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Förord

Kumla kommun är en viktig del i en större 
helhet. En del av södra Närke, Örebro län, 
Sverige och världen. Vi vill se att kommunen 
bidrar till en utveckling av denna helhet, men 
framförallt till en utveckling för nuvarande 
och kommande Kumlabor. Översiktsplanen 
ger goda förutsättningar för en välmående 
och växande befolkning och till ett fortsatt 
blomstrande näringsliv. 

Den nya översiktsplanen sträcker sig så 
långt som till år 2040. Planen tar höjd för 
en växande befolkning som solidariskt och 
tillsammans är med och bidrar till välfär-
den. I planen arbetar vi för att olika värden 
ska samsas, balanseras och vägas gentemot 
varandra. Natur, kultur, miljö, boende och 
näringsliv är samtliga centrala delar i kom-
munens fortsatta utveckling. Ibland ställs de 
emot varandra och då får vi finna kompro-
misser som fungerar över tid. 

I översiktsplanen finns ett fokus på kultur 
och fritid och vi fortsätter att skapa att-
raktiva mötesplatser för våra medborgare 

och besökare. När man bor eller i verkar i 
kommunen ska det gröna finnas nära och i 
översiktsplanen finns gröna områden och 
stråk som leder människor och djur genom 
kommunen. 

Kommunen ska fortsätta att bidra till en 
renare miljö och till ett bättre klimat. Vi 
behöver därför skapa goda förutsättningar 
för en väl utvecklad kollektivtrafik. Det ska 
även vara enkelt att förflytta sig till fots och 
med cykel inom kommunen. De samman-
hållna bostadsområdena som föreslås i 
översiktsplanen kommer att bidra positivt 
till detta. En annan viktig aspekt är hur trafik 
och transporter i framtiden planeras för att 
så långt som möjligt minska på jordens kli-
matpåverkan. 

Processen att ta fram en översiktsplan är 
central utifrån ett demokratiskt perspek-
tiv. Medborgare, föreningar, näringsliv och 
organisationer har alla givits möjligheten att 
lämna synpunkter. Vi som förtroendevalda 
och kommunens tjänstpersoner har haft 

många långa och intressanta diskussioner 
från ovan nämnda intressenter. Samtal som 
alla bidragit till den nu färdiga och antagna 
översiktsplanen.

Kumla kommun kommer fortsätta sträva 
efter att människor i vår kommun får möj-
ligheten att utvecklas och må bra samt att 
näringslivets ges goda förutsättningar för 
ökad tillväxt. Detta kan vi bara göra till-
sammans. Tillsammans skapar vi ett Kumla 
kommun där man inte bara bor, utan lever ett 
gott liv.   

Katarina Hansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning 
Detta dokument är Kumla kommuns över-
siktsplan.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje 
kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är 
ett strategiskt dokument som redovisar kom-
munens långsiktiga utveckling av den fysiska 
miljön. Tidsperspektivet är ofta mellan 10 
och 20 år, i denna plan blickar vi fram mot år 
2040. 

I översiktsplanen redovisas grunddragen i den 
avsedda mark- och vattenanvändningen, hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till 
allmänna intressen och hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer tillgodoses. Allt för att 
främja en långsiktigt hållbar utveckling. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
utan endast vägledande för efterföljande 
planläggning, lovgivning, tillståndsprövning 
och andra beslut som berör mark- och vat-
tenanvändningen. Den är också en överens-
kommelse mellan staten och kommunen kring 
riksintressena. För att kunna fungera som ett 

strategiskt dokument är det viktigt att över-
siktsplanen är väl förankrad bland invånare, 
företag och organisationer.

Processen för att ta 
fram en översiktsplan
Processen för att ta fram en översiktsplan 
regleras i 3 kapitlet PBL. Första steget var att 
kommunen tog fram ett förslag till översikts-
plan. Kommunstyrelsen tog beslut om samråd 
den 4 april 2018 och samrådet pågick under 
tiden 9 april – 24 juni 2018. Efter samrådet 
sammanställdes och kommenterades inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse.

Sedan bearbetades planförslaget och kom-
munstyrelsen godkände utställningshand-
lingen den 15 januari 2020 och förslaget var 
utställt under tiden 3 februari – 5 april 2020. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i ett särskilt utlåtande. 

Efter utställningen har planförslaget bear-
betats och reviderats inför antagande. Det är 
kommunfullmäktige som antar översiktspla-

nen. Tre veckor efter att det justerade proto-
kollet från kommunfullmäktige har anslagits 
på kommunens anslagstavla vinner översikts-
planen laga kraft. Det är sedan dags att börja 
använda översiktsplanen. 

Äldre handlingar 
Följande översiktsplaner upphävs i samband 
med antagandet av denna plan.

Kumla 25 000 Översiktsplan för 
Kumla kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-14. 

Fördjupad översiktsplan för 
Norra Mos-Sörby 
Antagen av kommunfullmäktige 2002-03-18. 

Fördjupad översiktsplan Ekeby 
Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-20.

Läsanvisning
Översiktsplan Kumla kommun 2040 består 
av fem kapitel. Översiktsplanen ska läsas till-
sammans med tillhörande kartor som finns 
i dokumentet. Till kapitlen Användning och 
Värden och hänsyn finns ställningstaganden 
som anger kommunens syn i olika frågor. Det 
är främst dessa ställningstaganden som lig-
ger till grund för den fysiska planeringen vid 
detaljplanering och bygglovgivning, men hela 
texterna ger vägledning för kommunens fort-
satta arbete. Processen för arbetet med översiktsplanen. 
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Det första kapitlet Inledning beskriver kom-
munen, vad en översiktsplan är, utgångspunk-
ter samt mål och styrdokument. 

I kapitlet Utvecklingsstrategi ”Den gröna små-
staden” beskrivs kommunens långsiktiga stra-
tegi för den fysiska planeringen. Här beskrivs 
områden, platser och stråk där kommunen vill 
kanalisera utvecklingsinsatser, särskilt viktiga 
samband samt områden med höga natur- 
och rekreationsvärden. Utvecklingsstrategin 
beskrivs genom fyra teman som sammanfattar 
hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040.

I kapitlet Användning anges grunddragen 
för den avsedda användningen av mark- och 
vattenområdena. I detta kapitel beskrivs 
översiktsplanens befolkningsmål och de olika 
tematiska områdena: Bebyggelseutveckling, 
Landsbygdsutveckling, Näringsliv och verk-
samheter, Service, Kommunikationer, Teknisk 
försörjning samt Natur och grönstruktur. Både 
dess förutsättningar och hur de avses använ-
das, utvecklas och bevaras anges. I detta kapi-
tel beskrivs även utvecklingen av kommunens 
tätorter.

I kapitlet Värden och hänsyn anges områden 
med särskilda kvaliteter eller andra förhållan-
den som det bör tas hänsyn till vid exempelvis 
detaljplanering och bygglovsprövning. I detta 
kapitel redovisas hur Kumla kommun avser 
att ta hänsyn till allmänna intressen i den 
fysiska planeringen. Här redovisas olika typer 

av värden- och hänsynsområden: Riksintres-
seområden, Naturvärden, Kulturmiljövärden, 
Jordbruksmark samt Miljö, hälsa och säkerhet. 

I det sista kapitlet Konsekvenser görs en 
sammanfattning av den miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) som hör till Översiktsplanen. 
MKB:n redogör för den betydande miljöpå-
verkan som Översiktsplanens genomförande 
kan antas medföra. Själva miljökonsekvensbe-
skrivningen finns att ta del av som ett enskilt 
dokument. 

Längst bak i dokumentet, Definitioner, finns en 
beskrivning av begreppen till kartorna.

Utgångspunkter 
Kumla påverkas som alla kommuner av olika 
händelser och trender i omvärlden. Några av 
megatrenderna som kan förväntas få bety-
delse för planeringen i Kumla sammanfattas 
och diskuteras nedan.  Nationella, regionala 
och kommunala mål och styrdokument redo-
visas. Även kommunen och dess förutsätt-
ningar beskrivs i detta kapitel. 

Megatrender som påverkar 
planeringen  
Klimatförändringen gör världen successivt 
varmare, den förändrar nederbördsmönster 
och höjer havsnivån. Behovet av nya energilös-
ningar, nya transportlösningar och resurssnål 

konsumtion men även innovativa lösningar 
för vattenförsörjning och framtida förändrade 
vattennivåer är stora utmaningar. Klimatför-
ändringen är en megatrend som är svår att 
överblicka och som vi idag inte vet hur den 
kommer att påverka samhället i framtiden. 
Det vi vet är att vi måste arbeta aktivt för att 
minska den. 

Globaliseringen innebär att marknader blir 
allt mer internationella, vilket bland annat 
har lett till att de stora företagen blivit allt 
större. Särskilt i de mest utvecklade länderna 
kan man iaktta en tudelning av näringslivet 
med å ena sidan stora transnationella företag 
och å andra sidan en mängd mindre företag. 
De flesta branscherna har under de senaste 
decennierna genomgått processer där de med-
elstora företagen har försvunnit eller i alla fall 
blivit klart färre. Kumlas näringsliv har redan 
tydligt påverkats av den här megatrenden. Att 
de stora företagen växer kan delvis kopplas 
till automatisering och robotisering av arbets-
livet, som i sig också kan beskrivas som en 
megatrend.

En megatrend med stor betydelse interna-
tionellt är urbaniseringen. År 2050 förväntas 
närmare 70 procent av världens befolkning bo 
i städer, jämfört med drygt 50 procent idag. I 
Sverige påverkar den här trenden framför allt 
storstäderna.  

Då är det mer sannolikt att arbetskraftens 
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ökade rörlighet inom allt större funktionella 
arbetsmarknadsregioner avsevärt kommer 
att påverka kommunen. Kumla är redan idag 
en utpräglad utpendlingskommun, där sär-
skilt den omfattande pendlingen till Örebro 
kan noteras. Fler människor pendlar ut från 
kommunen än in vilket innebär att dagbefolk-
ningen är mindre än nattbefolkningen, vilket 
bland annat påverkar den lokala servicenivån. 
Eller med andra ord: pendlaren tenderar att 
göra vissa av sina ärenden på den plats där 
arbetsplatsen finns. Dock har en utpendlings-
kommun ofta en god skattebas, vilket bland 
annat gynnar den offentliga sektorn. 

Digitaliseringen är en megatrend vars effekter 
förmodligen är oöverblickbara för oss som 
lever idag. Mycket tyder på att en stor del av 
samhällslivet helt enkelt kommer att föregå 
på nätet i framtiden. Särskilt påtaglig är den 
här förändringsprocessen just nu när det 
gäller detaljhandeln, där kunderna tenderar 
att prova varor i butik för att sedan handla 
dem på nätet. Prognoser från USA indikerar 
att detaljhandeln är en framtida krisbransch. 
Vissa bedömare tror att handelns kris kommer 
att dra med sig fastighetsbolagen, som i sin tur 
kanske drar med sig bankerna. Problem som 
till att börja med är lokala och småskaliga kan 
i så fall påverka hela samhället och den globa-
liserade ekonomin. 

Kumlas stadskärna påverkas av handeln i Öre-
bro och Marieberg. Vilka förutsättningar finns 

det för handeln när digitaliseringen slår ige-
nom på bred front? På grund av sådana risker 
lyfts stadskärnans framtid i översiktsplanen.

Avslutningsvis noteras att ojämlikheten har 
tenderat att öka i stora delar av världen under 
de senaste decennierna. De rikaste blir rikare 
medan allt större grupper får lägre inkomster. 
Vissa ekonomer menar att automatisering 
och digitalisering kommer att förvärra de här 
tendenserna eftersom främst okvalificerade 
jobb kommer att slås ut. Det handlar till exem-
pel om arbetstillfällen inom vård och omsorg, 
handel och logistik. 

Mål och styrdokument 
Det finns många nationella och regionala mål 
och styrdokument som har bäring på den 
översiktliga planeringen. Två viktiga utgångs-
punkter är de nationella miljökvalitetsmålen 
och Agenda 2030 med 17 globala mål för håll-
bar utveckling, vilka beskrivs nedan. Andra 
styrdokument att nämna är Vision för Sverige 
2025, Nationell strategi för hållbar utveck-
ling, Nationella folkhälsomål, Nationella mål 
för friluftslivspolitiken och Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. Kommunen 
har själv flera kommunala styrdokument med 
mål och riktlinjer som påverkar mark- och 
vattenanvändningen i kommunen.

Översiktsplanen ska bidra till att uppnå de 
nationella-, regionala- och kommunala målen 

som är kopplade till mark och vattenanvänd-
ning. Översiktsplanen förhåller sig till de kom-
munala mål och styrdokument som finns.

Nationella mål och styrdokument 
Nationella miljökvalitetsmål
En viktig utgångspunkt för all planering i 
Sverige är de nationella miljökvalitetsmålen. 
Målen ska säkerställa en hållbar tillväxt på 
nationell nivå – och för att de nationella ambi-
tionerna ska kunna uppnås måste alla regio-
ner och kommuner bedriva ett genomtänkt 
miljöarbete på respektive nivå. 

De svenska miljömålen är; begränsad kli-
matpåverkan, frisk luft, bara naturlig försur-
ning, giftfri miljö, skyddade ozonskikt, säker 
strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar 
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, 
hav i balans samt levande kust och skärgård, 
myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt 
odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god 
bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Det miljömål som har klart störst relevans för 
översiktsplanen och även övrig fysisk plane-
ring är God bebyggd miljö. Målet är brett och 
kan innefatta till exempel: 

• Bevarande av natur- och kulturmiljöer. 

• Att människor inte utsätts för buller, gifter 
och risker. 

• Att avfall hanteras tillfredsställande. 
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• Närhet till grönytor och rekreations- 
miljöer. 

• Närhet till skolor, service och kollektiv- 
trafik. 

• Trygghet. 

• Tillgänglighet. 

• Estetiskt tilltalande miljöer. 

Att en god och hälsosam livsmiljö skapas, 
eller bevaras, är helt enkelt en grundförutsätt-
ning vid all planering och målet kan därför 
beskrivas som en slags portalparagraf för den 

översiktliga planeringen. Kommunen behöver 
bevaka de här frågorna i många processer, till 
exempel vid planering, lovhantering och till-
ståndsgivning. Genom att göra det främjas en 
hållbar utveckling. 

Agenda 2030 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, 
Agenda 2030. Genom dessa mål ska vi till 
år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling världen 
över. Agenda 2030 syftar till att utrota fat-
tigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten 
och dess naturresurser. 

De mål som främst berör den fysiska plane-
ringen är:

Mål 11 Hållbara städer och samhällen -  
att städer och bosättningar ska vara inklude-
rande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringen -  
att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 15 Ekosystem och Biologisk mångfald - 
att skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda 
och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.

Samtliga mål i agenda 2030 är vägledande 
för en hållbar utveckling för Kumla kommun. 
De tre mål som beskrivs ovan är de som är 
särskilt relevanta och som i allra högsta grad 
berör stads- och landsbygdsutvecklingen i 
kommunen. Den föreslagna mark- och  
vattenanvändningen har pekats ut med hän-
syn till de globala målen. 

De nya föreslagna bostads- och verksamhets-
områdena har tagits fram med hållbara städer 
och samhällen som utgångspunkt. Flertalet 
av de utpekade natur- och grönområdena 
är framtagna för att bekämpa klimatföränd-
ringen, bland annat genom att fungera som 
översvämningsytor samt att minska tempera-
turen vid värmeböljor. Flera av de utpekade 
natur- och grönområdena gynnar ekosystem 
och biologisk mångfald.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling definieras som ”en utveck-
ling som tillfredsställer dagens behov, utan att 

De nationella miljömålen. Illustratör: Tobias Flygar. Agenda 2030. Illustration: Regeringskansliet/FN.
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äventyra kommande generationers möjlighe-
ter att tillfredsställa sina behov”. Definitionen 
är hämtad från Brundtlandrapporten, skriven 
på uppdrag av FN år 1987. En hållbar utveck-
ling bygger på samspelet mellan ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. 

Den ekologiska hållbarheten handlar bland 
annat om biologisk mångfald, kulturhistoriska 
värden och hushållning med naturresurser 
som till exempel jordbruksmark. Människ-
ans användning av naturresurser och energi 
måste anpassas till naturens villkor och till att 
långsiktigt bevara de ekosystemstjänster som 
naturen erbjuder. Den sociala hållbarheten 
handlar bland annat om trygghet, gemenskap 
och delaktighet men även om en tillgänglig 
stad för alla, god boendemiljö med tillgång till 
grönområden, möjlighet att välja olika boen-
deformer och god tillgång till service. Den eko-
nomiska hållbarheten handlar bland annat om 
sysselsättningsgrad,  attraktivitet för boende 
och företag, ekonomisk tillväxt samt rättvis 
fördelning av levnadsstandard.

Kumla kommun ska ta sitt ansvar för att möj-
liggöra hållbar utveckling. Med utgångspunkt 
i bland annat agenda 2030 med de globala 
utvecklingsmålen och det antagna miljöpro-
grammet för Kumla kommun ska hållbarhet 
genomsyra hela den fysiska samhällsplane-
ringen. För att samhällsutvecklingen ska vara 
hållbar med livskvalitet som följd är utma-
ningen att hitta en balans mellan de tre håll-

växtarbete för att bidra till en hållbar utveck-
ling. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2018-2029
Länstransportplanen innehåller åtgärder som 
utvecklar den regionala infrastrukturen i form 
av tillgängliga busshållplatser, nya cykelvägar, 
mittseparerade vägar och utveckling av järn-
vägar i länet. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för  
Örebro län  
Trafikförsörjningsprogrammet utgör den 
långsiktiga strategiska planeringen för regio-
nal kollektivtrafik i Örebro län. Programmet 
innehåller bland annat mål och grundläggande 
principer för kollektivtrafikens framtida 
utveckling.

Energi- och klimatprogram för Örebro län 
2017-2020
Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans 
med Region Örebro län tagit fram ett energi- 
och klimatprogram. Ambitionen är att Örebro 
län ska ligga i framkant med ett smart klima-
tarbete, fokuserat på tre områden; minskade 
utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och 
energieffektivisering.  

Cykelstrategi för Örebroregionen
Strategin omfattar prioriteringsgrunder för 
utbyggnaden av cykelinfrastrukturen längs det 
regionala statliga vägnätet, för att skapa möj-

barhetsaspekterna.

Barnkonventionen
Konventionen om barnets rättigheter, barn-
konventionen, antogs av FN:s generalförsam-
ling den 20 november 1989. Barnkonventio-
nen består av 54 artiklar, det är artiklarna 
1-42, så kallade sakartiklar, som gäller som 
svensk lag sedan 1 januari 2020. Fyra av dessa 
artiklar är grundläggande principer som alltid 
ska beaktas när det handlar om frågor som rör 
barn: 

• Artikel 2, Alla barn har samma rättigheter 
och lika värde.

• Artikel 3, Barnets bästa ska beaktas vid 
alla beslut som rör barn.

• Artikel 6, Alla barn har rätt till liv och 
utveckling.

• Artikel 12, Alla barn har rätt att uttrycka 
sin mening och få den respekterad.

Regionala mål och styrdokument
Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län - 
Regional utvecklingsstrategi 2018-2030
För regionen finns en utvecklingsstrategi 
(RUS) med tre övergripande mål. 

De övergripande målen konkretiseras sedan 
av 18 effektmål och tillhörande indikatorer. 
Den regionala utvecklingsstrategin ska vara 
utgångspunkten i länets utvecklings- och till-
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lighet till en ökad cykling i Region Örebro län. 
Cykelstrategin har som mål att bidra till en 
ökad cykling och att förbättra tillgängligheten 
med cykel till målpunkter såsom arbetsplat-
ser, skolor, vård, service och fritidsaktiviteter 
i regionen. Arbete pågår med att ta fram en ny 
cykelplan.

Regional handlingsplan för klimatanpassning 
i Örebro län
Syftet är att det ska vara ett vägledande doku-
ment med åtgärder för det fortsatta regionala 
arbetet med att anpassa Örebro län till ett 
förändrat klimat. Planen ska vara ett stöd i 
kommunernas arbete med att implementera 
klimatanpassning i alla de verksamhetsområ-
den som berörs. 

Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro 
län – kunskapsunderlag och åtgärder
Länsstyrelsen i Örebro län har på uppdrag av 
regeringen tagit fram en handlingsplan för 
grön infrastruktur. Planen fokuserar både på 
utmaningar och förslag på konkreta åtgärder 
inom olika insatsområden för den gröna infra-
strukturen. Framtagandet av handlingsplanen 
ses som ett första steg i ett långsiktigt löpande 
arbete. Handlingsplanens kunskapsunderlag 
är utformat för att kunna användas som stöd 
i den fysiska planeringen, infrastrukturplane-
ringen samt vid prövningar enligt miljöbal-
ken. Med hjälp av bättre kunskap kan fysisk 
planering och prövningar stärka den gröna 
infrastrukturen. Handlingsplanen belyser även 

utmaningar och övergripande prioriteringar 
för samhällsplanering och tätortsnära miljöer.

Regional kulturplan
Planen innehåller såväl strategier för ett bred-
dat kulturliv som når fler, såväl redovisning av 
olika institutioner och aktörer vars finansie-
ring delvis består av nationella och/eller regi-
onala medel. Skoindustrimuseet i Kumla och 
Konst på hög är exempel på miljöer och event 
som omfattas av kulturplanen.

