras det ju på trottoarer gräsplättar o lite överallt. De boende på gatan har ju 
oxå gäster som vill ha någonstans att parkera . Snöröjningen innebär ju halv gata då gående med 
barn, bilar, cyklande o snödrivor ska samsas på denna redan smala gata. Tror fortfarande att det 
måste gå att fixa infart från kungsvägen som alla andra hus har och det fungerar ju för dom. 

Vad det gäller parkens användande skymmer bygget solen så det blir mycket skugga för alla som vill 
utnyttja våran fina park,  det kommer faktiskt många gäster hit bara för att den är så pass omtyckt.  

Gäster till staden betyder ju faktiskt inkomster o det behövs ju alltid .  
 
Kommentar: Det aktuella området är utpekat i gällande översiktsplan som möjligt för exploatering 
av flerbostadshus. År 2014 tog Sweco fram en översiktlig stadsanalys och förtätningsstudier i vissa 
kvarter. Rörläggaren var ett av kvarteren som det togs fram skisser på. Skissförslaget visar på ett 
punkthus uppbrutet i 4-7 våningar. Antalet våningar ansågs lämpligt bl.a. eftersom högre 
bebyggelse finns både norr och söder om området, det är en viktig nod för att koppla ihop Torget 
med Sjöparken –ett viktigt stråk att stärka. I markanvisningen för Rörläggaren utgick exploatören 
från förutsättningarna i Swecos stadsanalys och förtätningsstudie. Se även kommentar till yttrande 
11. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär en ökning av trafiken med ca 80-100 trafikrörelser per 
dygn längs Djupadalsgatan, samt att 3 parkeringsplatser flyttas till Djupadalsbadet. Mark- och 
miljödomstolen har tidigare gjort bedömningen att trafikökningen och ökat behov av 
parkeringsplatser inte kan betraktas som sådana olägenheter som är betydande för omgivningen. 

Om det visar sig att framkomligheten längs Djupadalsgatan ej är tillräcklig kan trafikregleringar 
göras genom lokala trafikföreskrifter. För närvarande pågår en övergripande utredning av 
trafiksituationen på Djupadalsgatan. 

Flera olika alternativ till angöring har studerats. Alternativet från Södra Kungsvägen, söder om 
planområdet anses göra för stor negativ påverkan på entrén till Djupadalsparken. 

Trots att tillkommande bebyggelse medför viss skuggpåverkan i parken (se bilaga Solstudie 2019-
02-04), bedöms de positiva konsekvenserna som planen innebär vara större än de negativa 
störningar som den medför. 

15.  
Jag tycker att bebygga denna tomt med hus högre än 3 våningar vore som att förstöra miljön med 
denna plan. Det går inte att ångra något i efterhand så tänk till i första hand. Jag skulle i första hand 
se en förlängd parkyta upp mot Kungsvägen och inte strypa det gamla vattentornet. 
 
Kommentar: Se kommentar till yttrande 11, 13 och 14. 
 

16.  
Tänk om Kumla kommun !! 
BEVARA och UTVECKLA Kumla’s enda centrala naturoas. Många lägenhetsboende centralt, som bl a 
inte är bilburna och som är i behov av och uppskattar närheten / tillgängligheten till den natur som 
finns i anslutning till Kumlasjön. Förstör den inte med höghusbygge !! Utnyttja istället den ”skräpiga” 
gropen/tomten vid rondellen Kyrkogatan/S  Kungsv., som inte används till ngt.  ! Har därmed 
invändningar mot den planerade byggnationen. 
 
Kommentar: Se kommentar till yttrande 11, 13 och 14. 
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17. 
1) Detaljplanen bryter mot riktlinjen i Kulturmiljöprogrammet. Allmänhetens intressen 
åsidosätts. 
I kommunens gällande Kulturmiljöprogram pekas Djupadalsparken ut som "en värdefull folklig nöjes- 
och mötesplats med samhälls- och socialhistoriska värden. I miljön är det viktigt att värna karaktären 
av aktivt brukad, mindre stadspark.  Nya kompletterande byggnader bör utformas underordnade 
parkens uttryck och skala. ” 

Inte med den bästa vilja i världen kan de föreslagna höghusen sägas vara underordnade parkens 
uttryck och skala. Tvärtom brutaliserar de parken, bryter den låga linje på åsen som omgärdar 
parken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin samrådsskrivelse avfärdat  invändningen med argumentet 
att de kompletterande byggnader som Kulturmiljöprogrammet avser inte kan gälla höghusen 
eftersom dessa ligger utanför parkmarken.  Detta är snävast möjliga sätt att tolka 
Kulturmiljöprogrammets intention att värna parkens karaktär, rentav en vantolkning  med komiska 
drag av paragrafrytteri. 

Samma argument kan förvaltningen inte använda för höghusens  garageinfart mm,  eftersom  drygt 
800  kvm av parkmarken då tas i anspråk. Men just denna del påstås därför inte ha ”något högre 
estetiskt värde”. 

Ytan motsvarar dock en villatomt och även om dess estetiska värde inte når upp till planförfattarnas 
höga nivå så utgör den en icke oväsentlig del av parken och har  i åratal vårdats av kommunens 
parkförvaltning - för inte länge sedan med plantering av nya träd, till gagn för parkens besökare 

Men allvarligast är förvaltningens negligering av parkens uttryck och skala. Att bygga ett femvånings- 
och ett sjuvåningshus precis vid kanten av parkområdet påverkar ofrånkomligen parkens utseende 
och besökarnas visuella intryck.   

Vad förvaltningen inte tycks kunna förstå  är att  Kumlaborna sedan generationer sökt sig till den 
idylliska miljön  kring Kumlasjön just för att slippa stenstadens uttryck. 

Allmänhetens intresse av att behålla en fredad grönskande parkmiljö åsidosätts om 43 privata 
bostadsrätter tillåts att inte bara exklusivt dra nytta av den  gemensamma miljön utan dessvärre 
samtidigt dominera  parkens fond och bryta  dess proportioner. 

I samrådsskrivelsen resonerar förvaltningen om att nya byggnader i ”staden” gärna får göra avtryck,  
skapa en blandning som ger Kumla ett positivt tillskott.  Må så vara men det gäller också att välja rätt 
plats för moderna flerbostadshus.  Kumla är en småhuskommun med en centrumbebyggelse som har 
naturliga begränsningar, en av dem är åsen längs Kungsvägen. Den överträds i planen,  inkräktar på 
ett vackert gemensamt utrymme och har därför väckt så starka protester. 

Istället för att tillåta en extrem exploatering på en liten yta med byggnader av begränsat 
arkitektoniskt värde borde kommunen bestämma i detaljplanen hur en intilliggande särskilt värdefull 
allmän plats som Djupadalsparken – kulturhistoriskt och miljömässigt – ska skyddas. 
2) Detaljplanen bryter mot bestämmelserna för strandskydd, undantagen är inte relevanta, 
växt och djurliv påverkas negativt. 
Detaljplanen nonchalerar miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. Grundregeln är att inom ett 
strandskyddsområde (100 meter) får inga nya byggnader uppföras.  Som skäl för att upphäva 
strandskyddet anges två omständigheter: 

1) Det står redan ett hus på Rörläggaren 5 och då kan man lika gärna bygga nytt där. Rörläggaren 7, 
som är en obebyggd tomt (gräsmatta, häckar och träd), och den parkmark som tas i anspråk "anses 
sakna betydelse för strandskyddets syften dvs. allmänhetens tillgång till strandområdet och växt- och 
djurlivet". 
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Kommentar: Vem som anser detta framgår inte. Det torde inte vara någon biologiskt sakkunnig. 
Strandskyddets syfte är, förutom att ge allmänheten tillgång till strandområdet,  att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv.  Att ersätta en tvåvåningsvilla med dominerande fastigheter, som 
maximalt utnyttjar markområdet kommer försämra livsvillkoren för både djur och växter. Man kan 
inte radera i naturen och "anse" att det inte spelar någon roll. 

Den obebyggda tomtens häckar och träd liksom växtlivet på 800 kvm parkmark har betydelse för hela 
parkens kretslopp av insekter och fåglar. Kantzonerna är mycket viktiga för att bevara den biologiska 
mångfalden i gröna lungor. Här kan till exempel fåglar söka skydd för att häcka. Olika skikt av 
växtlighet gynnar artrikedomen. Men det gör inte höghus som naggar parken i kanten och lägger 
omgivningen i skugga. 

Garageinfarten till husen anläggs i planen på parkmark inom strandskyddat område.  Den ökade 
biltrafiken kan inte heller sägas bevara goda livsvillkor för växter och djur. Tvärtom.  Därför ska 
strandskyddet gälla. 

2) Strandskyddet måste enligt detaljplanen upphävas för att (snyft):  "En annan lokalisering är 
omöjlig eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset att förtäta Kumla." 

Kommentar: Detta stämmer inte. Byggande i två stora kvarter i centrala Kumla påbörjas under 
vår/sommar 2019.  I kvarteret Gladan byggs i första omgången flerbostadshus med 40 hyresrätter, 
vilket följs av 27 bostadsrätter samt ytterligare lägenheter i fyra punkthus nära Resecentrum. I 
kvarteret Jägaren är mellan 150 och 200 lägenheter på gång, blandat hyresrätter och bostadsrätter 
samt ett särskilt seniorboende.  Projektering pågår för att bygga till trevåningshus vid St Torgils väg 
med ytterligare etage för cirka 30 lägenheter.   

Det pågår således redan en omfattande förtätning som tillgodoser det påstådda allmänna intresset 
vilket undanröjer behovet att upphäva strandskyddet för Kumlasjön och bygga de förkättrade 
höghusen. 
 
Kommentar: Kumla kommun vidhåller att kulturmiljöprogrammets formulering syftar till 
kompletterande byggnader i parken. Planområdets läge på åsen är en viktig nod för att stärka 
stråket Hagendalsvägen –stadsparken. Siktlinjen är idag bruten pga. åsen –man ser inte 
stadsparken från Hagendalsvägen och från stadsparkens håll framträder främst bebyggelsen uppe 
på åsen. Ett tillskott av bebyggelse på den aktuella platsen aktiverar den brutna siktlinjen och 
skapar en fond i slutet av Hagendalsvägen, en plats som markerar en entré till stadsparken.  
 
