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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 illustrerar 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 1:1000 
 Granskningsutlåtande 
 Fastighetsförteckning  

 
Bilagor:  

 Trafikbullerutredning, 2018-06-14 (Soundcon) 
 Markteknisk undersökningsrapport– Geoteknik, 2018-08-24 (WSP) 
 Teknisk PM – Geoteknik, 2018-08-24 (WSP) 
 Miljöteknisk undersökning, 2014-10-09 (WSP) 
 Dagvattenutredning, 2016-04-01 (VAP) 
 Riskbedömning, 2018-12-11 (WSP) 
 Externbullerutredning, 2018-12-05 (Sweco Akustik) 

 
För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till handläggaren. 
 
Handläggare 
Beatrice Rimmi 
019-58 89 04 
beatrice.rimmi@kumla.se  

Planuppdrag Samråd Underrättelse Granskning 
Gransknings

utlåtande
Antagande Laga kraft  
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Planbeskrivning 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till förtätning, för främst bostäder men även för 
seniorboende, förskola samt centrumverksamheter i centrala Kumla. 
 
Planförslaget innebär en förtätning av kvarteret Jägaren och möjliggör ca 220 nya lägenheter, 
fördelat på ett seniorboende med ca 55 lägenheter, flerfamiljshus, lamellhus samt radhus, i kvarteret 
finns även plats för en förskola. Av befintlig bebyggelse inom kvarteret kommer de tre bostadshusen 
inom Jägaren 17, mot Köpmangatan, att bevaras, samt byggnaden på fastigheten Jägaren 21 som ska 
byggas om till en förskola. Övriga byggnader kommer att rivas och ersättas med nya byggnader. De 
omkringliggande gatorna, Magasingatan, Kyrkogatan, Köpmangatan och Spannmålsgatan, tas också 
med i planförslaget. 

Bakgrund  

Efterfrågan på centralt belägna bostäder i Kumla tätort är fortsatt stort. Boendeprogram, antaget den 
22 maj 2017 av kommunfullmäktige, beskriver den bostadspolitiska inriktningen år 2017-2025 och 
har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för planering av bostäder och bostadsförsörjningen 
i kommunen. Ett antal utmaningar har pekats ut, bland annat; bostadsbrist, 25 000 invånare år 2025 
och rätt bostäder till framtidens äldre”. Planen bidrar till att minska bostadsbristen samt att tillföra 
boende för framtidens äldre i form av seniorboende. 
 
Det finns en efterfrågan på centralt belägna bostäder i Kumla tätort. Kvarteret Jägaren är ett kvarter 
som har stora möjligheter att förtätas och det har funnits sådana planer för kvarteret en längre tid.  
 
Exploatör är Hamraj fastighets AB som hösten 2018 köpte hela kvarteret av Kumla Bostäder AB. 
Kumla Bostäder AB beslutade 2001 om underhållsstopp, på grund av bostädernas bristande kvalitet, 
på delar av fastigheterna inom kvarteret. Målet har sedan dess varit att riva stora delar av kvarteret 
och istället uppföra nya, moderna och mer hållbara bostäder. 
 
På grund av stambanans sträckning genom Kumla tätort är de befintliga bostäderna i kvarteret 
utsatta för bullernivåer över riktvärdena. En förtätning där man istället anpassar bebyggelsen efter 
bullerkällan kan skapa boendemiljöer som uppfyller riktvärden för buller och på så vis skapa en 
bättre boendemiljö, även för de som bor nära järnvägen.  
 
Kumla Bostäder AB har under 2014 med hjälp av WSP (Samhällsbyggnad Örebro) tagit fram ett 
första skissförslag på förtätning av kvarteret Jägaren. För att utreda möjligheterna för exploateringen 
ytterligare har en tävling i form av ett parallellt uppdrag genomförts under första delen av 2015. 
Efter att en jurygrupp poängsatt förslagen valde Kumla bostäder AB under år 2015 att gå vidare med 
ett förslag som White Arkitekter AB tagit fram. 
 
På uppdrag av Hamraj fastighets AB har förslaget omarbetats ytterligare under våren 2018. 
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Plandata  

Läge 
Planområdet, som omfattar kvarteret Jägaren, ligger i centrala Kumla och begränsas i norr av 
Kyrkogatan, i öster av Köpmangatan, i söder av Spannmålsgatan och i väster av Magasingatan.  
 

 
Planområdets läge  

Areal 
Planområdet har en areal på ca 3,3 ha varav ca 2,4 ha är kv Jägaren och övriga 0,9 ha är gatorna runt 
om. 
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Markägoförhållanden 

 

 

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen  
Godsstråket genom Bergslagen mellan Mjölby och Storvik, som går genom Kumla, är av riksintresse 
för kommunikation då det är av nationell betydelse för järnvägstrafiken, enligt Miljöbalken 3 kap. 8§. 
Järnvägen ligger cirka 90 meter, fågelvägen, från planområdet. Järnvägsspåret till Kvarntorp, Kumla-
Kvarntorp, som finns ca 20 meter från planområdet är också riksintresse för kommunikation.  
 
Riksintresset innebär att exploatering nära järnvägen inte får påverka möjligheterna till drift, 
underhållning och framtida utveckling av järnvägen. Planförslaget ska utformas på så sätt att 
riksintresset inte påverkas negativt.  

Översiktliga planer 
I Kumla kommuns översiktsplan ”Kumla 25 000”, antagen den 14 februari 2011 av  
kommunfullmäktige, är det aktuella planområdet utpekat för bostadsändamål. 
 

Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner:  

 1881K-1482  (1962) 
 1881-P85/2 (del av) (1985) 
 18-KUM-2263 (del av) (1977) 

 
Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:  

 1881K-582  (1947)  
 1881K-1194  (1957) 
 18-KUM-2263 (del av) (1978)  
 1881-P85/2 (del av) (1985) 
 1881-P88/3  (1987) 
 1881-P98  (2012) 

 
Hela kvarteret Jägaren ägs sedan hösten 2018 av företaget 
Hamraj fastighets AB. 
 
Stiftelsen Hem för gamla blir ägare av seniorboendet med ca 55 
hyreslägenheter som kommer att ligga i det nordöstra hörnet. 
 
Kumla kommun är markägare för gatorna i anslutning till 
kvarteret (fastigheten Kumla 11:1). Utanför planområdet är ett 
15-tal fastigheter närmast berörda.  
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Kommunala program  

Kulturmiljöprogram 
Bebyggelsen kvarteret Jägaren finns redovisat i det av Kommunfullmäktige 2015-01-26 antagna 
kulturmiljöprogrammet. Det är främst flerfamiljshusen på Jägaren 31 som omnämns i programmet 
då de representerar miljonprogrammets industriella byggande med storstadslika volymer, och 
värdefulla detaljer. Miljön bedöms ha både arkitekturhistoriska, samhällshistoriska och 
socialhistoriska värden.  
 
Kulturmiljöprogrammet gör ställningstagandet att ”det är viktigt att behålla miljonprogrammets 
ursprungliga intentioner när det gäller uttryck, skala och material. Kompletterande byggnader får 
uppföras underordnade de befintliga men med avvikande arkitektur och hög kvalitet” .  
 
I och med påbörjade diskussioner under 2012 gällande byggnation av kvarteret Jägaren togs en 
kulturhistorisk utredning fram specifikt för kvarteret och dess historia. Utredningen visade att de 
byggnader som har högst kulturhistoriskt värde är flerfamiljshusen på fastigheten Jägaren 31 då de 
är några av de mest välbevarade och karaktärsfulla flerfamiljshusen från 1960-talet i kommunen. 
Byggnaderna på fastigheten Jägaren 17 bedöms också ha ett kulturhistoriskt värde men inte lika 
stort som de på Jägaren 31 då husen blivit renoverade och tilläggsisolerade på 1980-talet. Husen 
kläddes då med tegel, bytte kulör till ljusrosa och dörrpartierna byttes ut till aluminiumprofiler 
istället för trä. En- och tvåfamiljshusen på fastigheterna Jägaren 18-20 representerar den 
ursprungliga trädgårdsstaden och har ett visst arkitektoniskt värde, dock är denna miljö inte unik 
utan återfinns på ett mer sammanhängande sätt på flera andra ställen i Kumla tätort. Byggnaden på 
Jägaren 21 bedöms vara för nya för att värderas. Sammantaget visar Kvarteret Jägaren hur staden 
utvecklats över tiden från landsbygd till stadsmiljö på ett tidstypiskt sätt.  
 
Trots att det kulturhistoriska värdet är större för flerbostadshusen i Jägaren 31 så kommer de att 
rivas. Då fastigheterna är i stort behov av renovering anses det bättre att bygga nya moderna 
lägenheter som bättre passar in på det lägenhetsbehov som nu finns i from av storlek och 
tillgänglighet. 

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. Miljöprogrammet gäller för kommunen och de kommunala 
bolagen.  
 
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.  
 
Det mål som främst påverkar den fysiska planeringen är målet ”God bebyggd miljö”. Med ”God 
bebyggd miljö” menas vår livsmiljö, det vill säga den omgivning i vilken vi bor och rör oss i. 
Definitionen av miljömålet är: städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 
 
Enligt miljömålet ”Giftfri miljö” ska kommunen och de kommunala bolagen verka för ökad 
trädplantering i tätbebyggelse genom att ett nytt träd planteras för varje träd som avverkas i 
tätbebyggelse. Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett nytt miljöprogram. 
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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 för Kv Jägaren har tydlig koppling till programmets principer, bland annat genom 
planering av ett större grönt stråk samt skapande av mötesplatser. Betydelsen av det gröna och blåa 
synliggörs i detaljplanen. Inom planområdet kommer dagvattenhantering synliggöras i de boendes 
närmiljö. 
 

Trafikstrategi  
I Trafikstrategin 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 
 
Planen bidrar positivt till trafikstrategins vision genom att möjliggöra tätortsnära bostäder med goda 
möjligheter att använda mer hållbara färdsätt än bil, då befintliga gång- och cykelvägar och vägar i 
anslutning till planområdet planeras att anpassas och göras mer trafiksäkra. 

Kommunala beslut i övrigt  
Det har funnits planer på att göra förändringar i kv Jägaren förut. Då har det varit den norra delen av 
kvarteret som varit i fokus. 1987 fick dåvarande stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda 
möjligheterna fler bostäder i kvarteret. Av olika anledningar blev det inte någon förändring. Tio år 
senare, 1997, revs det hus på fastigheten Jägaren 31 och återigen fanns det planer på utbyggnad av 
flerbostadshus. Inte heller denna gång ledde det fram till en ändring av detaljplanen.  

Behovsbedömning  

Miljöaspekter   
Behovsbedömningen visar att detaljplanläggningen och exploateringen inte förväntas medföra någon 
betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap 11§. Den mest påtagliga 
miljökonsekvensen är bullernivåerna från järnväg och väg, då främst Kyrkogatan. Stor del av 
fasaderna ut mot gata utsätts för bullernivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Det innebär att det är 
viktigt att kunna skapa en lugn och tystare innegård samt att tänka igenom lägenhetsplaneringen så 
att sovrum placeras mot den tystare sidan. En planbestämmelse (f2) har lagt till på plankartan: 
Om bullernivåerna överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå gäller: Minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad. För en bostad om högst 35 
kvadratmeter gäller istället att bullernivåerna inte ska överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.  
 
Minst en uteplats som anordnas i anslutning till bostadsbyggnad ska anordnas eller utformas på så sätt 
att 50 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid uteplatsen, samt så att 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl 06.00 och 22.00. 
 
En planbestämmelse för förskolan har också lagts till på plankartan (f4): Friyta på skol- och 
förskolegård som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet ska anordnas eller utformas 
på så sätt att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids.  
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Ett av målen med att förtäta centrala delar är att ge möjlighet till att bo närmare kollektivtrafik och 
offentlig och kommersiell service. Det leder förhoppningsvis till att bilen inte används i lika stor 
utsträckning vilket är positivt ur miljösynpunkt.  

Sociala aspekter  
Kv Jägaren har ett centralt läge och har stora möjligheter att utvecklas till ett väldigt fint och 
attraktivt kvarter. Detaljplaneförslaget ger möjlighet att utveckla och förtäta kvarteret. Förslaget 
innebär att fler byggnader etableras men även att utemiljön förbättras. Kvarteret kommer ha en 
tydlig utformning där merparten av byggnaderna placeras utmed gatorna. På så sätt skapas en 
lugnare innegård som ska inbjuda till gemenskap, umgänge och lek. 
 
Genom att anlägga kantstensparkering på några av de omkringliggande gatorna skapas det en 
naturlig rörelse av människor i området. Det i sin tur skapar en högre trygghet och säkerhet. 
Utformningen av hus och entréer ska också medföra en större trygghet i området, likaså utformning 
av utemiljön. Tydliga gång- och cykelvägar bidrar till en säkrare trafikmiljö. 
 
Viktiga faktorer att ta med sig i planarbetet är att skapa förutsättningar för ett välkomnande boende i 
kvarteret, vilket inkluderar vuxen som barn. Krav på god tillgänglighet för alla är viktigt. 

Förutsättningar och förändringar  

Mark och vegetation  
Planområdet består idag av ett bostadskvarter med byggnaderna placerade längs kvarterets kanter.  
Mellan husen finns grönytor och träd, cykelställ, gångvägar, lek- och parkeringsytor.  
 
Grönstrukturen inom området består av större öppna gräsytor med asfalterade gångvägar och 
flertalet välvuxna träd, däribland lönnar, björkar, ädelgran, oxlar och tallar. Enfamiljshusen i 
sydvästra hörnet av kvarteret inramas alla av uppväxta, ursprungliga nyttoträdgårdar med fruktträd 
och grusvägar. Det finns även ett antal fruktträd inom planområdet.  
 
En trädinventering genomfördes hösten 2012 av Kultur- och fritid och den visar att om möjligt ska så 
många som möjligt av tallarna bevaras. Tallarna är en rest av en större tallskog som fanns i Kumla 
och som nu finns kvar i vissa områden i tätorten. Det finns även en stor kastanj och ett flertal lönnar 
på Jägaren 31 samt oxlar på Jägaren 17. 
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Den befintliga kastanjen som ska bevaras inom fastigheten.  

 
2015 genomfördes en ny inventering av kommunens stadsträdgårdsmästare och landskapsarkitekt. 
Där togs även två granar på Jägaren 31 med i inventeringen. Den stora kastanjen betraktas som det 
mesta värdefulla trädet att bevara och kommer därför att skyddas i plankartan med beteckningen n₁ 
(Träd får endast fällas om sjukdom eller skaderisk förekommer). Om trädet måste fällas krävs 
marklov (a1 på plankartan). Det kan endast bli aktuellt att ta ner trädet om det är sjukt, dött eller 
utgör en säkerhetsrisk. 
 