Kommunala mål och styrdokument
Framtidens Kumla Vision 2025
Kumla kommun har tagit fram en vision för att 
skapa en gemensam målbild för kommunens 
utveckling och en riktning för kommunens 
arbete.  Översiktsplanen ska bidra till att nå 
visionen. Visionen för Kumla lyder: 

I Kumla är vi liiite bättre! 

I Kumla kommun strävar vi alltid efter 
att vara lite bättre. Genom att växa smart, 
satsa på barn och unga, ta hand om våra 
invånare och ta tillvara på den närhet som 
finns blir vi lite bättre. 

Kumla kommun växer smart! 

År 2025 lockar vi fortfarande till oss både 
människor och företag. Utvecklade kommu-
nikationer och en god infrastruktur gör att vi 
upplever avstånden som mindre till Örebro 

och andra kringliggande kommuner men 
även inom vår kommun. Vi är en klimatsmart 
kommun som arbetar för ett hållbart samhälle 
vilket gör det självklart att satsa på miljövän-
liga alternativ och nya tekniska lösningar. Här 
kombinerar vi bevarande av den uppskattade 
småstadskänslan med att vi växer smart! 

I Kumla kommun kan vi mer! 

I Kumla kommun värdesätter vi all form av 
kunskap och ser förskolan och skolan som 
grunden till det livslånga lärandet. Kunskap 
och utbildning är viktigt för hela Kumlas 
utveckling. År 2025 är Kumla kommuns skolor 
kända för sina resultat genom hög målupp-
fyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande 
lärare. Skolan och förskolan är trygga miljöer 
som skapar möjligheter för elever och barn att 
förverkliga sina drömmar. Kumla kommuns 
elever är attraktiva på arbetsmarknaden och 
är även väl förberedda för fortsatta studier. 

Den omsorgsfulla kommunen! 

År 2025 är Kumla en framstående kommun 
när det gäller omsorg för unga och gamla. Här 
tar vi hänsyn till varandras olika behov och 
det är nära till det stöd du behöver. Det finns 
naturliga mötesplatser som alla upplever 
trygga. I Kumla kommun känner sig alla väl-
komna och betydelsefulla. Här finns möjlighet 
till ett attraktiv boende, ett aktivt liv och att 
utveckla sig själv och sina intressen. 
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Den nära kommunen! 

I Kumla kommun har du nära till det du behö-
ver i vardagen. Här är inte bara den geogra-
fiska närheten en styrka utan även närheten 
mellan människor. År 2025 är kommunens 
tjänster tillgängliga när du vill genom att det 
finns enkla och flexibla sätt att kommunicera 
med politiker och tjänstemän. 

I Kumla kommun har du nära till allt!

Risk och sårbarhetsanalys
Antagen i kommunstyrelsen 2019-10-09.

Utgör en grund för arbetet med insatser i syfte 
att eliminera alternativt minimera risken för 
händelser som kan leda till en kris eller extra-
ordinär händelse. Den risk som bedömts som 
mest kritisk är tillgången till dricksvatten. 
Tillgången till el är också en högt bedömd risk. 
Utöver detta nämns risker som har sin grund i 
väderfenomen som värmebölja, torka och vat-
tenbrist, översvämning och skyfall.

Trafikstrategi  
Antagen i kommunstyrelsen 2015-06-04. 

Trafikstrategin anger trafikplaneringens 
inriktning i kommunen de kommande åren 
och tar ett samlat grepp om trafikfrågorna 
med syftet att skapa ett hållbart transportsys-
tem. Visionen för trafikstrategin lyder: 

År 2025 är våra resor i, till och från Kumla 

• smidiga och rationella 

• trygga, säkra och förbättrar vår hälsa 

• hållbara och utgör minimal klimatpåver-
kan 

• tillgängliga för alla och når överallt.

Trafikplan 
Avsikten är att trafikstrategins intentioner ska 
konkretiseras i en trafikplan som ska utveck-
las avsnittsvis med ett tema i taget, till exem-
pel cykel, trafik och parkering. 

Avsnitt Cykel 
Antagen i kommunfullmäktige 2016-03-14.

Avsikten med cykelplanen är att öka cyklan-
det, utveckla infrastrukturen inom kommunen 
och mellan andra tätorter, samt koncentrera 
cykelfunktioner kring resecentrum. 

Avsnitt Trafik och parkering 
Arbete pågår med att ta fram avsnittet. Det ska 
vara ett styrdokument som vägleder politiker 
och tjänstepersoner i beslut och arbete med 
drift och investeringar som rör trafiksystemet. 
Dokumentet ska redovisa hur det kommunala 
väg- och gatunätet behöver utvecklas under 
den kommande 15-årsperioden. Tanken är att 
också ta fram en ny parkeringsnorm för kom-
munen. 

Kulturmiljöprogram
Antaget i kommunfullmäktige 2015-01-26. 

Programmet syftar till att bevara värdefulla 
kulturmiljöer för framtiden och att informera 
och öka intresset för vår kulturmiljö. Program-
met ger förslag på hur man kan tänka och 
agera kring kulturmiljöer, beskriver hur områ-
det som utgör Kumla kommun växte fram 
historiskt och beskriver vad som är särskilt 
värdefullt och varför. 

Program för Gröna Kumla 
Antaget i kommunfullmäktige 2017-11-15. 

Programmet anger inriktningen för plane-
ringen av det gröna i Kumla kommun. Tan-
ken är att effekterna av programmet på lång 
sikt ska generera en bättre planering för att 
erbjuda god bebyggd miljö i det urbana land-
skapet, rikare biologisk mångfald i kulturland-
skapet samt erbjuda ekologiska lösningar på 
kommunaltekniska frågor. I programmet finns 
sju principer för utvecklingen av det gröna och 
blåa. 

Boendeprogram
Antaget i kommunfullmäktige 2017-05-22. 

Beskriver den bostadspolitiska inriktningen 
2017-2025 och har tagits fram för att skapa 
goda förutsättningar för planering av bostäder 
och bostadsförsörjningen i Kumla kommun. 
Programmet ger en bild av bostadsbeho-
vet idag samt en prognos av ett framtida 
behov för vissa särskilt utpekade grupper. 
Ett antal utmaningar har pekats ut; Kumla 
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25 000, bostadsbrist, rätt bostäder till fram-
tidens äldre, miljömässigt hållbart byggande, 
utveckla Kumlas identitet som bostadsort, 
Kumlas roll i regionen/regionens påverkan på 
Kumla, konjunkturens upp– och nedgångar 
och det stora flyktingmottagandet 2015. 

Avfallsplan 
Antagen i kommunfullmäktige 2019-12-16.

I avfallsplanen ligger fokus på att minska 
avfallets mängd och farlighet, att öka återan-
vändning och återvinning, att öka medveten-
het och kunskap om avfall hos invånare och 
företag samt att styra avfallshanteringen mot 
ett hållbart samhälle.

Riktlinjer för dagvattenhantering 
Antagna av kommunstyrelsen 2014-09-03. 

Riktlinjerna syftar till att skapa genomtänkta, 
miljöanpassade och kostnadseffektiva ruti-
ner för att ta hand om dagvattnet. Tanken är 
att dagvattnet ska omhändertas genom en 
trestegsprincip: Lokalt omhändertagande av 
dagvatten, flödesutjämning och rening samt 
avledning. Utifrån riktlinjerna har principer 
för dagvattenhantering tagits fram för ny och 
befintlig bebyggelse, allmänna platser såsom 
parker och gator, industriområden och driv-
medelsstationer. 

Miljöprogram 2019-2022 
Antaget i kommunfullmäktige 2018-11-26. Exempel på mål och styrdokument som översiktsplanen 

förhåller sig till.

Miljöprogrammets mål utgår från globala håll-
barhetsmål, nationella miljökvalitetsmål och 
regionala miljömål. Miljöprogrammet omfat-
tar sex fokusområden; klimat, giftfri vardag, 
vatten, hållbar samhällsplanering, biologisk 
mångfald och hållbar resursanvändning. Mil-
jöprogrammet sätter ramar för kommunens 
miljöarbete. Kommunens organisation och de 
helägda kommunala bolagen ansvarar för att 
arbeta för att uppfylla de lokala miljömålen.

Kultur- och fritidspolitiskt program 
Antagen i kommunfullmäktige 2014-11-17.

Den övergripande målsättningen med pro-
grammet är att Kumla kommuns invånare ska 
erbjudas ett brett och stimulerande utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter.  I programmet 
har ett antal verksamhetsspecifika viljerikt-
ningar tagits fram för bland annat föreningsliv, 
friluftsliv och rekreation, folkbildning, folk-
hälsa och evenemang. 

Näringslivsprogram för Kumla kommun 
2018-2022
Antaget i kommunfullmäktige 2018-05-21.

Syftet med programmet är att peka ut en önsk-
värd utveckling för ökad tillväxt i Kumla kom-
mun. I programmet identifieras fem fokusom-
råden som är särskilt viktiga för näringslivets 
utveckling, bland annat kompetensförsörjning 
och förbättrade kommunikationer.
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Beskrivning av 
kommunen
Kumla kommun ligger mitt på närkeslätten 
och är till ytan, cirka 207 kvadratkilometer, 
den minsta kommunen i Örebro län. Förutom 
Kumla huvudtätort ingår tätorterna Ekeby, 
Hällabrottet, Sannahed och Åbytorp i kommu-
nen. Kommunen är en växande kommun och 
har idag (april 2020) cirka 21 800 invånare 
varav 70 procent bor i Kumla tätort. 

Kumla kommun har ett strategiskt läge med 
goda kommunikationer till bland annat Öre-
bro och Hallsbergs tätorter. Genom kommu-
nen går Europaväg 20 och riksvägarna 50, 51 
och 52. Västra Stambanan och Godsstråket 
genom Bergslagen är två viktiga järnvägsstråk 
som sträcker sig genom kommunen. 

Befolkningsutveckling 
Kommunen har under många år haft en 
positiv befolkningstillväxt och det ser ut att 
fortsätta. Sedan år 2000 har Kumlas befolk-
ning ökat med cirka 2 800 personer, med en 
genomsnittlig årlig ökning på 0,7 procent.  
Ökningen beror på att det generellt flyttar in 
fler än det flyttar ut, och de senaste åren kan 
det anas en trend där både in- och utflyttning 
ökar men att utflyttningen ökar snabbare. 

Inflyttningen kommer till största del från 
övriga Sverige, inflyttningen från utlandet 

utgör i snitt drygt 8 procent och har under 
perioden varierat från 6 procent till 10 pro-
cent. Inflyttningen från Sverige kommer 
främst från närområdet, cirka två tredjedelar 
flyttar in från Närke. Samma sak gäller för 
utflyttningen. Som i de flesta kommuner är det 
inte samma kategorier människor som flyttar 

in och ut; de största strömmarna ut finns i åld-
rarna 20-24 och 40-49 och de största ström-
marna in består av 25-39 med tillhörande 
småbarn. 

Andelen av befolkningen i spannet 20-64 år, 
det vill säga arbetsför ålder, som genererar 

Kumla kommun.
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skatteintäkter och köpkraft, är något lägre än 
i riket: 54 procent jämfört med 56 procent. 
Snittåldern i Kumla är dock lägre, 40,6 år i 
jämförelse med riket där snittet är 41,3 år, vil-
ket förklaras av att en större andel av de icke 
arbetsföra är under 20 snarare än över 64.

I så väl Kumla som riket i stort sjunker ande-
len arbetsföra tydligt och kommer att fortsätta 
sjunka i takt med att femtiotalisterna går i 
pension. Det påverkas även av att Kumla kom-
mer ha fler barn och unga i framtiden.  Det gör 
att försörjningsbördan, de som arbetar som 
måste försörja de som inte arbetar, kommer 
att öka. Detta kommer att sätta press på de 
offentliga finanserna då framför allt behovet 
av äldreomsorg kommer att öka. 

Bostadsbestånd
I Kumla finns det cirka 9 800 bostäder på 
marknaden, inklusive drygt 300 specialbostä-

der. Av dessa utgör småhus den största delen 
på knappt 5 400 bostäder, varav 400 hyres- 
och bostadsrätter. Bostäderna i flerbostadshus 
uppgår till strax under 4 000, varav drygt 3 
300 är hyresrätter och 650 är bostadsrätter. 

Mellan år 2015 och 2020 har antalet småhus 
ökat med cirka 100 bostäder, den ökningen 
skedde dock främst mellan 2014-2017 vilket 
sammanfaller väl med de historiskt höga nivå-
erna på befolkningsökningen de åren.

Arbetspendling
I Kumla kommun bor det nästan 10 500 
yrkesarbetande människor, och med tanke på 
att det finns drygt 7 500 jobb i Kumla så är 
det alltså tal om omfattande arbetspendling 
i regionen. 60 procent av kumlaborna som 
arbetar, (ungefär 6 300 människor) pendlar 
ut på dagarna, och närmare hälften av jobben 
i Kumla (cirka 3 400 människor) innehas av 
människor som pendlar in. Det är fler män 
som pendlar så väl in som ut, vilket stämmer 
väl överens med den rikstäckande bilden av 
könsuppdelade arbetsmarknader där kvinnor 
i större utsträckning jobbar med service och 
vård närmare hemmet. 

Örebro står för merparten av både in- och 
utpendlingen. Nästan 4 100 människor pend-
lar till Örebro, och från Örebro är det 1 900 
som pendlar till Kumla. Hallsberg är näst 
största relation med cirka 1 250 ut och 700 in. 
I mindre skala finns det även tydliga strömmar 

Befolkningsutveckling i Kumla kommun år 2000-2019.

till och från Lekeberg och Askersund, men 
där är inpendlingen till Kumla klart större än 
resorna i motsatt riktning. 

Kumla i regionen 
Det finns ett antal frågor inom den översikt-
liga planeringen som kräver regional eller 
mellankommunal samverkan. I detta avsnitt 
listas och beskrivs ett antal sådana frågor.

Plattformar för näringslivet
Kumla kommun samarbetar regionalt inom 
Business Region Örebro (BRO). Samarbetet är 
en plattform för näringslivsfrågor med Region 
Örebro län som huvudman. Syftet med BRO är 
att skapa tillväxt genom att få fler företag att 
starta, etablera sig och växa i regionen. 
 
Kumla Promotion har cirka 235 medlemmar 
och arbetar för att stärka kommunens före-
tagsamhet och öka sammanhållningen mellan 
företag och invånare. Verksamheten vänder 
sig främst till lokala företag genom olika 
aktiviteter under året såsom frukostmöten, 
seminarier och mässor. Man arrangerar också 
aktiviteter riktade till allmänheten och aktörer 
i andra kommuner till exempel genom Kumlas-
jönt och evenemang på torget och liknande.

Järnvägen och riksvägarna
Kumla är en utpendlingskommun, där särskilt 
pendlingen till Örebro har stor betydelse. Men 
Kumla blir också allt mer integrerat i hela 
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Arbetsmarknadsregion Örebro, vilket kräver 
både ett samarbete regionalt och flera mellan-
kommunala samarbeten. Även om infrastruk-
turen med avseende på järnvägsspår är bra i 
regionen, så behöver trafikeringen ses över. 

I översiktsplanen föreslås att regional pendel-
tågstrafik ska etableras i Örebroregionen, vil-
ket kommer att kräva en regional samsyn och 
ett långsiktigt arbete, främst gentemot staten 
och Trafikverket.

Nya spår genom regionen kan ändå bli aktu-
ella. Ett givet samverkansprojekt handlar om 
den höghastighetsjärnväg som förespråkas 
mellan Stockholm och Oslo. Ett annat är ett 
eventuellt godsspår förbi Örebro, som bland 
annat beskrivs i Örebro och Hallsbergs över-
siktsplaner.

Om godstågen skulle dras runt Örebro vore 
det lämpligt att de samtidigt dras utanför 
Kumla huvudtätort. Båda de nämnda projek-
ten är under utredning och det finns därför 
inte några givna spårreservat som berör 
Kumla kommun i detta skede.

Även när det gäller järnvägsspår till verksam-
hetsområden kan mellankommunal samver-
kan bli aktuell, till exempel till ny verksam-
hetsmark vid Brändåsen, Kvarntorp och Rala. 

Det finns också behov att samarbeta regionalt 
när det gäller att påverka statens satsningar 
på vägtrafiken. I det stora hela gynnas Kumla 

av statens pågående satsningar på de regi-
onala vägarna, men det kan finnas skäl att 
samverka till exempel kring olika alternativa 
dragningar eller genomförande och etapp-
läggningar. Ett exempel är ombyggnaden av 
riksväg 51 i riktning mot Örebro, där Kumla 

Kumla kommuns läge i regionen.

verkar för att den i närtid ska genomföras i 
sin helhet, eftersom det skulle underlätta för 
pendling mellan framför allt östra Kumla och 
de sydöstra delarna av Örebro. Ombyggnaden 
skulle även avlasta E20.
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Verksamhetsområden i Brändåsen, 
Kvarntorp och Rala
Utpekade verksamhetsområden i Brändåsen, 
Kvarntorp och Rala förutsätter regional och 
mellankommunal samverkan.

Brändåsen har stora förutsättningar att bli ett 
starkare logistikområde, vilket i sig talar för 
regional och mellankommunal samverkan. 
Till exempel skulle Business Region Örebro 
och Region Örebro län kunna vara parter i en 
sådan samverkansprocess. Men framför allt är 
det närheten till Hallsberg som gör samverkan 
nödvändig. Av- och påfarten vid Brändåsen 
kopplar främst upp Hallsberg mot det natio-
nella vägnätet och dessutom finns flera verk-
samhetsområden i grannkommunen som kan 
samordnas med nya etableringar vid motet, 
till exempel med avseende på infrastruktur för 
trafik, el samt vatten- och avlopp.

Utpekade verksamhetsområden i Kvarntorp-
sområdet gränsar mot Hallsberg. Här finns 
goda möjligheter för ett mellankommunalt 
samarbete kring utformning och funktioner.

I Ralaområdet ska närheten till järnvägsspå-
ren nyttjas. Här finns redan verksamheter och 
planlagd mark väster om järnvägen. Området 
kan utökas till att omfatta östra sidan om 
järnvägen. Hallsbergs kommun anlägger en 
ny överföringsledning för dricksvatten mellan 
Hallsberg och Blacksta öster om järnvägen, 
vilket förutsätter ett mellankommunalt samar-

bete vid en utveckling av området.

Utbyggnader av bostäder i östra 
Kumla
Ombyggnaden av riksväg 51 i riktning mot 
Örebro skapar infrastrukturella förutsätt-
ningar för bostadsutbyggnader i östra Kumla. 
Boende i Brånsta–Sånnersta, Ekeby och From-
mesta kommer alla att få en tydligare alter-
nativ väg till Örebro när riksväg 51 blir mer 
effektiv och trafiksäker. Eventuellt kan utbygg-
naderna i Ekeby och Frommesta delvis sam-
ordnas med planerad ny bostadsbebyggelse 
på Örebrosidan när det gäller till exempel vat-
ten- och avlopp eller fiberutbyggnad. Det kan 
även finnas skäl att diskutera kollektivtrafiken 
gemensamt. 

Landskap, natur- och 
vattenområden
Flera natur- och vattenområden är kommun-
gemensamma. Ett exempel är Ekebymossen 
som ligger både inom Örebro och Kumla kom-
mun. Ekebymossen har stor potential att bli 
ett framtida besöksmål för natur- och frilufts-
intresserade och skulle kunna vara ett lämp-
ligt område för ett framtida naturreservat. I 
dagsläget finns en torvkoncession som gäller 
till år 2031. Framtida användning förutsätter 
ett långsiktigt mellankommunalt samarbete 
med Örebro kommun. 

Andra exempel på kommungemensamma 

landskaps- och naturområden är Drumlinom-
rådet och de öppna jordbrukslandskapen samt 
Kvismaren. 

Kumlaån, Ralaån och Stenebäcken är vatten-
drag som har avrinningsområden i flera kom-
muner. För att säkerställa god vattenkvalitet 
kan mellankommunal samverkan behövas och 
även samarbete med till exempel jordbruksor-
ganisationer. Översvämningsrisk är också en 
mellankommunal fråga där eventuella åtgär-
der behöver samordnas över kommungränser.

Ett viktigt projekt som berör regionen handlar 
om dricksvatten, nämligen Vätternvattenpro-
jektet, där kommunerna Kumla, Hallsberg, 
Laxå, Lekeberg och Örebro har bildat ett 
gemensamt bolag för att driva projektet.

Ortsstruktur och landskap
Kumla kommun ligger på närkeslätten och 
präglas av ett flackt och öppet odlingsland-
skap med lerslättsdalar och långa siktlinjer. 
Landskapet är låglänt och stora delar utgörs 
av gammal havsbotten. Landskapet har tydligt 
formats av den forna inlandsisen som dragit 
sig tillbaka i nordlig riktning och därmed läm-
nat kvar rullstensåsar och drumlinlandskap. 
Landskapet vilar på sedimentär berggrund av 
bland annat sandsten, kalksten och skiffer. 

Odlingslandskapet på närkeslätten utgörs av 
åker-, betes-, slåtter- och ängsmark som blan-
das med partier av skog och vatten. Översikt-
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ligt kan Kumlas landskap delas in i tre större 
jordbruksområden, runt Hardemo, Kumla 
tätort och Ekeby. Dessa tre jordbruksområden 
skiljs åt av två nordsydgående skogsområden.