Längs åsen finns flera högre byggnader; kvarteret Sylen, vattentornet, kvarteret Mejeristen och 
Kumla kyrka. Äldre kartor visar att bebyggelse har funnits längs med stadsparkens kant, längs 
Södra Kungsvägen. Den nya bebyggelsen skulle stärka Kumlas siluett. Det visuella intrycket 
kommer att förändras, men vattentornet kommer fortfarande att förbli ett landmärke eftersom 
totalhöjden på den nya bebyggelsen begränsas till 1 m under vattentornets takfot. 
 
Angående planområdet läge, se kommentar till yttrande 11.  
 
Angående ianspråktagande av parkmark, se kommentar till yttrande 13. 
 
Kumla kommun anser att den motivering och de särskilda skäl som angetts i planbeskrivningen 
gällande strandskydd är tillräckliga för att upphäva strandskyddet i detaljplanen. Länsstyrelsen, 
som enligt PBL 5 kap 14 §, särskilt ska bevaka att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken inte 
upphävs i strid med gällande bestämmelser, har inte haft några synpunkter i frågan. 
 

18. 
Innan det är för sent! Tänk en gång till! Ge byggprojektet en andra möjlighet till 
utveckling/förändring 
 
Platsen för detta fantastiska bygge passar inte. Gör vissa ändringar så kanske Kumlas 
Kulturmiljöprogram stämmer bättre. 
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1. Det finns q-märkta hus med speciella kvaliteter på åsens högsta punkt. I kulturmiljöprogrammet 
står det bl a: Miljön vid ”Närkeslättens pärla” är värdefull! Både samhällshistoriska och 
socialhistoriska värden. Värna karaktären. Nya kompletterande byggnader bör utformas 
underordnade parkens uttryck och skala. Karaktärsfulla hus finns längs Södra Kungsvägen och 
Hagendalsvägen. Miljön vittnar om den relativt småskaliga bebyggelse som finns i centrala Kumla. 
Samhällshistoriskt värdefullt. Nya byggnader bör anpassas till befintlig miljö. 
 
2. I Detaljplanen: Det är av största vikt att nybebyggelse i planområdet möter parken på ett bra sätt.  
 
3. Lilla parkytan mellan cykelväg och nuvarande hustomt används sporadiskt då det inte ordnats bord 
och sittplatser där. Men ytan sköts och där finns speciella träd. 
 
4. Husens avstånd till Södra Kungsvägen ger ett mycket kompakt intryck. Husbyggnaderna mitt över 
gatan får en mycket förändrad vy ut mot öster. Fråga: Kan höjden på huskomplexet sänkas och 
avståndet ökas mellan det stora komplexet och vattentornet? Mycket pengar står på spel för 
byggherren i detta projekt men även anseendet som Kumla kommun får vad gäller t ex arkitektur och 
stadsplanering. Vem/vilka ska beaktas: byggherrar eller invånarna nu och i framtiden? 
 
5. Detta enorma huskomplex blir inte en ”portal” till ”Närkeslättens pärla” och dess omtalade 
parkområde. Det blir snarare en bromskloss och irritationsmärke.  Kumlas ”landmärke” =vattentornet 
kommer att skymmas från söder om höjdskillnaden mellan höghusen och vattentornet bara är en 
meter. 
 
6. Sammanfattning av förslag: Kan föreslagna husbygge flyttas till annat område i Kumla kommun? Se 
översiktsplanen. Om så ej är fallet: Kan föreslagna utformning ändras till lägre höjd = färre våningar 
och annat utförande närmast vattentornet. 
 
Kommentar: Angående planområdet läge, se kommentar till yttrande 11 och 17. 
 
Angående ianspråktagande av parkmark, se kommentar till yttrande 13. Se även kommentar till 
yttrande 22 angående ”speciella träd”. 
 
Angående bebyggelsens höjd, se kommentar till yttrande 11 och 14. 
 
Angående kulturmiljövärden, se kommentar till yttrande 7, Örebro Länsmuseum samt yttrande 17. 
 

19. 
Har tagit del av detaljplan byggnation kv Rörläggaren och Kumla 11:1. Jag anser att detta kommer bli 
till nackdel för det befintliga grönområdet. Höghus passar inte in i befintlig miljö. Området kring 
Kumlasjön är ett av få rekreationsområden vi har i Kumla idag och min förhoppning är att det får 
behållas intakt. Det öppna och välkomnande som är idag kommer att gå förlorat om en byggnation 
kommer till stånd. 
 
Kommentar: Se kommentar till yttrande 11 och 13. 
 

20. 
Vi vill uttrycka vår åsikt om höghusen som planeras byggas i korsningen Hagendalsvägen - Södra 
Kungsvägen, intill gamla vattentornet i Kumla. Vi bor i en lägenhet med adress XXX som vi köpte i 
augusti 2018. Vi njuter dagligen av utsikten från vårt vardagsrumsfönster. Vi ser ut över slätten och 
känner en frihetskänsla som kommer att försvinna om två höga hus blockerar utsikten.  

De två husen kommer att skugga slänten framför scenen vid Kumlasjön, en plats som används för 
picknick, lek och konserter. Att skugga ett sådant område kommer att försämra människors 
upplevelser av området avsevärt. Husen kommer med största sannolikhet upplevas som två massiva 
kolosser som kommer att påverka upplevelsemiljön för alla som använder sig av området i sjöparken 
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negativt. Då området nyttjas av väldigt många Kumlabor för rekreation och friskvård och kommunen 
har planer på att utveckla området ytterligare när det gäller dessa ändamål kommer detta bygge att 
påverka hela parkområdet på ett kontraproduktivt sätt.  
 
Varför inte renovera och använda huset där BOB startade till en turistbyrå där det även skulle finnas 
information om Kumlas historia? Då skulle vi få en välkomnade fond i ett för Kumlas utveckling 
historiskt viktigt område utan att göra ett extremt ingrepp i den visuella miljön. 

Kommentar: Vid bedömningen av om en byggnad eller dess avsedda användning medför betydande 
olägenhet för omgivningen ska beaktas t.ex. olägenheter för grannar i form av skymd sikt eller 
sämre ljusförhållanden. Vidare måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på orten 
vägas in. Med detta menas att toleransnivån måste vara något högre i vissa fall. För att 
olägenheterna ska anses vara betydande ska det vara fråga om väsentliga sådana. Aktuellt 
planområde är beläget centralt i Kumla, och marken anses lämplig att nyttja för en tätare och högre 
exploatering. Kumla kommun gör bedömningen att den försämrade utsikten inte är en betydande 
olägenhet. 

Se kommentar till yttrande 11, 13 och 14. 
 

21. 
Vi har tagit del av handlingarna inför granskningsskedet och noterat förvaltningens kommentarer till 
våra synpunkter. Vi kan inte se att förvaltningens svar och kommentarer på något sätt öppnar upp för 
ett ifrågasättande av bygget, en villighet till att tänka om eller att avslå byggplanema i sin helhet. 
Förvaltningen har inte tagit några av våra synpunkter och argument i beaktande. Det enda som 
verkar röna något som helst intresse är möjligen trafiklösningarna, men någon konkret plan för detta 
finns inte med i de nya handlingarna vi fått. Det ska lösas efterhand om problem uppstår, skriver man. 
Hur ska vi kunna ta ställning till förslag som är så diffust presenterade? 
 
Många av våra argument är åsikter, och svar på detta blir en annan åsikt levererad av förvaltningen. 
Hur kommer det sig att förvaltningen ska ha tolkningsföreträde när denna byggprocess är långt ifrån 
avgjord? Det som att säga till alla oss som tycker, engagerar oss och har andra uppfattningar: Ni 
tycker fel! 
 
Spelar det ens någon roll att människor engagerar sig och kommer med synpunkter? Varför öppnar 
kommunen för att komma med synpunkter om man i grund och botten inte ens tänker bry sig om 
dem? Är samråd bara ett spel för gallerierna? 
 
Även om en detaljplan för området är tagen för många år sedan, måste det vara möjligt att tänka om. 
Det är ju vad kommunen själv redan gjort, exempelvis genom att tillåta exploatering av nuvarande 
parkmarkområde och upphäva strandskyddet i Djupadalsparken. 
 
Vi vill med bestämdhet fortsätta att hävda vår argument och synpunkter mot detta vansinniga 
byggprojekt: 

• Husen är alldeles för höga och passar helt enkelt inte in i miljön 
Det framgår att det är viktigt att den nya byggnaden ska smälta in i den omgivande miljön 
och inte skymma vattentornet. Den ambitionen tycker vi fortfarande inte att förslaget 
uppfyller. Det tjusiga vattentornet framhävs idag just genom att det är luft och rymd omkring 
det, den känslan kommer ju helt försvinna. En viktig kumlasymbol och siluett försvinner. 
Placering och höjd på byggnationer lägger dessutom amflteateromrâdet i skugga på 
eftermiddags- kvällstid. En avsevärt negativ konsekvens för denna unika samlingsplats av 
olika slag på sommarhalvåret för Kumlaborna. 

• Husen bildar en mur mellan park och stad 
Tanken med en byggnad som utgör en port till parken är väl bra, men som det är nu blir det 
snarare en stor mur som delar upp staden och parken. Det är vår uppfattning att det istället 
får motsatt effekt. 
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• Parken blir mindre attraktiv och tillgänglig 
De två höghusen medverkar till att sluttningen ned mot scenen faller i skugga. Detta på tider 
då det sommartid pågår aktiviteter och uppträdanden i parken. Detta kommer sänka känslan 
och upplevelsen. Tillgänglighet och parkeringsmöjligheterna i anslutning till scenen påverkas 
också rejält alla tider på året för såväl pulkaåkande barnfamiljer, personer som har svårt att 
förflytta sig långa sträckor, pensionärer… Risken är att parken i sin helhet tappar i 
attraktionsvärde. 