 
 
Ytterligare en geoteknisk undersökning genomfördes i augusti 2018. 
Undersökningen kom fram till samma resultat som de två tidigare undersökningarna: 

Kv Jägaren 

Vid förändringar inom kvarteret ska hänsyn tas till den 
befintliga växtligheten och då främst de större träden, genom 
att försöka bevara dessa. Längs med Köpmangatan står ett 
flertal större träd; lönn, oxel, tall och björk, som är 
karaktärskapande för gatan. 

Geoteknisk undersökning  
Inom planområdet har det genomförts tre olika geotekniska 
undersökningar. 1984 gjordes en undersökning som gällde 
Jägaren 21 och 2014 genomfördes en övergripande 
undersökning för hela kv Jägaren. De två första 
undersökningarna visar att grunden består av skikt fyllning 
och/eller mulljord som i regel når ca en meter ner, på vissa 
ställen ännu djupare. Inom större delen av kvarteret följs 
fyllningen av sand och silt som har medelhög- hög relativ 
fasthet. Därefter följer morän med mycket hög fasthet. 
 
I kv Jägarens nordöstra hörn är förutsättningarna lite 
annorlunda där den fasta moränen nås vid ett större djup. 
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Att marken i planområdets nordöstra del överst består av ca 1 m fyllning. Fyllningen består främst av  

mullhaltig grusig sand. Fyllningen underlagras av ca 1 m sandig silt följt av ca 3 m lera ned ca 5 m 
under markytan. Leran underlagras av siltig finsand varpå trycksondering indikerar stopp mot sten 
eller block i friktionsjord vid ca 6-8 m under markytan. Slagsondering har kunnat penetrera 
ytterligare 1,5 – 5 m innan stopp mot sten, block eller berg.  
 
I övriga kvarteret består marken av ca 1-2 m fyllning bestående av mullhaltig grusig sand/silt. 
Fyllningen underlagras av ca 1-3 m finsandig silt varpå trycksondering indikerar stopp mot sten eller 
block i friktionsjord vid ca 0,5-6,5 m under markytan. Slagsondering har som djupast stoppat vid ca 9 
m under markytan. 
 

Geotekniska rekommendationer vid grundläggning 

De geotekniska rekommendationerna för grundläggning av byggnader är att inom huvuddelen av 
kvarteret kan bostadshus i flera våningsplan plattgrundläggas efter att all organisk jord, fyllning och 
lerjord ersatts med sprängsten eller krossat material. Grundkonstruktionen hänförs till geoteknisk 
klass (GK2) och skall utföras tjälsäkert. Inom kvarterets nordöstra del skall byggnader grundläggas 
på spetsburna pålar av stål eller betong. 
 
Inom större delen av kvarteret kan markuppfyllnader mellan ca 0,5-1 m utföras. Inom den nordöstra 
delen  är marken mer sättningskänslig och uppfyllnader bör därför undvikas. Vid uppfyllnader större 
än 0,5 meter bör tillkommande last orsakat av fyllning kompenseras med lättfyllning om sättningar 
inte godtas. 
 
I den geotekniska undersökningen som utfördes under år 2014 står det att byggnader ska uppföras 
utan källare. I den geotekniska undersökningen som utfördes under år 2018 står det inget om 
källarlösa hus. Någon bestämmelse om källarlösa hus kommer inte införas på plankartan. De båda 
geotekniska undersökningarna visar att det är relativt goda markförhållandena inom största delen av 
planområdet. Det är i den nordöstra delen som markförhållandena är dåliga och där är det inte 
aktuellt med källare eller parkeringshus. Byggnaderna som ligger inom kvarteret idag har källare. 
Det som föreslås i detaljplanen är att det byggs två parkeringsgarage i suterräng/källare, ett i den 
västra delen, relativt centralt och ett i den sydvästra delen. Tanker är att nyttja höjdskillnaderna 
inom fastigheten. Innan något parkeringsgarage byggs ska stabilitetsberäkningar utföras. 
 

Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning gjordes 2014 av WSP. Undersökningen fokuserar 
främst på de platserna där det varit verksamheter tidigare. Både porluftsundersökning, lämpligt om 
det finns potentiella föroreningar som är flyktiga, och jordprov, för att kontrollera eventuella 
föroreningar i marken, genomfördes. Inom kv Jägaren har det tidigare funnits olika verksamheter, 
där bland annat två skofabriker och ett tvätteri ska ha funnits i den södra delen mot Spannmålsgatan. 
Där skofabrikerna en gång fanns finns idag andra byggnader (Magasinsgatan 5 och Magasinsgatan 9) 
vilket innebär att markarbete genomförts. Vid dessa platser bedöms det inte var nödvändigt med fler  
undersökningar. 
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I undersökningens slutsatser och rekommendationer står det följande: 
”Undersökningarna indikerar att jorden inom området inte är allvarligt förorenat. Halterna ligger inom 
riktvärdena för platsen. Det finns dock spår av BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylen) och 
kloroform samt alifater av fraktion >C6-C10. Utifrån den historiska inventeringen och de verksamheter 
som pågått inom området hade en påverkan av föroreningar inom området kunnat förväntas. För att 
vara säkrare på att inte stöta på ovälkomna överraskningar framöver bör kompletterande 
undersökningar övervägas.” 
 
En kompletterande markundersökning med provtagning har genomförts av WSP under våren och 
sensommaren 2018, där man tittade på området där trolig miljöpåverkan kan ha skett (tidigare 
skofabriker och tvätteri). Vid de båda provtagningstillfällena låg grundvattenytan under nivån för 
satta grundvattenrör (ca 10 m under markytan). Klorerade föroreningar sprids via ånga och risken 
för exponering vid grundvatten under 10 m bedöms som minimal. Detta innebär att det inte finns 
några föroreningar som påverkar byggnation i området. 

Radon 
Den östra delen av planområdet befinner sig i ett lågriskområde (< 10 kBq/m3) medan den västra 
delen av planområdet är i ett normalriskområde (10-50 kBq/m3). 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 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.  

  

Skofabrik, Magasinsgatan 
5 

Skofabrik, Magasinsgatan 
9 

Tvätteri, Spannmålsgatan 
3 

Tvätteriet, med kemtvätt, revs i slutet av 
1990-talet. Då inget annat har blivit byggt 
på den platsen bör en mer grundläggande 
markundersökning genomföras där. 
Högst troligt hanterade tvätteriet 
perkloretylen, också kallad PERC, vilket 
är en färglös och brandsäker vätska 
vanligtvis använd till att kemtvätta tyger. 
Perkloretylen är ett cancerframkallande 
ämne. I den översiktliga undersökningen, 
som genomfördes av WSP, gjordes försök 
att kontrollera grundvattnet men på 
grund av marksvårigheter nåddes inte 
grundvattnet. Rapporten 
rekommenderar att nya försök att 
kontrollera grundvattnet görs då 
föroreningssituationen i grundvattnet 
speglar föroreningsförekomst i mark 
inom ett större område än stickprov i 
marken. 
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Friytor 
 

Lek och rekreation, naturmiljö 

Planområdet kommer att erbjud friytor för de boende mellan husen. Kvarteret har en area på ca      
24 000 m2 varav ca 7 000 m2 bebyggs enligt förslaget. 
 
I det södra delområdet ligger ett nord-sydligt grönstråk som utgör ett samlande grönt rum för hela 
området. Grönstråket med uppvuxna träd samspelar med lamellhusen och ger karaktär till området.    
I norra delen bildar en stor kastanj porten till parken. Parkstråkets utformning kan ges en vildare 
mer naturlig karaktär, från södra entrén till entrétorget i mittersta delen av planområdet. 
Parkstråket kommer att ligga på kvartersmark, det är tänkt att en gemensamhetsanläggning ska 
bildas för detta område, g2, (markreservat för gemensamhetsanläggning för grönyta, lekplats, 
gångstig och dagvatten). 
 
Genom stråket slingrar sig en gång- och cykelväg mellan befintliga tallar och utrymme ges för mindre 
gemensamma sittplatser. I stråkets mitt kan en gemensam lekplats lokaliseras som en förlängning av 
förskolegården som möter upp från västra sidan. I stråkets norra del kan ett entrétorg skapas som 
domineras av det befintliga stora kastanjeträdet. Det kan utformas som en torgyta med sittplatser 
och planteringar som blir ett vardagsrum och mötesplats för kvarterets boende. Mot torgytan ges 
förutsättningar att anlägga en soltrappa som länkar samman gården i väster med parken. Trappan 
skapar en unik plats och knyter ihop parkstråket med gården ovanför på ett vackert och behagligt 
sätt. 
 
Pocketparken i korsningen Köpmangatan/Andréns väg ligger inom kvartersmark men är tänkt att 
ges en offentlig karaktär med grönska och sparade uppvuxna träd.  
 
Idag finns tre stycken lekplatser inom planområdet. Dessa kommer ersättas med nya och moderna 
lekplatser inom kvarteret.  
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Illustrationsplan, framtagen av White Arkitekter.  
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Lek och rekreation, förskolan 

I Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet, lyfts det fram vilka kvaliteter som bör känneteckna barns och ungas 
utemiljö vid en förskola samt var friytan bör vara placerad. Enligt det allmänna rådet bör friytan 
placeras i direkt anslutning till byggnadsverket så att barnen självständigt kan ta sig till friytan. 
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna 
varierande terräng- och vegetationsförhållanden och ha goda sol- och skuggförhållanden. 
 
Vidare står det i Boverkets allmänna råd (2015:1) att om tomten är bebyggd eller skolverksamheten 
etableras i en befintlig byggnad får kraven anpassas och ska tillgodoses i skälig utsträckning. Vid 
bedömning av vilka krav som är skäliga att ställa bör byggnadsnämnden särskilt ta hänsyn till 
förutsättningarna för ändamålsenlig verksamhet på friytan och att den är placerad så att barnen och 
eleverna själva kan ta sig dit. 
 
I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång på och tillgänglighet till närliggande 
lekområden, parker och grönområden, bollplaner, idrottsplaner, bad och naturområden för 
orientering, skidåkning och exkursioner. 
 
Då förskolan inom kvarteret Jägaren planeras anläggas i en befintlig byggnad, som kommer att 
kompletteras och byggas om, kommer friytan att anpassas efter de förutsättningar som finns på 
platsen och efter barnens bästa. Förskolegården (inklusive den föreslagna samnyttjade delen av 
gården) är ca 2000 m2. I nära anslutning till förskolegården finns en grönyta med träd, buskar och 
planteringar. Denna yta ligger på den skyddade innergården och nås enkelt av barn och personal.  
 
Ca 180 m öster om planområdet ligger Prästgårdsskogen med lekplatsen Björnberget. Grönområdet 
är kuperat och med delvis naturlig vegetation, det finns stora uppvuxna tallar och björkar inom 
grönområdet. Lekplatsen Björnberget är en så kallad stadsdelslekplats. Ca 400 m söder om 
planområdet ligger en skogsdunge med möjlighet till lek och rekreation. Till båda dessa 
grönområden är det säkra gång- och cykelvägar, och där gata måste korsas finns det säkra 
övergångsställen. Innergården, i anslutning till förskolegården, samt de båda grönområden som 
beskrivs ovan kan fungera som goda komplement till förskolegården, vilket gör att riktlinjerna i 
Boverkets allmänna råd (2015:1) uppfylls. 
 

Bebyggelseområde 

Bostäder  

Kvarteret domineras av flerfamiljshus, lamellhus, i nord-sydlig riktning och med tre enfamiljshus i 
kvarteret sydvästra hörn. De tre lamellhusen i sydöst har under senare år genomgått renovering.  
 
Planförslaget möjliggör för ca 220 nya lägenheter. De tre lamellhusen i sydöstra delen, på fastigheten 
Jägaren 17 samt byggnaden som står på fastigheten Jägaren 21 i den västra delen kommer att 
bevaras. Eventuellt kommer även den södra byggnaden på fastigheten Jägaren 31 att bevaras. Övrig 
bebyggelse kommer rivas. Förslaget från White Arkitekter innebär att den tillkommande 
bebyggelsen är stadsmässig, högre och sluten utåt mot omgivande allmänna gator, men mer 
uppluckrad och lägre inåt. Byggnaderna placeras nära kvartersmarksgräns. Hörnen är slutna både 
för ökad stadsmässighet och för att hantera den bullerutsatta miljön. Liksom i den befintliga 
bebyggelsen finns det släpp mellan kvarteren som ger inblickar från gaturummen. 
 
I förlängningen av Andréns väg skapas en genomgående enskild angöringsgata till bostäderna och 
med infart till ett gemensamt garage. Vägens huvudsyfte är att nå parkering inom kvarteret samt 
underlätta för utryckningsfordon. Vägen kommer inte uppmuntras till genomfartsgata. På plankartan 
har denna väg fått planbestämmelsen g1, marken ska vara tillgänglig för gemensam tillfart 
(kvartersgata) och parkering.  
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Byggnaderna kommer främst bestå av flerbostadshus där våningsantalet kommer att variera mellan 
två till sju våningar inom kvarteret (byggnadshöjd 7- 23 m). Planen är inte låst till en byggnadstyp 
utan möjligheten till andra byggnadsformer finns också. 
 
I de nybyggda flerbostadshusen i områdets norra och södra del kommer det vara entré både mot 
gård och mot gata, planbestämmelse f1, entré ska finnas både mot gata och mot gård vid 
nybyggnation. I de tre befintliga fastigheterna på Jägaren 17, i den sydöstra delen, finns endast 
entréer mot Köpmangatan och så kommer det fortsatt att vara. Men om de befintliga husen rivs i 
framtiden och nya hus byggs, ska entré finnas både mot gata och mot gård. 
 
En bestämmelse om att balkonger och utskjutande byggnadsdelar över allmän plats och 
förgårdsmark mot gata får skjuta ut max 1,8 m, minsta fria höjd är 3,4 m har införts för bebyggelsen i 
den norra delen av planområdet. 
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Situationsplan, framtagen av White Arkitekter.   
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Seniorboende 

I skissförslaget som tagits fram finns ett seniorboende placerat i det nordöstra hörnet 
Kyrkogatan/Köpmangatan. Boendet kommer att ägas av Stiftelsen hem för gamla (SHG). Boendet 
består av ca 55 hyreslägenheter för personer från 70 år, med tillgång till gemensamma lokaler och 
aktiviteter. I hörnet i korsningen Kyrkogatan/Köpmangatan placeras seniorboendets 
gemensamma ytor, med bland annat bibliotek och aktivitetsrum, som synliggör seniorboendets 
verksamhet. Huvudentrén till seniorboendet kommer att ske från Köpmangatan. 
 

Förskola 

Planförslaget ger möjlighet att etablera en förskola inom kvarteret. Tanken är att befintligt hus på 
fastigheten Jägaren 21 ska byggas om och byggas till så att det anpassas till förskoleverksamhet. En 
tillbyggnad söder om den befintliga byggnaden kan bidra till att skapa en bullerskyddad gård. Ytan 
för förskolan ligger i kvarterets sydvästra del och fastigheten har en area på ca 2280 m2 . 
Utevistelseytan blir ca 1620 m2 Öster om förskolegården finns det en grönyta på 850 m2 som ska 
fungera som en samutnyttjad gård för förskolan och de boende. Så den sammanlagda ytan för 
förskolan blir 1620 + 850 m2. 