Den bördiga jordbruksmarken på närkes-
lätten har medfört att jordbruk länge har varit 
en viktig försörjning för invånarna i Kumla 
kommun. För att frigöra mer jordbruksmark 
sänkte man vattennivån i flera sjöar. Under 
1800-talet ägde norra Europas största sjö-
sänkning rum då Hjälmaren sänktes.

Då människor under lång tid bosatt sig i 
Kumla kommun och brukat marken har många 
byar och gårdar bildats. Idag består landska-
pet av tätorter, industrier och tätortsnära 
landsbygd med gårdar och mindre byar. Tätor-
terna och landsbygden binds ihop med en väl 
utbyggd infrastruktur.

Kyrkans roll
Som för många andra orter har kyrkan spelat 
en stor roll för ortens utveckling. På 1100-
talet byggdes kyrkor i Ekeby, Hardemo och 
Kumla. Kyrkorna blev viktiga maktcentra och 
runt dem växte byar fram. Kumla stad har 
vuxit fram ur den gamla kyrkbyn som också 
hette Kumla och som betyder “resta stenar/
gravminnesmärke med resta stenar.”  

De tre kyrkbyggnader som finns idag har helt 
eller delvis ersatt sin föregångare. Kyrkan 
i Hardemo har kvar det gamla kyrktornet 

Skifferaskan från framställningen lades på hög 
och bildade den välkända Kvarntorpshögen. 

Under 1800-talets slut och 1900-talets  
början växte även skoindustrin fram i Kumla 
och bidrog till en ökad befolkning i tätorten. 
Järnvägsspåret, som invigdes år 1862, mellan 
Örebro och Hallsberg fick en viktig funktion 
för kommunens utveckling och ett samhälle 
växte fram kring stationen. 

I och med att skoindustrin expanderade 
byggdes fler skofabriker och rutnätsstaden 
byggdes. Under 1930-talet började hus i flera 
våningar att byggas i Kumla och år 1942 blev 
Kumla stad. Flera fabriksbyggnader finns kvar 
i staden än idag även om de fått en annan 
funktion. Verksamheter med anknytning till 
skoindustrin, till exempel ett levande Skoindu-
strimuseum, finns kvar i kommunen.

Förutom de stora sten- och skoindustrierna 
fanns det flera andra verksamheter i Kumla. 
Två av landets ledande livsmedelsmärken, Bob 
(Orkla Foods Sverige AB) och Lithells (Atria 
Sweden), har sitt ursprung i Kumlatrakten 
vilket är ett uttryck för de goda förutsättning-
arna för både jordbruk, handel och industriali-
sering under 1900-talet.

medan en ny kyrka byggdes i Ekeby på 1770-
talet och en i Kumla på 1830-talet. 

De tre kyrksocknarna Ekeby, Kumla och Har-
demo är det område som idag utgör Kumla 
kommun.

Sten- och skoindustri
I och med industrialiseringen utvecklades 
nya verksamheter och därmed utvecklades 
Kumla som stad. Under 1800-talet växte sten-
industrin i de kalkrika delarna av kommunen. 
I Hällabrottet och Kvarntorp bröt man bland 
annat skiffer, kalk- och sandsten och år 1879 
bildades Yxhults stenhuggeri AB. När man 
1883 öppnade ett eget järnvägsspår mellan 
Kumla och Yxhult kunde företagets produkter 
spridas till större delar i Sverige och mycket 
material levererades bland annat till bostads-
byggande i Stockholm. 

Yxhults Stenhuggeri AB:s verksamhet, vilket 
senare blev Ytong AB och Yxhult AB, var verk-
samt fram till år 2004. Ytong AB har haft en 
framträdande position i svensk och internatio-
nell byggnadsteknik på 1900-talet samt i Sve-
riges byggnadshistoria i och med sin tillverk-
ning av lättbetong och kalksandsten (Mexi). 

Av alunskiffer började man runt andra världs-
kriget framställa olja i Kvarntorp då detta var 
en bristvara under kriget. Oljeframställningen 
från alunskiffer har kritiserats hårt då den för-
orenade naturen och ansågs dyr att framställa. 
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Utvecklingsstrategikarta 
En beskrivning av begreppen i kartan finns att läsa 
längst bak i dokumentet, under rubriken Definitioner.
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Den gröna småstaden
I detta kapitel beskrivs kommunens lång-
siktiga strategi för den fysiska planeringen 
i grova drag. Områden, platser och stråk dit 
Kumla kommun vill kanalisera utvecklingsin-
satser lyfts fram i kartan, liksom särskilt vik-
tiga samband och de områden som i ett över-
siktligt perspektiv har de största natur- och 
rekreationsvärdena.

Utvecklingsstrategin kan beskrivas med fyra 
teman som sammanfattar hur kommunen ska 
utvecklas fram till år 2040. I stora drag inne-
bär det att staden ska växa på ett sätt så att 
Kumlas gröna småstadskaraktär bevaras och 
utvecklas. Att leva och bo i den gröna småsta-
den innebär att man befinner sig i en hälsosam 
miljö där det är nära till natur och grönområ-
den. 

Bevarandet av den befintliga grönstrukturen, 
både större skogs- och naturområden samt 
mindre grönområden, är därför i fokus i plane-
ringen. Staden ska inte bli överexploaterad när 
nya projekt tillkommer, utan ha en rimlig skala 
och en trivsam miljö. 

Framtidens Kumla ska locka till sig både 
människor och företag. Kumla kommun har 
ett strategiskt och attraktivt läge i förhållande 
till Örebro, och vi ska fortsätta dra nytta av 
det och utvecklas smart. Kumla ska vara en 
grön stad med hållbar tillväxt och ett lokalt 
näringsliv. Det ska finnas förutsättningar att 
bo och leva i hela kommunen. Översiktspla-

nens befolkningsmål för år 2040 är 28 000 
invånare. 

Bebyggelseutvecklingen sker i störst omfatt-
ning i huvudtätorten men uppmuntras också 
ske i övriga orter och längs utpekade bebyg-
gelsestråk. Kumla kommun bör ha en planbe-
redskap för att möta och stimulera tillväxten 
i hela kommunen på ett hållbart sätt, därför 
prioriteras planläggning som främjar nybygg-
nation av bostäder och verksamheter som 
medför arbetstillfällen i första hand. 

Nedan beskrivs de fyra teman som sam-
manfattar hur vi vill att Kumla kommun ska 
utvecklas fram till år 2040. 

Leva i Kumla
I Kumla kommun ska man inte bara bo, man 
ska även leva sitt liv. Kumla kommer med stor 
sannolikhet fortsätta vara en utpendlingskom-
mun i framtiden, men får av den anledningen 
inte utvecklas till en sovstad eller förort till 
Örebro. I Kumla ska man kunna bo, studera, 
arbeta och ha en aktiv fritid. 

När kommunen växer ökar behovet av sko-
lor, omsorg och arbetsmöjligheter. Det lokala 
näringslivet ska utvecklas, i Kumla ska attrak-
tiv verksamhetsmark erbjudas i anslutning till 
kapacitetsstark infrastruktur. 

Ett levande Kumla är en aktiv plats med 
mötesplatser som ger social samvaro och 

skapar gemenskap. Evenemang, föreningsliv, 
idrott, rekreation och kultur är därför viktiga 
byggstenar i kommunens framtid. 

Kumla är en redan idag en attraktiv boende-
kommun, men bostadsutbudet behöver bred-
das med en variation av olika typer av upplå-
telseform, prisklass och storlek. Det ska finnas 
goda förutsättningar att bo i hela kommunen, 
både i tätorterna och på landsbygden. 

Den lilla stadens fördel är korta avstånd och 
en praktisk vardag. Trafikmiljöerna ska under-
lätta för fotgängare och cyklister, till exempel 
genom ett tydligare och mer trafiksäkert 
cykelnät. När vi planerar för fler kommuninvå-
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nare ska vi se till att skolor och förskolor finns 
där barnen bor och att vägen dit är trafiksäker. 

Parker och grönområden har en självklar 
roll i den gröna småstaden. Närhet och till-
gänglighet till grönområden är viktigt för den 
vardagliga rekreationen och bidrar till en god 
folkhälsa. Närhet till grönska är också viktigt i 
skolan, där grönområden används i undervis-
ningen. 

En levande stadskärna
I en attraktiv kommun behövs en stadskärna 
med liv och rörelse. Handel är en central 
grundfunktion i stadskärnan, men på grund av 
närheten till Marieberg köpcentrum och Öre-
bro centrum samt en allt hårdare konkurrens 
från e-handel behöver Kumla stadskärna kom-
pletteras med en annan typ av dynamik som 
kan skapas i kombination av småföretagande, 
handel och service. 

Centrala Kumla erbjuder en god regional infra-
struktur, främst genom närheten till resecen-
trum, och bra förbindelser är grundläggande 
för företag. Det går snabbt att ta sig till huvud-
stadsområdet. En strategi för stadskärnan är 
att skapa rum för arbetsplatser – och då inte 
enbart inom handel och service. Fastigheter i 
centrala Kumla kan anpassas så att småföretag 
och ensamföretagare skulle kunna hitta kon-
torsytor, där gemenskap, basservice och låga 
hyror kan utgöra en attraktiv kombination för 

småföretagaren. Företagarna skulle stimulera 
framför allt servicesektorn i vardagen, men 
också varandra genom att upptäcka vad andra 
i en liknande situation håller på med och 
kanske gemensamt kunna utveckla nya affär-
sidéer.

Stadskärnan ska också vara en social mötes-
plats för upplevelser och nöjen. Det är viktigt 
att arbeta med stadskärnans totala utbud i 
form av handel, restauranger, caféer, och ser-
vice men också kultur och evenemang. Torget 
och Kumla stadspark är två viktiga platser där 
vi vill se fler evenemang och aktiviteter för att 
stadskärnan ska bli en levande plats för Kum-

laborna på fritiden. 

Fler vill bo i centrala Kumla. Därför är för-
tätning i de mest centrala och stationsnära 
delarna av Kumla viktiga byggstenar i den 
fortsatta planeringen. 

Dörr till dörr 
Att kunna ta sig från hemmet till arbetsplat-
sen eller skolan på ett enkelt sätt är viktigt för 
vardagspusslet. På vägen ska du också kunna 
handla mat, hämta barnen på förskolan eller 
ta dig till din fritidsaktivitet. Goda möjligheter 
till både lokal och regional pendling är en för-
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utsättning för Kumla. Trafiksystemet ska bidra 
till det, vare sig du förflyttar dig gående, på 
cykel, med kollektivtrafik eller bil. 

Lokalt handlar det om god framkomlighet för 
fotgängare och cyklister, du ska till exempel 
kunna parkera din cykel väderskyddat och 
säkert vid resecentrum. Cykelnätet behöver 
byggas ut successivt, särskilt när nya bostads-
områden växer fram och det befintliga cykel-
nätet behöver bli mer framkomligt och trafik-
säkert. 

Regionalt måste pendeltågstrafiken förbätt-
ras för att bidra till en hållbar utveckling. De 
nationella tågen är inte tillräckligt pålitliga 
och tidtabellerna är inte anpassade efter 
pendlarna, särskilt inte på kvällar och helger. 
En regional pendeltågstrafik, anpassad efter 
Kumlabornas behov, behöver därför utvecklas. 

Stad möter land
Förutsättningar att bo både i tätorterna och på 
landsbygden ska vara goda. Det ska vara möj-
ligt att kombinera ett lantligt boende med god 
service. Ny bebyggelse i anslutning till befint-
liga orter, längs bebyggelsestråk eller i förtät-
ningsområden på landsbygden skapar goda 
förutsättningar för god service, kollektivtrafik, 
infrastruktur och teknisk försörjning. 

En viktig del i mötet mellan stad och land är 
naturen och grönområdena. Grönstruktur 

dämpar dagvattenavrinning, binder partiklar, 
absorberar ljud, reglerar temperatur och ger 
skugga. Dessutom bidrar grönstrukturen till 
sociala mötesplatser för rekreation och vila. 
För att öka tillgängligheten till natur- och grö-
nområden utanför tätorterna är det viktigt 
med gröna stråk som länkar samman områ-
dena, för både människor, djur och växter. 

Hela kommunen ska växa på ett hållbart sätt. 
De areella näringarna har stor betydelse för 
att upprätthålla en levande landsbygd. Bygg-
nation på landsbygden ska alltid ta hänsyn till 
jordbrukets behov och möjligheter till utveck-
ling.
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Användningskarta 
En beskrivning av begreppen i kartan finns att läsa 
längst bak i dokumentet, under rubriken Definitioner.
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Användning 
I detta kapitel beskrivs vissa planeringsför-
utsättningar men framför allt anges grund-
dragen i kommunens mark- och vattenan-
vändning. Ett planförslag som beskriver hur 
områden ska användas, bevaras, eller omvand-
las för att Kumla ska vara en attraktiv och håll-
bar kommun. Ett förslag som ska möjliggöra 
att det i kommunen bor 28 000 invånare år 
2040. 

Användningskartan anger om användningen 
för områdena och stråken är befintliga eller 
får en ny användning. Avgränsningarna för de 
olika användningarna är översiktliga vilket 
gör att enskilda bedömningar behöver göras i 
senare skeden om hur nya förslag till markan-
vändning stämmer överens med översiktspla-
nen. 

När kommunen växer behövs det inte bara 
byggas bostäder, det innebär också ett ökat 
behov och efterfrågan på arbetsplatser, verk-
samhetsområden, skolor, service, kultur, 
idrottsanläggningar, kommunikationer och 
grönområden. 

Hur kommunen ska utvecklas utifrån de olika 
temana går att läsa i avsnitten; Befolkningsmål, 
Bebyggelseutveckling, Landsbygdsutveckling, 
Näringsliv och verksamheter, Service, Kommu-
nikationer, Teknisk försörjning samt Natur och 
grönstruktur. Sista avsnittet i kapitlet beskri-
ver utvecklingen av kommunens tätorter; Tät-
ortsutveckling. 

Befolkningsmål
Befolkningsmålet i översiktsplanen är  
28 000 invånare år 2040. Det är en optimistisk 
syn på Kumlas utveckling med en snabbare 
befolkningstillväxt än idag, men i en över-
siktsplan behöver man ta höjd så att man inte 
planerar för lite. För att kunna nå målet är in-
flyttningen den viktigaste faktorn och för att få 
den inflyttning som behövs är bostadsbyggan-
det avgörande. Därför måste översiktsplanen 
och efterföljande planering bidra och möjlig-
göra ett ökat bostadsbyggande.

Bebyggelseutveckling
För att nå befolkningsmålet 28 000 invånare 
måste vi bygga 3000-4000 nya bostäder till 
år 2040, eller ca 150 bostäder per år. För att 
det ska vara möjligt måste vi bygga i hela 
kommunen. Områdena som pekas ut i över-
siktsplanen gör det möjligt att få fram minst 
3700 bostäder. Utöver detta kan det förtätas i 
främst Kumla tätort med ca 500 bostäder. Ofta 
hamnar fokus på Kumla tätort men även de 
mindre tätorterna har stor betydelse för att 
kommunen ska kunna växa.

Den positiva befolkningsutvecklingen de 
senaste åren innebär att det finns en efter-
frågan och ett behov av nya bostäder. Kumla 
kommun har under de senaste åren inte kom-
mit upp i det förväntade byggandet av bostä-
der, varken avseende småhusbebyggelse eller 
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Kumla från öster. 

flerfamiljshus, så det råder bostadsbrist. Det 
är framför allt i Kumla tätort som efterfrågan 
på bostäder är större än tillgången och det är 
främst ett behov av mindre lägenheter med 
lägre hyror; lägenheter som kan passa både 
ungdomar, äldre och enpersonshushåll. Samti-
digt är efterfrågan stor för småhusbebyggelse 
i huvudtätorten, en efterfrågan som inte är 
helt enkel att möta då kommunen måste hus-
hålla med marken och därför kommer behöva 
bygga tätare. 

Det kommer även i fortsättningen att byggas 
småhus i Kumla tätort, dock i mindre omfatt-
ning än tidigare. Bebyggelsen kommer behöva 
kompletteras med radhus och parhus så att 
mindre ytor tas i anspråk.

Under de senaste åren har det skett en för-
ändring av rörligheten på bostadsmarknaden 
i Kumla. Det har skett en ökning av nyprodu-
cerade småhus och många unga familjer med 
barn väljer att bygga nytt. Det har även byggts 
flerfamiljshus, både hyresrätter och bostads-
rätter. Äldre personer som tidigare valt att bo 
kvar i sina villor, har nu istället sålt dessa för 
att flytta in i en nyproducerad lägenhet i fler-
familjshus. 

Kumla har, som i Sverige generellt, en åld-
rande befolkning. En äldre befolkning ställer 
krav på bostäders tillgänglighet och behovet 
av vård- och omsorgboenden kommer att öka. 
Anpassningar av befintligt bostadsbestånd 
kommer att krävas. Genom att göra bostads-
anpassningar ökas möjligheten att bo kvar i 

den egna bostaden. Vilket i sin tur gör att det 
är svårt att säga hur stort behovet av vård- och 
omsorgsboenden kommer att bli. En viktig 
aspekt att tänka på är att det finns bostäder 
i hela kommunen. Genom att erbjuda fler 
bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer 
ökar möjligheten för äldre att bo kvar i sin 
tätort. 

I och med förbättrade kommunikationer har 
närhet till arbetsplatsen inte längre så stor 
betydelse för var människor bosätter sig utan 
det är boendet i sig som styr. Exempel på 
kriterier vid val av bostad är goda kommu-
nikationer som bra gång- och cykelvägar och 
kollektivtrafik, tillgång till skola, fritidssys-
selsättningar, grönområden samt närhet och 
tillgång till såväl samhällsservice som kom-
mersiell service. 

Att skapa bra och attraktiva boendemiljöer 
handlar om att ta tillvara på det specifika i 
varje område, det vill säga att bebyggelsen 
utformas och anpassas till befintlig bebyg-
gelse, natur och landskapsbild. Detta är vik-
tigt att ha i åtanke när kommunen utvecklas. 
Kumla har goda förutsättningar för att vara en 
attraktiv kommun att bo i, då avstånden i och 
mellan tätorterna är små och kumlaborna har 
nära till grönområden, service och kollektiv-
trafik. 

Nya områden pekas ut i och i anslutning till 
kommunens alla tätorter. Förutom ny bostads-
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bebyggelse föreslås att tätorterna utvecklas 
med bland annat tätortsnära natur, idrottsan-
läggningar, torg, service och nya gång- och 
cykelvägar. Samtidigt finns det mycket att 
ta hänsyn till, som gör att vi måste anpassa 
hur mark- och vattenområden används och 
bebyggs, till exempel innebär ett förändrat 
klimat att hänsyn måste tas till översväm-
ningsrisker. Det gäller också att kommunen 
hushåller med marken och använder den till 
det den är mest lämpad för, så att kommunen 
utvecklas på ett hållbart sätt. En noga avväg-
ning har gjorts i framtagandet av planförsla-
get. På landsbygden finns förtätningsområden 
och bebyggelsestråk utpekade och enstaka 
hus kommer att kunna byggas utanför kom-
munens tätorter, läs mer under Landsbygdsut-
veckling. 

I Kumla tätort kan de centrala delarna förtätas 
och vissa områden föreslås omvandlas, medan 
ytor för nya områden är begränsande, läs mer 
under Tätortsutveckling - Kumla. Några områ-
den för utbyggnad har ändå pekats ut, varav 
det största är Brånsta-Sånnersta. 

Att förändra befintliga områden i en växande 
stad är oundvikligt och kan ses som ett sätt 
att utnyttja marken mer effektivt. Genom att 
förtäta i Kumla tätort ökar underlaget för 
service i stadskärnan, transportarbetet mins-
kar, underlaget för kollektivtrafiken ökar och 
befintlig infrastruktur (gator, ledningar, fjärr-
värme) kan nyttjas. Det i sin tur innebär mins-

kade nyinvesteringar jämfört med att bygga 
nya områden. 

Genom omvandling eller förtätning behöver 
den tillkommande bebyggelsen inte ske på 
bekostnad av tätortsnära jordbruks- eller 
naturmark. Förtätning kan också handla om 
att komplettera ett område med fler bostads-
typer eller att knyta ihop områden så att de 
bli mer integrerade med omgivningen. Högre 
täthet och höjder eftersträvas ju närmare cen-
trum och resecentrum det byggs. 

Även om staden förtätas är det viktigt att 
skapa attraktiva grönytor och mötesplatser. 
Omvandling innebär ändrad markanvändning 
i områden som idag inte används för bostads-
ändamål, oftast ett verksamhetsområde. I de 
områden som pekats ut i översiktsplanen ska 
det inte bara finnas bostäder utan även verk-
samheter, handel och grönområden. 

Det ska finnas en blandning av olika former av 
boende, med avseende på bostadstyper, stor-
lekar och upplåtelseformer i kommunens tät-
orter. Bebyggelsen ska också ha en variation i 
höjder och arkitektoniska uttryck. Ett bredare 
utbud behöver skapas i de mindre tätorterna. 

Även i Kumla tätort behövs ett bredare utbud 
såväl inom nya som befintliga områden. Med 
ett brett utbud av bostadsformer skapas för-
utsättning för att bo på orten eller i stadsde-
len under livets olika skeden och för möten 

Ställningstaganden 

• Utforma ny bebyggelse med  
hänsyn till befintlig bebyg-
gelse, natur och landskaps-
bild. 

• Erbjuda ett varierat bostads-
utbud med olika bostadstyper, 
lägenhetsstorlekar och upplå-
telseformer. 