• Medborgare måste kunna känna integritet i sin park 
Höghusbygget medför en total insyn i parken nedanför. I ett alltmer övervakat samhälle 
behövs också zoner som är fredade samtidigt som de är trygga att vistas i. Alla som rör sig i 
parkområdet kommer framöver att behöva gå med en ständig känsla av att vara iakttagen. 
Detta är inte bra. Det gäller även en ständig insyn i de omgivande trädgårdarna och i andra 
berörda bostäder i husens närhet. Med tanke på att det ligger en förskola nedanför husen 
borde integritetstänkandet vara av yttersta vikt. Vad säger en barnkonsekvensanalys om 
detta? 

• Trafiklösningen är inte löst på ett tillfredsställande sätt 
Vi förstår behovet av lägenheter i Kumla, men ett 40-tal lägenheter är för mycket på denna 
plats! Det är redan idag ett mycket biltrafik i kvarteret. Längs hela Djupadalsgatan står 
dagligen massor av bilar parkerade. Två bilar kan omöjligt mötas i bredd och i vintertider 
med snövallar är det en total omöjlighet. Att leda all trafik till det nya bygget genom 
Djupadalsgatan är totalt ogenomtänkt. All nya trafik till bygget korsar dessutom två 
gång/cykelstråk. Redan idag sker olyckor med främst cyklar, mopeder, barn och unga 
inblandade. 

• Bygget tar yta av befintlig parkmark 
En växande stad måste göra allt för att Värna befintliga parker och grönområden. En del av 
ytan som är tilltänkt för bygget är idag och har alltid varit parkområde. Kommunen har 
vårdat parkområdet, planterat, klippt gräs… och så vidare. Att nu helt plötsligt börja göra 
gällande att detta inte är en del av parken, känns mycket märkligt. Kommunens handlingar 
och uttalanden säger emot sig själv. Att obetänksamt bygga på parkområde, kan tyckas vara 
en smart lösning just nu, men hur kommer framtida generationer tänka om detta? Dagens 
unga generation är mycket miljömedvetna och värnar natur och miljö. Detta bygge 
omöjliggör grönyta för all framtid. Men även grönområden utan direkt användning är viktiga 
i en stad för att skapa luft och rymd. Allt för många små "onödiga" oaser i Kumla har blivit 
bebyggda redan. 

• Den befintliga byggnaden fd Frank Olof Janssons affär vore värd att bevara för 
eftervärlden 
Oss vetligt är detta den enda kvarvarande av alla Kumlas små kvarterslokaler. Här startade 
också Frank Olof Jansson det som senare kom att bli BOB Industrier. Istället för att rivas finns 
möjlighet att skapa en attraktiv kulturmiljö och ökat turism i anslutning till parken. Det finns 
mycket man skulle kunna använda det till istället: 

o Utställning över företagande och entreprenörskap i Kumla –både dåtida och nutida. 
o Utställningshall/försäljning av konstverk, hantverk, slöjd eller varor med 

kumlaanknytning. 
o Återställande av en del av lokalen för att visa hur en kvartersbutik såg ut på 40,50,60-

talet. 
o Möjlighet att hyra små kontorsrum på andra våningen. 
o En lokal att hyra för föreningsmöten, sammanträden, studiecirklar eller mindre fester. 
o Vandrarhemsrum borde vara attraktiva i denna fina miljö. 
o Glasscafé eller annan typ av enklare servering, där sommarjobbande ungdomar kan 

vara engagerade. 
o Öppen trädgård och mötesplats med trädgårdsmöbler dit man kan ta med eget fika. 

Många bor i lägenheter och saknar ”egen trädgård”. En mindre öppen trädgård är mer 
ombonad en stor park. Ensamheten är stor och spontana mötesplatser behövs. 
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o Listan kan göras längre... 
 

Vi vill att bygget och planen i sin helhet avslås. Det är ett stort projekt som inte kan göras ogjort och 
som generationer efter oss kommer att få leva med. Det är dessutom inte tillräckligt förankrat bland 
kumlaborna, då väldigt många fortfarande inte ens är medvetna om vad som är på gång. 
 
Kommentar: Djupadalsgatan ingår inte i detaljplaneområdet och eventuella trafikregleringar görs 
genom lokala trafikföreskrifter, vilket är en separat process. Det pågår för närvarande en 
övergripande utredning av trafiksituationen på Djupadalsgatan, och först när den är färdigställd 
kommer eventuella åtgärder att vidtas. Angående trafik, se även kommentar till yttrande 14. 

Planprocessen inklusive samråd och granskning är reglerad i PBL 5 kap. Det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, ofta kallat planmonopolet. Genom 
planmonopolet har kommunen initiativrätt för att ta fram detaljplaner och i övrigt ett övergripande 
ansvar för lokaliseringsprövningens lämplighetsbedömning. En lämplig lokalisering är den 
grundläggande principen vid all fysisk planering, och Kumla kommun gör bedömningen att det 
aktuella området är en lämplig lokalisering för planerad bebyggelse. 

Angående husens höjd och placering, se kommentar till yttrande 11, 14 och 17. I planbeskrivningen 
står inget om att den nya bebyggelsen ska smälta in i miljön, på sidan 18 står att 
”byggnadsvolymerna kommer skilja sig från omgivande bebyggelse i utformning och uttryck”. 
Kumla kommun vidhåller att bebyggelsen blir ett positivt tillskott som förstärker stadsbilden och 
att byggnaderna kan fungera som en fond i slutet av Hagendalsvägen, en plats som markerar en 
entré till stadsparken. 

Angående ianspråktagande av parkmark, se kommentar till yttrande 13. 

Parken kommer att påverkas av skuggning och insyn från boende i området, men den nya 
bebyggelsen kommer också generera mer folk i rörelse på platsen. Att området befolkas är positivt 
för trygghetskänslan. Se även kommentar till yttrande 14. 

Angående planområdet läge, se kommentar till yttrande 11 och 17. Att bevara befintlig byggnad är 
inte aktuellt. Behovet av bostäder är ett allmänt intresse som väger tyngre. 

 

22. 
Det känns ännu en gång beklämmande och onödigt med en samrådsprocess med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla. Förvaltningen anser att tusentals åsikter och synpunkter 
från medborgare bygger på missuppfattningar. (Nerikes Allehanda 190207). 
 
Kanske kan det vara så att information och redogörelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen varit 
otydlig och motsägelsefull. 
 
Det är svårt att ha tilltro till vad som kommenteras i samrådsredogörelse. Ex. "Trafikregleringar är 
inte lämpliga att göra i en detaljplan. Trafikregleringar görs istället genom lokala trafikföreskrifter, 
vilket är en separat process". I samråd för detaljplan 170626-170731( sid 17) finns en tydlig 
kartläggning hur trafiken ska regleras för att möjliggöra anslutning till planområdet från 
Djupadalsgatan. Varför var det lämpligt att göra en trafikreglering i detaljplanen -17 men inte -19 ? 
Processen blir varken trovärdig eller tydlig då förutsättningar och konsekvenser inte redovisas. 
 
Planbeskrivning/bakgrund. 
 
I den nya detaljplanen har anslutningen till garaget flyttats. I den gamla detaljplanen hade jag och 
många, många fler synpunkter på dess anslutning. Samhällsbyggnadsförvaltningen slog fast att alla 
andra alternativ till anslutning var så pass mycket sämre att de inte ens var värda att presentera. 
Nu är ett av dessa dåliga alternativ verklighet i den nya detaljplanen. Garageinfart i 811 m2 
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parkmark. Jag håller här med förvaltningen åsikt från 2017, att detta alternativ är så dåligt att det 
inte borde redovisas. Hur ser de andra alternativen ut som ansågs vara för dåliga?  
 
Trafikstrategi. 
 
Förvaltningens åsikter att detaljplanen bidrar positivt till den av kommunen antagna trafikstrategi 
från 2015 behöver förtydligas. Ingen av de fyra punkterna i strategin kan på något enda generöst sätt 
bli godkända. Detaljplanen strider kraftigt mot den antagna trafikstrategin på alla punkter. Kan 
förvaltningen förklara hur detaljplanen kan bidra positivt till strategin med förutsättningen att 
kommunikationen sker med bil från garaget byggt med anslutning i parken ? 
 
Skuggstudier. 
 
Väldigt många personer har undrat och haft åsikter om hur höghusen kommer att påverka parken 
genom sin skugga på sommarkvällar. Efterfrågad skuggstudie 21/6 kl 19,00 fanns i webben men inte i 
pappersbilaga. Anledning? Var det en medveten strategi ? Om höghusen byggs kommer det aldrig 
vara solsken på ”Kumlasjönt” därefter. Att detaljplanen inte har någon påverkan på parkområdet, 
som samhällsbyggnadsförvaltningen påstår i media är en ren lögn. Självklart kommer höghusen 
kraftigt försämra parken när det gäller skugga i synnerhet. 
 
Mark och vegetation. 
 
Den viktiga delen av parken (811 m2) som kommer att styckas av och tas i anspråk för garageinfart 
påstås av samhällsbyggnadsförvaltningen vara av ringa värde och mest bestå av sly. ( Jag vet att 
kommunens parkarbetare inte håller med. ) I granskningsredovisning står det att bland sly finns 
Magnolia och variegerad Lönn som ska flyttas till annan del av parken i det fall parken ska bebyggas 
med garageinfart till höghusen uppe på åsen. Sanningen är att träden redan har flyttats och på 
platsen där de stod finns endast en ej utjämnad planteringsgrop kvar. Kommunen har således gått 
handlingarna i förväg och förfulat det område som de redan tidigare tyckte var av ringa värde. Varför 
skriva i samråd att träden kan flyttas vid bifall av detaljplanen när den åtgärden redan är åtgärdad. 
Mycket, mycket anmärkningsvärt och återigen kommer frågan upp om varför det ska finnas en 
demokratisk samrådsprocess när samhällsbyggnadsförvaltningen inte gör saker i rätt ordning. I 
granskningsärendet står det ,” Nya träd ska planteras inom bostadsområdet för att höja trivseln”. 
Dessa ska planteras bakom den ramp och mur / staket som säkerställer in och utfart till 
parkeringsgaraget. Utveckla och förklara varför samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska parkytor 
för att sedan höja trivseln på det avstyckade och inhägnade området ? 
 
Det är oerhört mycket antaganden och uppfattningar som är helt obegripliga och som aldrig kommer 
att besvaras i denna granskning för detaljplan. Jag har bara berört en bråkdel av dem. 
 