Arbetsplatser övrig bebyggelse 

Utmed Magasinsgatan, på fastigheten Jägaren 21 finns ett mindre kontorshus i två våningar, det 
gamla polishuset.  Denna byggnad är tänkt att byggas om och byggas till och anpassas till 
förskoleverksamhet.  
 
Planen möjliggör för centrumverksamhet (C), då främst i bottenvåningen på husen längs Kyrkogatan 
och norra delen av på Köpmangatan, samt på fastigheten Jägaren 21. 
 
Centrum (C) är en generell användningsbestämmelse. Med användningen centrum avses all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Centrum 
är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av 
verksamheter. I centrum ingår en rad olika verksamheter som också kan återfinnas i andra 
användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, 
museum, banker, apotek, hantverk och annan service. 
 

Teknisk anläggning 

Ett E-området (transformatorstation) placeras centralt i planområdet, en högsta byggnadshöjd är 
satt till 4,0 m på transformatorstationen. 

Offentlig service & kommersiell service 

Det är nära till offentlig och kommersiell service i och med planområdets centrala läge. Det är cirka 
300 meter från planområdet till Kumla torg som kan erbjuda handel, restauranger och annan service. 
Längs Köpmangatan finns ett antal mindre butiker och lokaler för offentlig service, så som 
frisörsalong och banker. 
 
Vårdcentral och folktandvård finns på Norra Kungsvägen ca 850 meter norr om planområdet. 
Familjens hus, med barnmorskemottagning, barnavårdscentral, elevhälsa, öppen förskola samt olika 
former av föräldrastöd, ligger väster om Magasinsgatan. I samma byggnad finns även flera andra 
företag och verksamheter etablerade, bland annat Posten Sverige AB och Arbetsförmedlingen.   
 
Närmaste skola är Malmens skola, ca 400 meter från planområdet, där finns även förskola. Den 
närmaste förskolan, Björnens förskola, ligger cirka 100 meter från planområdet.  

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. 
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Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten 
har tillträde. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Fler av de befintliga flerfamiljshusen i den norra delen av kvarteret är byggda på 1940-talet medan 
de i den södra delen tillkom senare. Husen har tre våningar. De tre en- och tvåfamiljshusen i 
kvarteret sydvästra del är byggda på 1920-talet. Alla utom de tre lamellhusen mot Köpmangatan, på 
fastigheten Jägaren 17 samt byggnaden på fastigheten Jägaren 21 kommer att rivas och ersättas med 
nya byggnader. 
 
I den norra delen är den nya, tillkommande bebyggelsen mot de omgivande gatorna upp till 5 
våningar med möjlighet att markera hörnet Kyrkogatan/Köpmangatan i 6 våningar. I den södra 
delen är bebyggelsen upp till 4 våningar utåt och 2-3 våningar inåt. Bebyggelsen mot gata kan 
utgöras av olika typer av flerbostadshus med olika boendeformer. De lägre byggnaderna inne i 
kvarteret kan utgöras av både flerbostadshus och radhus. 
 
I det södra området avses de tre södra lamellerna längs Köpmangatan sparas. Den fjärde lamellen i 
korsningen Köpmangatan/Andréns väg kan sparas eller ersättas av en något djupare byggnad som 
kan placeras invid gata och rymma publika lokaler i bottenvåningen. 
 
I det södra områdets västra del ligger en befintlig kontorsbyggnad, Jägaren 21, i form av en solitär 
som med en tillbyggnad söderut kan byggas om till en förskola. Tillbyggnaden kan bidra till att skapa 
en bullerskyddad gård. Det är viktigt att den tillkommande bebyggelsen förhåller sig till den 
befintliga bebyggelsens karaktär. Det sker bland annat genom att den nya bebyggelsen förhåller sig 
till den befintliga bebyggelsens höjd och att det förekommer släpp som ger inblickar. 
 
Bottenvåningarna i de tillkommande byggnaderna ska vara inbjudande och ges en särskild omsorg i 
gestaltningen.  
 
I hörnet i korsningen Kyrkogatan/Köpmangatan placeras seniorboendets gemensamma ytor, med 
bland annat bibliotek och aktivitetsrum, som synliggör seniorboendets verksamhet. Hörnet förhåller 
sig till den befintliga lamellen på andra sidan Köpmangatan som också har indragen bottenvåning 
som innehåller en publik lokal. 
 
Framför de befintliga lamellerna längs Köpmangatan finns förgårdsmark, medan den tillkommande 
bebyggelsen placeras på ett mer stadsmässigt sätt nära kvartersmarksgränsen. Kvarteret kan ha en 
variation när det gäller förhållandet till gatan, med en smal remsa med förgårdsmark som ger 
utrymme för mindre planteringar och hantering av dagvatten. 
 
Bostadsentréer placeras där det är möjligt i anslutning till gata för att bidra till stadslivet och 
entréerna får gärna vara genomgående. Entréerna ska vara välkomnande och utformas 
med omsorg. Det ska vara lätt att orientera sig och urskilja entréer till publika lokaler, bostäder och 
andra utrymmen. 
 
Centrumverksamheter kan skapa mer liv och rörelse i området. Vid korsningen Köpmangatan och 
Andréns väg finns redan idag en livsmedelsbutik som utgör en målpunkt. Med en ny pocket park som 
kantas av seniorboendets gemensamma funktioner och den nya lamellen strax söder om korsningen 
med publika lokaler i bottenvåningen kan en förstärkt mötesplats skapas. 

Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet innefattar Kyrkogatan, Spannmålsgatan, Magasinsgatan och Köpmangatan.  
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Kyrkogatans utformning planeras bli förändrad så att kantstensparkering på den södra sidan blir 
möjligt. En föreslagen utformning av gaturummet redovisas i gatusektionen på nästa sida. Förslaget 
är att behålla befintlig bredd (3,6 m) på gång-och cykelvägen på den norra sidan Kyrkogatan. En 
trädrad/grönzon på 1,9 m föreslås mellan gc-vägen och den norra körbanan (4,0 m). Befintlig refug 
får vara kvar (1,0 m). Körbanan i söder kommer fortsatt att ha två filer (3,25 m vardera), en fil rakt 
fram och en svängfil åt höger. Sedan kommer en kantstensparkering på 2,5 m som även ska fungera 
som angöring, leverans till kök samt angöring för sopfordon. I den södra delen, närmast de nya 
föreslagna byggnaderna ska det bli en gång- och cykelväg, 3,5 m bred. 
 
En fastighetsreglering måste till för att gång- och cykelvägen ska hamna på kommunal mark. 
Fastighetsgränsen måste flyttas ca 2,8 m åt söder.   

 
Kyrkogatans föreslagna utformning 

 
Magasinsgatan kommer få ett nytt utseende. En tydlig gångbana med en bredd på 2 meter kommer 
finnas utmed gatans västra sida. Öster om körbanan, som kommer att vara 6 meter  bred, blir det en 
kantstensparkering på 2,0 meter. Och öster om kantstensparkeringen ska det bli en gång- och 
cykelväg på 3,0 meter. För att få plats med kantstensparkering och gång- och cykelvägen kommer en 
fastighetsreglering genomföras. Fastighetsgränsen måste flyttas ca 2 meter åt öster. 

 
Magasingatans föreslagna utformning 

 
 
Spannmålsgatan kommer att behålla befintlig bredd på 11,0 m. Gatan gjordes delvis om i samband 
med att Kumla bostäder och Kumla fastigheter byggde nytt på fastigheten Verkmästaren 2. Gångbana 
på båda sidor om gatan anlades då. Det finns idag inte utritat kantstensparkering, men det kommer 
att göras så som utformningsförslaget visar.  
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Spannmålsgatans föreslagna utformning 
 

Köpmangatan kommer också behålla befintlig bredd och utformning med gång- och cykelbana på 
den östra sidan, körbana i mitten och en gångbana på den västra sidan. Kantstensparkering tillåts 
även på den västra sidan med start ca 60 m från korsningen Kyrkogatan/Köpmangatan. 
 
I förlängningen av Andréns väg skapas en genomgående enskild angöringsgata till bostäderna och 
med infart till ett gemensamt garage. Längs denna angöringsgata liksom längs den södra 
angöringsgatan inom planområdet finns möjlighet att placera radhus eller mindre flerbostadshus 
med tillhörande parkering antingen på tomten eller i form av kantstensparkering. 
 
All kantstensparkering i anslutning till planområdet är tänkt att tidsbegränsas eftersom tanken är att 
kantstensparkeringen inte ska gå att nyttja som permanent parkering för de boende. Hur 
tidsbegränsningen ska se ut, vilka tider, hur många platser etc. kommer bestämmas i samråd mellan 
kommunen och exploatören. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Gång- och cykelväg finns längs Köpmangatans östra sida. Den räknas som ett huvudstråk i 
kommunens cykelplan. 
 
På både norra och södra sidan av Kyrkogatan finns det gång- och cykelväg. Gatan kommer att byggas 
om så att gång- och cykelvägarna blir något bredare och får bättre kvalitet. 
 
Magasinsgatan kommer få en gång- och cykelväg för att skapa god tillgänglighet till och från 
kvarteret. Den gång- och cykelvägen kommer benämnas som lokaltstråk och ska koppla samman 
gång- och cykelvägen som kommer söderifrån och befintliga cykelvägar utmed Kyrkogatan och 
Odengatan. Spannmålsgatan kommer inte få en cykelväg utan endast gångbanor. 
 

Trafikmätning  

Det finns inga trafikmätningar gjorda utmed Spannmålsgatan och Magasinsgatan. En uppskattning 
från kommunen är att gatan trafikeras av ca 500 fordon ÅDT (Årsdygnstrafik, vilket är det under ett 
år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn). Trafikmängden på Köpmangatan 
är ca 2200 fordon/ÅDT och på Kyrkogatan ca 7100 fordon/ÅDT. 

Kollektivtrafik 

På Magasingatan finns det en busshållplats som trafikeras av stadsbussen (linje 780), en 
busshållplats finns även vid Köpmangatan/Andrés väg samt vid Köpmangatan, strax söder om 
Spannmålsgatan. Till resecentrum, där de finns buss- och tågtrafik, är det ca 350 meter. Stadstrafik 
och servicetrafiken, trafikerar och har busshållplatser på Magasinsgatan och Köpmangatan.  
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Tågtrafik 

 
Godsstråket genom Bergslagen ligger cirka 90 meter, 
fågelvägen, väster om planområdet och går rakt 
igenom Kumla tätort på bandelen mellan Hallsberg och 
Örebro, vilket på sträckan är dubbelspårig. Godsstråket 
är ett prioriterat stråk för godstrafik och har tät 
persontrafik. På ett vardagsmedeldygn 
passerar/stannar ca 180 tåg i Kumla, varav hälften är 
godståg och hälften persontåg. Trafiken är som 
intensivast under arbetspendlingstid med en övervikt 
på persontåg medan kväll och natt domineras av 
godstrafiken. Transporter av farligt gods sker på 
järnvägen, se Risker och störningar.  
 

Järnvägsstationen från öster  

 
Järnvägsspåret till Kvarntorp, Kumla-Kvarntorp, även kallat Kvarntorps industrispår, gränsar till 
planområdet. Industrispåret går till verksamheterna inom Kvarntorps industriområde, bland annat 
Fortum Waste Solution och Amixo. Spåret är ett enkelspår som inte är elektrifierat, vilket gör att 
trafiken endast kan drivas med dieseldrivna lok. Enligt Green Cargo är maxhastigheten på spåret 30 
km/h. 
 
Kvarntorps industriområde har ingen tidtabellstyrd trafik, men i nuläget trafikeras spåret ca två 
gånger per dygn, enligt uppgift från Trafikverket. Transporter av farligt gods sker på järnvägen, se 
Risker och störningar. 
 
Järnvägsövergången vid Magasinsgatan saknar bommar. Detta kan komma att behöva ses över när 
Kv. Jägaren förtätas och fler människor kommer röra sig i området. 

Parkering, in- och utfarter och varumottagning 

Parkeringar för boende finns idag inom kvarteret och längs Köpmangatan. Det finns en stor 
garagelänga mitt i kvarteret. 
 
I det nya planförslaget kommer de befintliga parkeringsplatserna inom planområdet att tas bort. 
Kommunen ställer krav på att fastighetsägaren ska kunna tillhandahålla parkering för de boende i 
den utsträckning som anses nödvändigt.  
 
P-norm som ska tillämpas för kvarteret är 0,8 platser per lägenhet för flerfamiljshusen, för 
seniorboendet tillämpas 0,5 platser per lägenhet och för förskolan tillämpas 0,5 platser per anställd. 
Detta innebär att det blir 132 platser för flerfamiljshusen, 27 platser för seniorboendet samt 6-10 
platser för förskolan, beroende på hur många anställda det blir. Sammanlagt finns det ett 
parkeringsbehov av 165 platser. 
 
Ett parkeringsgarage föreslås söder om den nya angöringsgatan under föreslagna nya bostadshus, 
med ca 85 parkeringsplatser. I anslutning till seniorboendet finns det även plats för ca 7 
parkeringsplatser i markplan. I det södra området finns det plats för ca 5 parkeringsplatser. Ett 
parkeringsgarage kan även bli aktuellt i områdets södra del med plats för ytterligare 85 
parkeringsplatser. 
 
I grannkvarteret söder om Kv Jägaren, Kv Verkmästaren, där Kumla bostäder och Kumla fastigheter 
har sin verksamhet kommer det också finnas parkeringsmöjligheter för de boende i Kv Jägaren. Detta 
kommer att regleras i ett arrendeavtal.  
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Den nya angöringsgatan i förlängningen av Andréns väg samt en mindre angöringsgata söder om den 
föreslagna förskolan kan med fördel användas som kantstensparkering.  
 
Längs Köpmangatan finns det idag kantstensparkering som kan nyttjas av boende och besökare i 
kvarteret Jägaren. Kantstenparkering föreslås även längsmed Kyrkogatan, Spannmålsgatan och 
Magasingatan. 
 
När det gäller cykelparkering är målsättningen att det ska finnas en cykelplats per boende samt plats 
för besökare till boende i nära anslutning till bostadens entré. Dessutom ska det finnas cykelplatser i 
förrådsutrymme i anslutning till bostaden. 
 
En ny in/utfart planeras ut mot Köpmangatan. Mot Magasinsgatan och mot Spannmålsgatan kommer 
antal in/utfarter att minska, då bland annat befintliga villor som har sin utfart mot Magasingatan 
kommer att rivas. Kyrkogatan förblir oförändrad när det gäller in/utfarter. 
 
Det kan bli aktuellt med verksamheter i bottenvåningen vid Kyrkogatan och norra delen av 
Köpmangatan samt delvis mot Magasingatan. Eventuella transporter dit kommer i huvudsak att ske 
från Kyrkogatan eller Köpmangatan. Transport till förskolan kommer att ske från Magasingatan. 