• Koncentrera bebyggelsen i 
och i anslutning till tätor-
terna, längs bebyggelsestråk 
och till förtätningsområden 
på landsbygden. 

• Förtäta centrala Kumla tätort.

mellan människor i olika åldrar och med olika 
bakgrunder. 

Det gäller att ta tillvara på tätorternas olika 
karaktärer och kvaliteter. På så sätt kan Kumla 
erbjuda en mångfald av olika miljöer att bo i 
inom kommunen.
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Bebyggelsestråk och förtätningsområden på landsbygden.

Landsbygdsutveckling
Kumla kommun ser gärna att landsbygden 
fortsätter att utvecklas. Det är värdefullt att 
människor kan bedriva skogs- och jordbruk 
inom kommunen och att lokala varor kan pro-
duceras. Att landskapet brukas innebär också 
att det hålls öppet, vilket är positivt. 

Det ska vara möjligt att bo på landsbygden, 
men för att utvecklingen ska bli bra är det vik-
tigt att det görs på ett hållbart sätt. Det inne-
bär till exempel att avvägningar ska göras mel-
lan nya bostäder och skogs- och jordbruket. 
Även de kulturhistoriska värdena, till exempel 
landskapsvärden, måste beaktas när ny bebyg-
gelse planeras. 

I tätorterna och längs de definierade bebyg-
gelsestråken ser kommunen principiellt mer 
positivt på ny bebyggelse än på den övriga 
landsbygden. Att bygga i anslutning till befint-
lig bebyggelse och stråk är gynnsamt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det blir till exempel 
lättare att försörja bebyggelsen med kollek-
tivtrafik och det kan även vara gynnsamt med 
avseende på olika slags infrastruktur, såsom 
el, bredband och vatten- och avlopp. 

Det ska också vara möjligt att få ett förhands-
besked för att bygga nytt på andra delar av 
landsbygden under förutsättning att inte 
andra allmänna intressen påverkas negativt.

Bebyggelsestråk och 
förtätningsområden
I utvecklingsstrategin pekas viktiga bebyggel-
sestråk ut. Bebyggelsestråken kan beskrivas 
som viktiga förbindelser mellan kommunens 

orter och som stråk där utveckling av bebyg-
gelse, infrastruktur och VA helst bör ske. 
Längs de definierade bebyggelsestråken och 
en kilometer på vardera sida om dem kommer 
kommunen principiellt att se mer positivt på 
ny bebyggelse än på övriga landsbygden. 
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I användningskartan pekas förtätningsområ-
den på landsbygden ut. Kommunen kommer 
principiellt att se mer positivt till sökta för-
handsbesked inom förtätningsområden på 
landsbygden.

Genom att främst prioritera bebyggelse i de 
definierade förtätningsområdena på lands-
bygden och längs bebyggelsestråken skapas 
bättre underlag för kollektivtrafik och service, 
både längs stråken och i kommunens tätorter. 
Inom dessa områden kan successiv förtät-
ning ske, men det kan också i några fall bli 
tal om större projekt, som då bör prövas i en 
detaljplaneprocess. Bebyggelsestråk och för-
tätningsområden är generellt avgränsade. Det 
är därför viktigt att betona att varje fall prövas 
utifrån sina egna förutsättningar. 

Det är viktigt att ny bebyggelse anpassas i 
skala till omgivningen och lokaliseras så att 
befintliga strukturer behålls. Kommunen ser 
gärna att gemensamma lösningar för vatten 
och avlopp eftersträvas. 

Nedan beskrivs utpekade förtätningsområden 
på landsbygden.

Fridhem – Gölinge (L1)
Kraftledning (fördelningsledning) går genom 
området. Översvämningsrisk i del av området. 
Viss risk för ras och skred. Bevakningsobjekt 
(område med fossil åkermark) finns i områ-
det. Flera täckdikningsplaner och ett markav-

vattningsföretag finns i området.

Skyberga – Åbytorp (L2)
Flera kraftledningar (fördelningsledning, regi-
onnät, stamnät) går genom området. Stamnä-
tet är av riksintresse för energidistribution. 
Vid en utveckling av området ska riksintres-
seområdets värden tillgodoses och skyddas 
mot påtaglig skada. Översvämningsrisk i delar 
av området. Viss risk för ras och skred. Flera 
täckdikningsplaner och flera markavvattnings-
företag finns i området. Radonrisk. Området 
ligger delvis inom influensområde för flyg-
hinder för Örebro flygplats. Misstänkt mark-
förorening finns i området. Flera fastigheter 
i området är med i kulturmiljöprogrammet. 
Flertalet fornlämningar och bevakningsobjekt 

finns i området. Delar av området är utpekat 
som riksintresse kulturmiljövård (Hardemo). 
Områdesbestämmelser bör upprättas för 
att säkerställa värdena. Vid en utveckling av 
området ska riksintresseområdets värden 
tillgodoses och skyddas mot påtaglig skada. 
Området är delvis beläget på en rullstensås 
med grundvatten som har hög sårbarhet. I 
området finns inget kommunalt vatten- och 
avlopp, varför gemensamma lösningar efter-
strävas.

Gränby – Rala (L3)
Kraftledning (regionnät) går genom områ-
det. Flera kulturmiljövärden finns i området; 
Sannaheds militärmiljö, utpekade fastigheter 
i kulturmiljöprogrammet, kulturhistoriska 
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lämningar (militäranläggningar) och bevak-
ningsobjekt (fossil åker). Området ligger inom 
planerat vattenskyddsområde tertiär zon. 
Flertalet täckdikningsplaner och två markav-
vattningsföretag finns i området. Viss risk för 
ras och skred.

Älvesta – Nedra Vesta (L4)
Kraftledning (regionnät) går genom området. 
Flertalet fornlämningar och bevakningsobjekt 
finns i området. Flera fastigheter i området 
är med i kulturmiljöprogrammet. Delar av 
området är utpekat som riksintresse kultur-
miljövård (Hjortsberga). Vid ny exploatering 
bör detaljplan eller områdesbestämmelser 
upprättas. Vid en utveckling av området ska 
riksintresseområdets värden tillgodoses och 
skyddas mot påtaglig skada. Flertalet täckdik-
ningsplaner finns i området. Viss risk för ras 
och skred. Radonrisk. Naturvärden i form av 
ängsmark (ängs- och betesmarksinventering) 
och ett utpekat område i Naturvårdsprogram-
met (Drumlinen Lekebacken och moränkullen 
Lundsbacken, klass 2, mycket högt värde).

Haga – Norrsätter (L5)
Flertalet kulturhistoriska lämningar finns i 
området. Flera fastigheter i området är med i 
kulturmiljöprogrammet. Översvämningsrisk i 
delar av området. En täckdikningsplan och ett 
markavvattningsföretag finns i området. Bevil-
jat undersökningstillstånd metaller och indu-
strimaterial. Radonrisk. Naturminne (Oxel, 

Hälgholmen) i området. I direkt anslutning till 
utpekat område ligger Södra Mossby som är 
riksintresse naturvård, natura 2000-område, 
naturminne och ängsmark utpekad i ängs- och 
betesmarksinventeringen. Vid en utveckling 
av området ska riksintresseområdets värden 
tillgodoses och skyddas mot påtaglig skada. 
Det är viktigt att ett skyddsavstånd hålls från 
Natura 2000-området för att dess värden inte 
ska påverkas av en exploatering.

Nya bostäder på 
landsbygden
Kumla kommun är generellt positiv till 
boende på landsbygden. Målet ska vara att nya 
bostäder ska bli så hållbara som möjligt, till 
exempel med avseende på infrastruktur och 
persontransporter. Byggande på landsbygden 
ska därför helst ske intill befintlig bebyggelse 
där det redan finns infrastruktur och möj-
lighet för en god vatten- och avloppslösning. 
Ny bebyggelse ska anpassas med hänsyn till 
landskapsbild, befintlig struktur och platsens 
terräng- och naturförhållanden.

Det finns möjlighet att ansöka om förhands-
besked innan bygglov söks. Då prövas om den 
aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen. Detta 
kan göras både inom och utanför detaljplan 
även om det är vanligare utanför detaljplane-
lagt område, till exempel på landsbygden.   

Vid ny sammanhållen bebyggelse utanför 

detaljplanelagt område prövas det i förhands-
besked om detaljplan behöver upprättas eller 
ej. Vad som är sammanhållen bebyggelse defi-
nieras i plan- och bygglagen. 

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på 
tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt 
endast av en väg, gata eller park. Tre kriterier 
ska vara uppfyllda för att det ska räknas som 
sammanhållen bebyggelse:

• Bebyggelsen ska bestå av minst tre bygg-
nader.

• Byggnaderna ska vara placerade på minst 
två tomter.

• Tomterna ska gränsa till varandra eller 
skiljas åt endast av en väg, gata eller park-
mark. 

När ovanstående kriterier är uppfyllda kan 
kommunen kräva att en detaljplan tas fram. 
Detta för att kunna skapa bättre gemensamma 
lösningar när det bland annat gäller vatten- 
och avloppslösningar samt gator. Det kan dock 
finnas undantag och därför behöver en enskild 
bedömning göras från fall till fall. 

I miljöer på landsbygden med kulturmiljövär-
den bör extra hänsyn tas till redan befintlig 
bebyggelse. Ny bebyggelse bör följa områdets 
struktur, men även gestaltning i form av skala, 
byggnadsform, material och färg. 
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Ställningstaganden 

• Prioritera ny bebyggelse 
i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur, 
helst i direkt anslutning till 
tätorterna, längs bebyggel-
sestråk (inom en kilometer) 
eller i förtätningsområden 
på landsbygden. 

Service och verksamheter på 
landsbygden
Avstånden inom kommunen är inte särskilt 
långa, ändå finns ett stort bilberoende för 
bosatta på landsbygden. För att minska bil-
beroendet ser kommunen helst att förtätning 
sker i områden med cykelavstånd till en av 
kommunens orter eller där närhet till kollek-
tivtrafik finns. 

Genom att landsbygden utvecklas och bebyggs 
skapas bättre underlag för service som exem-
pelvis skolor och kollektivtrafik. Ett ökat antal 
boende på landsbygden kan även bidra till att 
kommersiell service kan etableras och utveck-
las i kommunens mindre orter. Tillgång till 
exempelvis en livsmedelsbutik kan underlätta 
för de boendes vardag, men även skapa lokala 
mötesplatser och bidra till en ökad social håll-
barhet på orten.

På landsbygden finns utöver vissa verksam-
hetsområden ofta mindre enmansföretag. 
Kumla kommun ställer sig positiv till att min-
dre verksamheter etablerar sig på landsbyg-
den i anslutning till bostäder, då detta bland 
annat leder till en ökad ekonomisk tillväxt, 
men även en mer levande landsbygd. Detta 
gäller verksamheter som gårdsbutiker, små-
skalig handel och mindre verkstäder, men 
även företag som stärker turism och rekrea-
tion som till exempel bed & breakfast.

Ny bebyggelse på landsbygden bör inte för-
svåra för lantbrukare att driva skogs- och jord-
bruk. Det är viktigt för kommunen att dessa 
verksamheter kan finnas kvar och bidra till 
att skapa en levande landsbygd och producera 
lokala varor. 

På landsbygden i Kumla kommun finns många 
gårdar med djurhållning. Ny bebyggelse på 
landsbygden bör lokaliseras med hänsyn till 
sådana befintliga verksamheter. Det är vid 
planering av nya bostadsområden på lands-
bygden viktigt att ett skyddsavstånd hålls till 
befintlig djurhållning då det annars kan skapa 
problem för de boende i de nya områdena. Vid 
byggnation i närhet av en gård med djurhåll-
ning eller vid lokalisering av en ny gård ska 
en enskild bedömning göras med hänsyn till 
lokala förhållanden.

• Lokalisera ny bebyggelse där 
förutsättningar finns för en 
hållbar vatten- och avlopps-
lösning. 

• Anpassa ny bebyggelse med 
hänsyn till landskapsbild och 
platsens terräng- och natur-
förhållanden. 

• Pröva ny sammanhållen 
bebyggelse i förhandsbe-
sked. En enskild bedömning 
görs då om detaljplan behö-
ver upprättas.

• Anpassa ny bebyggelse med 
hänsyn till befintlig bebyg-
gelse. Detta gäller särskilt i 
områden med kulturmiljö-
värden. Ny bebyggelse bör 
följa områdets struktur, men 
även gestaltning i form av 
skala, material och färg. 

• Anpassa ny bebyggelse med 
hänsyn till befintliga verk-
samheters behov och möj-
ligheter till utveckling. Ny 
bebyggelse på landsbygden 
bör inte försvåra för lantbru-
kare att bedriva skogs,- jord-
bruk eller djurhållning.
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År 2004 gick företaget Yxhult med stor verk-
samhet inom lättbetong i konkurs. 

En annan betydande omställning är Ericssons 
neddragning. Sedan millennieskiftet har före-
taget i olika etapper dragit ned sin tillverkning 
i Kumla och minskat antalet sysselsatta från 
drygt 3000 till under 150 anställda. Trots 
dessa strukturförändringar så har Kumla kom-
mun idag låg arbetslöshet. 

De senaste åren har nyföretagandet i Kumla 
varit omfattande. Det kan bland annat tillskri-
vas en generellt god konjunktur sedan 2010, 
men beror också på en trend där många före-
tag separerar sina verksamheter i flera bolag, 
exempelvis med den egentliga verksamheten 
i ett bolag och fastigheterna i ett annat. Under 
senare år har även omställningshastigheten 
ökat i näringslivet. 

Arbetspendling och lokal 
arbetsmarknad
Kumla blir allt mer integrerat i Arbetsmark-
nadsregion Örebro som består av kommu-
nerna Askersund, Lekeberg, Hallsberg, Laxå, 
Örebro, Nora och Lindesberg. Detta visar sig 
främst i mer omfattande inomregional arbets-
pendling, men också genom att fler kumlaföre-
tag breddar sin hemmamarknad och då fram-
förallt i riktning mot Örebro. 

Kommunens viktigaste bidrag till regionen, 

och dess näringsliv idag är att erbjuda ett 
brett utbud av attraktiva bostäder. Samtidigt 
måste arbetet med att utveckla det lokala 
näringslivet fortsätta. 

Med en växande befolkning kommer beho-
vet öka inom till exempel handel, service och 
omsorg. Kumla kommer med stor säkerhet 
fortsätta att vara en utpendlingskommun även 
i framtiden, men får av den anledningen inte 
utvecklas till en sovstad eller förort till Örebro.

Handel och kommersiell  
service
I Kumla kommun är handeln koncentrerad 
till de centrala delarna av huvudtätorten. Viss 
handel finns även i nordvästra Kumla. Kumla 
som handelsstad är svag, vilket till stor del 
beror på stark konkurrens från Marieberg 
köpcentrum, Örebro centrum och e-handel. 
Närhet, goda kommunikationer och pendling i 
kombination med stort utbud påverkar tydligt 
kommuninvånarnas köpvanor. 

Försäljningsindex är den faktiska omsätt-
ningen dividerad med försäljningsunderla-
get. Kumla har ett svagt försäljningsindex 
för sällanköpsvaror, 17 procent år 2018. Det 
innebär att övriga 83 procent av sällanköpen 
sker utanför kommungränsen, och där är 
närheten till Marieberg köpcentrum en stark 
bidragande orsak. Försäljningsindex för dag-
ligvaror har de senaste tio åren legat stabilt 

Näringsliv och 
verksamheter  
Kumla kommun har en stark arbetsmarknad 
och ett i stort sett dynamiskt och växande 
näringsliv. Tillgång till verksamhetsmark är 
en nyckelfråga för ett lokalt näringsliv och för 
nya etableringar. Huvudstrategin är att koppla 
lokaliseringen av ny verksamhetsmark till 
kapacitetsstark infrastruktur och till pågående 
statliga satsningar inom vägområdet, samt 
att koncentrera verksamheterna till större 
sammanhållna områden. 
Den största enskilda arbetsgivaren i Kumla är 
kommunen som har cirka 2000 anställda. Den 
näst största arbetsgivaren är Kriminalvårds-
anstalten med cirka 460 anställda. 

Det totala antalet företag i Kumla är cirka 
1700, varav drygt 700 är registrerade som 
aktiebolag (AB). Dessa AB har drygt 2500 
anställda. Störst bransch utifrån anta-
let AB-anställda är Tillverkning med 720 
anställda, Handel 634 och Bygg med cirka 500.

Strukturförändringar
Kumla kommun har stor erfarenhet av att han-
tera omfattande strukturförändringar. Sko-
industrin drabbades av stora neddragningar 
under främst 1960-talet, vilket bland annat 
kompenserades genom att SRA/Ericsson och 
Kriminalvårdsanstalten etablerades i Kumla. 
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Sällanköpsvaruhandel i form av ytkrävande 
verksamheter bör placeras i externa lägen 
och/eller industriområden, i anslutning till 
god infrastruktur.

Stadskärnan 
Handel är en central funktion i en attraktiv 
stad. I kombination med en allt hårdare kon-
kurrens från till exempel e-handel och externa 
handelsområden förväntar sig besökaren 
något mer än bara inköp av specifika varor vid 
besök i stadskärnan. Därför är stadskärnan 
inte bara en plats för handel, utan lika mycket 
en social mötesplats för upplevelser och nöjen. 
Det är viktigt att arbeta med stadskärnans 
totala utbud i form av restauranger, caféer och 
service men också kultur och evenemang. 

Det krävs en samordning mellan aktörer som 
till exempel kommun, fastighetsägare och 
handlare för att nå samförstånd och skapa en 
helhetssyn om hur stadskärnan och handeln 
på bästa sätt kan utvecklas. Delaktighet och 
gemensamt ansvar kan endast skapas genom 
samverkan.

För att nyttja småstadens kvaliteter som 
mötesplats bör kommersiell verksamhet 
fokuseras till de centrala delarna av Kumla 
kring torget, främst längs de två huvudstråken 
Hagendalsvägen och Köpmangatan. Det är sär-
skilt viktigt att utveckla det tvärgående huvud-
stråket som sträcker sig från Kumla bibliotek, 

 
Handel delas vanligtvis in i dagligva-
ruhandel och sällanköpsvaruhandel. 

Dagligvaruhandel omfattar livsmedel, 
tobak, tidningar, blommor, kioskvaror 
samt systembolag och apotek. 
 
Sällanköpsvaruhandel omfattar klä-
der, fritidsvaror, heminredning- och 
utrustning, elektronik, leksaker mm. 
 
Detaljhandel är den sammantagna 
handeln som dagligvaror och sällan-
köpsvaror utgör.

strax under 80 procent. En livsmedelsbutik 
i centrala Kumla är en bidragande faktor till 
dagligvaruhandeln. Den totala detaljhandeln 
var 50 procent år 2018.

Ej ytkrävande dagligvaruhandel och kommer-
siell service bör fokuseras till stadskärnan. Ett 
samlat utbud stärker den lokala konkurrens-
kraften och underlättar för kommunens invå-
nare att göra sina inköp lokalt. 

Stadsomvandlingsområdena i västra Kumla, 
Fylsta och Sörby kan utvecklas gradvis till en 
mer funktionsblandad bebyggelse med plats 
för småföretagare. Verksamheter som ej är 
störande för omgivningen kan vara kvar i 
området. 

Kumlamarken. 
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företag. Det går också snabbt att ta sig till stor-
stadsregionerna, via Hallsberg.

Verksamhetsområden 
Kumla kommun har hittills prioriterat tre 
större verksamhetsområden. Det är Norra 
Mos med inriktning på service och handel, 
Viaområdet med framförallt tillverkning och 
logistik samt Kvarntorp med tyngre industri-
verksamhet och återvinning. Utöver det finns 
mindre verksamhetsområden utspridda i 
huvudtätorten, som i Fylsta och Sörby. Verk-
samheter finns även i Brändåsen och till viss 
del i övriga tätorter. 

I Kvarntorpsområdet finns flera av kommu-
nens viktigaste företag och några av dessa har 
expansionsplaner. Sevesoklassade verksamhe-
ter, som innebär att de hanterar farliga ämnen, 
finns här.

En allt för stor del av den verksamhetsmark 
som pekades ut i den tidigare översiktsplanen 
bestod av mindre områden, som till viss del 
var inkilad mellan befintliga bostadsområden 
som Skogstorp och Smedstorp. Istället bör 
verksamhetsområdena hållas samman i större 
geografiska områden och med en tydlig kopp-
ling mot kapacitetsstark infrastruktur. Större 
sammanhållna markområden underlättar för 
företagens framtida  expansionsplaner. Ny 
verksamhetsmark måste samtidigt lokaliseras 
så att störningar och risker med avseende på 

befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse 
minimeras.

Ny verksamhetsmark 
Kumla kommun bör över tid ha en viss plan-
beredskap (detaljplanerad mark) så att nya 
etableringar kan erbjudas en lokalisering utan 
dröjsmål. Det är också viktigt att det är ekono-
miskt genomförbart att ta marken i anspråk 
samt att möjligheter finns för befintliga verk-
samheter att expandera. 

En grundfråga för alla verksamheter är till-
gången till praktiska trafiklösningar, för 
anställda och för varutransporter. Den stra-
tegiska trafikplaneringen, inklusive statens 
pågående åtgärder runt Kumla ska därför 
samordnas med lokalisering av verksamhets-
mark. Detta är två viktiga utgångspunkter som 
dessutom delvis fungerar styrande för andra 
inriktningar, till exempel bostadsbyggandet. 
Större verksamhetsområden, särskilt om de är 
störande, bör inte ligga för nära bostäder. 