Kommentar: I den upphävda detaljplanens planbeskrivning föreslogs vissa trafikåtgärder, både 
inom och utanför planområdet. I samrådsförslaget redovisades flertalet åtgärder utanför 
planområdet. Efter genomfört samråd konstaterades att trafikregleringar görs genom lokala 
trafikföreskrifter, inte i detaljplanen. Dessutom låg flera av de föreslagna åtgärderna utanför 
planområdet. Kommunen ska dock, i detaljplanen, redovisa hur trafiken till planerad bebyggelse 
kan lösas. I den upphävda detaljplanen såg garageanslutningen annorlunda ut och för att få till en 
trafiksäker och tillgänglig anslutning till planområdet krävdes åtgärder i korsningen 
Djupadalsgatan/Vattugatan, vilka redovisades i den antagna detaljplanens planbeskrivning. 
 
I aktuell detaljplan kommer anslutning till planområdet ske genom befintlig parkeringsplats, och 
några specifika åtgärder, förutom flytt av 3 parkeringsplatser, anses ej nödvändiga för att 
möjliggöra angöringen. Se även kommentar till yttrande 21. 
 
De alternativ som har studerats gällande angöring är från söder (Hagendalsvägens förlängning), 
mellan fastigheterna Rörläggaren 7 och 8, samt två alternativ från norr (Djupadalsgatan) –ett där 
10 parkeringar flyttas, och ett genom befintlig parkering då 3 parkeringar flyttas. Ytan som är 
planlagd som parkmark i gällande detaljplaner har tagits i anspråk i samtliga alternativ, ytan var 
med i det beslut som kommunfullmäktige tog om markanvisningsavtal 2017. 
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Kumla kommun vidhåller att detaljplanen bidrar positivt till trafikstrategins vision genom att 
bostäder byggs centralt i tätorten med goda möjligheter till hållbara färdsätt, det vill säga att de 
boende i området förhoppningsvis inte behöver nyttja bilen då de bor så pass centralt. 
 
I planbeskrivningen finns endast en sammanfattning av vad som framkommer i bilagorna. 
Planhandlingarna har efter genomfört samråd kompletteras med en ny bilaga (Solstudie 2019-02-
04) där det efterfrågade datumet och tiden är med. Som det står i underrättelsen som skickades ut 
inför granskningen, fanns planförslaget tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på 
kommunens hemsida. I utskicket av underrättelsen bifogades plankartan och planbeskrivningen, 
dock inte bilagorna. Se även kommentar till yttrande 14. 
 
Det stämmer att magnolian och lönnen inte finns kvar i det aktuella området. Magnolian tog stor 
skada av två extremt torra somrar i rad och dog i somras. Lönnen planterades år 2016 och Kultur- 
och fritidsförvaltningen valde att flytta lönnen år 2018 innan den hunnit rota sig ordentligt och 
flytten skulle vara lättare att genomföra med gott resultat. Anledningen till flytten var 
kommunfullmäktiges beslut om markanvisning 2017 samt det pågående detaljplanearbetet. 
Planbeskrivningen korrigeras under rubriken ”mark och vegetation”, text om magnolia och lönn tas 
bort. 
 
Angående ianspråktagande av parkmark, se kommentar till yttrande 11 och 13. De träd som ska 
planteras inom planområdet står exploatören för.  
 

23. 
Vi vill skicka in våra gamla synpunkter i meddelandet nedan, för de gäller fortfarande. Till detta 
kommer även lite tillägg här.... 
 
Det estetiska perspektivet på höghus i direkt anslutning till parken.  
 
Man har på försökt att på ett lätt genomskådat sätt, maskera vinning bakom termer som 
bostadsbehov och förtätning. Förtätning är ett begrepp man normalt använder för att skona miljöer 
eller av andra skäl inte kan växa mer på annat håll. Men i detta fall missbrukar Hansson/Brorsson & 
Co ordet grovt. Ingen annanstans har någon kommit på idén att exploatera en sedan länge etablerad 
park för att bygga höghus för privatboende. I alla andra svenska städer vi besökt där allmänheten har 
tillgång till liknande gröna oaser mitt i staden, så består anslutande byggnationer nästan uteslutande 
av karaktären allmänna. Tågstationer, bibliotek, simhallar etc. Oftast är även dessa lite avskärmade 
från direkt koppling till parkmiljöerna genom vattendrag, gator kantade av planteringar, alléer eller 
liknande. Man bygger INTE i direkt anslutning med betong som skär rätt in i parkerna. Det känns 
uppenbart att denna byggnation dessutom ska bli dragplåster för vidare exploatering av närområdet 
pga av att kommunen redan skaffat sig ( och står i beredskap att ) förköpsrätt på resten av de villor 
som ligger mellan gamla vattentornet och skofabriken. 
 
Andra städer förtätar just för att SKYDDA de gröna oaser och andningshål man har lyckan att 
fortfarande ha tillgång till. Kumla kommun gör precis tvärtom och får det att låta som att de gör 
något bra i allmänhetens tjänst., som att man vet vad man talar om.  Man beter sig som att behovet är 
enormt och inga alternativ finns, som om vi bodde i New York eller Tokyo och inte i en småkommun 
mitt på Närkeslätten. Som att man är tvingade att ta till drastiska åtgärder i något slags 
ogenomtänkt panikhets. Så är inte fallet, även om man beter sig som en flock blint skenande gnuer just 
nu. 
 
Det finns inget argument överhuvudtaget som kan berättiga att bygga några av Kumlas högsta 
privatbostäder på Kumlas absolut högsta punkt på den ur alla rimliga perspektiv sämst valda platsen 
i hela kommunen. Det visar på en så total hänsynslöshet från en kollektiv enfald med beslutsrätt, att 
åtminstone vi som bor i anslutning är övertygade om att man på sikt vill driva bort oss från vårt 
villaområde genom att göra det så otrivsamt som möjligt varefter expropriation av våra hus är enda 
alternativ. Om detta är vi nu övertygade. Allt pekar nämligen i den rikttingen. Kan man på detta 
hänsynslösa sätt exploatera en av de få riktigt vackra miljöerna för allmänheten, ja då har man inga 
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spärrar kvar. Vi skriver dessa rader i övertygelse att de ändå inte spelar någon som helst roll, för när 
prestigen väl slagit till så kommer politiker och tjänstemän ALDRIG att backa på sina beslut. Man har 
hittills inte lyssnat och när de väl uttalat sig så är det med allmänna floskler i kombination med att 
man lägger ord i mun på oss, som vi aldrig sagt samt svarat på frågor vi inte ställt. Obehaglig insikt 
att nå om vilka vi satt att styra. 
 
Lögnen. 
 
Man vill få ut maximal boyta på en alltför liten yta. Detta lyckas man med genom att låta påskinna att 
det är för farligt att ha infart till det nya boendekomplexet direkt från Kungsvägen. Tvåhundra meter 
bort ligger ett annat höghus. De har sin egen infart från Kungsvägen. Hela vårdcentralen har sin 
infart direkt från Kungsvägen. De två malplacerade höghusen bortanför vårdcentralen har också sin 
infart direkt från Kungsvägen. Hela bortförklaringen är en enda stor lögn som bara handlar om 
maximal vinning på bekostnad av omgivningen. man har beslutat att gå vidare med våldförelsen av 
vår park utan att ha löst trafikproblematiken som alltför många människor påpekat redan för att 
man på ett trovärdigt sätt ska kunna blunda för. Man har alltså fortfarande som grund för hela 
vansinnet valt Djupadalsgatan som tillfart till detta uppsminkade betongghetto. Ni är medvetna om 
att problemet är gigantiskt redan idag och har inte på något som helst sätt framfört hur ni tänkt lösa 
det i efterhand. Om det inte går att lösa idag, så går det inte att lösa imorgon heller. Ni har haft flera 
år på er, men ändå valt att fullständigt negligera trafikfrågan. Gatan är anpassad till småskalig 
villabebyggelse från 30-talet, INTE för höghusområde. Bara det faktum att ni bestämde er för att vi 
som inte bor i husen närmast inte skulle ha något att säga till om, vittnar om att man medvetet 
försökt driva igenom hela projektet under radarn. Ni vet mycket väl hur lång tid det tar för ett helt 
samhälle att hinna uppfatta förändringar som påverkar alla. Man ger allmänheten tillfälle att 
opponera sig under medvetet valda "fönster" i direkt anslutning till julledigheter, sommarsemester 
etc. då uppmärksamheten är som lägst. Detta är ingen slump och det vet både Ni och allmänheten. Det 
spelar ingen roll vilka floskler om "det allmännas bästa" ni gömmer er bakom eller kryddar med 
maximal byråkratidimma och politiska plattityder, det är i alla fall uppenbara 
efterhandskonstruktioner. Ni vet ju redan hur folk har det i t.ex de nyare delarna av Ladugårdsängen 
och liknande områden. Folk snurrar runt i timmar och letar parkering när de kommer hem från jobbet 
pga. att politiker och tjänstemän med extremt kort tankeförmåga har fått bestämma och låta 
byggföretagen maxa boendekvadrat utan någon som helst hänsyn till fungerande infrastruktur. Det är 
bortom normal inkompetens. 
 
Återkom med exakt förklaring till varför just dessa två byggnader är mer farliga än några andra att 
svänga in till från Kungsvägen och förklara samtidigt varför de andra INTE är det. OM det är denna 
lilla detalj som förstör gatumiljön för hela villaområdet så borde era skarpa hjärnor förstås snabbt 
och enkelt kunna svänga ihop en liten rondell/cirkulationsplats. Finns folk som jobbar med sådan 
lösningar som yrke, går säkert att Googla fram någon expert ni kan ringa. Men det kommer ni inte att 
göra, eftersom allt baseras på en lögn ni nu inte kan backa ifrån utan att erkänna baktanken. 
 