Risker och störningar 

Tre utredningar (riskbedömning, trafikbullerutredning och externbullerutredning) har tagits fram 
för att undersöka eventuella risker och störningar från trafik (väg och järnväg) samt från 
värmeverket inom och i anslutning till planområdet. 
 
Riskbedömningen har upprättats av WSP och belyser risker förknippade med drift av närliggande 
värmeverk, urspårning på industrispår samt transport av farligt gods på Magasinsgatan. I 
riskbedömningen belyses risker förknippade med plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med 
livshotande konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. 
Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av 
påkörning eller kollision eller långvarig exponering av buller, luftföroreningar samt elsäkerhet. 
 
Externbullerutredningen för värmeverket i Kumla har på uppdrag av EON tagits fram av Sweco 
Akustik och utreder industribuller från värmeverket, fastigheten Fabrikören 5.  
 
Trafikbullerutredning har tagits fram av Soundcon för att utreda hur trafikbuller från väg och 
järnväg påverkar planområdet.  
 

Risker och störningar från väg och järnväg 

Farligt gods 

Planområdet gränsar i söder till järnvägsspåret till Kvarntorp, Kumla-Kvarntorp, även kallat 
Kvarntorps industrispår och cirka 90 meter väster om planområdet går godsstråket genom 
Bergslagen. De två stora riskerna med dessa järnvägar är urspårning och det farliga gods som 
transporteras på järnvägen. 
 
På Kvarntorps industrispår transporteras olika typer av farligt gods till företagen Amixo, Akso Nobel 
och Fortum Waste Solution samt transport till Spedab som lagerhåller bland annat pappersrullar. Till 
Amixo går det regelbundna transporter ca fem dagar/veckan med ammoniak, järnkloridlösning och 
frätande och flytande oorganisk syra. Till Akso Nobel (natriumcyanidlösning) och Fortum Waste 
Solution (vatten som innehåller kemikalier) är det mer sporadiska transporter. Spedab får transport 
ca tre gånger i veckan. 
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Godsstråket genom Bergslagen trafikeras av både godståg, persontåg och tjänstetåg. Det finns ingen 
uppgift på hur stor andel av godset som transporteras på Godsstråket genom Bergslagen förbi Kumla 
som utgörs av farligt gods. Det antas därför att andelen farligt gods på den aktuella järnvägssträckan 
motsvarar andelen farligt gods totalt bland allt transporterat gods på järnväg i Sverige under 2012, 
dvs. 5 %. Gaser (klass 2), oxiderande ämne ( klass 5.1) och övriga farliga ämnen och föremål (klass 9)  
är överrepresenterade på Godsstråket genom Bergslagen i förhållande till övriga landet, medan 
brandfarliga vätskor (klass 3)  och frätande ämnen (klass 8)  är underrepresenterade. Skillnaden i 
godsvolym beräknas bli relativt liten på Godsstråket genom Bergslagen fram till år 2030. 
 
WSP har på uppdrag av Kumla kommun tagit fram en övergripande riskanalys för järnvägstrafik 
samt transport av farligt gods på järnvägarna, Godsstråket genom Bergslagen och Kvarntorps 
industrispår, genom Kumla kommun. 
 
De rekommendationer för Godsstråket genom Bergslagen som presenteras i riskanalysen är att 
nyetablering av byggnader och verksamheter undviks inom 30 meter från Godsstråket genom 
Bergslagen. Om etablering ändå sker bör detta i första hand utgöras av byggnader/platser med låga 
personantal och ingen stadigvarande vistelse. Dock bör denna typ av etablering bedömas från fall till 
fall och med beaktande av de åtgärder och förslag som framgår av denna rapport. Vid nyetablering av 
byggnader inom 70 meter från Godsstråket genom Bergslagen ska riskreducerande åtgärder 
övervägas. Då Godsstråket genom Bergslagen ligger 90 m väster om planområdet kommer några 
riskreducerande åtgärder inte att krävas. 
 
De rekommendationer för Kvarntorps industrispår som presenteras i riskanalysen är att det utmed 
industrispåret ska finnas en frizon på 15 meter. Den låga frekvensen av transporter gör att det i 
undantagsfall är möjligt att bygga närmare än 30 meter om vissa åtgärder då genomförs som t ex 
skyddsvallar, speciella krav på fasader etc. Ett krav när det gäller nybyggnation inom kv Jägaren är 
att ingen byggnad hamnar närmare än 30 meter från industrispårets mitt. På plankartan har ett 
område med prickmark (mark som inte får bebyggas) lagts till inom 30 m från järnvägen. 
 

Möjliga olycksscenarier avseende farligt gods 

En krock mellan en tankbil med EO5 och t.ex. en buss medför troligtvis inte värre konsekvenser än 
att två bussar krockar med varandra. Störst konsekvens är miljörisken då EO5 är mycket giftigt för 
vattenlevande organismer med långtidseffekter, men då EO5 stelnar relativt snabbt när den träffar 
marken så bedöms utbredning bli liten och saneringen enkel. En krock mellan det fordon som 
transporterar gasol och t.ex. personbil medför troligtvis inte värre konsekvenser än vad som den 
lokala räddningstjänsten kan hantera. Detta är givet den låga hastigheten på gatan om 30 km/h. 
 
Enligt riskutredningen är risker från industrijärnvägsspåret hanterbara med föreslagna 
anpassningar i plankorsningen (bommar). Detaljplanen har tagit hänsyn till industrijärnvägsspåret, 
då en buffert (område med prickmark) på 30 m från järnvägen lagts in på plankartan. Magasingatan 
är inte någon genomfartsgata, då gatan tar slut strax söder om järnvägsövergången, det är inte någon 
genomfartsgata. Risken för olyckor vid övergången bedömer vi som liten eftersom det är mycket få 
tåg som trafikerar industrispåret (ett per dag tur och retur) samt den låga hastigheten både på 
industrispåret och på Magasingatan. Exploateringen inom planområdet ska inte påverka trafiken 
över plankorsningen. Det går inte att ta sig till eller från planområdet denna väg, då Magasingatan är 
en återvändsgata strax söder om plankorsningen.  
 
När det gäller olycksrisk på Magasingatan anser WSP i riskutredningen givet den låga frekvensen av 
farligt gods, den låga hastigheten och att Magasingatan ska byggas om så att den får 
kanstensparkering och gång- och cykelparkering på den sida som vetter mot tänkt bebyggelse så 
behövs inga ytterligare åtgärder avseende transporter av farligt gods på gatan till värmeverket. 
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Trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. 
Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid 
bostadsbyggande. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juli 2017. Förordningen gäller både vid 
tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.  
 
I ”förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande” anges följande avseende buller 
från spårtrafik och vägar:  
 
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  
 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska  
anordnas i anslutning till byggnaden.  
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1  
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  
Förordning (2017:359).  
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör  
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA  
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte  
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och  
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett  
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte  
överskrids vid fasaden.  
 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå  
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger  
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  
 
Bullerförordningen gäller för befintliga hus, men det är först när en åtgärd ska utföras på de 
befintliga husen som detaljplanens nya krav blir gällande. 
 
En första trafikbullerutredning genomfördes 2012 av Soundcon. Den baserades på ett första 
skissförslag för området som togs fram. I maj 2015 genomfördes en ny utredning på grund av att ett 
nytt skissunderlag hade tagits fram av White Arkitekter samt att nya bullerregler började gälla från 
juni 2015. 
 
Ytterligare en ny bullerutredning har nu upprättats av Soundcon (2018-06-14). Den utgår från det 
skissförslag som White Arkitekter tagit fram och som detaljplanen baseras på. 
 
Slutsatserna av bullerutredningen (2018-06-14) redovisas nedan: 
 

Trafikbuller vid bostäder 

Resultaten i bilagorna visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir som högst i väster och 
norr där de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som högst ca 65 dBA på fasader i nordväst. Det är 
endast byggnaderna i väster och norr som har ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA. 
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Förordningen om trafikbuller anger att om riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör 
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en skyddad sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden. De byggnader som har ljudnivåer 
över riktvärdet 60 dBA har på den motsatta skyddade sidan ljudnivåer som uppfyller detta krav. 
 
Således bör man med genomgående lägenheter och korrekta planlösningar kunna uppfylla 
förordningen för samtliga bostäder.  
 
Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör 
överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. De bostäder som inte uppfyller detta i direkt 
anslutning till den egna bostaden bör kunna erbjudas gemensamma uteplatser inom området där 
detta uppfylls. För att uppfylla ljudnivåerna vid de gemensamma uteplatserna kan det på vissa 
områden krävas en lokal avskärmning vid uteplatsen. 
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Utdrag ur trafikbullerutredningen. Framtidsprognos trafik 2040, väg- och tågtrafik, dygnsekvivalent ljudnivåer 

vid fasader. 
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Utdrag ur trafikbullerutredningen. Framtidsprognos trafik 2040, väg- och tågtrafik, dygnsekvivalent ljudnivåer 

1,5 m över mark samt ljudnivår i beräkningspunkter. 

Planområdet påverkas av buller från väg- och tågtrafik. Stambanan, Godsstråket genom Bergslagen, 
passerar ca 90 meter fågelvägen väster om planområdet. Där emellan finns byggnader och vegetation 
vilket bidrar till att minska bullernivåerna. Planområdet omges också av flertalet vägar; Kyrkogatan, 
Köpmangatan, Magasinsgatan och Spannmålsgatan, vilket bidrar till bullerstörningarna.  
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Vid nybyggnation måste bullerriktvärdena uppfyllas. Det centrala läget som kv Jägaren har bidrar till 
att området är bullerutsatt. Den största bullerkällan är stambanan som finns ca 90 meter väster om 
planområdet. Ännu närmare finns industrispåret som leder ut till Kvarntorp. Avståndet till närmste 
byggnad planeras till 30 meter men då spåret inte har så hård belastning blir det inte så höga 
bullernivåer utslaget per dygn. Vad gäller fordonstrafik är det Kyrkogatan som har störst 
trafikmängd. 
 
Som framgår av bullerutredningen är det svårt att klara 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga 
fasader. Då förordningen i 3 § första stycket 1 överskrids främst för fasaderna i väst och nordväst 
bör: 
 

 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden 

 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 
Ny bebyggelse ska utformas och anpassas till platsen så att acceptabla ljudnivåer uppnås. Merparten 
av den planerade bebyggelsen kommer att placeras utmed gatorna som omringar kv Jägaren. Det 
innebär att de flesta fasaderna ut mot gatorna kommer utsättas för bullervärden som är för höga. 
Samtidigt utgör byggnaderna ett bullerskydd som skapar en tystare innegård och följaktligen blir 
fasaderna inåt kvarteret mindre bullerutsatta. 
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Trafikbuller vid förskola 

Resultaten visar att den planerade förskolan får en yta bakom förskolan där ljudnivåerna uppfyller 
riktvärdena dvs ekvivalent ljudnivå 50 dBA samt maximal ljudnivå 70 dBA. Med en kompletterande 
bullerskyddsskärm vid skolgården kan området som uppfyller riktvärdet utökas om så önskas. 
 
Soundcon har gjort kompletterande beräkningar på om en bullerskärm skulle göra området på 
förskolegården som uppfyller 50 dBA större. I beräkningen har en 2 meter hög skärm lagts in i läget 
som bilden visar. Resultatet visar att området som uppfyller 50 dBA ökar. 
 
Då det finns möjlighet att inrymma en förskola inom planområdet (på användningsområdet SBC) 
måste hänsyn tas för buller vid en eventuell förskola.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och 
spårtrafik. Vägledningen redovisas i ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik” (NV-01534-17). 
 
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av 
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de 
nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga 
olägenhet för människors hälsa. 
 
En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA 
som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr 
per genomsnittlig maxtimme. 
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2 m hög 
bullerskärm 

Framtidsprognos trafik 2040, väg- och tågtrafik, dygnsekvivalent ljudnivå 1,2 m över mark på 
skolgård, 2 m hög bullerskärm. 
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Riskreducerande åtgärder för väg och järnväg 
 

Farligt gods 

På plankartan har en planbestämmelse om skydd mot störningar införts; möjlighet till utrymning via 
utrymningsvägar som vetter bort från järnvägen och värmeverket ska finnas. Friskluftsintag ska riktas 
bort från järnvägen och värmeverket. Om byggnadernas ventilation utformas med mekanisk tilluft ska 
denna vara manuellt avstängningsbar. 
 
Magasingatan ska byggas om så att den får kanstensparkering och gång- och cykelparkering som 
medför att ett avstånd på minst 5 meter på den sida som vetter mot tänkt bebyggelse uppstår  
behövs inga ytterligare åtgärder avseende transporter av farligt gods på gatan till värmeverket. 
 

Trafikbuller 

Enligt riskbedömningen bör en disposition av lokaler göras i byggnader för att uppnå ett skydd mot i 
första hand buller men även olyckor och andra störningar. Exempelvis så kan en byggnad planeras så 
att t.ex. balkonger som vetter mot gator har bullerdämpande åtgärder samt att sovrum blir placerade 
på den tysta sidan av byggnaden. Uteplatser och liknande bör ej finnas på den utsatta sidan av 
byggnaden. Ovanstående säkerställs med planbestämmelsen om trafikbuller; f2 Om bullernivåerna 
överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad gäller: Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad. För en bostad om högst 35 kvadratmeter 
gäller istället att bullernivåerna inte ska överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.  
 
Minst en uteplats som anordnas i anslutning till bostadsbyggnad ska anordnas eller utformas på så sätt 
att 50 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid uteplatsen, samt så att 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl 06.00 och 22.00. 
 
För användningen förskola, bostäder och centrum (SBC) finns två planbestämmelser som reglerar 

buller f2 och f4. Planbestämmelsen f2, beskrivs ovan, planbestämmelse f4 är som följer; Friyta på 

skol- och förskolegård som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet ska anordnas eller 

utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids.  
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Värmeverket 
Väster om planområdet, på fastigheten Fabrikören 5, finns ett värmeverk som ägs av E.ON 
Energilösningar AB. Värmeverket används som en reserv- och spetslastanläggning som främst körs 
vintertid. Skulle stora haverier inträffa på andra värmeverk i länet skulle det kunna innebära ökad 
drifttid samt eventuellt drift på t ex sommaren på värmeverket i Kumla. 

Beskrivning av anläggningen 
 
 

 

Värmeverkets placering i förhållande till planområdet. 

 
 
Anläggningen består av tre oljeeldade hetvattenpannor (P1, P2, P3) med tillförd maxeffekt P1 20 
MW, P2 10 MW och P3 10 MW. Panna P1 har varit ur drift under ett par år, men ett arbete kommer 
att genomföras under 2019 för att åter få den i drift.  
 
Bränsle till pannorna är eldningsolja 5 (EO5), även kallad tjockolja, och till startbränsle används 
gasol. Vid anläggningen finns en ackumulatortank för lagring av värme och utjämning av 
produktionen. 
 