I framtiden föreslås framför allt Kvarntorp 
och Brändåsen utvecklas som större verk-
samhetsområden. Dessutom finns goda för-
utsättningar för verksamheter i Norra Mos, 
Södra Via, Rala och Hällabrottet. De utpekade 
områdena för verksamheter har delvis olika 
profil och inriktning. Nedan beskrivs utpekade 
verksamhetsområden.

via resecentrum och torget längs Hagendals-
vägen, till Stadsparken i öster. 

Huvudstråket inkluderar flera av Kumlas 
viktigaste stadsrum och offentliga miljöer. 
Förtätningsmöjligheterna längs stråket är 
begränsade och åtgärder bör snarare syfta till 
att förtydliga miljön och göra den attraktivare. 

En stabil befolkningstillväxt ger ett bättre 
marknadsunderlag för service och handel. 
Fler bostäder och arbetsplatser och en tätare 
stadskärna ger en attraktivare stadsmiljö. 

Det är dock sannolikt att handeln får svå-
rare att överleva i Kumla stadskärna. En del 
av en alternativ strategi för stadskärnan är 
att i större omfattning än idag skapa rum 
för arbetsplatser i stadskärnan – och då inte 
enbart inom handel och service. 

Fastigheter i centrala Kumla skulle kunna 
anpassas så att småföretag och ensamföre-
tagare skulle kunna hitta kontorsytor, där 
gemenskap, basservice och låga hyror kan 
göra en attraktiv kombination för småföreta-
garen. Företagarna skulle stimulera framför 
allt servicesektorn i vardagen, men också var-
andra genom att de skulle upptäcka vad andra 
i en liknande situation håller på med och kan-
ske gemensamt kunna kläcka nya affärsidéer. 
Stadskärnan erbjuder en god regional infra-
struktur, främst genom närheten till stationen, 
och bra förbindelser är grundläggande för 
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Verksamhetsområden.
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Användning 

Norra Mos (V1)
Norra Mos har en inriktning på service och 
handel som i första hand servar den lokala 
marknaden. Det finns ledig detaljplanerad 
verksamhetsmark idag, men området kan 
utökas i norr och öster. Hänsyn måste tas till 
Ekebymossen i norr och bostadsbebyggelse i 
Smedstorp. Området är delvis beläget på en 
rullstensås med grundvatten som har hög sår-
barhet. Översvämningsrisk norr om området. 
Hänsyn ska tas till vätternvattenledningens 
planerade sträckning norr om området. Täck-
dikningsplan finns i området. Viss risk för ras 
och skred.

Södra Via (V2) 
Via har en inriktning på tillverkning och logis-
tik. Det finns ledig verksamhetsmark idag, 
men verksamhetsområdet kan utökas söder 
ut till ett större sammanhängande område. 
Området har god tillgänglighet till riksväg 52. 
Anslutning till järnväg finns i Via industriom-
råde, och nya verksamheter i Södra Via bör ges 
samma möjlighet. Kraftledning (fördelnings-
ledning) går genom området. Flera misstänkta 
markför oreningar finns i närområdet. Närhet 
(ca 400 meter) till Natura 2000-områden. 
Exploatering i närheten av Natura 2000-områ-
den kan kräva tillstånd enligt miljöbalken. 
Täckdik ningsplaner finns i området. Området 
ligger i anslutning till primär transportväg för 
farligt gods (väg) men också i anslutning till 
järnväg. Hänsyn ska tas till riksintresse kom-

munikationer. Fornlämning finns i området. 
Hän syn ska tas till riksintresse kulturmiljö-
vård.

Rala (V3) 
I Rala ska närheten till järnvägsspåren nyttjas. 
Här finns redan verksamheter med koppling 
till järnvägen och området håller på att explo-
ateras. Planlagd mark finns väster om järnvä-
gen. Området kan utökas till att omfatta även 
östra sidan om järnvägen, samt ett mindre 
område norr om befintlig detaljplan. Hänsyn 
ska tas till riksintresse kulturmiljövård. Över-
svämningsrisk i delar av området, i sydväst 
berörs en mindre del av beräknat högsta flöde, 
vilket måste tas hänsyn till. I norra delen 
finns översvämningsrisk till följd av skyfall. 
Flertalet täckdikningsplaner finns i området. 
Området ligger i direkt anslutning till farligt 
gods-led, både väg och järnväg. Hänsyn ska tas 
till riksintresse kommunikationer. Hallsbergs 
kommun anlägger en ny överföringsledning 
för dricksvatten mellan Hallsberg och Blacksta 
öster om järnvägen, vilket förutsätter ett mel-
lankommunalt samarbete vid en utveckling 
av området. Hänsyn ska tas till den nya led-
ningen.

Hällabrottet norra (V4)
Området har god tillgänglighet till riksväg 52. 
Trafikverket planerar dessutom ytterligare 
förbättringar, i form av mötesseparering för 
att höja trafiksäkerheten och framkomlig-

heten, på riksväg 52. Området ligger i anslut-
ning till primär transportväg för farligt gods. 
Hänsyn ska tas till riksintresse kommunikatio-
ner. Områdets frilusftsvärden behöver utredas. 
Fornlämningar finns i området. Kraftledning 
(regionnät) går genom området.

Hällabrottet södra (V5)
Området har god tillgänglighet till riksväg 52. 
Området sammanlänkas till ett större geogra-
fiskt verksamhetsområde med Trafikcenter 
och Norra Yxhults industriområde. Det finns 
goda möjligheter till järnvägsanslutning i 
området. Området ligger i anslutning till pri-
mär transportväg för farligt gods och järnväg. 
Hänsyn ska tas till riksintresse kommunikatio-
ner. Inom området finns artrik skog på kalk-
haltig berggrund med höga naturvärden. Flera 
fynd av rödlistade och fridlysta arter, så som 
tibast samt relativt väl utvecklad alsumpskog 
och sumpbarrskog. Hänsyn ska tas till befint-
liga naturvärden. Fornlämningar finns i områ-
det. Översvämningsrisk i delar av området. 
Kraftledning (regionnät) går genom området.

Kvarntorpskorset (V6)
I anslutning till Kvarntorpskorset pekas ett 
större verksamhetsområde ut. Området kan 
bli ett bra komplement till övriga verksam-
hetsområden i Kvarntorp, med fokus på ser-
vice och underhåll. Området har ett bra logis-
tikläge och är ett lämpligt läge för till exempel 
trafikantservice i form av drivmedelsstation 
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och restaurang. Området gränsar mot Halls-
bergs kommun. Det finns goda möjligheter 
för ett mellankommunalt samarbete kring 
utformning och funktioner. Fornlämningar 
finns i området. Översvämningsrisk i stora 
delar av området. Området ligger i anslutning 
till primär transportväg för farligt gods. Hän-
syn ska tas till riksintresse kommunikationer. 

Kvarntorp norra (V7)
Området är strategiskt viktigt för att skapa 
ett större sammanhållet verksamhetsområde 
med tydlig koppling till kapacitets stark infra-
struktur, ny sträckning av riksväg 51. Hänsyn 
ska tas till riksintresse kommunikationer. 
I norra delen finns vissa naturvärden, men 
potentiellt framtida mycket höga naturvärden. 
Området ingår i länsstyrelsens kartering för 
lämpliga miljöer för vitryggig hackspett. Forn-
lämningar finns i området. Översvämningsrisk 
i norra delen. Beviljat undersökningstillstånd.

Kvarntorp (V8)
Området föreslås fortsätta utvecklas med 
ytkrävande tyngre industriverksamhet och 
återvinning. Detta område är viktigt ur ett 
nationellt perspektiv. Det finns möjlighet till 
järnvägsanslutning i området. Hänsyn ska tas 
till riksintresse kommunikationer. Beviljat 
undersökningstillstånd, riksintresse värde-
fulla ämnen eller material. Vid en utveckling 
av området kan det bli aktuellt med en detal-
javgränsning för att säkerställa riksintres-

sets värden. Översvämningsrisk i delar av 
området. Viss risk för ras och skred. Flertalet 
misstänkta mark föroreningar finns i området. 
Kraftledning (regi onnät) går genom området. 
En omdragning av mountainbike-leden krävs 
vid exploatering.

Kvarntorp södra (V9)
Området föreslås fortsätta utvecklas med 
ytkrävande tyngre industriverksamhet och 
återvinning. Detta område är viktigt ur ett 
nationellt perspektiv. Utformning av området 
förutsätter ett mellankommunalt samarbete. 
Munslättsdammen (tidigare industriell damm) 
har höga naturvärden där flera rödlistade 
fågelarter häckar. Intill dammen växer också 
flera rödlistade växter. Hänsyn ska tas till 
naturvärden, och dammen bör bevaras. Forn-
lämningar finns i området. Beviljat undersök-
ningstillstånd. Viss översvämningsrisk. Delar 
av före detta Ljungströmsfältet ligger inom 
området, varför det finns risk för förekomst av 
markföroreningar. En omdragning av MTB-le-
den kan bli aktuell vid utveckling av området.

Brändåsen (V10)
Brändåsen har stora förutsättningar att bli 
ett regionalt och nationellt logistikområde då 
området har god tillgång till järnväg, vägar och 
kraftförsörjning. Brändåsens läge med närhet 
och koppling till Hallsberg som järnvägsknut 
och logistikcentrum innebär att en utbyggnad 
förutsätter ett långsiktigt regionalt och kom-

munalt samarbete. Området ligger i anslut-
ning till primär transportväg för farligt gods 
och järnväg. Hänsyn ska tas till riksintresse 
kommunikationer samt planerat dubbelspår 
Hallsberg-Stenkumla. Flera kraftledningar 
går genom området (stamnät, regionnät, för-
delningsnät), samråd ska ske med berörda 
nätägare. Stamnätet är av riksintresse för 
energidistribution. Flertalet fornlämningar 
finns i området. Översvämningsrisk i delar 
av området. Viss risk för ras och skred. Flera 
markavvattningsföretag och täckdikningspla-
ner i området. Delar av området har tidigare 
varit våtmark. Området är delvis beläget på en 
rullstensås med grundvatten som har hög sår-
barhet. Nyckelbiotop finns i området, och det 
finns troligen gott om biotopskyddade objekt 
och värdefulla biotoper. Nordöstra delen av 
området pekas ut i Länsstyrelsens naturvårds-
program. Eventuell exploatering bör ske med 
stor hänsyn till flora och fauna. Hänsyn ska tas 
till Torpabäcken. Misstänkt markförorening i 
området. Eventuellt kan ett ledningsstråk för 
Vätternvatten bli aktuellt i området.

Besöksnäring
Besöksnäring är en näringsgren på kraftig till-
växt i Sverige. 2018 omsatte den 337 miljarder 
kronor totalt i landet. Näringen skapar stora 
intäkter för boenden, restauranger, transport-
sektorn och varuhandeln. Sysselsättningen 
ökar också kraftigt inom branschen. 
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Kumla kommun som destination samarbetar 
genom Örebrokompaniet AB med kommu-
nerna Örebro, Lekeberg, Laxå och Hallsberg 
för att öka och marknadsföra turismen i 
regionen. Örebro län är en attraktiv region 
att besöka och genom att arbeta tillsammans 
kan länets attraktionskraft och marknadsfö-
ring stärkas ytterligare. En ökad satsning på 
turismen ger möjlighet till ett utvecklat före-
tagande. Det är viktigt att ta tillvara det lokala 
engagemanget och att kommunen samarbetar 
med de föreningar och entreprenörer som 
finns för att främja turismutvecklingen. 

Utvecklingen inom besöksnäringen går mot 
ett större fokus på hållbar turism, såväl eko-
nomisk och social som miljömässig. Intresset 

Djupadalsbadet.

för att vistas i naturen har ökat och kommu-
nen har goda förutsättningar för att utveckla 
naturturismen såväl för inhemska som utländ-
ska gäster. Samtidigt kan dessa områden 
användas av kommunens invånare för rekrea-
tion och friluftsliv. 

Kommunen har mycket att erbjuda besökare 
och invånare i form av natur- och kulturom-
råden, objekt och evenemang, och turismen i 
kommunen har ökat de senaste åren. Det finns 
stor utvecklingspotential för besöksnäringen 
så det handlar om att jobba vidare med att 
utveckla och uppmärksamma kommunens 
utbud. 

Den digitala utvecklingen ger stora möjlig-

heter att kunna erbjuda lättillgänglig infor-
mation. Samtidigt är det viktigt att det finns 
information och skyltning på platsen. Till-
gängligheten till och på besöksmålen ska vara 
goda, med tillgång till parkering och gärna 
kollektivtrafik. 

De besöksmål och reseanledningar som kom-
munen har identifierat som är särskilt viktiga 
att satsa på är Barnens Kumla, kommunen 
som konstkommun, Kvarntorps friluftsområde 
och Kumla stadspark. Dessa områden är vik-
tiga delar i kommunens varumärkesbyggande. 

Kvarntorpshögen är ett välbesökt och välkänt 
besöksmål. Här finns skulpturutställningen 
Konst på Hög, skidanläggning, downhillba-
nor med mera. Kvarntorpshögen är en del 
av Kvarntorps friluftsområde med golfbana, 
vandrings-, rid-och mountainbikeleder samt 
möjligheter att fiska.

Intresset för cykelturism ökar och är en av 
regionens så kallade Unique Selling Points. 
Genom cyklingen finns stora möjligheter till 
ökade intäkter och ökad sysselsättning i kom-
munen med bieffekter i form av förbättrad 
folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. 
Kumla kommuns satsning på cyklingen sker 
gemensamt i regionen genom Bergslagen 
cycling. Hittills har cykelleder för mountain-
bike (MTB), downhill, leisure och roadbike 
och en teknikbana i Kvarntorp, utvecklats.
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Kumla stadspark med bland annat Sjöpar-
kens växthus, lekplatser, scener, vattenspeglar 
och promenadstråk är ett mycket populärt 
besöksmål. Här ligger även Djupadalsbadets 
bad och camping vars besökare stadigt ökar. 
Det centrala läget i Kumla, med närhet till 
kommunens besöksmål och närheten till Öre-
bro gör campingen till ett attraktivt boende. 
Kontinuerligt arbete med att förbättra upple-
velsen, tillgängligheten och värdskapet ytter-
ligare pågår i området. Bland annat genom 
utökning av campingytor och utveckling av 
nya ytor i Kumla Sjöpark.

I kommunen finns också logi i form hotell, bed 
& breakfast och vandrarhem. Med fler besö-
kare behövs fler logimöjligheter i kommunen, 
gärna med närhet till huvudtätorten.

Kommunen har en spännande historia att 
uppleva. I Hällabrottet kan besökare ta del av 
den lokala stenindustrins historia med Yxhults 
gamla huvudkontor och Stenarbetsmuseet. 
Kumlas historia som skostad går att ta del av 
på Skoindustrimuseet. I Hardemo ligger ett av 
Sveriges äldsta skolhus på landsbygden, byggt 
år 1808. I Sannahed finns ett militär- och fri-
luftsmuseum med bland annat Officersmässen 
att besöka. För att uppmärksamma kultur-
värdena i Sannahed ytterligare föreslås att ett 
kulturreservat bildas, se mer under Tätortsut-
veckling, Sannahed. 

Exempel på anläggningar som används av 

både besökare och invånare är Kumla bibli-
otek med många olika kulturevenemang och 
utställningar samt bion i Folkets Hus som 
erbjuder bland annat operaföreställningar. 
Kulturupplevelser kan även upplevas på Gal-
leri Örsta, Konst på Hög och Konst på Stan. 

När kommunen växer kommer efterfrågan 
på evenemang att öka. I dagsläget finns inga 
inomhuslokaler som klarar större evenemang.

Areella näringar
Näringslivet på landsbygden kännetecknas av 
företag inom jordbruk och skogsbruk. Jord-
och skogsbruk är av nationell betydelse. De 
areella näringarna har stor betydelse för att 
upprätthålla en levande landsbygd. Nästan 
hälften av kommunens yta består av jordbruk-
smark, cirka 30 procent av kommunens yta 
består av skogsmark.

Enligt skogsvårdslagen 1§ är skogen en natio-
nell tillgång och en förnybar resurs som ska 
skötas så att den uthålligt ger god avkastning 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras. Skogen är en källa till många råvaror 
och tjänster. För att främja skogsbruket är det 
viktigt att bevara sammanhållna strukturer för 
en rationell drift. Med hänsyn till kommunens 
begränsade andel skogsmark är många skogs-
områden, främst de tätortsnära, av intresse för 
rekreation och det rörliga friluftslivet. 

Det lokala jordbruket ger miljömässiga förde-

lar då transportbehovet av mat och råvaror 
minskar vilket gör att klimatpåverkan blir 
mindre. Jordbrukets behov av större samman-
hängande arealer för ett rationellt brukande 
ska värnas. Brukningsvärd jordbruksmark ska 
generellt inte exploateras, men i anslutning 
till tätorter kan andra rimliga alternativ för 
utveckling av bostäder och verksamheter sak-
nas. Exploatering av jordbruksmark ska vara 
väl motiverat. Läs mer under Värden och hän-
syn, Jordbruksmark.   

Ställningstaganden 

• Samla handel och kommersi-
ell service i centrala Kumla, 
främst längs Hagendalsvä-
gen och Köpmangatan. 

• Skapa attraktiva kontorslo-
kaler för småföretagare i 
stadskärnan. 

• Prioritera stora samman-
hängande verksamhetsom-
råden med god anslutning 
till infrastruktur och expan-
sionsmöjligheter för företa-
gen. 
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Skolor och förskolor 
I Kumla kommun finns det tre skolområden – 
västra, östra och norra, som i dagsläget består 
av 11 grundskolor och 23 förskolor, varav en 
privat förskola. I Kumla tätort finns grundsko-
lorna Fylsta, Haga, Kumlaby, Malmen, Skogs-
torp och Vialund. Det finns även grundskolor 
och förskolor i Ekeby, Hardemo, Åbytorp, Häl-
labrottet och Sannahed.

Kumla kommun har samarbetsavtal med 
länets alla kommuner, vilket innebär att ung-
domar i kommunen fritt kan söka gymnasie-
utbildning i hela länet. För elever som inte 
blir behöriga till gymnasiet efter grundskolan 
finns introduktionsprogrammen preparand-
utbildning, språkintroduktion och individuellt 
alternativ i Kumla.

Antalet grundskoleelever varierar från år till 
år. Inom vissa områden är det svårt att förutse 
behoven då man inte vet hur stora genera-
tionsväxlingarna blir till följd av flyttkedjor. 
Därför behöver skollokaler ges en flexibel 
användning och det underlättar om förskolor 
och skolor lokaliseras inom samma område. 

Om befolkningen ökar enligt befolknings-
prognosen kommer nya förskolor att behöva 
byggas kontinuerligt. Samtidigt kan det bli 
aktuellt att lägga ned mindre förskolor, med 
en eller två avdelningar, och ersätta dem med 
större enheter.

• Utveckla samverkan mellan 
kommun, fastighetsägare 
och handlare. 

• Fortsätt utveckla cykelturis-
men som besöksnäring. 

• Verka för ett ökat utbud av  
logimöjligheter i kommunen. 

• Fortsätt utveckla barnens 
Kumla, kommunen som 
konstkommun, Kvarntorps 
friluftsområde och Kumla 
stadspark som besöksmål. 

• Utveckla besöksnäringen i  
samarbete med andra aktö-
rer, så som kommuner, före-
tag och föreningar.

• Öka tillgängligheten, kollek-
tivtrafiken, informationen 
och skyltningen till kommu-
nens besöksmål. 

• Värna om jord- och skogs-
brukets behov av större 
sammanhängande arealer.

Service
Den kommunala servicen finns främst i Kumla 
tätort. Här finns vårdcentral, bibliotek, skolor, 
förskolor, fritidsgårdar, badhus, idrottshallar 
m.m. Service i form av förskola och skola finns 
i alla tätorter. 

Den utveckling som föreslås medför stora 
investeringar för kommunen då en ökad 
befolkning innebär ett behov av nya skolor, 
förskolor, vård- och omsorgsboenden m.m. 
Lokaliseringen av dessa anläggningar är viktig 
med tanke på bland annat trafik, närhet till 
grönområden och tillgång till kollektivtrafik. 
Det är också viktigt att binda samman stads-
delarna genom att skapa förutsättningar för 
möten och aktiviteter för att främja gemen-
skap, utbyte och integration. Servicefunktio-
ner är en viktig del i vardagslivet och kräver 
därför en genomtänkt lokalisering. 

Kumla kommunkoncerns Program för lokalför-
sörjning (2019) syftar till en kostnadseffektiv 
lokalförsörjning för kommunens verksamhe-
ter. I programmet finns bland annat riktvärden 
med nyckeltal för olika lokalytor. För att säker-
ställa en effektiv lokalförsörjningsprocess 
krävs en strategisk planering där lokalbehovet 
planeras gemensamt. Arbete pågår därför med 
en kommunövergripande lokalförsörjnings-
plan där framtida behov av lokalförändringar 
och investeringar framgår. Lokalförsörjnings-
planen ska revideras årligen.
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Behovet av grundskoleplatser bedöms gene-
rellt kunna mötas genom att befintliga grund-
skolor byggs ut. Det viktiga är att eleverna får 
tillgång till tillräckligt stora utemiljöer även 
när skolorna byggs ut. 