Tidigare inskickade synpunkter 2017-07-31: 
 
Det tog en stund innan informationen hade hunnit sprida sig bland alla som bor längs Djupadalsgatan 
och som drabbas av förändringar. Informationen hade bara skickats till de som bor närmast nybygget.  
Vi bor på XXX. Vi har haft flera kontakter med Er tidigare rörande parkeringsbekymmer som uppstod 
när äldreomsorgen flyttade in i gamla skofabriken. De hade för få parkeringsplatser där att erbjuda 
de anställda, så de parkerar på gatan. Detta är helt OK, men det blir knöligt att ta sig ut när de 
parkerar mitt för våra garageuppfarter. Efter att vi pratat med er om saken i ett par år kom en 
parkeringsförbudsskylt upp. Det hjälpte de som bor mitt för skofabriken. Inte oss på andra sidan 
gatan. Det blev färre parkeringsmöjligheter för alla som besöker oss som bor på gatan men samma 
problem att ta sig ut på morgnarna. Det besked vi fått, både av Per Halldin samt en som heter Örjan, 
är att parkering ska anläggas i gamla grusgropen ( Kungsparken numera?) och då skulle allt lösa sig 
naturligt. Inget av detta har skett och Per har slutat sedan länge. 

Men...Nu har man tydligen tänkt till på kommun. Vi löser bristen på parkeringsplatser med att knöka 
in 42 ( !!! ) hushåll till på gatan och breddar trottoaren så det blir svårt att mötas och inför totalt 
parkeringsförbud.. Läser den raden om och om igen och tror inte det är sant. Maken till tankevurpa. 
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Skulle innebära parkeringsförbud i hela kvarteret. I ett vanligt sömnigt villaområde i en liten by på 
närkeslätten. Det är märkligt vad lätt det är att formulera sig i termer som Tätort/Stadsmiljö istället 
för park- och villaområde, bara för att det passar nya syften bättre. Det blir inget stadsområde förrän 
man klämmer in ett höghus i parken. 

1)Det finns redan en väg ned till det nya huset, anpassa den istället. Gör den till återvändsgata som 
slutar vi det nya garaget. 

2)Sätt upp en lösning med chikaner längs Djupadalsgatan med skyltning typ: parkering endast inom 
anvisat område ( sånt där kan ni bättre än jag ). 

3)Anlägg den sedan tidigare utlovade parkeringen i grusgropen som ändå inte används till någonting. 
Eller ska det bli höghus där också? 

4)Sätt upp lappar i skofabriken med lite parkeringsinfo till personalen där, så ska det väl kunna lösa 
sig riktigt bra för alla? 

Alla som bor på gatan har pratat med varandra och alla helt överens; vi VILL INTE att det blir 
parkeringsförbud på Djupadalsgatan. 

Förtäta bäst ni vill, det är bara trevligt att Kumla växer och moderniseras. Vi välkomnar fler att bo i 
de trevliga omgivningarna kring parken. Men förstör inte för oss som redan bor längs gatan, känns så 
tungt och deprimerande tröstlöst överkört orättvist. Själva nidbilden av sånt som är dömt på förhand 
när man har med myndigheter att göra och där vissas intressen redan gått före och inte kommer att 
låta sig påverkas av nått bakåtsträvande gnäll i periferin. 

Tills för något år sedan hade vi färdtjänst som stannade hos oss varje dag för vår handikappade 
pojkes skull. Det skulle med ert framtida förlag inte ha varit möjligt längre. 

Förslaget med parkeringsförbud känns krystat, ogenomtänkt och man har valt att ignorera de 
verkliga konsekvenserna. Som att man totalt blundat för det verkliga antalet besökare till området 
bara för att snabbt komma vidare i processen att få igång bygget. Skolavslutningar, Kumlasjönt, olika 
kulturaktiviteter på sommarkvällar, alla som använder grönområdet för olika motionsaktiviteter, alla 
familjer som kommer med bil till Kumlas enda pulkabacke hela vintern, alla som ska släppa av vid 
dagis där det redan är parkeringsförbud, alla som ska luncha nere på Henkas. Alla längs gatan som 
fått stora barn med körkort och kompisar med bilar, alla släktingar och vänner som kommer på kalas, 
övernattningar, etc etc. Ska halta, 75 åriga svärfar behöva parkera nere vid Djupadalsbadet för att 
slänga in travet hos oss på lördagarna? Jag kan, idag, inte ens stanna till vid min egen brevlåda med 
min släpkärra för att klippa häcken fastän jag inte är ivägen för någon... 

Besökande till befintliga hushåll längs Bergsgatan, Tennisgatan och Vattugatan parkerar idag längs 
Djupadalsgatan för att det idag är enda stället att ha bilen. Vart i all världen ska alla besökare till 42 
nya hushåll ta vägen förresten? 

När Ni skriver att gatan idag upplevs som trång och att det går för fort, så är det lite som att ni 
förvanskar det vi faktiskt sagt och hittills inte brytt er om för att plötsligt passa ett syfte ingen av oss 
nu boende hade räknat med. Lägg inte ord i mun på oss på ett sätt ni vet mycket väl att ingen menat, 
det känns billigt. 

Gatan tillhör alla kommuninvånare, inte bara oss som bor här. Ingen har någonsin velat ha 
parkeringsförbud. Ibland har vi kunnat resonera vänligt med  folk som parkerat knasigt och då har 
det löst sig. 

Vi emotsätter oss starkt breddning av befintlig trottoar och parkeringsförbud längs Djupadalsgatan. 
Gör en riktig och genomtänkt lösning istället för att slarva förbi problemet med usel kortsiktig lösning. 
 
Kommentar: Angående planområdet läge, se kommentar till yttrande 11, 14 och 17.  
 
Angående bebyggelsens höjd kopplat till åsen, se kommentar till yttrande 17. 
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Angående ianspråktagande av parkmark, se kommentar till yttrande 13. 
 
Expropriation är ej aktuellt i området. 
 
Angående angöring till planområdet, se kommentar till yttrande 14, 21 och 22. Mark- och 
miljödomstolen har tidigare gjort bedömningen att trafikökningen och ökat behov av 
parkeringsplatser inte kan betraktas som sådana olägenheter som är betydande för omgivningen. 
 
Planprocessen inklusive samråd och granskning är reglerad i PBL 5 kap. Kommunen ska samråda 
om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända 
sakägare och boende som berörs. Samrådskretsen ska bestämmas och redovisas, vilket har gjorts i 
fastighetsförteckningen och sändlistan. Berörda av planen är de fastigheter som till någon del 
omfattas av detaljplanen, men enligt praxis även de som direkt angränsar till planområdet. Om 
planområdet gränsar till en gata eller väg, smalare grönstråk eller liknande räknas även fastigheter 
på andra sidan som berörda. Även fastigheter på större avstånd kan vara berörda om deras 
utnyttjande påverkas, exempelvis genom störningar från den verksamhet som ska bedrivas inom 
planområdet. Trafikökningen betraktas som begränsad, vilket innebär att fastigheterna på större 
avstånd från planområdet inte kan anses berörda.  
 
Behovet av bilparkering för verksamheterna i Skofabriken är fastighetsägarens (Kumla Fastigheter 
AB) ansvar. Kommunen är dock medveten om problemet, och det pågår för närvarande en 
övergripande utredning av trafiksituationen på Djupadalsgatan. Behovet av parkering för de nya 
bostäderna ska lösas inom fastigheten. En ombyggnation längs delar av Södra Kungsvägen planeras 
för att möjliggöra en säker angöring för renhållningsfordon. Allmänna korttidsparkeringar kommer 
även iordningställas. Se även kommentar till yttrande 14, 21, och 22. 
 

24. Namninsamling 690 underskrifter 
Närmare 700 personer vill på detta sätt påverka vår stads framtid. Majoriteten av de 
undertecknande är kumlabor. Men även tidigare kumlabor och människor med koppling till vår stad 
har valt att engagera sig. Det är ett fantastiskt bra gensvar på en enkel digital lista! En lista som 
det varit ytterst svårt att hitta adressen till, såvida man inte känner någon som själv skrivit på den. 
Detta dessutom på väldigt kort och begränsad tid. 
 
Vi vill, liksom i tidigare synpunkter, stå fast vid att detta bygge vid Kumlasjön stoppas. Vi 
håller fast vid och fortsätter att hävda våra argument för detta (se nedan). 
 
Det är också mycket märkligt att inga personer på listan fått del av kommunens handlingar inför 
detta nästa skede i processen. Detta känns väldigt nonchalant hanterat. Alla på listan är ju personer 
som lämnat synpunkter i samrådet. Väldigt många har kompletterat med egna kommentarer och 
synpunkter, utöver de redan skriva. 
 
Fortfarande finns det många kumlabor som inte vet vad som är planerat. Vi som tagit initiativ till 
listan har på kort tid fått prata med många, många kumlabor och märker att okunnigheten är väldigt 
stor. Även politiker vi samtalat med brister i kunskap och information om vad detta bygge egentligen 
innebär. Om vi inte är fel underrättade har inte heller politikerna i nämnden fått del av inkomna 
synpunkter från såväl listan, som grannar till bygget och andra som lämnat in synpunkter. 
 
Detta byggprojekt berör hela vår stad, inte minst barn och unga. Vi kommer få leva med detta bygge i 
framtiden, det går inte att göra ogjort. Hur har det fått gå obemärkt förbi? Så kan det inte få gå till! 
Bakom så här stora projekt måste man från kommunen göra mycket mer än att bara gå genom 
vanliga kanaler. Ingen spade är ännu satt i marken. Det är inte för sent att på allvar lyssna in oss 
kumlabor. 
 
Vi har också märkt en stor uppgivenhet hos många kumlabor. Uttryck som ”det är ingen idé”, 
”politikema gör ändå som dom vill”, ”Vi har inget att säga till om”, ”dom har redan bestämt sig”… 
förekommer ofta. Det är allvarligt! Är det den andan vi vill ha i vår kommun? Det rimmar illa med 
vad demokrati handlar om. När Katarina Hansson nyligen i en krönika på Nerikes Allehandas 
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ledarsida skriver om vikten av dialog och samverkan i vår stad, kan man fråga sig vad det finns för 
verklighet bakom ett sådant uttalande. 
 
Ingen politiker eller tjänsteperson från nämnd eller förvaltning har bemödat sig att ta kontakt för att 
lyssna in eller starta en dialog med oss som tagit initiativ till namnlistan. Det är skrämmande att man 
är så ointresserad av att lyssna till en stor grupps åsikter och synpunkter? 
 