På området finns också två oljecisterner där EO5 förvaras. Cisternerna har en volym på vardera 400 
m3 och är placerade bakom byggnaden med hetvattenpannorna. Cisternerna är inbyggda vilket 
innebär att det finns en begränsning för spridning vid läckage. Pannhuset är 10,5 m högt, skorstenen 
60 m hög, oljecisternerna är 9,25 m höga och ackumulatorn är 21,7 m hög. Oljecisternerna ligger 
mellan 50-55 m från fastighetsgränsen till kvarteret Jägaren. 
 
Eldningsolja 5 (EO5) som används som bränsle i anläggningen har ett högre energiinnehåll än övriga 
eldningsoljor. Flampunkten för EO5 är >100º C (självantändningstemperturen är så hög att den inte 
anges). Enligt SRVFS 2005:10 klassas därför EO5 inte som en brandfarlig vätska. Detta innebär att 
sett till brandhänsyn behövs inte ett skyddsavstånd på 50 meter från cisternen med EO5 till 
närliggande bostäder. 
 

Cisterner Nuvarande 
fastighetsgräns 
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Värmeverket i Kumla. 

 
Anläggningen används inte för produktion året om utan fungerar som en reserv- och 
spetslastanläggning som främst körs vintertid. Drifttiden på pannorna P2 och P3 är cirka 200-300 
timmar/år och panna. Dessa eldas med E05, med gasol som startbränsle. Målet är att få så liten 
drifttid som möjligt på anläggningen. Detta görs genom att optimera driften på Åbyverket i Örebro. 
Målet är att anläggningen ska fara fosilfri och eldas med biobränsle år 2025. 
 
Hela centralen är ansluten till fjärrvärmenätet tillsammans med värmeväxlare för spillvärme från 
Fortum WS AB. Fördelningen sker via två värmeväxlare som levererar värme från Fortum WS AB till 
Kumla, en värmeväxlare från Fortum WS AB till Örebro, en värmeväxlare från Fortum WS AB till 
Hallsberg, samt en värmeväxlare från Örebro till Kumla (HÖK-ledningen). Två pumpstationer, vilka 
fördelar värmeenergin från HÖK mot Hallsberg och Örebro, finns också i hetvattencentralen.  
 
Olja till anläggningen transporteras i tankbil. Små volymer olja förbrukas i anläggningen, då den 
främst är i drift vintertid, vilket innebär att få leveranser sker. 
Reningsanläggningar P1 och P2 är utrustade med rökgasrening i form av cyklonaggregat där 
grovfraktionen av stoft avskiljs. Efter cyklonerna leds röken i separata rökrör innan utsläpp 
till omgivningen, vilket görs på ca 60 m höjd över mark. I samband med ombyggnation av 
panna P3 togs cyklonen bort och har därefter inte återinstallerats. Pannan har vid besiktning 
dock levt upp till villkoren för stoft, även vid oljeeldning. Brännarna är försedda med 
vatteninsprutning för optimering av förbränningen. Avloppsvatten från anläggningen leds via 
larmade oljeavskiljare till det kommunala avloppsnätet.  
 
Värmeverket drivs i enlighet med gällande beslutat miljötillstånd och överskrider inga gränsvärden 
vad avser buller och andra utsläpp i förhållande till omgivande befintlig bebyggelse. 
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Riskbedömning 
I Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” anges att skyddsavståndet till en 
anläggning med tillförd effekt 10 MW är 50 m och för tillförd effekt 50 MW är skyddsavståndet 100 
m. Nedan görs en redovisning för de risker som framkommit vid riskbedömningen som upprättats av 
WSP. 

Stoft från värmeverket 

Vid mätning av stoft år 2017 klarades riktvärdena som finns i värmeverkets miljötillstånd. Utifrån de 
villkor som finns för värmeverket är stoft från värmeverket inte något hinder för detaljplanen. 
 

Buller från värmeverket 

Sweco Akustik har på uppdrag av EON tagit fram en externbullerutredning. Den 12 november 2018 
utfördes ljudmätningar under provkörningsdrift av anläggningen. Mätningar utfördes som 
närfältsmätningar till bullerkällor utomhus, ljudisoleringsmätningar av byggnadskonstruktioner 
samt ljudnivåmätningar i lokalerna under drift. Resultatet av externbullerutredningen visar att 
verksamheten beräknas överskrida sitt villkor 40 dBA för natt vid planerade bostäder inom 
detaljplanområdet. Men att verksamheten beräknas klara riktvärdet 45 dBA för natt i ekvivalent 
ljudnivå enligt Zon A i Boverkets vägledning 2015:21 för Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovsprövning. 

 
EONs miljötillstånd anger att buller från anläggningen skall begränsas så att den ekvivalenta 
ljudnivån vid närmaste bostadsbebyggelse inte överskrider 50 dBA dagtid vardagar (kl 7-18), 40 dBA 
nattetid (kl 22-07) och 45 dBA under övrig tid. Nattetid skall dessutom gälla att momentanvärdena 
får uppgå till högst 55 dBA. Om hörbara toner eller impulsljud förekommer skall de ovan angivna 
värdena sänkas med 5 dBA-enheter. Det är EONs ansvar att dessa bullerriktvärden klaras för 
värmeverket. 
 
I Boverkets rapport 2015:21”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder” kan i planläggningen tre olika zoner användas för bostadsbebyggelse 
i områden som är utsatta för industri- eller annat verksamhetsbuller. I zon A bör bostadsbebyggelse 
kunna accepteras i planering och bygglovgivning utan bulleranpassad utformning av bebyggelsen. 
Det är ändå lämpligt att beakta hur bebyggelsen kan utformas för att bidra till en så god ljudmiljö 
som möjligt. 
 
Riktvärdena som gäller i zon A är 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid, 45 dBA ekvivalent ljudnivå natt 
samt lördag-söndag- och helgdag. Tabellen på nästa sida visar mer överskådligt vilka riktlinjer som 
gäller. 
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Utöver det som anges i tabell 1 gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  
• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid 
enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser 
begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. 
 
Ljudnivåerna i tabell 1 kan även användas vid planläggning av skolor, förskolor och vårdlokaler, dock 
bör de tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det önskvärt 
att ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för 
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.  
 
Ny bostadsbebyggelse i kvarteret Jägaren klarar bullerriktvärdena för industribuller enligt Boverkets 
gällande riktvärden nattetid (45 dBA). 
 
Om det vid planläggning av de nya bostäderna, uppstår konflikter mellan gällande bullervillkor för 
verksamheten och bullervillkor i den nya detaljplanen får tillståndsmyndigheten vid prövning av ett 
nytt eller ändrat miljötillstånd inte skärpa villkoren för buller från verksamheten om bullervärdena 
överensstämmer med i detaljplan eller bygglov. En planbestämmelse om att högsta tillåtna ekvivalent 
bullernivå från fastigheten Fabrikören 5 får vara 50 dBA mellan kl 06-18 och 45 dBA mellan kl 18-06 
vid bostadsfasad har införts på plankartan. 
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Bullerberäkningskarta 1,5 m över mark. Siffervärdena visar beräknade högsta 
ljudnivåer vid fasad för samtliga våningsplan (frifältsvärde).  

Det ekvivalenta ljudbidraget från hela anläggningen redovisas som färgfält på 
fasader inom detaljplaneområdet.  
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Brand i värmeverket 

Nedan beskrivs vad som skulle hända vid en brand i värmeverket: 
Avståndet mellan tänkt planområde och oljecisterner är mer än 50 meter, vilket är det 
rekommenderade minimiavståndet mellan en brandfarlig vätska i klass 3 och en A-byggnad enligt 
tabell 21 i SÄIFS 2000:2. EO5 är inte en brandfarlig vätska enligt lagstiftningen. Väggar i pannhuset 
bedöms klara brandteknisk klass IE 30, som enligt SÄIFS 2000:2 och tabell 15 är den 
rekommenderande brandtekniskt lägsta klassen. Orsaken till brand i gasolflaskor är troligtvis en 
orsak uppkommen av slarv vid hanteringen av flaskor och närvaro av en tändkälla. Om bra rutiner 
som säkerställer att tändkällor inte finns i närheten vid hanteringen av gasolflaskor finns så bedöms 
risken för brand vid gasolhantering som låg. Eftersom transporten lyder under ADR lagstiftningen så 
skall transportfordonet ha utifrån transportfordonets lastvikt en bestämd mängd  
brandsläckningsmedel med sig. 
 

Riskreducerande åtgärder för värmeverket 
 

Industribuller 

Industribuller från värmeverket, fastigheten fabrikören 5, har tagits hänsyn till i detaljplanen då det 
på plankartan har införts en planbestämmelse (m1) om att högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå från 
fastigheten Fabrikören 5 får vara 50 dBA mellan kl 06-18 och 45 dBA mellan kl 18-06 samt lördagar, 
söndagar och helgdagar vid bostadsfasad. 
 

Olyckor 

Enligt riskutredningen bör utrymningsvägar förläggas så att de inte mynnar mot riskkällan 
(värmeverket). Detta säkerställs i detaljplanen genom planbestämmelsen;  
Möjlighet till utrymning via utrymningsvägar som vetter bort från järnvägen och värmeverket ska 
finnas. Friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen och värmeverket. Om byggnadernas ventilation 
utformas med mekanisk tilluft ska denna vara manuellt avstängningsbar.   
 

Brand 

När det gäller brand i värmeverket framgår det i riskutredningen att det är en liten risk. För att klara 
inomhusbullret i detaljplanen kommer bostäderna byggas med bullerdämpande åtgärder (fasad och 
fönster). Enligt riskutredningen är WSP´s erfarenhet att när fasader byggs med bullerdämpande 
åtgärder så uppfylls också kraven avseende brandskyddad fasad.  
 
Om det i befintliga byggnader inom planområdet görs förändringar som kräver bygglov, tex att 
fastigheten görs om till förskola från tidigare annan användning kommer brandskyddet för 
verksamheten att prövas i bygglovet. Brandskyddet för både befintliga och nya byggnader prövas 
alltid i bygglov. 
 
En planbestämmelse om att det ska vara brandklassat material på den tänkta förskoletomten har 
införts på plankartan, b1 vid byggnation av förskola ska fasader samt fönster och dörrar i fasader mot 
väster utföras med brandklassat material. Och fönster mot väster ska vara ej öppningsbara. 
 
Skulle en brand i värmeverket uppkomma kommer planområdet att utrymmas bort från 
värmeverket. En planbestämmelse om skydd mot störningar från värmeverket och järnvägen har 
införts på plankartan; Möjlighet till utrymning via utrymningsvägar som vetter bort från järnvägen och 
värmeverket ska finnas. Friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen och värmeverket. Om 
byggnadernas ventilation utformas med mekanisk tilluft ska denna vara manuellt avstängningsbar. 
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Transport 

Transport till och från värmeverket är begränsad och riskreducerande åtgärder som har med 
transport till och från värmeverket att göra beskrivs under riskreducerande åtgärder för väg och 
järnväg. 
 

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. 
 

Aktuellt planområde ligger inom delavrinningsområde som mynnar i Kumlaån och inom 
huvudavrinningsområdet 61 Norrström. Kumlaån är belägen ca 1,2 km öster om planområdet. 
 
Den ekologiska statusen för Kumlaån klassades år 2015 som otillfredsställande och den kemiska 
statusen uppnår ej god status. Kumlaån har problem med övergödning, miljögifter och morfologiska 
förändringar och kontinuitet (VISS 2018). 
 
MKN 2010-2016 för Kumlaån har kvalitetskrav god ekologisk status 2027. Vattendraget är rensat till 
förmån för ett markavvattningsföretag som har rättighet och skyldighet att rensa för att bevara 
nuvarande förhållanden. Vattendraget saknar även ekologiskt funktionella kantzoner. Problemen 
kan åtgärdas genom restaureringsinsatser. Tidsundantag till 2027 är fastställt eftersom restaure-
rings-, tillsyns- och omprövningsprocesser är tids- och resurskrävande. God ekologisk status med 
avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) 
kan inte uppnås till 2021 på grund av administrativa begränsningar. Åtgärder behöver emellertid 
genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 
2027. Kvalitetskravet för den kemiska ytvattenstatusen är satt till god med undantag för bromerad 
difenyleter och kvicksilver/kvicksilverföreningar som ej uppnår god kemisk ytvattenstatus (mindre 
stränga krav). 
  
Planområdet berörs av beslutad grundvattenförekomst 2010-2016 som är klassad som god kvan-
titativ grundvattenförekomst. MKN 2010-2016 för grundvattenförekomsten är god kvantitativ status 
och god kemisk grundvattenstatus.  
 
Inom planområdet finns grönytor tillgängliga för dagvatten och därmed finns förutsättningar för att 
rena dagvattnet så att den ekologiska statusen inte försämras vid ett genomförande av detaljplanen. 
Dagvatten ska omhändertas lokalt och fördröjas på egen fastighet innan anslutning sker till det 
kommunala ledningsnätet. Inga verksamheter som kan påverka yt- och grundvattnet negativt 
planeras inom området. 
 
En kompletterande markundersökning med provtagning har genomförts av WSP under våren och 
sensommaren 2018, där man tittade på området där trolig miljöpåverkan kan ha skett (tidigare 
skofabriker och tvätteri). Vid de båda provtagningstillfällena låg grundvattenytan under nivån för 
satta grundvattenrör (ca 10 m under markytan). Klorerade föroreningar sprids via ånga och risken 
för exponering vid grundvatten under 10 m bedöms som minimal. Detta innebär att det inte finns 
några föroreningar som påverkar byggnation i området. 
 

Vattenskyddsområde  

Planområdet berörs inte av gällande vattenskyddsområde. Planområdet kommer heller inte att 
beröras av det nya föreslagna vattenskyddsområdet.  
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Översvämningsrisker  

Enligt skyfallskarteringen för Kumla tätort är det främst planområdets östra del som kan komma att 
översvämmas vid ett 100-års regn med ett djup upp till 1 m. Det är även ett område i den södra delen 
som kan komma att översvämmas med ett djup upp till 1 m vid ett 100-års regn. Inom övriga 
planområdet handlar det främst om vattendjup på mellan 0,1-0,3 m vid 100-årsregn. 
 
Inom den östra delen av planområdet kommer ett parkstråk att anläggas vars funktion delvis 
kommer att vara att fördröja 100-års regn. Parkstråket är en yta på ca 2600 m2 vilket innebär att det 
finns stora ytor att fördröja vatten på. Vid nybyggnation inom planområdet kan byggnaderna 
översvämningssäkras med vattentäta konstruktioner. Det finns även möjlighet för byggherren att 
fylla upp och jämna till marken där det behövs för att undvika lågpunkter närmast framtida 
byggnader. 
 
VAP har genomfört en dagvattenutredning för området. Vid utbyggnad av kvarteret, och rätta 
anslutningar till dagvattennätet, kommer flödet bli 180 l/s i en punkt i det sydöstra hörnet. Det 
innebär att vissa åtgärder måste till för att fördröja dagvattnet innan det leds ut i dagvattennätet. 
Uträkningen ska ses som ett maxutflöde. VAP har räknat på hur stort fördröjningsmagasin som skulle 
behövas om den åtgärden skulle genomföras. 
 