Boverket har tagit fram allmänna råd; Bover-
kets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek 
och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet, för att det ska fin-
nas tillräckligt stora friytor som är lämplig för 
lek och utevistelse. De betonar betydelsen av 
en tillräckligt stor utemiljö med genomtänkt 
utformning för att främja barn och ungas 
utveckling, lärande och hälsa. En utemiljö där 
det ska finnas plats för lek, sport och aktivi-
teter, men även för samtal, enskildhet, och 
stillhet. 

Vid byggande av större bostadsområden 
måste behovet av skolor beaktas. Även om det 
initialt inte behövs ska mark därför avsättas 
för förskola och/eller grundskola i detaljplan. 
Den exploatering som planeras i Brånsta-Sån-
nersta, Ekeby, Hällabrottet och Åbytorp 
innebär att en ny skola eller utbyggnation av 
befintliga skolor eventuellt kommer att behö-
vas, och den fysiska planeringen behöver ta 
hänsyn till detta.

Lokalisering av förskolor och grundskolor 
måste studeras noggrant. Nyetableringar ska 
lokaliseras i anslutning till grönområde eller 
park, och med närhet till kollektivtrafik. En 

trafiksäker miljö ska finnas vid skolan, både 
för elever och föräldrar. En trygg miljö ska 
också finnas till skolan så att barnen kan gå 
och cykla på egen hand till skolan. Många 
vårdnadshavare lämnar och hämtar försko-
lebarn och yngre barn i skolan med bil vilket 
påverkar trafikmiljön. Då barn är särskilt 
känsliga för buller är det viktigt att både 
inomhus- och utomhusmiljöerna på skolorna 
är skyddade från buller.

Vård och omsorg
En växande befolkning och faktumet att vi 
lever längre medför ett ökat behov av äldre-
omsorg. Det finns flera olika former av stöd 
inom äldreomsorgen; insatser från hemtjänst 
i det ordinära boendet, lägenheter i vård- och 
omsorgsboenden, korttidsplats eller växelvård 
på vård- och omsorgsboende eller insatser på 
demensdagvården. 

Det är viktigt att skapa förutsättningar för 
äldre att kunna bo kvar i sitt hem så länge 
de önskar. Hemtjänsten utför, efter ansökan, 
utredning och beslut omvårdnad, service, mat-
tjänst och trygghetslarm. Hemtjänsten utgår 
från lokalerna i Skofabriken, centralt i Kumla.

I kommunen finns totalt fyra vård- och 
omsorgsboenden belägna i centrala Kumla 
och Sannahed. Det nyaste boendet, Akvarellen, 
öppnade hösten 2017. 

Vård- och omsorgsboendena Solbacka och Vård- och omsorgsboendet Akvarellen.
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Med en växande åldrande befolkning krävs en 
utbyggnad av vård- och omsorgsboenden samt 
trygghetsboenden. Det framtida behovet styrs 
av många olika faktorer. Medicinsk och tek-
nisk utveckling, hur kommunen arbetar med 
bostadsanpassning och verkar för en utbygg-
nad av senior- och trygghetsbostäder är några 
exempel.

Vid nybyggnation av vård- och omsorgsboen-
den ska faktorer som bland annat tillgänglig-
het och trygghet beaktas. Det är därför av vikt 
att nybyggnation lokaliseras i områden med 
god infrastruktur för varutransporter samt 
personal- och besöksparkering. 

Närhet till grönområden i form av parker eller 
naturområden och/eller möjlighet att skapa 
gröna gårdar med plats för socialt umgänge 
är också viktiga aspekter. I framtiden bör 
samtliga vård- och omsorgsboenden vara 
anpassade för demenssjuka då det är den typ 
av särskilt boende det finns störst behov av. 
Vård- och omsorgsboenden kan med fördel 
placeras i olika delar av kommunen för att 
erbjuda valfrihet i boendet. 

Trygghetsboenden och seniorbostäder bör 
däremot placeras centralt i Kumla med närhet 
till service, kommunikationer och grönområ-
den. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder 
råd, hjälp, stöd- och vårdinsatser till 

människor som tillfälligt behöver hjälp i sin 
livsföring. IFO innefattar bland annat för-
sörjningsstöd, familjerätt, vård i familjehem 
och institutioner, förebyggande arbete bland 
ungdomar samt missbruksvård. Kommunen 
erbjuder i vissa fall sociala hyreskontrakt för 
personer som av olika skäl inte blir godkända 
som hyresgäster på den öppna bostadsmark-
naden. 

Lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade (LSS) är till för att hjälpa personer 
med funktionsnedsättning att nå jämlikhet 
och delaktighet i samhällslivet. I Kumla, Häl-
labrottet och Åbytorp finns tolv LSS-boenden 
(gruppbostäder och serviceboenden). 

Det nya LSS-boendet Stene Brunn utanför Åby-
torp invigdes hösten 2019. Under hösten 2019 
öppnades även ett LSS-boende för äldre per-
soner på Skolvägen. Behovet av LSS-boenden 
är svårt att prognosticera då det helt beror 
på hur många personer som ansöker och blir 
beviljade plats på boendena. 

LSS-resurscenter, daglig verksamhet, ligger 
centralt i Kumla och är i behov av lämpligare 
lokaler, till viss del även större lokaler.

Digitalisering och utbyggnad av IT-infra-
struktur är viktiga aspekter både vad gäller 
trygghet i form av larm, samt för äldres och 
funktionsnedsattas möjlighet att leva fria och 
självständiga liv.

Kungsgården kommer att avvecklas år 2022. 
Planering av ett nytt vård- och omsorgsbo-
ende sker tillsammans med Region Örebro län 
och Länsgården Fastigheter AB.

Region Örebro läns vårdcentral i Kumla är 
idag uppdelad på två mottagningar: Fylsta och 
Kungsvägen. Planer finns på att samlokalisera 
dessa till Kungsvägen för att skapa ändamål-
senliga lokaler för närsjukvårdens verksam-
het. 

Centralt i Kumla finns Familjens Hus med 
barnmorskemottagning, barnavårdscentral, 
elevhälsa, öppen förskola och olika former 
av föräldrastöd. Syftet med verksamheten är 
att utifrån hela familjens livssituation främja 
en god hälsa hos barn, ungdomar och deras 
föräldrar. Familjens Hus drivs gemensamt av 
Kumla kommun och Region Örebro län, pri-
märvården Kumla vårdcentral. 

Kvarngården som förvaltas av Kumlabostäder 
är ett trygghetsboende som är ett mellan-
ting mellan den öppna marknadens privata 
lösningar och de traditionella vård- och 
omsorgsboendena. På Kvarngården finns ett 
aktivitetscenter som fungerar som mötesplats. 
Väntjänsten, en ideell frivillig sammanslutning 
som drivs av Kumlas pensionärsföreningar 
och Röda korset, har också sin lokal här. I 
dagsläget pågår byggnation av ett privat seni-
orboende i kvarteret Jägaren.
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Kommunikationer
I detta kapitel sammanfattas de övergripande 
delarna i Kumla kommuns transportsystem 
samt riktlinjer för väsentliga trafikplanerings-
insatser.

Kumla kommun har år 2015 antagit en Tra-
fikstrategi som betonar att transportsystemet 
ska utvecklas mot en mer hållbar använd-
ning än idag. Beslut har senare tagits om att 
utarbeta en Trafikplan. En reviderad Trafik-
strategi, anpassad till den nya översiktspla-
nen, kommer då arbetas in i Trafikplanen. 
Trafikplanen kommer att behandla specifika 
sträckningar och åtgärder mer ingående än 
översiktsplanens mer övergripande ställnings-
taganden.

Huvudstrategin för planeringen är att minska 
biltrafiken i och genom Kumla och öka gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Biltrafik ska i så stor 
utsträckning som möjligt ledas runt staden. 
Här krävs åtgärder för att göra gång-, cykel- 
och kollektivtrafik mer attraktiv i jämförelse 
med bilen. Detta skulle medföra en bättre 
stadsmiljö, högre trafiksäkerhet, renare luft, 
mindre buller och en trivsam mare stad. 

Gång- och cykeltrafik ska prioriteras för resor 
inom huvudtätorten. Cykel- och kollektivtrafik 
ska prioriteras till och från kommunen samt 
mellan kommunens mindre orter inklusive 
landsbygd. Detta bedöms avgörande för att 

Ställningstaganden 

• Beakta behovet av förskola/
skola vid utbyggnad av större 
bostadsområden. Avsätt mark 
i detaljplaner, även om det inte 
behövs initialt.

• Beakta den kommunövergri-
pande lokalförsörjningsplanen 
i beslut om lokalförändringar.

• Lokalisera nya skolor med 
hänsyn till buller, säker trafik-
miljö, säkra cykelvägar, närhet 
till kollektivtrafik och närhet 
till grönområde eller park.

• Utforma skolors utemiljö med 
hänsyn till tillräckligt stora 
ytor lämpliga för lek och ute-
vistelse.

• Skapa förutsättningar för de 
äldre att kunna bo kvar i sitt 
hem så länge de önskar.

• Lokalisera nya vård- och 
omsorgsboenden i lägen med 
god tillgänglighet och närhet 
till grönområden.

• Lokalisera nya senior- och 
trygghetsbostäder centralt 
i Kumla med närhet till ser-
vice, kommunikationer och 
grönområden.

• Verka för en ökad digitalise-
ring och utbyggnad av IT-in-
frastruktur.
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E20, som förbinder Stockholm och Göteborg, 
är på sträckan genom kommunen utbyggd till 
fullgod motorvägsstandard och inga ytterli-
gare förbättringar avseende själva vägsträck-
ningen är att förvänta. Det finns tre av- och 
påfarter från E20 inom kommunen, trafikplats 
Ekeby, Byrstatorp och Brändåsen.

Trafikplats Byrstatorp utgör även anslutning 
för riksväg 52 och trafik till och från Hallsberg, 
har god kapacitet men ligger logistiskt fel för 
större delen av de boende i Kumla tätort som 
ska norr ut. Den är dock praktisk för invå-
narna som bor i de södra kommundelarna och 
kan även vara användbar för framtida boende 
i utbyggnadsområdet Brånsta – Sånnersta.

Trafikplats Brändåsen, tillika anslutning för 
riksväg 50, ligger väster om Hallsberg och 
berör endast i mindre omfattning trafik till 
och från Kumla. 

Kommunens långsiktiga mål är att verka för 
en ny trafikplats på E20 mellan Ekeby och 
Byrstatorp, förslagsvis integrerad med anslut-
ning till Sickelsta rastplats för att inte tillföra 
flera av- och påfarter än idag. Detta kräver en 
överenskommelse och samordning med Tra-
fikverket.

Med den expansion i västra Kumla och Åby-
torp som föreslås bedöms en ny av- och påfart 
till E20 i nämnda läge på sikt bli nödvändig för 
att skapa en lämplig trafikstruktur i ett väx-

ande Kumla. Planering för en sådan anslutning 
behöver därför påbörjas och samordning med 
Trafikverket ske. En trafikled som matar trafi-
ken till och från den nya anslutningen behöver 
också planeras. Kommunen ska i sin planering 
se till att genomförandet underlättas genom 
strategiska markköp och anpassad planering.

Riksväg 51 håller på långa sträckor låg stan-
dard. Vägen är särskilt viktig för transporter 
av gods från Örebroregionen till Östergötland, 
främst Norrköpings hamn. Sträckan Kvarntorp 
– Almbro är det mest prioriterade större väg-
objektet i länet i Länsplan för regional trans-
portinfrastruktur i Örebro län 2018-2029. 
Sträckan Kvarntorp – Svennevad, i Hallsbergs 
kommun, har byggts om till mötesfri väg. Pro-
jektet färdigställdes hösten 2019. För sträckan 
norrut från Kvarntorp till Almbro, i Örebro 
kommun, håller en vägplan på att tas fram. 
Byggstart är planerat till år 2021. Kommunens 
ståndpunkt är att ombyggnadsarbetena ska 
prioriteras. Här sker ett samarbete med övriga 
berörda kommuner och Region Örebro län. 

Riksväg 52 håller precis som riksväg 51 bitvis 
låg standard. Trafikverket ska ta fram en väg-
plan för sträckan mellan Byrsta och Örsta med 
syfte att höja trafiksäkerheten och framkom-
ligheten på sträckan. Ingen större ombyggna-
tion för riksväg 52 finns planerad i förslaget 
till länsplan för åren 2018-2029. Trafiksäker-
hetshöjande åtgärder kommer dock att vidtas 
inom befintlig vägutformning. 

Kumla ska kunna bidra till att nå uppsatta 
miljömål och bli en attraktiv kommun med en 
trafiksä ker miljö.  

Kumlas närhet till Örebro innebär att kommu-
nen är attraktiv som bostadsort för personer 
som arbetar i Örebro. Ur pendlingssynpunkt 
innebär dock närheten att kollektivtrafik, 
inklusive den förhållandevis täta tågtrafiken, 
ändå har svårt att konkurrera med bilen för 
”hela resan” från hemmet till arbetsplatsen, 
det vill säga dörr till dörr. Det här är en utma-
ning i planering av framtida bostadsområden 
och kommunens ambitioner att bygga en lång-
siktigt mer hållbar stad. 

För att resande med kollektivtrafik ska bli 
mer attraktivt är det viktigt med en konkur-
renskraftig kollektivtrafik på bekostnad av 
bilen. För de som måste använda bil är närhet 
till pendlarparkeringar viktigt. Pendlarpar-
keringar bör vara strategiskt placerade vid 
resecentrum i Kumla, busshållplatser i övriga 
tätorter och platser som till exempel Brändå-
sen och på/avfart till E20 vid Byrsta.

Nationella vägar
Fyra nationella vägar, för vilka Trafikverket 
är huvudman, passerar genom Kumla kom-
mun, samtliga utgör riksintressen, se kapitel 
Värden och hänsyn. Europaväg 20 (E20) har 
fullt utbyggd motorvägsstandard medan riks-
vägarna 50, 51 och 52 håller varierad lands-
vägsstandard. 
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Kommunikationer: Biltrafik, järnvägstrafik, gång- och cykeltrafik och kollektivtrafiklinjer.
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Europaväg 20 (E20) mellan Sickelsta och Åbytorp.

Pågående och kommande statliga investe-
ringar på såväl järnväg som väg gynnar både 
kommunen och regionen. Utbyggnaden av 
riksvägarna stödjer Kumlas ambition att 
försöka styra bort oönskat trafikarbete från 
huvudtätorten. Ur ett kommunalt perspektiv 
kan till exempel riksväg 52 fungera som den 
södra länken i en yttre ringled.

Enligt beslut från länsstyrelsen 2008-08-21 
gäller i Kumla kommun ett utökat byggnads-
fritt avstånd om 50 meter längs med väg E20. 
Längs med riksväg 50, 51 och 52 gäller ett 
utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter. 
För övriga statliga vägar gäller generellt ett 
byggnadsfritt avstånd om 12 meter. För objekt 
som inte ligger inom detaljplan och som inte 
kräver bygglov gäller, enligt väglagen, en till-
ståndspliktig zon på minst 12 meter där det 
om möjligt inte ska finnas byggnader eller 
andra anordningar som kan äventyra trafiksä-
kerheten.

Regionalt och lokalt  
trafiknät
Ett drygt tiotal länsvägar binder samman tät-
orter i och utanför Kumla kommun och kom-
pletterar på regional nivå därmed även det 
nationella vägnätet. Runt Kumla tätort saknas 
dock länkar för att fullborda det regionala och 
lokala vägnätet så att det blir mindre fördel-
aktigt att passera genom tätorten för att nå 
målpunkter utanför tätorten. 

I översiktsplanen föreslås att Östra leden 
förlängs söderut, med en dragning öster om 
Kumlaby med anslutning till Södra Kungsvä-
gen strax norr om riksväg 52. Norrut föreslås 
Östra leden förlängas med en drag ning öster 
om Smedstorp, för möjlig anslut ning till väg-
arna 641 och 690 vid Norra Mos företagspark. 
Att korsa järnvägen komplicerar genomföran-
det av denna ringledsdel. Vid planeringen av 
Brånsta- Sånnersta ska Östra leden och dess 
föreslagna förlängningar i norr och söder ses 
över.

När riksväg 51 erhållit bättre standard kan 
det påverka pendlingsmönster som även ger 
utslag i huvudtätorten då fler kanske väljer 
denna väg för pendling till Örebro. Detta 
skulle kunna innebära att det på sikt behövs 
en bättre förbindelse mellan huvudtätorten 
och riksväg 51.

Trafikverket är väghållare för väg 529 (gamla 
E3). Vägen fungerar idag som den västliga 
länken i ringledssystemet. Trafikverket har 
påbörjat en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 
529 som beräknas vara klar under år 2020.

Kapacitetsproblem föreligger vid den norra 
av- och påfarten till E20 (trafikplats Ekeby), 
där viss köbildning kan uppstå i morgon- och 
eftermiddagstrafiken. Om möjligt bör trafik 
från den södra delen av kommunen i större 
omfattning än idag ledas mot trafikplats Byr-
statorp på E20 för att minska trafiken genom 
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Kumla tätort och minska trycket på den norra 
trafikplatsen (Ekeby) som idag har kapacitets-
problem. På längre sikt bör en ny trafikplats 
på E20 vid Sickelsta tillkomma som skapar 
en koppling till E20 för en stor del av Kumla 
tätort.

Järnväg
Järnvägen genom Kumla utgör en del av 
Godsstråket genom Bergslagen men är även 
länk mellan Mälarbanan/Svealandsbanan 
och Västra stambanan. Funktionen är således 
främst nationell och avser både gods- och 
persontrafik. Sammantaget är tillgången till 
trafik och infrastruktur på järnväg god genom 
Kumla men anpassningen till pendling är mer 
begränsad. Hur detta påverkar trafikering och 
pendling behandlas under rubriken Kollektiv-
trafik nedan. 

En stor infrastrukturinvestering som genom-
förs just nu är dubbelspåret söderut från 
Hallsberg till Mjölby. En mindre del av denna 
järnvägssträcka ligger i sydvästra delen av 
Kumla kommun. Utbyggnaden påverkar 
främst godsflödena genom mellersta Sverige, 
och gör regionen ännu mer intressant för 
framtida satsningar inom logistikområdet. 
Kapacitetshöjningen kommer att leda till fler 
järnvägstransporter på stråket, vilket även 
påverkar närmiljön genom Kumla och hur 
exploatering nära järnvägen kan utvecklas.

Resecentrum i Kumla har byggts om under 
senare år och har en modern standard. 
Kommunen önskar dock en förändring till 
sidoplattformar för att undvika att godståg 
passerar direkt intill plattformar där resenä-
rer väntar.

Det lokala industrispåret Kvarntorps indu-
strispår, som ansluter till Godsstråket genom 
Bergslagen via rangering på Kumla station, 
bör ges en ny kortare sträckning så att trans-
porter kan gå direkt mot söder och Hallsberg 
som är målpunkt för nästan all trafik till och 
från Kvarntorp. Befintligt stickspår som idag 
slutar i järnvägskajen nära Mexivägen, skulle 
kunna förlängas söder ut och ansluta ytterli-
gare verksamheter.

Ett nytt industrispår föreslås till verksamhe-
terna i Via genom att även där ansluta söder-
ifrån, via Rala industriområde. Befintliga och 
nya verksamheter i dessa områden bör, i de 
fall det är rationellt, primärt vara av en typ 
som kan frakta sitt gods på järnväg. Genom 
ny dragning av spåren kan rangering och lik-
nande järnvägsaktiviteter flyttas från stations-
området för att minska störningar och risker i 
Kumlas centrala delar och bidra till att person-
trafik på järnväg prioriteras där. 

Järnvägen genom Kumla tätort, i viss mån 
även Kvarntorpsspåret, utgör såväl en bar-
riär som en risk- och störningskälla till vilken 
hänsyn måste tas vid planeringen av staden. 
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av klimatskäl kommer föras över från väg till 
järnväg. 

På sikt kan det vara nödvändigt av såväl kapa-
citets- som störningsskäl leda godstrafiken 
utanför Kumla huvudtätort, med en anslutning 
väster om Hallsberg. Denna inriktning finns 
angiven i Hallsbergs översiktsplan som en 
utredningsidé. Örebro kommun redovisar i sin 
översiktsplan flera alternativ för en järnvägs-
sträckning utanför Örebro innerstad, sträck-
ningen utanför staden är symboliskt utpekad. 
Eftersom det inte finns någon given sträck-
ning och utredningar saknas för ett västligt 
godsstråk pekas därför inget spårreservat ut 
i Kumla kommuns översiktsplan. Ett västligt 
stråk bör dock beaktas och studeras i framtida 

planering.

För järnväg gäller ett byggnadsfritt avstånd 
om 30 meter från spårmitt närmaste spår. Ett 
sådant avstånd ger utrymme för eventuella 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka 
och det möjliggör även en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte 
är störningskänslig och där människor endast 
tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 
meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 
möjligheterna att underhålla järnvägsanlägg-
ningen och bebyggelsen.

Kollektivtrafik	med	tåg	 
och buss
Tillgången på tåg genom Kumla är god, men i 
nuläget saknas regionala pendeltåg. I princip 
trafikeras Kumla station med minst tre per-
sontåg per timma under ”den vakna tiden” 
på dygnet. Samtliga persontåg är dock inter-
regionala tåg där tidtabellerna styrs mer av 
andra kriterier än anpassade tågtider för 
arbetspendling från Kumla resecentrum. Det 
innebär att trafikeringen inte alls är anpassad 
för tågpendling. När tidtabeller inte är anpas-
sade efter pendlares önskemål begränsas 
användandet kraftigt, vilket gör att trafikar-
bete blir kvar på vägarna. Detta är negativt ur 
miljösynpunkt och innebär att Kumla kommer 
att få svårt att bidra till att uppnå de nationella 
miljömålen.Resecentrum.