I de nya handlingar som skickats ut för granskning kan vi inte se att några som helst förslag 
på att våra argument och synpunkter beaktats. Att bygget inte ska drivas igenom är inte ens 
föremål för diskussion. 
 
Kommer våra barn och framtida generationer vara tacksamma till oss för detta bygge vid 
Kumlasjön? Vi som skriver under på denna skrivelse och står bakom synpunkterna nedan är 
inte av den uppfattningen. 
 
Här är våra synpunkter: 
 
Synpunkt: Fel plats att bygga på! 
I den närmaste omgivningen finns en rad lokalhistoriska byggnader: det unika vattentornet, det 
gamla häktet/arresten, Skoindustrimuseet, Svea Matsalar, Kumla Skofabrik, några kvarvarande 
gamla stugor längs Kungsvägen, Helanders konditori (numera Café till Salu) och det K-märkta huset 
intill. Huset som ska rivas för att ge plats åt de nya höghusen är förmodligen den enda som finns kvar 
av stadens alla kvartersbutiker. Här startade Frank Olof Jansson det som senare kom att bli välkända 
BOB. Om Kumla skulle ha ett eget ”Gamla stan” med bevarad lokalhistoria, så finns det i dessa kvarter. 
Detta är inte rätta platsen för två nya höghus! 

Synpunkt: Det nya bygget passar inte in! 
Hur kan man ens föreslå och tycka att detta smälter in finns i miljön? Därtill anse att det blir en fin 
ingång till parken. Två höghus kommer snarare blockera både vyn och utsikten. Det är också oerhört 
tragiskt att det gamla vattentornet, som länge varit en symbol för Kumla, helt hamnar i skymundan. 

Synpunkt: Det medför ökad trafik och olycksrisk! 
Många rör sig idag i området på väg till förskola, badhus, lekplatser, restaurang… Gångvägar och 
bilvägar korsas redan idag med en hel del olyckor som följd. Med ökad trafik till de 40 lägenheterna 
blir det både ökad trafik rakt igenom det gamla villaområdet och ökad olycksrisk. 

Synpunkt: Det saknas bred förankring! 
När så här stora ingrepp görs på en plats som berör oss alla måste politiker ta sitt ansvar att 
förankra, informera, lyssna in –på många fler sätt än de vanliga kanalerna. Detaljplanen i sin helhet 
har redan en gång underkänts i Nacka tingsrätt. Detta bortser kommunen ifrån och går nu vidare 
med ett justerat förslag. Det signalerar att kommunen inte bryr sig om, sätter sig över beslutet och går 
sin egen väg, oavsett de både synpunkter från medborgare och Nacka tingsrätt. 

Synpunkt: Det bidrar till en segregerad stad 
Detta blir ett privilegierat boende för de som har pengar. Vill vi ha det så? 

Vi yrkar på att detaljplanen med bygget av de två höghusen vid Djupadalsparken avslås. 

Detta +886 som gillat och stött detta på Facebook enligt uppgift på namninsamlingens hemsida. 

Kommentarer från de som skrivit under protestlistan: 

• Jag håller med om att bygget ska stoppas. 
• Inget bygge tack 
• Ett par höghus placerade där kommer förstöra hela parkområdet. 
• Husen passar inte in. De kommer förstöra känslan i parken. 
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• De nya byggnationerna skulle förändra och möjlighet till rekreation och återhämtning i 
naturmiljö i stadskärnan. 

• Den föreslagna byggnationen är förödande för den miljö där den är tänkt att placeras. 
• Har många fina minnen från backen där man kunnat ha picknick och sitta en stund i solen. Det 

bästa är att det finns centralt. Vill fortsätta att ta med mina barn dig och att även de ska 
kunna ha möjligheten att slå sig ner där och ta del av utsikten över sjön och parken när de 
växer upp. Husen som är tänkt att byggas kommer förstöra de lila unika som finns i Kumla 
tyvärr. 

• Höghusen passar inte in! Låt den vackra Kumlasjön vara. 
• Jag vill att området bevaras som det är idag, en samtidigt rogivande och aktivitetsfylld 

mötesplats för alla åldrar i denna kommun. 
• Estetiskt opassande i kumlasjöområdet, för hård struktur. 
• Vill ha vår fina kumlasjön kvar, ni kan bygga lägenhetshus nån annan stans! 
• Hänsynslös exploatering av gemensam tillgång och dess omgivning. 
• Vill inte ha ett stort hus där. 
• Fruktansvärt fula hus. Passar absolut inte på den platsen! 
• Jag tycker dessa höga hus kommer förstöra vyn kring sjön 
• Naturen ska få va kvar på den lilla plats vi har. Finns många andra ställen man kan bygga 

höghus i Kumla, som inte förstör den lilla fina vatten park området vi faktiskt har kvar. 
• Tidigare Kumlabo som återvänder på ffa somrarna, just till Kumlasjön och dess närhet. 
• Kan inte bara de styrande i Kumla tagga ner och börja lyssna på folket som bor i kommunen. 

Alt gå en kurs i god stadsplanering! 
• Höghus istället för den fina slänten ner mot Kumlasjön passar inte alls in i omgivningen, och 

skulle förstöra Kumlas pärla!!! Parken är så otroligt fin att promenera i. Den är ofta en del av 
mina motionsrundor. Där åker mina barn pulka när det är snö. Jag tycker att man istället ska 
lägga tid och pengar på att underhålla parken. Den är något att vara stolt över. En lugn oas. 
Speciellt skön att gå till för de som bor i lägenheter framme på stan! Tänk om!! Snälla!! 

• Jag tycker att det gamla skall rustas upp. 
• För att stoppa alla moderna betong byggen som är så förbannat fula. 
• Höjden o utseendet på bygget. Samt mertrafik på Djupadalsgatan. Blir inte bra 
• Huset kommer att förfula hela området. Varför inte bygga något lägre om det tvunget måste 

bli av? Önskar en fin inbjudande inramning till vår park istället. Som granne o se detta hus 
varje dag är inte glädjande. 

• Allmänna grönytor bör bevaras i stadskärnor 
• Kumla sjön parken är en så fin oas på vår o sommar. Vill att kommunen behåller naturen å 

bygger hus på andra platser. Skulle bli sjukt fult med hus vid parken 
• Det finns bättre ställen att bygga på. 
• Jag vill att man bevarar gamla delen av Kumlasjön. Den om något är ett riktigt kulturarv att 

bevara och inte dränka med stora nybyggnationer. Detta kommer inte att försköna miljön 
runt parken . Varför kunde man inte vart mera rädd om detta funkishus och renoverat det 
allteftersom istället för att låta det förstöras. 

• Jag och vänner till mig har vuxit upp här och tycker det är höst olägligt att bygga vid 
Kumlasjön! 

• Jag anser att det inte passar in i landskapet och förfular miljön. Passar i en storstad men inte 
Kumla 

• Tycker verkligen inte att det passar in. 
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• Ett centralt grönområde med dagliga besökare kommer att försvinna. Staden kommer att 
förlora charm och området kommer inte att vara lika attraktivt att besöka. Ett projekt som 
långsiktigt kommer att drabba orten negativt ur flera aspekter. 

• Inga privatbostäder i den allmänna parken! 
• Självklart ska det inte byggas några höghus vid kumlasjön. Förstör inte den fina miljön i 

Kumla 
• Det förstör den fina utsikten mot kumlasjön!!!! 
• Jag vill ha Kumlasjön kvar som den stillsamma trivsamma ”park” den är 
• Samhällsbyggnadsnämndens argument " ... byggnaderna kan fungera som en fond i slutet av 

Hagendalsvägen ...." är ju helt uppåt väggarna. Den där "fonden" de kallar det är ju inget 
annat än en stor bromskloss för ljusets flöde, ljuset som sammanbinder stadskärnan med 
Kumlasjöområdet via Hagendalsvägen. Hela Kumlasjöområdet nedanför hamnar exempelvis i 
skugga. Dessutom är detta ett monster till bygge som inte på något vis tar hänsyn till sin miljö 
och omgivning. Den estetiska aspekten måste väga betydligt tyngre i ett kulturområde. Gör om 
och låt en riktig arkitekt rita nästa gång. 

• En fantastiskt vacker plats som helt skulle gå förlorad om detta bygge kommer till. Det 
kommer inte längre att inbjudas till att barn, ungdomar och familjer spontant går ner dit för 
uteaktiviteter och det vore mycket tråkigt. 

• Ett fint grönt vandringsstråk sommartid och pulkabacke på vintern försvinner. Vi rör oss för 
lite redan idag, varför ta bort en sådan möjlighet. Det är redan ont om parkeringsmöjligheter 
för de som jobbar på skofabriken. De anställda och besökare till skofabriken står längs med 
gatorna i området. Om det byggs med bostäder vart ska det bli parkering för dem? 

• Förstör inte denna oas! Bygg nere på Kumlabyfältet. Riv mögelhusen på Willéngatan där alla 
är sjuka och bygg nytt där! 

• Höghusen förstör kumlas utseende och vackra natur 
• För att jag bor i Kumla och de förstör miljön 
• Jag tycker bygget förstör en av Kumlas finaste utsikt. 
• Jag tycker att det är förfärligt tråkigt om småstads-/villastadskaraktären försvinner. Det är 

Kumlas usp, unique selling point. Utseendemässigt skulle man kunna tänka sig höga hus på 
andra sidan Djupadalsbadet och vattenparken, som har en modernare stil, men å andra sidan 
vore det ytterst olämpligt att bygga på åkermark när vi lever i en tid då det finns oro för 
framtida matförsörjning. 

• Husen passar inte in! Skärp er och lyssna på kumlas invånare! 
• Jag bor vid kumlasjön och vill inte ha några höghus där 
• Jag vill inte att det byggs några höghus där. 
• De höga husen passar inte på den platsen! Bygg dem t.ex på Magasinsgatan, eller någon 

annanstans! 
• Jag skriver under pga att jag tycker det förfular miljön samt påverkar det lugn o den 

rekreation man kan få på nära håll negativt genom så många boenden där. 
• Jag skriver på gör att husen är ful och på fel plats. 
• Det passar inte in. Korkat att förstöra ett sådant fint ställe 
• Inga höghus...Förstör inte denna idyll 
• Husen har fel placering, fel arkitektur och försämrar/förstör den idylliska prägeln på området. 