Dimensionerande för området ska vara tioårsregn och då behövs en magasinsvolym på ca 93 m3. 
Detta förutsätter en viss mängd hårdgjord yta och inga andra fördröjningsfaktorer. Minskas den 
hårdgjorda ytan kommer flödet minska i den aktuella punkten. Andra åtgärder så som gröna tak, 
öppna ytor som klarar viss översvämning, takvatten som leds ner i speciella rabatter etc. gör också 
att flödet minskar. 
 

 
100-års regn. 
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Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp  
Samtliga fastigheter kommer anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten  
Kumla kommun har tagit fram en ett dokument, ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun” . 
Där framgår det hur hanteringen av dagvatten ska genomföras i bebyggda områden men också vid 
nyetablering. Redan i planeringsskedet ska användningen av tomtmarken kontrolleras mot trolig 
dagvattenhantering. Det vill säga hur dagvattenhanteringen kan lösas, vilka behov som finns för ytor, 
eventuell rening, fördröjning etc. Vid nivåsättning ska hänsyn tas till förväntade klimatförändringar. 
För gator inom området hänvisas till punkt 4.3.  

 I första hand ska lokalt omhändertagande (LOD) väljas på tomtmark och den lokala 
vattenbalansen ska behållas genom infiltration, utnyttjande av regnvatten för bevattning 
m.m.  

 Det dagvatten som inte kan tas omhand lokalt eller som kräver ytterligare rening ska ledas 
vidare till någon form av utjämning och rening. Fördröjningsmagasin, dammar och våtmarker 
är exempel på möjliga lösningar.  

 Dagvattnet ska om möjligt fördröjas, reduceras och renas genom användning av öppna dag-
vattensystem 

 

   
Bilder från översvämning i Kumla september 2015.. T v John Norlanders Gata och t h Kumla Sjöpark. 
 
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas genom exempelvis gröna tak, gräsbevuxna eller 
genomsläppliga ytor. Om möjligt ska även dagvattnet fördröjas, reduceras och renas genom 
användning av öppet dagvattensystem innan det leds till kommunens dagvattenledningar. 
 
VAP har på uppdrag av Kumla kommun undersökt hur belastningen på dagvattensystemet kommer 
att förändras i och med genomförandet av planerna för kvarteret. Troligtvis är samtliga nuvarande 
takavlopp anslutna till spillvattenledningarna och inte till dagvattennätet. Samtliga nya byggnader 
kommer anslutas till dagvattennätet vilket innebär att belastningen på dagvattennätet kommer öka. 
 
VAP:s rapport visar att i en punkt i gatan i korsningen Spannmålsgatan/Köpmangatan är flödet i 
dagvattenledningarna 90 l/s vid ett två års statistiskt återkommande regn med tio minuters 
varaktighet. Vid den aktuella punkten möts huvudledningen för dagvatten, som finns i Köpmangatan 
och en mindre ledningar från Spannmålsgatan. Andra anslutningar leder också ut i Köpmangatan och 
vattnet fortsätter söderut. Därför är punkter Spannmålsgatan/Köpmangatan en punkt som samlar 
upp allt vatten från kvarteret.  
 
Vid utbyggnaden av kvarteret, och rätta anslutningar till dagvattennätet, kommer flödet bli 180 l/s i 
samma punkt i det sydöstra hörnet. Det innebär att vissa åtgärder måste till för att fördröja 
dagvattnet innan det leds ut i dagvattennätet. Uträkningen ska ses som ett maxutflöde. 
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VAP har räknat på hur stort fördröjningsmagasin om skulle behövas om den åtgärden skulle 
genomföras. Dimensionerande för området ska vara tioårsregn och då behövs en magasinsvolym på 
ca 93 m3. Detta förutsätter en viss mängd hårdgjord yta och inga andra fördröjningsfaktorer. Minskas 
den hårdgjorda ytan kommer flödet minska i den aktuella punkten. Andra åtgärder så som gröna tak, 
öppna ytor som klarar viss översvämning, takvatten som leds ner i speciella rabatter etc. gör också 
att flödet minskar. 
 
Målsättningen är att dagvatten ska fördröjas och användas som ett inslag i utemiljön.  
 
I det skissförslag som White Arkitekter tagit fram är tanken att området får ett stadsmässigt 
gränssnitt utan dominerande förgårdsmark mot allmänna gator, men det är viktigt att det lämnas 
utrymme för dagvattenhantering även mot gata. Förslagsvis kan byggnaderna placeras ca 50 cm från 
fastighetsgränsen för att lämna utrymme för stuprör och smalare planteringar. 
 
I parkstråket skapas förutsättningar för hantering av dagvatten genom t ex öppna dagvattendammar 
med en naturlik karaktär som även ger ett rekreativt och biologiskt värde. 
Dammarna utformas med ett maximalt djup på 0,2 m för att förhindra drunkningsrisk i barntäta 
områden. Dammarna kan ha en torrdel och en mer permanent del. Dammarna fylls med dels 
tillrinnande dagvatten direkt från närliggande ytor men kan även samlas upp och ledas till damm 
genom en inloppsbrunn.  
 

Värme 
Området kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar som finns i de intilliggande gatorna 
Magasingatan, Spannmålsgatan och Köpmangatan. 

El, tele, bredband m m 
Ett E-område har placerats centralt i planområdet för att säkerställa framtida behov. 
Skanova och EON har ledningar i omkringliggande gator för tele. 
 
Stadsnät finns i gatorna som omringar kv Jägaren och kan anslutas i de nya byggnaderna. 

Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och Renhållningsordning. 
 
Avfallet tas om hand på speciellt anvisad plats för att underlätta sophanteringen. Soprum med bra 
utrymme för flera kärl för sopsortering samt hushållsavfall och kompost förordas. 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 av Kyrkogatan planeras för att bland annat möjliggöra en säker angöring för 
sopfordon. 
 

Brandvattenförsörjning 
Enligt Nerikes Brandkår ska brandvattenförsörjning säkerställas och utökas vid behov. 
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 1200 liter per minut med ett maximalt 
inbördes avstånd av 250 meter.  
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser  

Tidplan (preliminär)  
 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja planarbetet och att 
skicka förslaget på samråd  
 

September 
2015 

 Samråd  Mars 2016 
 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om granskning September 
2018 
 

 Granskning September 
2018 
 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen December 
2018 
 

 Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker Januari 
2019 

 
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 
exploateringsavtal. 

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.  

Fastighetsrättsliga frågor  
Ingen fastighetsplan finns för planområdet.  
 
Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära en fastighetsreglering där en del av fastigheten 
Jägaren 31 (394 m2) regleras till fastigheten Kumla 11:1. Även delar av fastigheterna Jägaren 18 
(45 m2), Jägaren 19 (45 m2), Jägaren 20 (44 m2) och Jägaren 21(107 m2) kommer att regleras till 
fastigheten Kumla 11:1. Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsbildning enligt plankartan. 
 
Ansökan om fastighetsförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten. 
 
Två gemensamhetsanläggningar är tänkta att bildas inom planområdet. Det är för kvartersgatan som 
går genom planområdet i väst östlig riktning som i plankartan har beteckningen g1, marken ska vara 
tillgänglig för gemensam tillfart (kvartersgata) och parkering. Den andra gemensamhetsanläggningen 
som är tänkt att bildas på innergården har beteckningen g2 på plankartan, markreservat för 
gemensamhetsanläggning för grönyta, lekplats, gångstig och dagvatten. 
 
De fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen g1, marken ska vara tillgänglig för 
gemensam tillfart (kvartersgata) och parkering är främst Jägaren 31. Det kommer att genomföras en 
fastighetsreglering inom kvarteret så befintlig fastighet Jägaren 31 kommer få annan beteckning. På 
illustrationskartan tillhörande detaljplanen är det flertal nya fastigheter (inte klart hur 
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fastighetsgränserna kommer se ut) som kommer ha väsentlig nytta av gemensamhetsanläggningen 
för kvartersgatan (g1) dels för tillfartsgata till parkeringsgaraget och till en del av fastigheterna men 
även som besöksparkering, och angöring. Därför finns det förutsättningar för att bilda 
gemensamhetsanläggningen. 
 
Gemensamhetsanläggning g2, markreservat för gemensamhetsanläggning för grönyta, lekplats, 
gångstig och dagvatten, kommer att ha väsentlig betydelse för hela kvarteret. Det är väsentlig 
betydelse för samtliga fastigheter att ingå i gemensamhetsanläggningen eftersom det är av största 
vikt att det finns tillräckligt med mark för att säkra dagvattenhanteringen i kvarteret. Det är samtliga 
fastigheter inom kvarteret som bör ingå i gemensamhetsanläggningen. En fastighetsreglering 
kommer att genomföras inom kvarteret, exakta fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar finns 
det ingen information om i dagsläget. 
 
En gemensamhetsanläggning bildas av lantmäteriet i en anläggningsförrättning. Det är 
fastighetsägaren som ska ansöka om bildandet av gemensamhetsanläggningarna g1 och g2 samt stå 
för förrättningskostnaden. 

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter  

Inom planområdet har EON, Skanova och Stadsnät ledningar. EON har två ledningsrätter inom 
planområdet Lr 1881-66.1 för fjärrvärmeledningar och Lr 1881-66.2 för fiberkabel. 
 
Nedanstående rättigheter finns inom planområdet: 
 
Jägaren 17  

Avtalsservitut, 18-IM4-67/5470A., rättighetsbeskrivning: tillträde mm  
Avtalsservitut 18-IM4-58/415.1, rättighetsbeskrivning: förbud värmecentral mm 
Avtalsservitut 18-IM4-54/1047.1, rättighetsbeskrivning: tillträde mm  
Avtalsservitut 18-IM4-53/533.1, rättighetsbeskrivning: tillträde mm   
Avtalsservitut 18-IM4-51/1784.1, rättighetsbeskrivning: förbud värmecentral mm 
Avtalsservitut 18-IM4-68/2351.1, rättighetsbeskrivning: tillträde mm 
Avtalsservitut 18-IM4-67/5470.1, rättighetsbeskrivning: värmecentral mm 
Avtalsservitut 18-IM4-58/414.1, rättighetsbeskrivning: värmecentral mm 
Avtalsservitut 18-IM4-54/1058.1, rättighetsbeskrivning: värmecentral mm 

 Avtalsservitut 18-IM4-53/532.1, rättighetsbeskrivning: tillträde mm 
 Avtalsservitut 18-IM4-51/1783.1, rättighetsbeskrivning: värmecentral mm 
  

                         

                          

Jägaren 31    
Servitut 18-IM4-68/2351.1, rättighetsbeskrivning tillträde m.m.  
Servitut 18-IM4-67/5470.1 rättighetsbeskrivning Värmecentral m.m.  
Avtalsservitut 18-IM4-67/5470A.1 rättighetsbeskrivning: tillträde m.m. 
 
 

Inom planområdet, på fastigheten Jägaren 31, finns ett u-område (markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar) på plankartan. Det finns idag inte några större ledningsstråk inom det 
föreslagna u-området, men framtida ledningsdragningar är passande att anlägga inom detta område. 
Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen dels till 
att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan 
utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett 
ledningsrätt eller servitut upplåtas. 
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Fastighetskonsekvenser  
 
Fastigheter inom planområdet:  
Jägaren 17: Flerbostadshusen på fastigheten blir kvar som de är, användningen blir fortsatt 
bostäder samt förskola, bostäder och centrum. Garagebyggnaden rivs och ersätts med ett parkstråk. 
För övrigt kommer kv Jägaren genomgå en stor förändring och det kommer att innebär rivning och 
nybyggnation. Det kommer medföra störningar för de boende på Jägaren 17. 
 
Jägaren 18: Villan på fastigheten kommer rivas och nybyggnation av flerfamiljshus kommer att ske. 
Användningen kommer att ändras från småindustriändamål (Jb) till bostäder och parkeringshus 
(BP). Del av fastigheten (45 m2) regleras till Kumla 11:1 för att få till kantstensparkering och gång- 
och cykelväg på den östra sidan av Magasingatan.  
 
Jägaren 19: Villan på fastigheten kommer rivas och nybyggnation av flerfamiljshus kommer att ske. 
Användningen kommer att ändras från småindustriändamål (Jb) till bostäder och parkeringshus 
(BP). Del av fastigheten (45 m2) regleras till Kumla 11:1 för att få till kantstensparkering och gång- 
och cykelväg på den östra sidan av Magasingatan. 
 
Jägaren 20: Villan på fastigheten kommer rivas och nybyggnation av flerfamiljshus och förskola 
kommer att ske. Användningen kommer att ändras från småindustriändamål (Jb) till bostäder och 
parkeringshus (BP) samt förskola, bostäder och centrum (SBC). Del av fastigheten (44 m2) regleras 
till Kumla 11:1 för att få till kantstensparkering och gång- och cykelväg på den östra sidan av 
Magasingatan. 
 
Jägaren 21: Kontorsbyggnaden på fastigheten kommer att bevaras och både byggas om och byggas 
till för att anpassas till förskoleverksamhet. Användningen kommer att ändras från värmeverk (Jv) 
till förskola, bostäder och centrum (SBC). Del av fastigheten (107 m2) regleras till Kumla 11:1, för att 
få till kantstensparkering och gång- och cykelväg på den östra sidan av Magasingatan. 
 
Jägaren 31: Byggnaderna kommer att rivas för att ge plats åt ny bebyggelse. Byggnaden som ligger i 
den sydöstra delen av fastigheten kommer eventuellt att bevaras och byggas om. Användningen 
kommer fortsatt vara bostäder, centrum läggs även till (BC). Utemiljön kommer att förändras. Del av 
fastigheten (394 m2) regleras till Kumla 11:1 för att få plats med kantstensparkering och gång- och 
cykelväg längsmed Kyrkogatan och Magasingatan.  
 
Kumla 11:1: Gatorna runt omkring kv Jägaren ingår i Kumla 11:1. Förändringar kommer ske på 
Kyrkogatan, Magasinsgatan och Spannmålsgatan för att skapa bättre säkerhet, tillgänglighet och en 
mer positiv stadsbild. Fastighetsgränsen utmed Magasinsgatan kommer att justeras öster ut för att få 
plats med kantstensparkering och gång- och cykelväg inom vägområdet. Kyrkogatan kommer också 
att byggas om och vägområdet kommer att breddas för att få plats med kantstensparkering och gång- 
och cykelväg på den södra sidan om gatan. För att möjliggöra detta krävs en fastighetsreglering där 
fastighetsgränsen flyttas söderut. 394 m2 av Jägaren 31, 45 m2 av Jägaren 18, 45 m2 av Jägaren 19, 
44 m2 av Jägaren 20 och 107 m2 av Jägaren 21 kommer att regleras till Kumla 11:1.  
 