Samtidigt som järnväg med ett centralt place-
rat resecentrum är en tillgång, begränsar eller 
försvårar järnvägen möjligheterna att utnyttja 
centrala lägen för bostadsbebyggelse. 

Kommunen ska arbeta för att skärmning 
av buller från järnvägstrafiken genomförs. 
Detta skulle bidra till att öka attraktiviteten 
och utvecklingsmöjligheterna i Kumla tätort, 
främst avseende bostäder. Underlag finns i en 
utredning från Trafikverket.

Trafiken på järnväg förväntas öka i framtiden. 
Dels genom att pågående och framtida pla-
nerade om- och nybyggnadsåtgärder i regi-
onen ökar kapaciteten för både person- och 
godstrafik. Dels för att andelen transporter 
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Tågtrafiken utförs idag av flera huvudmän 
med interregionala och/eller nationella 
affärsmodeller, vilket gör det svårt att direkt 
påverka den trafik som erbjuds Kumla kom-
muns befolkning. Regionerna i Mälardalen 
äger och finansierar bolaget Mälardalstrafik 
som har i uppdrag att förbättra möjligheterna 
för pendling och annat resande i Mälardalen. 
Mälardalstrafik ansvarar för regional kollek-
tivtrafik i Mälardalen på ett antal sträckor, 
framförallt med tåg.

Som en viktig del för att förbättra möjligheten 
till arbetspendling och uppnå målen i Trafik-
strategin ska Kumla kommun vara engagerad 
i arbetet med att förbättra regional pendel-
tågstrafik i Örebroregionen. Genom Region 
Örebro län som kollektivtrafikmyndighet ska 
kommunen därutöver verka för att de olika 
aktörerna samordnar sina biljettsystem så att 
resenärerna kan resa med alla aktörernas for-
don med samma biljett.

Eftersom resandet till arbete och studier med 
stor sannolikhet kommer att öka i regionen 
så är risken stor att bilismen kommer att öka 
ytterligare om inte pendeltågstrafiken förbätt-
ras. Eftersom kvinnor, barn, ungdomar och 
låginkomsttagare använder kollektivtrafiken 
mer än män och höginkomsttagare så är detta, 
utöver att vara en miljö- och hållbarhetsfråga, 
också en helt central rättvise- och jämställd-
hetsfråga. 

Förbättringar av busstrafikering bör utvecklas 
i linje med Region Örebro läns trafikförsörj-
ningsprogram. Kumla kommun trafikeras av 
nio regionala linjer. Samtliga linjer angör eller 
utgår från Kumla resecentrum. Busslinjernas 
sträckning har relevans för hur kommande 
utvecklingsområden för bostäder och verk-
samheter bör lokaliseras, för att bidra till ett 
mer hållbart resande i framtiden.

Utbyggnad av nya linjer och ökad turtäthet 
kommer också att behövas till vissa plane-
rade utvecklingsområden under kommande 
planperiod. Detta gäller särskilt östra delen av 
Kumla tätort med Brånsta – Sånnersta där nya 
linjer även kan förbättra täckningen i Ekeby – 
Frommesta och Hällabrottet – Kvarntorp. 

Cykel-	och		gångtrafik
Trafikplan, avsnitt cykel antogs 2016. Cykel-
planen kommer att revideras och integreras 
i den nya Trafikplanen som är under framta-
gande. Sammanfattningsvis säger cykelplanen 
att cykelnätet behöver bli framkomligare och 
trafiksäkrare. Det är framför allt vissa kors-
ningar som inte uppfyller moderna krav när 
det gäller trafiksäkerhet. Ett sätt kan vara att 
kombinera hastighetsdämpande åtgärder för 
motortrafiken med en säkrare övergång för 
cyklister och gående. Ett annat problem är 
att cyklister och gående ibland hänvisas till 
samma stråk utan att fullgod säkerhet skapas. 

En avsikt i cykelplanen är att upprätta ett 
huvudcykelnät med sammanhängande stråk 
genom Kumla tätort. Cykelvägarna ska utfor-
mas med god framkomlighet, tydlighet och 
säkerhet. Detta skulle gynna pendlarna, som 
behöver ta sig snabbt till Kumla resecentrum 
där det går att parkera sin cykel väderskyddad 
och stöldsäkert. 

Även det mer lokala cykelnätet behöver suc-
cessivt byggas ut och förbättras, inte minst i 
samband med nya exploateringar. Både när ett 
huvudcykelnät etableras och när mer lokala 
gång- och cykelvägar skapas behöver de vägar 
som leder till förskolor och skolor studeras 
särskilt, så att säkra skolvägar skapas i hela 
Kumla. 

Cykelvägnätet mellan Kumla och kringlig-
gande tätorter i och utanför kommunen ska 
länkas samman med varandra för att även 
möjliggöra cykelpendling på längre sträckor. 
Viktiga stråk är Örebro – Kumla – Hallsberg 
samt Kumla – Ekeby. 

Planeringen för gående måste först och främst 
säkerställa god framkomlighet och tillgänglig-
het för människor som har svårt att röra sig 
eller se. 

Kommunen bör fortsätta satsa på att utveckla 
stråk som uppmuntrar till långpromenader 
och motionscykling. Det ökar både attrakti-
viteten och är bra för folkhälsan. Det kan till 
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Ställningstaganden 

• Ta fram en ny Trafikplan  
inklusive reviderad trafik-
strategi och cykelplan, som 
bygger på översiktsplanens 
intentioner.

• Verka för ett mer hållbart  
transportsystem, främst 
genom att prioritera gång- 
och cykeltrafik samt pend-
lingstrafik med tåg och buss. 

• Förbättra stadsmiljön i 
Kumla tätort genom att 
minska biltrafiken och leda 
den runt staden. 

• Se över Östra ledens före-
slagna förlängningar vid pla-
nering av Brånsta-Sånnersta.

• Verka för en ny anslutning 
till E20 vid Sickelsta, i sam-
ordnad planering med Tra-
fikverket. En trafikled som 
matar trafiken till och från 
den nya anslutningen behö-
ver också planeras.

• Vara en aktiv part i arbetet 
med att förbättra regional 
pendeltågstrafik i Örebrore-
gionen.

• Arbeta för att resecentrum  
förses med sidoplattformar. 

• Verka för att bullerplank 
uppförs längs järnvägen 
genom Kumla tätort.  

• Anpassa nya utbyggnadsom-
råden, särskilt bostadsom-
råden, till befintlig kollek-
tivtrafik och/eller studera 
möjligheter till nya/utökade 
kollektivtrafiklinjer.

• Upprätta och bygg ut ett tyd-
ligt huvudcykelnät i Kumla 
tätort som knyter samman 
viktiga målpunkter som 
resecentrum, stadskärnan, 
vårdcentraler, skolor och 
förskolor.

• Prioritera säkra gång- och 
cykelvägar till förskolor, 
skolor, vårdcentraler och 
liknade målpunkter.

• Prioritera åtgärder som 
säkerställer god framkom-
lighet, tillgänglighet och 
säkerhet för gående och 
människor med sådana 
funktionsnedsättningar som 
gör det svårt att röra sig fritt 
i olika trafikmiljöer.

exempel ske genom att gång- och cykelvägar 
skapas till populära fritids- och rekreations-
områden såsom Kumla stadspark, Viaskogen 
och Kvarntorp. Det är en fördel om stråken är 
rundslingor.

Långa och sammanhängande stråk bör därför 
prioriteras. Sådana här åtgärder kan också 
kombineras och populariseras genom sam-
arbeten med näringsliv och organisationer 
och vara en del av satsningar inom besöksnä-
ringen. 
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Teknisk försörjning 
I takt med en växande befolkning behöver den 
tekniska försörjningen utvecklas och byggas 
ut. Inom begreppet teknisk försörjning ryms 
energifrågor som vindkraft, el och fjärrvärme 
samt vattenförsörjning, avloppsrening, dag-
vatten och informationsteknik (IT). 

Vattenförsörjning
Cirka 90 procent av kommunens hushåll är 
anslutna till kommunens ledningsnät för 
dricksvatten. Kommunala VA-verksamhets-
områden för dricksvatten finns i Kumla, 
Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och 
Åbytorp. Kommunalt dricksvatten finns även 
i andra områden, men där saknas VA-verksam-
hetsområde.

Kapaciteten i vatten- och avloppsnätet (VA) 
ses just nu över i flera områden, och arbete 
med en förnyelseplan för vatten och avlopp 
pågår. I samband med detta kommer även 
VA-verksamhetsområdena att ses över i en 
verksamhetsområdesplan. 

Med planerade exploateringar i Ekeby och 
Frommesta kommer det behöva byggas en ny 
ledning för dricksvatten. Lämplig sträckning 
vore längs utpekat bebyggelsestråk, länsväg 
647. Då skulle även boende i närområdet 
kunna anslutas till den nya dricksvattenled-
ningen. 

Vattenförsörjning sker idag med grundvatten 
från Kumlaåsen och infiltration av ytvatten 
från sjön Tisaren i Hallsbergs kommuner. 
Längs Kumlaåsen finns Blacksta vattenskydds-
område. Vattenverket i Blacksta försörjer både 
Kumla och Hallsbergs kommun med dricksvat-
ten. 

En översyn av Blacksta vattenskyddsområde 
pågår. Området planeras att utökas och även 
omfatta en tertiär zon. Till vattenskydds-
området kommer skyddsföreskrifter med 
bland annat restriktioner upprättas. Skydds-
föreskrifterna innebär ett ansvar för främst 
berörda fastigheter och verksamhetsutövare, 
men även allmänhet, att vara så aktsamma 
att vattnets kvalitet inte äventyras. Några nya 
bostads- eller verksamhetsområden pekas ej 
ut inom det planerade utökade vattenskydds-
områdets primära zon.

För att minska sårbarheten i kommunens 
dricksvattenförsörjning har Kumla kommun 
tillsammans med flera av länets kommuner 
sedan år 2008 arbetat med att utreda Vättern 
som vattentäkt. Hösten 2017 tog kommunerna 
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro 
beslut att bilda ett gemensamt bolag för att 
driva arbetet vidare. Förslaget innebär att vat-
ten från Vättern ska ledas genom en bergtun-
nel och vidare i en vattenledning till Örebro. 
Vättern ska fungera som huvudvattentäkt, och 
Blacksta blir då reservvattentäkt för att skapa 
en robusthet. I översiktsplanen reserveras ett 
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inget kommunalt VA, varför gemensamma lös-
ningar eftersträvas.

I kommunen finns fyra större enskilda vatten-
täkter som omfattas av dricksvattenföreskrif-
ter. Dessa områden bör säkerställas med vat-
tenskyddsområden alternativt att bebyggelsen 
ansluts till kommunalt vatten. En utredning 
för vattentäkten vid Hardemoåsen är påbör-
jad. Bebyggelsen vid de två vattentäkterna i 
Brändåsen planeras att anslutas till kommu-
nalt VA. 

I fortsatt planering ska hänsyn tas till befintlig 
ledningsstruktur. En utökning av kommunala 
VA-verksamhetsområden ska ske enligt fast-
ställda kriterier (KF 2016-04-25). Där det ej 
är möjligt finns andra varianter på vattenför-
sörjning, som egna brunnar och pumpanlägg-
ningar. 

Avloppsrening
Cirka 90 procent av kommunens hushåll är 
anslutna till kommunens ledningsnät för spill-
vatten. Kommunala VA-verksamhetsområden 
för spillvatten finns i Kumla, Ekeby, Hällabrot-
tet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp. Kom-
munalt avlopp finns också i andra områden, 
men där saknas VA-verksamhetsområde. 

Kapaciteten i VA-nätet ses just nu över i flera 
områden, och arbete med en förnyelseplan för 
VA pågår. I samband med detta kommer även 
VA-verksamhetsområdena att ses över i en 

verksamhetsområdesplan. 

Med planerade exploateringar i Ekeby och 
Frommesta kommer det behöva byggas en ny 
avloppsledning. Lämplig sträckning vore längs 
utpekat bebyggelsestråk, länsväg 647. Då 
skulle även boende i närområdet kunna anslu-
tas till den nya ledningen. 

Avloppsreningsverket ligger centralt i östra 
delen av Kumla tätort och är ett helt inbyggt 
trestegsverk med mekanisk, biologisk och 
kemisk rening. Spillvattnet omvandlas till 
renat avloppsvatten, slam och biogas. Det 
renade avloppsvattnet leds till Kumlaån. Ett 
skyddsavstånd på 300 m bör hållas mellan 
reningsverket och ny bostadsbebyggelse för 
att förebygga luktstörningar. 

En ombyggnation av reningsverket påbörjades 
hösten 2017. Syftet med ombyggnationen är 
att öka kapaciteten och uppfylla kraven i ett 
nytt miljötillstånd år 2021. Ombyggnationen 
sker inom befintliga lokaler, någon ytterligare 
mark behöver ej tas i anspråk. 

De hushåll som inte är anslutna till kommu-
nens spillvattennät har enskilda avloppsan-
läggningar. En inventering av de enskilda 
avloppen utfördes under år 2005-2012 och de 
flesta bristfälliga anläggningarna har åtgär-
dats. Inom kommunen finns vissa områden 
med svårigheter att anordna enskilda avlopp. 
Problemen har till exempel att göra med ytlig 

30 meter brett ledningsstråk genom kommu-
nen. Eventuellt kan det även bli aktuellt med 
ett ledningsstråk söder om Västra stamba-
nan, som berör utpekat verksamhetsområde 
i Brändåsen. Exakt läge är inte bestämt, och 
redovisas därför inte på kartan.

Genom kommunen går tre rullstensåsar som 
utgör skyddsvärda grundvattentillgångar. 
Enligt Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) är samtliga klassade som grundvatten 
med hög sårbarhet. Hardemoåsen och Kum-
laåsen är de grundvattenmagasin som har 
högst uttagsmöjligheter. Åbytorpåsen bedöms 
ha något lägre uttagsmöjligheter. Kumlaåsen 
kommer att få ett starkare skydd i och med 
utvidgningen av vattenskyddsområdet. Att 
helt undanta Kumlaåsen från nybyggnation 
anses inte rimligt med hänsyn till tätortens 
struktur och behov av utvidgning.

För nya exploateringsområden som pekas 
ut längs åsen gäller krav på anslutning till 
kommunalt VA. Ett mindre område för verk-
samheter pekas ut på åsen i norra Kumla. 
Vid en eventuell exploatering ska varsamhet 
iakttas med hänsyn till åsens betydelse för 
grundvattentillgången. Det samma gäller längs 
Åbytorpåsen där nya områden för bostäder 
pekas ut längs åsen och längs Hardemoåsen 
där ett verksamhetsområde pekas ut i Brändå-
sen. Längs Hardemoåsen pekas inga övriga 
exploateringsområden ut, enstaka bebyggelse 
prövas restriktivt från fall till fall. Här finns 
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flöde. I de områden där förtätning föreslås är 
det viktigt att dagvattenhantering inte blir ett 
hinder, i vissa lägen behöver dagvattensys-
temet dimensioneras upp för att möjliggöra 
förtätning. I Hällabrottet, Åbytorp och Ekeby 
finns behov av större perkolationsmagasin. 
Med planerade exploateringar i Brånsta-Sån-
nersta kommer även dagvattenhanteringen 
i anslutning till Kumlaån behöva ses över. 
Lämpliga placeringar för dagvattenanlägg-
ningar ska utredas vidare. 

Avfall
Renhållningsordning för Kumla kommun (anta-
gen av KF 2011-03-14) innehåller föreskrifter 
om hämtning och bortforsling av hushållsav-
fall och miljöfarligt avfall. 

En ny Avfallsplan antogs 2019-12-16, och gäl-
ler år 2020 till år 2023. Planens mål fokuserar 
på att förebygga att avfall uppkommer genom 
minskad konsumtion, öka återanvändning och 
återvinning, enligt den så kallade Avfallstrap-
pan. Avfallsplanen ska bidra till att uppfylla 
miljömål och nå en hållbar utveckling. 

Runt om i kommunen finns återvinningstatio-
ner där hushåll kan lämna returpapper och 
förpackningar för materialåtervinning. För-
packnings- och tidningsinsamlingen (FTI) är 
den organisation som förpackningsindustrin 
skapat för insamling och borttransport av 
uttjänta förpackningar och som ansvarar för 

berggrund, undermåliga eller överbelas-
tade recipienter eller bristande samordning 
vid anläggande av dricksvattenbrunnar och 
avloppsanläggningar. 

I fortsatt planering ska hänsyn tas till befintlig 
ledningsstruktur. En utökning av kommunala 
VA-verksamhetsområden ska ske enligt fast-
ställda kriterier (KF 2016-04-25). Där det inte 
är möjligt eftersträvas gemensamhetsanlägg-
ningar för avlopp.

Dagvatten
Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, spol- och 
smältvatten som tillfälligt rinner från hård-
gjorda ytor. Dagvatten innehåller ofta förore-
ningar som kan påverka vattendrag och sjöar 
negativt om det inte tas omhand. Dagvattnet i 
Kumla leds till största delen via kommunens 
dagvattennät till diken som sedan mynnar i 
Kumlaån, Ralaån och Stenebäcken. En utbygg-
nad av dagvattennätet pågår i flera områden. 
Det finns fortfarande problem med områden 
där dagvatten leds till kommunens spillvatten-
ledningar, vilket håller på att åtgärdas. För 
att rena och fördröja dagvatten har ett flertal 
större dagvattendammar anlagts runt Kumla 
tätort.

I och med att nya bostadsområden och verk-
samhetsområden byggs ut ökar andelen hård-
gjorda ytor, vilket medför en snabb tillrinning 
till dagvattensystemet som kan resultera i 

problem med stora vattenmängder och en 
rubbning av den naturliga vattenbalansen. 
Detta i kombination med klimatförändringar, 
ett mildare klimat och en ökad nederbörd, kan 
få stora konsekvenser om dagvatten inte han-
teras på rätt sätt. I områden där det helt sak-
nas system för omhändertagande av dagvatten 
kan översvämning och bristande markdräne-
ring bli en följd. Byggande på jordbruksmark 
kan också innebära att tidigare markdräne-
ringar skärs av. 

För att ge en långsiktigt hållbar dagvattensi-
tuation ska Riktlinjer för dagvattenhantering i 
Kumla kommun (antagna 2014-09-03) följas. 

Genom att ge plats för gröna ytor, vegetation 
och anläggningar som fördröjer och renar 
dagvattnet lokalt, innan det når ledningsnätet, 
blir flödet mindre och jämnare samtidigt som 
belastningen av föroreningar i vattendragen 
minskar. Dagvatten ska ses som en resurs, till 
exempel för rekreation och lek, för att höja 
de arkitektoniska värdena, eller för att höja 
naturvärden och biologisk mångfald. Multi-
funktionella grönytor som i normalfallet har 
en funktion som grönområde, park- eller lek-
område, och vid kraftiga regn kan fungera som 
fördröjningsytor eller magasin är ett sätt att 
nyttja marken på ett bra sätt.  

Vid exploatering bör dagvatten tas omhand så 
nära källan som möjligt, och flödet från områ-
det ska begränsas till att inte överstiga dagens 
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Insamlingen ska erbjudas nära bostaden eller 
i kvarteret. Beroende på hur framtida insam-
lingssystem utformas, kan detta komma att 
påverka detaljplaneringen. Sopfordonens 
framkomlighet, behov av utrymmen för hus-
hållsnära insamling och områden för återvin-
ningsstationer är viktiga aspekter att beakta i 
detaljplaneprocessen. 

Elförsörjning 
Det svenska elnätet är uppdelat i tre nivåer: 
nationellt stamnät, regionnät och lokalnät. 
Det nationella stamnätet (400 kV och 220 
kV) löper genom Sverige och har till uppgift 
att överföra mycket stora effekter på långa 
avstånd. Stamnätet ägs av staten genom 
Svenska Kraftnät. Stamnätet korsar västra 
delen av Kumla kommun. 

Byggnation pågår av en ny luftledning mellan 
Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i 
Hallsbergs kommun, vilket för Kumla kom-
mun innebär en ny större ledning (400 kV) i 
samma sträckning som den tidigare (220 kV). 
Ledningen är en del i arbetet med att förstärka 
stamnätet och avveckla 220 kV-nätet. Den nya 
ledningen planeras att vara färdigställd och 
tas i drift år 2021. 

Svenska Kraftnäts 220 kV- och 400 kV-led-
ningar i Örebro län är utpekade som riksin-
tressen för energidistribution. Samråd ska 
hållas med Svenska Kraftnät när åtgärder pla-

samtliga återvinningsstationer i kommunen. 

I Kvarntorp ligger kommunens bemannade 
återvinningscentral där återvinningsbart 
grovavfall, trädgårdsavfall och miljöfarligt 
avfall kan lämnas. Genom samarbete med 
Hallsbergs kommun kan invånare även lämna 
sitt avfall på återvinningscentralen i Hallsberg. 
Grovavfall hämtas två gånger per år vid alla 
småhus i kommunen. 

Kommunen samlar in matavfall som sedan 
transporteras till Karlskoga biogasanläggning. 
Restavfall som blir över efter källsortering 
hämtas vid fastigheten och går till förbränning 
för energiutvinning. Icke brännbart deponiav-
fall körs till Atleverket i Örebro. 