Dessutom blir det en försämrad trafiksituation i området. 
• Kumla är där jag växt upp och platsen det är planerat för höghus tycker jag man ska låta 

vara. 
• Det finns många andra ställen att sätta upp höghus på. Förstör inte. Jag minns mitt kumlasjön. 
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• Kommer förstöra vår fina park med omnejd...finns andra platser att bygga hus på 
• Jag vill ha kvar naturen vid sjön 
• Inget höghus vid Kumlasjön 
• Att helt fel att skymma den fina utsikten o ingånge till närkes pärla "kumlasjön" 
• Jag skriver under för att jag inte tycker det är ok att ”bygga sönder” vår fina utsikt och natur i 

Kumla. 
• Man bör skydda miljön i ”innerstaden”. Däremot tycker jag att man kan satsa på 

modernistiskt nybyggnad längre västerut där det också blir naturligt att göra ytterligare en 
avfart/påfart för motorvägen. 

• Känns inte bra då jag har svärmor mitt över gatan hon kommer att få titta in i en 
höghusvägg.. 

• Född o uppväxt i Kumla, arbetat i kommunen o badat I Kumlasjön/badet med barn och 
barnbarn. 

• De byggs för mycket, låt de finnas nån gröna områden kvar, de va de ja tyckte va bra med 
Kumla, inte att de ska bli nå litet betongghetto 

• Ett helgerån att förstöra vacker natur med byggnader som dels inte passar in i miljön och dels 
att bygga vid en sjö som bara kommer att bli nerskräpad av all möjlig skit från de boende, 
inklusive plast. Lämna vattnet till djur och natur. (Jag har en viss släktanknytning till Kumla). 

• Helt fel placering för höghus.Dom passar inte in där 
• Det förfular parken och förstör rekreationsmöjligeheterna i den vackra parken. 
• Tycker det är fel ställe att placera höghusen på! 
• Huset passar inte in på platsen. Trafiksituationen på Djupadalsgatan kommer att bli farlig. 

Parkeringar fattas ju redan. Besökande till både parken o boende fattas. 
• Låt den fina miljön vara. Renovera dd buggnader som finns först!!!! 
• För att kumlas vackraste plats ska bevarad 
• Jag är fd Kumlabo och besöker mina föräldrar ett antal ggr / år med barn o barnbarn och vi 

går alltid en runda ner till Kumlasjön 
• Det är helt oacceptabelt att förstöra sådana områden när det finns andra ställen att bygga på! 
• Byggnaderna passar inte in i stadsbilden. Olämpligt med ökad trafik genom det lilla 

villaområdet och dagiset nedanför. Redan överbelastat där med kommunens personal som 
parkerar överallt. Främst hemtjänstpersonal från skofabriken men även annan personal. De 
boende i området kan ju knappt få hem gäster med bil ens idag. Ni måste börja lyssna på 
invånarnas synpunkter. Glöm aldrig att all offentlig makt utgår från folket! 

• Dessa hus kommer att förstöra den fina miljön och den fina utsikten från husen mitt emot. 
• Ingen bra plats för nya höghus. Gör om, gör rätt. 
• Störande och onödigt att bygga höghus så nära Djupadalsparken. 
• Förstör inte kumlasjön för fan 
• För att jag vill inte att det ska byggas mer runt Kumla sjön. Det räcker. 
• Ta inte bort det finna med grönområden där man kan träffas och umgås. 
• Jag gillar inte att Frank-Olles hus rivs tiil förmån för två höghus. Kumla centrum förstördes på 

60 -79 talet. 
• Finns helt klart andra ställen att bygga på! 
• Jag tycker inte höghus passar in på den platsen! 
• Det behöver bli en helt annan utformning på husen tycker jag. 
• Att hus är fula och för höga. 
• Jag anser att Kumlasjön bör bevaras utan 2 skrymmande höghus efter vägen. Dra lärdom av 

hur det blev med de 2 höghusen efter Kungsvägen vid Vårdcentralen! Inte vackert ! 
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• Jag har bott och jobbat i Kumla i många år och har även många vänner i Kumla. Att förstöra 
det vackra runt gamla vattentornet och kumlasjän med dessa riktigt fula byggnader är för 
mig helt obegripligt! Det är helt fel plats att bygga på överhuvudtaget! 

• Parken är värd att bevaras Bygga höghus på stadens högsta punkt är feltänkt 
• Jag är uppväxt i Kumla, runt Kumla sjön området. Tycker inte två lägenhetshus passar in i 

parkområdet. 
• Jag är född och uppväxt i Kumla. Efter några år ifrån kom jag tillbaka och bodde där i 15 år, 

kommer minst en gång i veckan på besök och hoppas kunna flytta tillbaka igen. Då vill jag ha 
Sjön så vacker som den varit i minst 55 år = min livstid. Det räcker med den ”Gräddhylla” som 
redan står där!!! Inga fler!!! 

• Jag är anti betong getton! 
• Det passar illa med höghus precis vid vattentornet och parken. 
• Kumla har tillräckligt med mark kring staden att bygga nytt på utan att förstöra den gamla 

stadskärnan med mer oranga hus. 
• Bygg gärna höghus Men inte just där 
• Förstör inte den fina parkmiljön. Rusta huset som finns och gör en trevlig servering eller 

passande verksamhet. Välj platser för höga hus med omdöme. 
• Bevara kumlasjön från bebyggelse 
• För det passar inte att bygga där 
• Byggnaden kommer fullständigt att förstöra det idylliska området runt Kumlasjön, samt 

förstöra miljön för de närboende. 
• Detta är en miljö som är för både djur och människor att kunna koppla av utan massa stök 

runt omkring ! Ser inte att höghus passar in där då! 
• Ett gammalt fint friluftsområde ska inte störas av nybyggnation av höghus. Är ett fridfullt 

område lätt att nå för de centralt boende som också är i behov av kunna nyttja de befintliga 
parkeringsplatserna vä om kumlasjön mot kungsvägen 

• Husen passar inte på platsen 
• Det passar inte in med höghus där. Om det måste byggas höghus så bygg dem vid norra 

infarten så får dom fin utsikt, å så kommer dom att synas från motorvägen. 
• Jag är emot höghusbygget vid Kumlasjön 
• Viktigt för mig att bevara den idylliska och harmoniska parkmiljön runt kumlasjön. 
• Jag skriver under pågrund av att det kommer förstöra jätte mycket att bygga lägenheter där 
• Ni förstör det vackraste området i min barndoms-hemstad! 
• Jag är uppvuxen i Kumla. 
• Det är en förfulning av staden att bygga där. Det kommer skymma kvällssol i parken. En idiot 

ide med andra ord 
• Född och uppvuxen i Kumla, många fina minnen från Kumlasjön. En speciell plats, bör bevaras. 

Bor i Inte kvar men har min mamma och vänner där. 
• Jag söker lägenhet i Kumla men inte har råd med så dyra lägenheter! 
• Jag skriver under för att det passar inte in i bilden vid Kumla sjön. 
• Bevara lågskaligheten i kvarteret och låt inte vattentornet överskuggas utan få fortsätta 

framstå som en av Kumlas signaturer 
• Är störande inslag i det fina Kumlasjöområdet. 
• Jag skriver under för att jag tycker det kommer att se hemskt ut med två höghus på den 

tomten. Det förstör området kring Djupadalssjön och passar inte in i befintlig bebyggelse. 
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• Låt vattentornet , ett av Kumlas sevärdheter, fortsätta vara det utan höghuskonkurrens. 
Bevara befintligt hus med historieriktig upprustning att användas av kumlaborna gemensamt. 
Framför allt INGA HÖGHUS! 

• Dels så anser jag att det förstör den mysiga naturupplevelsen man faktiskt kan få vid 
kumlasjön/teatern. Dessutom så har jag barn på förskola aldeles nedanför och 
trafiksituationen är inte kul som den är redan nu. 

• Det ska absolut inte byggas några höghus som förstör de fina med kumlasjön. Det ska vara en 
mysig plats att gå dit med sina barn och bara njuta, fina skolavslutningar mm 

• Det måste finnas andra platser att bygga på 
• Att byggnaden förstör strövområdet å Kumlasjön 
• För Att är född och uppvuxen i Kumla/Hällabrottet och Kumlasjön ör väldigt vacker med 

uteteatern och utsikten uppe ifrån backen. 
• Kumlasjön, Närkeslättens pärla, förstör inte detta område. Det måste finnas andra alternativ. 

Bygg på några våningar till på redan befintliga hyreshus efter Kungsvägen. 
• Husen passar inte in, framförallt inte vid Kumlasjön ! 
• Bygga höghus, kommer förstöra den fina naturen. 
• Jag bor granne med området (i vattentornet). 
• Intressant med en folkomröstning i frågan. 
• Tycker det är vackert som det är. Det kommer bara förstöra med höghus där. 
• Förstör en vacker plats som jag kommer i håg när jag bodde i kumla på 60 talet. 
• Jag är uppväxt i Kumla och tycker att det förstör att bygga höghusen just där, plus att dyra 

lägenheter finns det väl tillräckligt många nybyggda i Kumla. Det är precis så fint det kan bli i 
och runtom kumlasjön, bygg inte nytt just där 

• Stora höga hus på fel ställe 
• Förstör miljön med en vacker oas! 
• Man bör helt enkelt bygga dessa hus någon annanstans. 
• Tycker det förfular hela omgivningen, med två så höga hus 
• Detta är ett befängt, impulsivt och ogenomtänkt bygge! 
• Jag tycker att våra fina kumlasjö skall vara en sevärdet när man kommer till kumla. Denna 

skall även bevaras för att det fins minen och traditioner där tex på val Borg så skjuter man 
brindae pilar genom luften rakt in i vår majbras det är en väldigt fin tradition och många 
familjer umgås fena vår kväll med nära och kära. 

• Det är en park, den ska var öppen och grön inte täckas med hus! Redan dåligt med 
grönområden i Kumla. Stoppa detta nu för ingen har råd att bo i dom heller! 