Fastigheter utom planområdet:  
Fabrikören 1, 4 och 5 
Klockaren 2 och 6 
Läraren 1 och 2 
Skräddaren 5 och 6 
Trädgårdsmästaren 22 
Urmakaren 24 
Verkmästaren 2 och 3 
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Samtliga fastigheter som angränsar till kv Jägaren kommer påverkas av byggtrafik och störningar i 
samband med byggnationen av kv Jägaren. Skulle skador uppkomma vid byggnation för omgivande 
fastigheter bekostas det av exploatören. 

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. Kommunen ansvarar för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom 
allmän platsmark.  
 
I och med planens genomförande krävs också vissa åtgärder på Magasingatan och Kyrkogatan. En 
ombyggnation längs del av Kyrkogatan och Magasingatan, för att möjliggöra angöring för sopfordon, 
mattransporter, korttidsparkering, taxi mm. bekostas av exploatören. 
 
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning, 
sanering, byggnationer och anläggningar regleras i ett exploateringsavtal. 
 
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos 
respektive leverantör.  
 
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter och anslutningsavgifter. 

Tekniska frågor  
Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar så som geotekniska undersökningar. 
 
Byggnaderna ska uppföras i radonsäkert utförande. Bostäderna ska uppfylla de krav som finns 
gällande bullerriktvärden, både vad gäller trafik- och industribuller. 

Dagvattenfrågor diskuteras mellan kommunen och exploatören så att bra lösningar kan tas fram för 
hur dagvattnet ska användas och ledas bort från planområdet. 

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. 
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Medverkande tjänstepersoner  

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Beatrice Rimmi i samarbete 
med berörda tjänstepersoner inom Kumla kommun. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Beatrice Rimmi   Johannes Ludvigsson 
Planarkitekt   Plan- och geodatachef 
 
 
 
Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun den 12 december 2018 och 
vann laga kraft den 4 januari 2019. 
 
 
Beatrice Rimmi  
Planarkitekt  
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
 
Detaljplan för   

Kvarteret Jägaren 
Kumla, Kumla kommun, Örebro län 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till förtätning, för främst bostäder men även för 
seniorboende, förskola samt centrumverksamheter i centrala Kumla. 
 
Planförslaget innebär en förtätning av kvarteret Jägaren och möjliggör ca 220 nya lägenheter, 
fördelat på ett seniorboende med ca 55 lägenheter, flerfamiljshus, lamellhus samt radhus, i 
kvarteret finns även plats för en förskola. Av befintlig bebyggelse inom kvarteret kommer de tre 
bostadshusen inom Jägaren 17, mot Köpmangatan, att bevaras, samt byggnaden på fastigheten 
Jägaren 21 som ska byggas om till en förskola. Övriga byggnader kommer att rivas och ersättas med 
nya byggnader. De omkringliggande gatorna, Magasingatan, Kyrkogatan, Köpmangatan och 
Spannmålsgatan, tas också med i planförslaget. 

Tidigare behandling  
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt i september 2015 att en detaljplan skulle upprättas och att 
samråd skall ske med berörda. 

Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd, fr o m den 4 mars  t o m den 29 mars 2016.  
Under samma tid var planen också uppsatt på biblioteket och stadshuset.  

Granskning  
Den 5 september 2018 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om utställning av förslaget och att det 
ska skickas på remiss till berörda.  
 
Utställningstiden var fr.o.m. 2018-09-14 t o m 2018-09-28. Under samma tid var planen också 
uppsatt på biblioteket och i stadshuset.  
 
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 11 skrivelser inkommit. Dessa har sammanfattats och kommenteras 
med ställningstagande inför fortsatt planprocess. 
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Sammanfattning   
Synpunkterna på detaljplanen har främst berört: 
 

 Buller: Trafikbuller från väg- och järnväg (bullerriktvärden som planbestämmelse), 
bullerpåverkan från värmeverket. 

 Närhet till värmeverket: Risker och störningar, buller, stoft, avstånd. 
 Trafik: ökad biltrafik, säkerheten vid förskolan 

 

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:  
 

 På plankartan har en planbestämmelse om gällande riktlinjer enligt förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader införts. Bullerriktlinjer för uteplats enligt samma 
förordning har också lagts till. 

 På plankartan har en planbestämmelse om gällande riktlinjer för den tänkta förskoletomten 
lagts till. 

 En planbestämmelse om skydd mot störningar (utrymningsvägar och friskluftsintag) har 
införts på plankartan. 

 En höjd har satts för korsmarken samt för transformatorstationen. 
 Exploateringsgrad har satts för förskoletomten samt för korsmarken. 
 En riskbedömning har gjorts för planområdet, med fokus på risker från värmeverket, 

planbeskrivningen har kompletterats med information från riskbedömningen (se vidare 
under kommentar från EON Energilösningar AB på sid 8-9). 

 En externbullerutredning med fokus på buller från värmeverket har upprättats och en 
planbestämmelse om industribuller från värmeverket, fastigheten Fabrikören 5 har införts 
på plankartan (se vidare under kommentar från EON Energilösningar AB på sid 8-9). 

 En utförligare beskrivning av värmeverket samt dess påverkan på planområdet har gjorts i 
planbeskrivningen. 

 Industribuller har beskrivits i planbeskrivningen. 
 Planbeskrivningen har kompletterats med mer information om förskolan och dess utemiljö. 
 Ett förtydligande i planbeskrivningen har gjorts att det är 10-årsregn som är 

dimensionerande för planområdet. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med information från Nerikes Brandkår om 
brandvattenförsörjning. 

 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser har reviderats och förtydligats, 
främst delen om fastighetskonsekvenser och gemensamhetsanläggningar. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändringarna är av sådan karaktär att det inte behövs 
en ny granskning av planförslaget. 
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Inkomna yttranden och synpunkter 

Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens 
kommentarer.  

Myndigheter, organisationer och bolag   
 

 

 

 

 

 

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag  
 
 Synpunkter   Inga 

synpunkter  
Inkommit 

7.Tekniska, Kumla kommun X  2018-09-27 
8.Kultur- och fritidsnämnden  X 2018-09-28 
9. Socialförvaltningen X  2018-10-01 
10. Miljöenheten Kumla 
kommun 

X  Efter 
gransknings

tiden 
 

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet  
 

 Synpunkter   Inga 
synpunkter  

Inkommit 

11.Bostadsrättsföreningen 
Fabrikören 

X  2018-09-27 

 

1. Länsstyrelsen: 
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL). 
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBLoch nu kända 
förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Närhet till värmeverket, risker och störningar 
Väster om planområdet finns ett värmeverk. Enligt planbeskrivningen klaras gällande riktlinjer för 
skyddsavstånd mellan cistern och bostäder/förskola. De riktlinjer som kommunen använder är från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SÄIFS 2000:2, (Föreskrifter om hantering av 
brandfarliga vätskor) tabell 21. De avstånd som anges i tabell 21 kan enligt SÄIFS 2000:2 användas  
som riktvärden. I handboken anges att ”den grundläggande filosofin bör vara att en riskutredning 
(analys) av de faktiska förhållandena alltid skall föregå ett beslut om vilket avstånd som skall finnas 
mellan de olika anläggningsdelarna. Avstånden bör alltid avspegla de risker som föreligger på den 
enskilda anläggningen. Detta innebär att avstånden kan bli längre, lika långa eller kortare än de i 

 Synpunkter Inga 
synpunkter   

Inkommit  

1.Länsstyrelsen X  2018-10-02 
2. Lantmäteriet X  2018-09-19 
3. Nerikes Brandkår X  2018-09-17 
4.Trafikverket X  2018-09-27 
5. E.ON Energidistribution AB  X 2018-09-28 
6. EON Energilösningar AB X  2018-09-27 
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tabellerna 17–25. Avstånden skall bidra till att brand inte uppkommer i brandfarliga vätskor samt 
förhindra brandspridning mellan anläggningar för brandfarliga vätskor eller andra objekt inom eller 
utanför anläggningen.” 
I Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” anges olika  skyddsavstånd mellan 
värmeverk och bostäder utifrån vilken tillförd effekt förbränningsanläggningen ger samt vilket 
bränsle som används. Utifrån ovanstående vägledningar bedömer Länsstyrelsen att en riskutredning 
behöver utföras för att identifiera betydande olyckshändelser som kan påverka bostäder och annan 
bebyggelse i planområdet samt för att kunna bedöma om planförslaget uppfyller tillräckliga 
skyddsavstånd och om ev. skyddsåtgärder behöver säkerställas i detaljplanen. 
 
Förutom risker genererar värmeverk vanligtvis störningar i form av buller och stoftutsläpp. 
Länsstyrelsen anser att det behöver utredas i vilken omfattning planområdet utsätts för störningar. 
Enligt planbeskrivningen överskrids inte de gränsvärden som värmeverket är ålagd att följa. Det 
behöver dock även redovisas om de riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller som anges i 
Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder” klaras. I planhandlingarna behöver även föras ett  resonemang om 
värmeverkets villkor kan klaras vid en ev. framtida utveckling av anläggningen. Länsstyrelsen anser 
därför att det även behöver utredas om ev. skyddsåtgärder behöver vidtas i planområdet eller vid 
anläggningen. 
 
Trafikbuller 
 
Bostäder 
Planområdet är utsatt för trafikbuller från trafik på både väg och järnväg. Då 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå överskrids vid de mest bullerutsatta fasaderna finns på plankartan planbestämmelser som 
reglerar att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ”ljuddämpad 
sida”. Länsstyrelsen anser att det i planbestämmelsen ska framgå vilka riktvärden, enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, som gäller vid en ljuddämpad sida och som 
därmed ska uppnås vid berörd bebyggelse. Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats, gemensam 
eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Vid en uteplats ska, enligt förordning 
(2015:216), bullernivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Av 
trafikbullerutredningen framgår dock att de ekvivalenta ljudnivåerna överskrider riktvärdet 50 dBA 
på större delen av planområdet. Länsstyrelsen anser därför att det på plankartan behöver införas en 
planbestämmelse som anger att ovanstående riktvärden för uteplats ska klaras.  För övrigt vill 
Länsstyrelsen uppmärksamma att förordning (2015:216) även gäller för befintlig bebyggelse, vilket 
bör tydliggöras i planbeskrivningen.  
 
Förskola 
I planförslaget möjliggörs för en förskola. För utemiljöer vid skolor och förskolor är det enligt 
Boverkets rapport 2015:8, Gör plats för barn och unga! önskvärt med högst 50 dBA ekvivalent 
dagvärde på de delar av skolgården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En 
målsättning kan, enligt rapporten, vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. Dessa riktvärden 
stämmer överens med Naturvårdsverkets vägledning för riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik på ny skolgård. Naturvårdsverket anger dock även en maximal ljudnivå i sin vägledning, 70 
dBA maximal ljudnivå på de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet samt under övriga vistelseytor inom skolgården under den tid då skolgården nyttjas. Den 
maximala nivån på övriga vistelseytor bör inte överskridas mer än fem gånger per maxtimme under 
ett årsmedeldygn. Länsstyrelsen anser att dessa nivåer bör vara vägledande vid planläggning av 
skolor och förskolor. 
 
Av trafikbullerutredningen framgår att de ekvivalenta ljudnivåerna överskrider riktvärdet 50 dBA på 
större delen av innergårdarna. I planbeskrivningen anges att med en kompletterande 
bullerskyddsskärm vid skolgården kan området som uppfyller riktvärdet utökas. Länsstyrelsen anser 
att ett bullerskydd behöver regleras på plankartan då ett bullerskydd kan vara en förutsättning för att 
klara riktvärdet på skolgården.  
 
Eftersom barn är särskilt känsliga för buller anser Länsstyrelsen att de bullernivåer som anges i 
Boverkets och Naturvårdsverkets vägledning bör efterlevas vid planläggning av skolor. Vid 
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planläggning finns god möjlighet att utforma en så bra miljö som möjligt för barnen, bl.a. utifrån 
buller. Det är ett bra tillfälle att lösa denna fråga vid planläggning och ofta mer effektivt än att 
tillsynsmyndigheten ska hantera ev. klagomål i framtiden. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Dagvattenhantering 
I planbeskrivningen föreslås dagvatten i planområdet omhändertas genom t.ex. öppna 
dagvattendammar/fördröjningsmagasin. Vidare anges att olika återkomsttid för regn kräver olika 
magasinsvolym. Länsstyrelsen anser att det i planhandlingarna behöver tydligare framgå vilken 
volym som dagvattenhanteringen i planområdet dimensioneras för. På plankartan bör även 
dagvattenhanteringen säkerställas tydligare, företrädesvis med dimensionerade ytor (area och 
volym). 
 
Geoteknik 
I den översiktliga geotekniska undersökningen från 2014 anges som slutsats att byggnaderna ska 
utformas utan källare. Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet att vi anser att detta bör säkerställas 
med en planbestämmelse på plankartan. I samrådsredogörelsen står att en planbestämmelse om 
källarlösa hus kommer att läggas in i plankartan. Då det inte har lagts in en sådan planbestämmelse 
anser Länsstyrelsen att det i planhandlingarna behöver motiveras varför så inte har gjorts. 
 
Planbestämmelser 
På plankartan saknas planbestämmelser om högsta byggnadshöjd på korsmark samt på 
användningsområde för E, Transformatorstation. På den korsmark där markreservat för 
gemensamhetsanläggning för grönyta, lekplats, gångstig och dagvatten medges bör även införas en 
planbestämmelse som reglerar högsta exploateringsgrad för att säkerställa att större delen av ytan 
inte bebyggs med komplementbyggnader. 
 
Kommentar: 
 
Närhet till värmeverket: En riskbedömning har upprättats av WSP där eventuell riskpåverkan på 
planområdet från värmeverket har undersökts. Det har även utförts bullermätningar (12 november 
2018) av en konsult (Sweco) som EON Energilösningar har anlitat. 
 
Enligt riskbedömningen så är det möjligt att bygga bostäder så som detaljplanen föreslår.  
Resultatet från bullermätningen har när detta skrivs ännu inte analyserats. Men ett första 
preliminärt resultat visar att Boverkets bullerriktvärden för industribuller vid nybyggnation av 
bostäder klaras.  
 
I Boverkets rapport 2015:21”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder” ligger kvarteret Jägaren inom zon A. De riktvärden som gäller i zon A 
(50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid, 45 dBA ekvivalent ljudnivå natt samt lördag-söndag- och 
helgdag) klaras för kvarteret Jägaren. 
 
EON har planer på att konvertera sin verksamhet till fossilfri verksamhet senast år 2025. 
Anläggningen ska införa biobränsle. Det kommer inte bli några större förändringar från hur det ser 
ut idag. Den största skillnaden är att biobränsle inte kan förvaras lika länge och därför kommer 
transporterna att öka något. Biobränsle luktar, vilket kan märkas vid påfyllnad av bränslet i 
cisternerna, men inte när anläggningen är igång. Värmeverkets villkor borde klaras även vid en 
framtida konvertering till biobränsle, även om kvarteret Jägaren byggs ut i enlighet med 
detaljplanen. Det är dock gällande riktlinjer som är utgångspunkten i detaljplanen. 
 
Trafikbuller: På plankartan har en planbestämmelse om gällande riktlinjer enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader införts. En planbestämmelse med de riktlinjer för 
uteplats som finns i förordning (2015:216) har också införts på plankartan.  
 
I planbeskrivningen har även information om att förordning (2015:216) även gäller för befintlig 
bebyggelse lagts till.  
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En planbestämmelse om buller har även införts på plankartan för den tänkta förskoletomten; Friyta 
på skol- och förskolegård som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet ska anordnas 
eller utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids.  
 
Bullerutredningen har även kompletterats med ett 2 m högt bullerskydd vid förskolan, resultatet 
visar att förskoletomten får bättre utomhusmiljö med planket. 
 
Dagvattenhantering: I planbeskrivningen har det förtydligats vilken volym som 
dagvattenhanteringen i planområdet dimensioneras för, vilket är tioårsregn och då behövs en 
magasinsvolym på ca 93 m3. Dagvattenhanteringen har på plankartan säkerställts genom en 
gemensamhetsanläggning (g2) markreservat för gemensamhetsanläggning för grönyta, lekplats, 
gångstig och dagvatten. 
 
Geoteknik: Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen om varför det inte har lagts till en 
planbestämmelse om källarlösa hus.  
 
I den geotekniska undersökningen som utfördes under år 2014 står det att byggnader ska uppföras 
utan källare. I den geotekniska undersökningen som utfördes under år 2018 står det inget om 
källarlösa hus. Någon bestämmelse om källarlösa hus kommer inte införas på plankartan. De båda 
geotekniska undersökningarna visar att det är relativt goda markförhållandena inom största delen 
av planområdet. Det är i den nordöstra delen som markförhållandena är dåliga och där är det inte 
aktuellt med källare eller parkeringshus. Byggnaderna som ligger inom kvarteret idag har källare. 
Det som föreslås i detaljplanen är att det byggs två parkeringsgarage i suterräng/källare, ett i den 
västra delen, relativt centralt och ett i den sydvästra delen. Tanker är att nyttja höjdskillnaderna 
inom fastigheten. Innan något parkeringsgarage byggs ska stabilitetsberäkningar utföras. 
 

2.Lantmäteriet: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning  
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 
genomförandet av detaljplanen.  
 
Endast u-område säkerställer inte ledningarna  
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen dels till 
så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte 
kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt 
sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av 
planbeskrivningen.  
 
Det är inte angivet vilka slags ledningar som berörs och vem som är ledningshavare.  

 
Delar av planen som bör förbättras  
Planekonomi  
Det skrivs i planbeskrivningen att sådant som är kvartersmark ska överföras till gatumark. Gäller 
detta mark som genom planen har blivit allmän platsmark bör konsekvenserna för fastigheter som 
ska avstå mark till allmänna platser tydligt redovisas i planbeskrivningen. Fastighetsbildning som kan 
ske med tvång bör redovisas särskilt. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  
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Illustrationer  
Lantmäteriet avråder från att illustrera t.ex träd i plankartan. Anledningen till detta är att 
plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna och bör vara ren från 
illustrationer som inte berör planbestämmelserna.  
 
G-område  
Det är inte självklart att det är av väsentlig betydelse att bilda gemensamhetsanläggning för grönyta, 
lekplats mm. Det bör finnas en redogörelse för varför detta är av väsentlig betydelse för de fastigheter 
som ska ingå i gemensamhetsanläggningen i fastighetsrättsliga frågor. 
 
Se utdrag från Boverket:  
Att en bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning används i en detaljplan betyder 
inte att det har prövats att en gemensamhetsanläggning kan inrättas. Det innebär alltså inte att det 
finns någon garanti för att en gemensamhetsanläggning verkligen inrättas eller att en 
gemensamhetsanläggning lokaliseras till just det reserverade utrymmet. Vid genomförandet av 
detaljplanen avgörs detta vid en anläggningsförrättning.  
Om bestämmelsen markreservat för gemensamhetsanläggning används bör det klargöras att det finns 
förutsättningar för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Till exempel ska 
gemensamhetsanläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Finns inte 
förutsättningar för att inrätta en gemensamhetsanläggning bör inte heller planbestämmelse om 
markreservat användas. 
 
Kommentar: 
Detaljplanen kommer att kompletteras med information om vem som bekostar och initierar 
fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.  
 
Detaljplanen kommer att förtydligas med vad som gäller för u-området. Detaljplanen kommer även 
att kompletteras med information om vilka slags ledningar som berörs och vem som är 
ledningshavare. Fastighetskonsekvenserna kommer även att förtydligas. 
 
Träden som finns med i grundkartan är inmätta träd och inte några illustrationer. 
 
Planbeskrivningen kommer att kompletteras med information om vad som gäller för 
gemensamhetsanläggningar (g-områden) inom detaljplanen. 
 

3. Nerikes Brandkår: 
Redovisande handlingar:  
Planbeskrivning, plankarta etc. Granskningshandling  
 
Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes Brandkår framföra följande:  
Brandvattenförsörjning säkerställs och utökas vid behov. Rekommenderad minsta kapacitet i 
markbrandposter är 1200 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 250 meter.  
 
Kommentar: Detaljplanen kommer att kompletteras med den information som Nerikes Brandkår 
lämnat. 
 

4. Trafikverket: 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning, främst för bostäder men även seniorboende, 
förskola samt centrumverksamheter på fastigheten som är belägen i centrala Kumla. 
 
Efter att Trafikverket lämnade synpunkter gällande buller under samrådet har planen reviderats och 
en ny bullerutredning tagits fram. Då planen var ute på samråd för två år sedan har riktvärdena 
gällande buller förändrats och med nu gällande riktvärden är det endast byggnaderna i väster och 
norr som har ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA. Kommunen skriver att riktvärdena klaras genom 
rätt planering av rummen, som även regleras i plankartan. Trafikverket vill informera att om 
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riktvärdena ändå inte uppfylls i de delar som vetter mot järnvägen, ska bullerdämpande åtgärder 
bekostas av kommunen/exploatören. 
 
Planområdet angränsar i söder till  järnvägen (Kumla-Närkes Kvarntorp) som är ett riksintresse för 
kommunikationer. I plankartan saknas helt bestämmelser gällande skyddsåtgärder för risker med 
farligt gods. Trafikverket anser att byggnation av bostäder 30 meter från järnväg kan medföra risker 
för de boende. 
 
WSP har tagit fram en övergripande riskbedömning för Kumla kommun som behandlar järnvägstrafik 
och transport av farligt gods på järnväg genom kommunen. Enligt bedömningen befinner sig 
individrisken inom ALARP-området mellan 15 och 90 meter längs Kvarntorpsspåret. Inom ALARP-
området kan risker värderas som acceptabel om rimliga riskreducerande åtgärder utreds/vidtas. 
Trafikverket rekommenderar med hänvisning till att delar av planområdet ligger inom ALARP-
området att skyddsbestämmelser övervägs att införas i plankartan. Exempel på skyddsåtgärder kan 
vara att friskluftsintag vetter bort från järnvägen samt att ventilationen ska vara centralt 
avstängningsbar. 
 
Kommentar: 
Riktvärden för buller enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har införts 
på plankartan. Bullerriktlinjer för uteplats enligt samma förordning har också lagts till, samt vilka 
riktlinjer som gäller vid förskola.  
 
Om bullerriktvärdena inte uppfylls i de delar som vetter mot järnvägen, och där klagomål skulle 
uppkomma, kommer bullerdämpande åtgärder bekostas av exploatören. 
 
Skyddsbestämmelser om bland annat friskluftsintag och ventilation kommer att införas på 
plankartan. 
 

5.E.ON Energidistribution AB: 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
 
Kommentar: Kommunen noterar det inkomna yttrandet. 
 

6.EON Energilösningar AB: 
EON Energilösningar AB har tagit del av detaljplanen för ovanstående område och vill lämna följande 
yttrande. 
 
EON Energilösningar noterar att planhandlingen har kompletterats med anledning av de synpunkter 
som bolaget framförde i samrådsskedet. EON Energilösningar har nyligen erfarit i en liknande 
detaljplanesituation att exploatören inte kunnat bindas vid det ansvar gentemot bolaget och dess 
pannanläggning som åläggs exploatören i planhandlingen. Mot denna bakgrund avser EON 
Energilösningar att skyndsamt uppvakta exploatören för att få ett civilrättsligt avtal på plats för att 
på ett bindande sätt reglera exploatörens ansvar. Innan sådant avtal är tecknat kommer bolaget av 
nödvändighet att överklaga beslut om att anta detaljplanen.  
 
Kommentar: Samtal om ett civilrättsligt avtal är en fråga mellan EON Energidistribution och 
exploatören. Planarbetet kommer att fortgå och planen beräknas antas den 12 december. 
 
Efter granskningstiden har det, efter förfrågan från EON Energilösningar AB, tagits fram en 
riskutredning med fokus på risker från värmeverket. Hur detaljplanen tagit ställning till de 
rekommenderade åtgärderna i riskutredningen beskrivs i planbeskrivningen. Planbestämmelsen 
om skydd mot störningar har kompletterats med information om att det även gäller för 
värmeverket. 
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EON har tagit fram en externbullerutredning med fokus på buller från värmeverket. Detaljplanen 
har kompletterats med resultatet från utredningen. En planbestämmelse om industribuller har 
också lagts till på plankartan. 
 
 

7. Tekniska, Kumla kommun: 
Synpunkter från Tekniska kontoret gällande detaljplan för Kv Jägaren: 

 Angående dagvattnet i kv Jägaren så har kommunen dagvattenledningar av dimension 300 i 
gator förutom Kyrkogatan där den är 400. Fördröjs takvatten samt dagvatten på hårdgjorda 
ytor så måste man veta hur fördröjningen ser ut. 

 Kostnadsansvaret för ombyggnation av gator och gc-väg framgår ej. 
 
Kommentar: Informationen om dagvattenledningar kommer att tas med i det fortsatta arbetet och 
projektering av området. 
 
Kostnadsansvaret för ombyggnation av gatorna är ännu inte utrett. Det är ingen planfråga utan en 
genomförandefråga som kommer att lösas mellan kommunen och exploatören i 
genomförandeskedet. 

 

8. Kultur- och fritidsnämnden: 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran om förslaget.  
 
Kommentar: Kommunen noterar yttrandet.  

 

9. Socialförvaltningen: 
Socialnämnden vill påtala att det måste tas i beaktande att socialnämndens personal kommer att 
behöva parkera sina bilar för att bl.a. leverera hjälpmedel till fastighetens boende i större 
utsträckning än till vanliga hyreslägenheter. 
 
Kommentar: Synpunkterna kommer att tas med i det fortsatta arbetet. 
 

10. Miljöenheten, Kumla kommun: 
Miljöenheten inkom med sitt yttrande efter granskningstiden. Yttrandet handlade främst om 
buller/vibrationer, utomhusmiljö vid en eventuellt ny förskola, partiklar/luftföroreningar, trafik. 
 
Kommentar: När det gäller buller så har bullerriktvärden lagts till på plankartan. Både riktvärden 
för bostadsbebyggelse, uteplats samt för förskola. En komplettering av bullerutredningen har gjorts 
för förskolan. Där ett 2 m högt bullerplank lagts in mot Magasingatan, detta resulterar i att största 
delen av förskolegården klarar riktvärdena 50 dBA. Vid projektering och byggnation av förskolan 
får detaljutredningar göras. När det gäller inomhusbuller är det en fråga som ska lösas i 
bygglovsskedet. EON har med hjälp av en konsult gjort bullermätningar på anläggningen (12 
november 2018). Det preliminära resultatet visar att bullerriktvärdena för nybyggnation av 
bostäder klaras.  
 
En utförligare beskrivning om utomhusmiljön vid en eventuell förskola har gjorts i 
planbeskrivningen. Trafikmiljön i anslutning till förskolan ska lösas så att barnen kan ta sig till 
förskolan på ett trafiksäkert sätt. 
 
En riskbedömning har gjorts för planområdet och slutsatsen i den är att det går att bygga ut 
planområdet så som detaljplanen föreslår.   
 

11.Bostadsrättsföreningen Fabrikören: 
Vi som bor på Magasinsgatan 2, BRF Fabrikören har följande synpunkter 
 
-Buller, vi vill att en utredning sker ang hur vårt hus påverkas av buller främst med avseende att 
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den stora byggnad som kommer att ligger framför oss kommer tågtrafikens ljud att studsa mot och 
kommer att studsa tillbaka mot oss så troligtvis blir den störande tågtrafiken ännu värre mot den 
sidan. 
 
-Biltrafiken kommer att öka vilket också kommer att påverka och öka störande ljud. 
 
-Vårt hus är gammalt, risk för att det blir sprickor i fasaden , muren och annan åverkan när 
nuvarande hus ska rivas, vi vill att undersökning och fotografering sker innan arbetsstart. 
 
-Trottoaren och vägen; Vi godkänner förändringen av väg och trottoar men anser att skötsel av 
trottoaren ska övergå till kommunen , trottoaren blir bredare och kommunen kommer därmed åt med 
sina maskiner att skotta och sanda båda sidor, det är också bättre ur en säkerhetsaspekt. 
 
Övrigt är att vår utsikt mot nuvarande grönområde försvinner helt med de höga husen, men det kan vi 
antagligen inte påverka. 
 
Kommentar: Byggnaden på Magasingatan 2 ligger redan idag i ett bullerstört område. Järnvägen 
ligger 50 m väster om bostaden, Kyrkogatan och Magasingatan ligger precis norr respektive öster 
om fastigheten. 
 
En bullerkonsult har tittat på hur fastigheten på Magasingatan 2 skulle påverkas av buller om ett 
nytt bostadshus byggs i kvarteret Jägaren, mitt i mot Magasingatan 2. Konsulten har räknat på 
vilken skillnad i ljudnivå som erhålls vid Magasinsgatan 2 om man jämför nuvarande bebyggelse 
och planerad. Slutsatsen är att det inte blir någon förändrad ljudnivå. 
 
Kvarteret Jägaren kommer att byggas ut i etapper, med start i det nordöstra hörnet med byggnation 
av seniorboendet. Trafiken i området kommer därför att öka steg för steg, all trafik kommer inte på 
en gång. Men trafiken kommer att öka av naturliga skäl då det blir ca 220 nya lägenheter i 
kvarteret. Området är dock redan idag bullerstört både från väg- och järnvägstrafik. 
 
Innan byggnadsarbete påbörjas inom kvarteret Jägaren kommer exploatören att besiktiga 
byggnaden på Magasingatan 2. 
 
Då trottoaren, som enligt detaljplanen kan komma att breddas, angränsar till kommunens gång- och 
cykelväg i korsningen Kyrkogatan/Magasingatan kan kommunen komma att ta över skötseln av 
trottoaren. En överenskommelse mellan fastighetsägaren på Magasingatan 2 och kommunen får i 
så fall tecknas efter att trottoaren breddats. 
 
 
 
Kumla 2018-11-19 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   
 
Beatrice  Rimmi 
Planarkitekt 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Fastighetsförteckning för   

Kvarteret Jägaren 
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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