• Det är helt horribelt att bygga något så anskrämligt på en sådan plats. Helt huvudlöst, men 
det är väl meningen att några socialdemokratiska kommunpolitiker, tjänstemän och deras 
barn ska få en fin utsikt över Kumlasjön. 

• Tycker det skulle förstöra parken med höghus. 
• Många är missnöjda med planering av höghus helt enkelt 
• Om dom bygger hus där så blir balkongerna mot Kumla sjön och då får dom som bor där se 

alla uppträdanden vid sjön gratis och det är orättvist 
• Skriver under på detta upprop pga hela stadsbilden ner mot vår fina oas förfulas, samt att 

höghus passar ej att placeras på "åsen". Ska sedan garage grävas in i åsen, vad händer då med 
vattnets kvalitet och tillgång? Man undrar..... Nej, riv istället gamla huset och ställ iordning en 
grönyta, som passar väl in med Amfiteatern och Sjöparken! Bostäder kan byggas på andra 
ställen. 

• Nej till bygget av höghus på åsen! 
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• Jag tycker att den nuvarande parken ska få vara som den är. 
• Som f d Kumlabo vill jag bevara Kumlasjön! 
• Vem eller vilka har kommit på en så idiotisk idé? 
• Höga hus förstör det öppna och fria vid Kumlasjön, de stjäl solen och förmörkar hela parken. 
• För höga hus på den platsen. Låt det fina vattentornet ha huvudrollen! Trafikfarlig nedfart till 

parken med cyklar, barnvagnar, rollatorer och rullstolar samt biltrafik. 
• Vill inte ha några hus där 
• Det passar inte in i miljön. Punkt 
• Det förstör parken och dess område. 
• Är Kumlabo har hus i Sannahed men bor för närvarande i Gustavsberg 
• Att bygga höga hus på denna plats är att sänka Kumlasjön i evig skugga för kvällssolen. 
• Iden att ens tänka sig bygga på den här platsen är en ren katastrof och måste till varje pris 

förkastas, den hör bara hemma i papperskorgen! Ett bygge här är inget annat än rent 
idiotiskt! Detta planerade bygge hör inte hemma i området och skulle helt förstöra den oas 
som Kumlasjön och Djupadalsområdet är. Det vettigaste är att riva det gamla hus som finns 
på den aktuella tomten och anlägga en grönyta där. Detta skulle öppna upp och vara ett lyft 
för området. Om förtätning nödvändigtvis skall göras, får den läggas någon annan stans, inte 
genom ett förfulande hus på Kumlas vackraste plats! 

• Det passar inte in. Förstöra fina mysiga Kumla sjön 
• Området runt Kumlasjön och ”pulkabacken” samt dom gamla husen i korsningen måste få 

vara kvar 
• Förstör inte miljön 
• Vill ej se höghusen där. 
• Jag känner en del personer som blir direkt berörda av detta på ett negativt sätt och så är jag 

emot att man riva historiska byggnader för komplexbygge istället för att bevara och 
restaurera. 

• Jag skriver under pga att ett höghus där förstör vyn och inte passar in där. 
• Vi ska behålla våran fina park 
• Vill man förtäta staden så finns det nog andra möjligheter. Det står ett antal fula hus i 

centrum som skulle kunna rivas och byggas nytt. 
• Tänk om och tänk rätt! Förstör inte detta område med höghus! 
• Hur tänkte man här ! 
• Förstör inte miljön runt Kumlasjön… 
• Jag vill inte förstöra platsen, den är fin som den är nu. 
• Jag har bott i Kumla i 60 år. Bor sedan ett par år i Göteborg. Denna vackra park ska få vara 

kvar som den är. Höga hus kan man bygga på gärdena vid kumlahallen eller någon annan 
plats. Så här är det när sossarna styr. Vad kumlaborna tycker struntar de i. Tråkigt. 

• Tycker att kumlasjön borde bevaras som kulturminne. 
• Absolut inte några höghus vid Kumlasjön. Denna plats måste få vara så vacker som den är. 

Finns andra platser att bygga bostäder på!!! 
• Första höghusen passar väl okej… Men inte mer och inte runt kumlasjön! 
• Jag har bott i Kumla i mesta delen av mitt liv, och Kumla skulle inte vara Kumla om detta 

bygge förstör kumlasjö området… så känner jag. 
• Förstör inte det fina. Höghuset kan stå någon annan stans. 
• Höghus vid sidan av det gamla fina vattentornet passar inte in i stadsbilden. 
• Bygget är fel på den platsen, för stort/högt och passar inte in i miljön. Sjön och det gamla 

vattentornet är Kumlas signaturvy! 
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• Jag håller helt med om allt som jag skrivit under. 
• Husen kommer att förfula utsikten runt sjöparken! 
• Vattentornet ska synas! 
• Jag vill inte att det ska byggas några hus vid Kumlajön. Det förstör vårt vackra område. 
• Vill njuta av Kumlasjön Inga höghus 
• Förstör inte den fina staden! Har varit där så många gånger och jag ville verkligen bo där. 

Förstör inte det enda gröna som finns kvar. 
• Höghus passar absolut inte i vår stadspark. Det ska bara vara låg bebyggelse där. Vem har 

kommit på den befängda idé att bygga höghus där? 
• Mina barn o barnbarn vill inte ha några höghus i deras parkmiljö! 
• Vill inte förstöra idyllen! 
• Förfular stadsbilden i ett så fantastiskt vackert område. Det kan inte vara relevant. Som om 

det inte skulle finnas någon bygg mark på annan plats. Detta handlar bara om pengar! 
pengar! att sälja dyra bostäder med havs” utsikt. Fattar inte hur ni kan tänka er detta. Har 
miljötänket fått sitt. Bilparkeringar till boende mm. mm. Tänk på kommande generationer 
dom behöver också ha det lilla gröna i stan. Jag är född kumla bo och har alltid varit stolt över 
det fina vid kumlasjön. 

• Idén med att förstöra detta område med hus är ju helt befängd. Kumlas finaste område på 
sommaren. 

• Skrivit på och delat –För detta passar inte in i området och förstör mer än det gör nytta ..så 
nej tack. 

• Passar inte, bättre att bygga parkområde. 
• Kumla är en liten ort och fler höghus förstör småortskänslan. 
• Man ska inte förstöra en av de vackra sakerna man har i Kumla! 
• Jag skriver under pga att bevara kumlasjön som en oas i kumla 
• Det är oerhört viktigt att bevara så fin natur! 
• Naturen är viktig och tänk på framtidens barn! 
• Onödigt att förstöra alla grönområden i Kumla, och finns det nån som har råd att bo i alla nya 

lägenheter som byggs. 
• Snart har vi inga gröna områden kvar i Kumla 
• Bygget kommer förstöra utsikten och blocka solen. 
• Har redan lämnat Kumla Hallsberg pga för lite grönområden i stadsmiljön. Vill inte att 

Kumlaborna ska få en miljö med ännu mer betong. 
• Mycket olämpligt pga att det kommer att bli mer trafik, måste tänka på miljön för boende i 

området och för barnen på förskolan i området. Passar inte alls in i miljön heller. Förslag: 
bygg på Viaområdet eller nedanför villaområdet vid Lundabacken. 

• Inga höghus som kymmer ngn utsikt 
• kortsiktigt tänkande utan kunskap och kompetens! 

 
Kommentar: Kumla kommun anser att kommunen uppfyller de lagkrav som finns i PBL gällande 
detaljplaneprocessen. Enligt PBL (2010:900) 5 kap 20 § ska ett meddelande om innehållet i 
underrättelsen (inför granskning) skickas till bland annat de som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget ingår de som har lämnat 
synpunkter under samrådet eller som anmält intresse av att få ta del av underrättelsen. Kommunen 
behöver endast skicka meddelande om underrättelsen till enskilda om de uppgett identifierbart 
namn och adress. I detta fall fanns namn och e-postadresser till samtliga som skrivit under.  
 
Dock gjorde kommunen ställningstagandet att PBL 5 kap 35 § gäller i detta fall. Meddelandet skulle 
skickas till ett stort antal personer, vilket skulle innebära större kostnader och besvär än vad som 
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är försvarligt med hänsyn till ändamålet. Underrättelsen anslogs därför istället på kommunens 
anslagstavla och annonserades i ortstidning (NA 2019-03-02). Samma sak kommer att ske inför 
antagandet. Se även kommentar till yttrande 23 angående samrådskretsen. 
 
Angående planområdets läge och kulturmiljövärden, se kommentar till yttrande 7, Örebro 
Länsmuseum samt yttrande 11, 13, 14 och 17. 

Angående utformning och gestaltning samt påverkan på parken, se kommentar till yttrande 7, 
Örebro Länsmuseum samt yttrande 17 och 20. 

Angående trafik, se kommentar till yttrande 14. 

Angående planprocessen, se kommentar till yttrande 23. 

Planerade flerbostadshus ger ett positivt tillskott till en blandning av olika boendeformer i området. 
Nyproduktion är dock inte en ekonomisk verklighet för alla, men nyproduktion bidrar till 
flyttkedjor som ökar rörligheten på bostadsmarknaden –vilket är positivt. Se även kommentar till 
yttrande 11. 

Samtliga kommentarer från namninsamlingen anses besvarade i kommentarer till övriga 
yttranden. Kumla kommun vill förtydliga att samtliga funktioner i parken kommer att vara kvar, så 
som till exempel scenen, pulkabacken och de motionsrundor som nämns i kommentarerna. Parken 
kommer fortsatt att vara ett rekreationsområde för Kumlaborna. Stadsparksområdet, där 
Djupadalsparken ingår, är ett av Kultur- och fritidsnämndens prioriterade områden. 

 
 
 
 
 
 
 
Kumla 2019-04-12 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   
 

 



 
 
 
 
 
 
Fastighetsförteckning för   

Del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1 
Kumla, Kumla kommun, Örebro län 
 
På grund av dataskyddsförordningen, GDPR, kan detta dokument inte publiceras 
på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig i stadshuset, Torget 1, 
Kumla. Handlingen kan även begäras ut av handläggaren.   
 
Fastighetsförteckningen omfattar ägare till alla fastigheter som berörs av 
planförslaget samt ägare till annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt i 
fastigheterna, exempelvis arrendatorer. Fastighetsförteckningen tar även upp 
samfälligheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar. 
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