Det avfall som uppkommer ska enkelt kunna 
sorteras av invånare och företagare. En 
utvecklad källsortering, hushållskompostering 
och producentansvar gör att avfallsmäng-
derna kan minska. Det är därför viktigt att det 
är enkelt att sortera och återföra avfallet. Bra 
insamling och god tillgänglighet till anlägg-
ningar för återvinning är avgörande för resul-
tatet. 

Från år 2019 gäller förändringar i förord-
ningarna om insamling av förpackningar 
(2018:1462) och returpapper (2018:1463). 
Dessa förändringar ger producenterna utö-
kat ansvar för att samla in och omhänderta 
uttjänta förpackningar och returpapper. 
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skada sig och gäller i första hand luftledningar. 
Avståndet varierar med storleken på led-
ningen. 

Fem myndigheter ansvarar för hälsofrågor 
med anknytning till magnetfält; Arbetsmil-
jöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Soci-
alstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Tillsammans har de utformat rekommenda-
tioner vid samhällsplanering och byggande 
som bygger på försiktighetsprincipen enligt 
miljöbalken. Det innebär att man ska undvika 
att placera nya bostäder, förskolor och skolor 
nära elanläggningar som ger förhöjda magnet-
fält. 

År 2002 tog Statens strålskyddsinstitut fram 
en författningssamling (SSI FS 2002:3). Den 
har ersatts av Strålsäkerhetsmyndighetens all-
männa råd om begränsning av allmänhetens 
exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 
2008:18). Där finns referensvärdet 100 μT för 
50 Hz. Det avser att skydda allmänheten mot 
direkta eller akuta effekter. Referensvärdena 
avser inte exponering under lång tid. 

Svenska kraftnät har tagit fram en egen policy 
för magnetfältsnivåer kring deras ledningar. 
Policyn innebär att vid planering av nya led-
ningar ska det säkerställas att magnetfälten 
inte överstiger 0,4 µT där människor varaktigt 
visas. För att säkerställa att magnetfältspo-
licyn uppfylls behöver ny bebyggelse där 
människor vistas varaktigt placeras minst 80 

meter från en 220 kV-ledning respektive 130 
meter från en 400 kV-ledning.

Fjärrvärme
E.ON Energilösningar Sverige AB producerar 
och distribuerar fjärrvärme till stora delar av 
Kumla tätort samt företag i Hällabrottet och 
Kvarntorp. Fjärrvärmenätet är sammanbyggt 
med fjärrvärmenätet i Örebro och Hallsberg. 
Fortum levererar spillvärme och råvaran för 
värmeproduktionen i övrigt är biobränsle 
med olja som spets och reserv. Fjärrvärmen 
produceras i Åbyverket, Örebro kommun. En 
mindre distributionsanläggning finns i cen-
trala Kumla, denna panna fungerar som spets 
och reserv. 

I kommunen finns i dagsläget cirka 800 
anslutningspunkter mot kund, cirka 70 pro-
cent är privatpersoner, resten företag. Det 
finns möjlighet att ansluta nya kunder utifrån 
dagens kapacitet och struktur i fjärrvärmenä-
tet. Längre ut i nätet kan det finnas begräns-
ningar, möjligheten att ansluta bedöms av 
leverantören från fall till fall. Leverantörens 
lönsamhetskrav styr i vilken omfattning nya 
bostads- och verksamhetsområden kan anslu-
tas till fjärrvärmenätet. Vid planering av nya 
bebyggelseområden ska förutsättningarna för 
uppvärmning med fjärrvärme undersökas, och 
när fjärrvärme är aktuellt bör framdragningen 
samordnas med annan infrastruktur.

neras inom 250 meter från stamnätsledningar 
och stationer.

Regionnätet transporterar el från stamnätet 
till lokalnäten och i vissa fall direkt till större 
elanvändare. Spänningsnivåerna i regionnätet 
är mellan 30 – 130 kV. Vattenfall Eldistribution 
AB äger regionnätet i Kumla kommun. 

Lokalnätets uppgift är att förbinda region-
nätet med användarna och även att ansluta 
mindre produktionsanläggningar. Spänningen 
är normalt högst 20 kV och transformeras 
ner till 400/230 V till användarna. Lokalnätet 
ansluter till regionnätet och transporterar el 
till hushåll och andra slutkunder. E.ON Ener-
gidistribution Sverige AB har koncession för 
lokalnätet i Kumla kommun. 

Stamnätets kapacitet kan i vissa fall vara en 
förutsättning för kommunens samhällspla-
nering, särskilt vid planering av elintensiv 
verksamhet. Översiktsplanen ligger till grund 
för elnätsbolagens planering av regionnät 
och lokalnät. Nätägaren ska kopplas in tidigt i 
detaljplaneprocessen där anläggningar berörs 
av ny bebyggelse.

I vissa avseenden utgör kraftledningarna 
begränsningar i utbyggnad av nya bostadsom-
råden och verksamhetsområden. Utöver den 
fysiska begränsningen finns skyddsavstånd 
i form av elektriska och elektromagnetiska. 
Elektriska avstånd är till för att ingen ska 
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I dagsläget erbjuds inte fjärrkyla då efterfrå-
gan saknas. Ökade temperaturer och ökad risk 
för värmeböljor i och med kommande klimat-
förändringar gör det troligt att behovet av kyl-
ning ökar i framtiden. 

Solenergi
Solceller kan bidra till att skapa energi- och 
klimatsmarta byggnader. Investeringskost-
naden för solcellstekniken har under senare 
år kraftigt minskat och antalet installationer 
ökar världen över. Kumla kommun har en hög 
solinstrålning med goda förutsättningar att 
tillvarata solen som energikälla. I dagsläget 
finns inga större anläggningar i kommunen, 
men det finns många småskaliga privata 
anläggningar. 

För Kumla finns en solkarta som visar vilken 
potential enskilda fastighetsägare har att 
nyttja solenergi på hustak. Solkartan visar 
hur stor solinstrålningen är i KWh, vilka delar 
av taket som passar bäst för en solcells- eller 
solfångaranläggning och det går att ta fram 
en ungefärlig uträkning på hur mycket el eller 
värme som kan produceras under ett år. Sol-
kartan tar hänsyn till orientering, taklutning 
och skuggning från andra byggnader. 

I Energi- och klimatprogram för Örebro län 
2017–2020, är ett av målen att producera 150 
GWh el med solenergi år 2030. Detta skulle 
motsvara ungefär fyra procent av länets 
elanvändning. I Kumla kommun finns i dags-

läget 1 310 kW installerad solcellseffekt. För 
att uppnå målet om 150 GWh skulle Kumla 
behöva komma upp i en installerad effekt om 
11 000 kW. 

Kommunen ser positivt på en utbyggnad av 
anläggningar för solenergi och ska vara en 
förebild och verka för en utbyggnad av sole-
nergianläggningar. Det är viktigt att behovet 
av ytor för dessa anläggningar- så som mark-, 
tak- och fasadytor beaktas tidigt vid exploate-
ring och att stöd finns i detaljplanen.

Hänsyn bör tas till kulturvärden och land-
skapsbild. Undantag från bygglovsbefrielse 
gäller för bebyggelse som är utpekad i kultur-
miljöprogram.

Vindkraft
Vindkraften har under de senaste åren byggts 
ut i snabb takt både i Sverige och internatio-
nellt. Samtidigt har tekniken utvecklats mot 
större och mer effektiva verk. 

Riksdagen har slagit fast ett mål om 100 pro-
cent förnybar elproduktion till år 2040, vilket 
gör att vindkraftens betydelse kommer att 
öka. Riksdagen beslutade år 2009 om en pla-
neringsram för hur mycket vindkraft som ska 
byggas. Planerna är att till år 2020 ha en årlig 
elproduktion från vindkraft på 30 TWh, varav 
10 TWh havsbaserat. Den totala produktionen 
för år 2019 uppgick till 19,8 TWh. I Kumla 
kommun finns 3 uppförda verk med en instal- Vindkraftverk i norra Kumla.
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mindre mängd. Gasen används till viss del som 
uppvärmning av vissa kommunala fastigheter. 
Idag facklas ungefär en tredjedel av gasen. 
Gaslagret på reningsverket planeras att byggas 
om för att få en bättre funktion och tanken är 
att undvika att fackla bort gasen. Just nu pågår 
en utredning av vilka förutsättningar som 
finns för att ta tillvara överskottet av värme 
från reningsverket för att kunna värma upp 
Djupadalsbadet.

IT-infrastruktur
En väl utbyggd IT-infrastruktur är en förutsätt-
ning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företa-
gande och effektiv förvaltning. Tillgången till 
bredband och mobiltelefoni förenklar varda-
gen för invånare och företag och innebär att 
lokaliseringen inte längre är lika viktig. Genom 
att allt fler tjänster erbjuds via internet, blir 
IT-infrastrukturen avgörande för Kumla som 
attraktiv kommun att bo och verka i.

Enligt regeringens digitala agenda, Bred-
bandsstrategi för Sverige, bör 90 procent av 
alla hushåll och företag ha tillgång till bred-
band med en kapacitet om minst 100 Mbit/s 
år 2020.

Region Örebro län har från och med år 2016 
regeringens uppdrag att verka för övergri-
pande samordning, samverkan och samarbete 
mellan aktörer verksamma i länet av betydelse 
för bredbandsutbyggnaden. Region Örebro län 

har år 2019 tagit fram dokumentet Bredband, 
Regional handlingsplan 2018-2025. Handlings-
planen utgår från den nationella bredbands-
strategin. Syftet med handlingsplanen är att 
beskriva hur vi inom länet ska arbeta med 
bredbandsfrågan.

Örebro län hör till de län som har bäst bred-
bandstäckning i landet. I oktober 2019 hade 
75 procent av hushållen och 65 procent av 
arbetsställena i Kumla kommun tillgång till 
uppkoppling med 100 Mbit/s. Samtliga hus-
håll och arbetsplatser i kommunen har till-
gång till bredband med hastigheten 10 Mbit/s. 
Yttäckning för mobilt bredband och mobil-
telefoni är god, 99,9 procent har tillgång till 
mobiltelefoni med 10 Mbit/s mobilt bredband. 

KumBro Stadsnät, som ägs av Örebro och 
Kumla kommun, äger och förvaltar det öppna 
bredbandsnätet i Kumla och Örebro kommun. 
Det är ett operatörsoberoende fibernät där 
olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt 
digitala utbud av TV, bredband och telefoni. I 
dagsläget är 52 procent av Kumla kommuns 
hushåll anslutna till fibernätet och utbyggnad 
pågår både i landsbygd och tätort. I kommu-
nen finns även flera andra privata aktörer som 
erbjuder ett operatörsoberoende fibernät. 

Möjligheter och förutsättningar för utbygg-
nad av IT-infrastruktur ska beaktas i fortsatt 
planering. En utbyggnad av bredband kan 
med fördel samordnas med andra markjobb, 

lerad effekt på 6 MW. Verken har en totalhöjd 
på 150 m. Kumla kommun berörs ej av något 
riksintresse för vindbruk. 

För Örebro län finns en landskapsanalys och 
känslighetsbedömning för vindkraft framta-
gen (2011). År 2014 tog länsstyrelsen även 
fram en vägledning kring etablering av vind-
kraft. Vid lokalisering av vindkraftverk finns 
många aspekter att ta hänsyn till, bland annat 
vindförhållanden, landskapsbild, buller, skug-
geffekter, natur- och kulturmiljöer, infrastruk-
tur och totalförsvar. Kommunen ser positivt på 
en utbyggnad av vindkraft. Ett områdes lämp-
lighet för vindkraft får prövas från fall till fall. 
Krav och tillstånd som krävs i samband med 
uppförande av vindkraftverk beror på verkens 
storlek och antal.

Biogas
Biogas är ett förnyelsebart bränsle som bildas 
när organiskt material bryts ned av mikroor-
ganismer i en syrefri miljö. Gasen består av 
metan och koldioxid. 

Från år 2012 samlar kommunen in matavfall 
som sedan transporteras till Karlskoga bioga-
sanläggning. Biogasen används till fordons-
bränsle och uppvärmning. I Kumla finns en 
tankstation med biogas. Stadsbussarna kör på 
biogas och flera av kommunens bilar i bilpoo-
len körs på biogas. 

Avloppsreningsverket producerar biogas i 



Användning

Översiktsplan Kumla kommun 2040                 61

Ställningstaganden 

• Reservera mark för Vättern-
vattenledningen.

• Iaktta varsamhet vid byggna-
tion på rullstensås. Hänsyn 
ska tas till åsens betydelse 
för grundvattentillgången.

• Ta hänsyn till det planerade  
utökade vattenskyddsom-
rådet vid lokalisering av ny 
bebyggelse. 

• Säkerställ vattentäkter 
genom vattenskyddsområ-
den eller anslutning till kom-
munalt vatten.

• Beakta fastställda kriterier 
(KF 2016-04-25) för utökade 
VA-verksamhetsområden.

• Beakta områden för åter-
vinningsstationer, sopfor-
dons framkomlighet och 
behov av utrymmen för 
hushållsnära insamling i 
detaljplaneprocessen. 

• Kontakta berörd elnätägare 
tidigt i detaljplanepro-
cessen om anläggningar 
berörs. 

• Samråd med Svenska Kraft-
nät när åtgärder planeras 
inom 250 meter från stam-
nätsledningar och stationer. 

• Beakta skyddsavstånd 
från kraftledningar vid nya 
exploateringsområden. 

• Undersök förutsättningar 
för uppvärmning med fjärr-
värme vid planering av nya 
bostads- och verksamhets-
områden. 

• Samordna ledningsdrag-
ningar med andra markjobb 
och utbyggnad av infra-
struktur. 

• Säkerställ en hållbar vat-
ten- och avloppslösning vid 
nybyggnation. I första hand 
ska ny bebyggelse anslutas 
till kommunalt vatten- och 
avlopp. Om detta inte är 
möjligt eftersträvas istället 
gemensamma lösningar. 

• Beakta ett skyddsavstånd på 
300 m från reningsverket vid 
nya bostadsexploateringar.

• Ta hand om dagvatten enligt 
Riktlinjer för dagvattenhante-
ring i Kumla kommun. 

• Utred dagvattenhantering 
i detaljplaneprocessen. I 
detaljplanen ska det framgå 
hur dagvattnet ska tas 
omhand innan anslutning 
sker till det kommunala led-
ningsnätet.

• Utred lämpliga områden för 
större dagvattenanläggningar 
i Hällabrottet, Åbytorp, Ekeby 
och Brånsta- Sånnersta.

så som VA, fjärrvärme, el och vägarbeten. Om 
intresserad aktör saknas kan kommunen själv 
gräva ned tom kanalisering för att förbereda 
för fiber i framtiden då intresse finns.
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• Verka för en utbyggnad av 
anläggningar för solenergi 
och beakta ytor för solen-
ergi i fortsatt planering. 

• Ha en positiv inställning till 
utbyggnad av vindkraft. Ett 
områdes lämplighet prövas 
från fall till fall. 

• Verka för en fortsatt bred-
bandsutbyggnad med målet 
att 90 procent av kommu-
nens hushåll och företag 
ska ha tillgång till bredband 
med en kapacitet om 100 
Mbit/s år 2020.

Natur och 
grönstruktur 
Grönstruktur som stimulerar till möten och 
aktivitet och som ger möjlighet till rekreation 
och lek för alla åldrar och grupper i samhället, 
skapar förutsättningar för folkhälsa, demo-
krati och välfärd. Grönområden som är artrika 
främjar naturförståelse och bidrar till den bio-
logiska mångfalden. 

I kommunen finns ett antal områden med 
höga natur- och rekreationsvärden vilka behö-
ver skyddas. Att ge områdena ett långsiktigt 
skydd kan göras på flera olika sätt: genom 
att inrätta natur- eller kulturreservat, genom 
naturvårdsavtal, biotopskydd eller med 
detaljplaneläggning. Kommunen kan också 
köpa in eller byta till sig sådana områden för 
att säkra områdets värden. Skyddade natur-
områden beskrivs under kapitlet Värden och 
hänsyn. 

Merparten av den skog som kommunen äger 
lämpar sig inte som ren produktionsskog utan 
dess värde ligger i rekreation och friluftsliv. 
Skötseln av tätortsnära skog ska därför utfö-
ras för att bli så tillgänglig och tilltalande som 
möjligt för människor att röra sig i.

I centrala huvudtätorten finns få stora 
grönytor och parker. Särskilt saknas grönytor 
i västra Kumla. De stora grönområden som 
finns i huvudtätorten är Viaskogen, Stadspar-

ken, Vargavrån, Kumlabyfältet, Oppegårdspar-
ken och Pokerskogen. 

Stadsparken består av flera delar med sjöar, 
planteringar, gångstråk och lekplats. Stadspar-
ken är en viktig mötesplats och besöksmål i 
Kumla. Parken ger också möjlighet till rekrea-
tion. Djupadalsparken hör till den äldre delen 
av Kumla stadspark. Här finns Kumlasjön 
och stadslekplatsen Tivoli. Möjlighet finns till 
många aktiviteter med bland annat minigolf-
bana, elljusspår, pulkabacke och scen. Kumla 
sjöpark, som också ingår i stadsparken, ligger 
i ytterkanten av huvudtätorten, och har en 
konstgjord sjö på 3,2 hektar samt planteringar, 
grönytor, amfiteater och skulpturer. Söder om 
sjön ligger Sjöparkens växthus med restau-
rang.   

Ekosystemtjänster 
Grönstrukturen är viktig för den biologiska 
mångfalden vilket kan beskrivas som arter, 
gener och arternas samspel med varandra. Det 
innefattar också vad många arter gör till nytta 
för ekosystemen, som till exempel pollinering 
och rening av vatten och luft.

Ekosystemtjänster är alla produkter och 
tjänster som naturens ekosystem ger oss 
människor. De bidrar till vår välfärd och 
livskvalitet. Det handlar om produkter som 
spannmål och träråvara samt tjänster som att 
rena vatten, reglera klimat och pollinera väx-
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och ger skugga.

Det är viktigt att värdera, beakta och utveckla 
ekosystemtjänster i samband med detaljplane-
ring. Ekosystemtjänster kan påverkas negativt 
vid planering och byggande. För att motverka 
att ekosystemtjänsternas värden och funktio-
ner minskar kan kompensation fungera som 
en sista åtgärd efter att alla möjligheter för att 
undvika, minimera och återställa skador har 
utretts. Kompensationsåtgärder avser skapan-
det av helt nya eller förbättring av befintliga 
natur- eller grönmiljöer.

Grönstråk
Liksom alla strukturer behöver även grönst-
rukturen hänga samman. När enskilda grön-
områden isoleras leder detta till sämre förut-
sättningar för att bevara och utveckla dessa 
områdens kvaliteter. 

För att knyta ihop huvudtätortens grönom-
råden, stora som små, samt att förbättra till-
gängligheten till de föreslås ett antal gröna 
stråk. Genom dessa kopplingar skapas en grön 
”ring” runt tätorten. Utformning och bredd på 
stråken kan variera, ibland är det kanske bara 
en gång- och cykelväg, men det viktiga är att 
underlätta rörelsen mellan grönområdena. 

Gröna stråk ska även finnas för att nå de gröna 
områdena utanför tätorterna. Stråken är inte 
bara till för människor utan fungerar även 
som spridningskorridorer för djur och växter. 

ter. Vi människor får nyttan antingen direkt, 
som när växter producerar syre. Eller genom 
en insats, som när vi bedriver jordbruk som 
ger livsmedel. 

Den bostadsnära naturen är riskreducerande 
genom att grönytor och träd i tätorter bland 
annat dämpar dagvattenavrinningen, binder 
partiklar, absorberar ljud, reglerar temperatur, 

 
Försörjande ekosystemtjänster är de 
varor som produceras av ekosystem, till 
exempel mat, vatten, trä och fiber. 

Reglerande ekosystemtjänster är nyt-
tan människor har av ekosystemfunk-
tioner som påverkar miljöfaktorer som 
till exempel klimat, översvämningar, 
nedbrytning av organiskt material, kon-
troll av sjukdomar samt pollinering av 
våra grödor. 

Kulturella ekosystemtjänster inne-
fattar skönhet, inspiration, rekreation, 
biologisk mångfald och andra värden 
som bidrar till vårt välbefinnande. 

Stödjande ekosystemtjänster är 
grundläggande funktioner i ekosyste-
men som är en förutsättning för alla de 
andra ekosystemtjänsterna, bland annat 
markstruktur, bördighet, fotosyntes och 
biogeokemiska kretslopp. 

Vargavrån.
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På så sätt kan även ekosystemens funktioner 
och processer upprätthållas i högre utsträck-
ning.  

Blåstruktur
Endast en naturlig sjö, Älgasjön, som ligger 
i Öjamossen, finns i kommunen. I sydöstra 
delen av kommunen finns ett antal brott som 
är vattenfyllda, varav ett används som kom-
munalt bad, Hästhagsbrottet. 

I kommunen finns vattendragen Kumlaån, 
Frommestabäcken, Ralaån, Stenebäcken, 
Näsbygraven/Frogestabäcken, Sörbybäcken, 
Torpabäcken och Täljeån. Vid höga vattenflö-
den har flera av vattendragen översvämmats. 
Senaste stora översvämningen skedde år 
2015. 

Kommunens vattendrag står för ett stort antal 
ekosystemtjänster då de ger möjlighet till 
bland annat svalka, rekreation samt rening 
och reglering av dagvatten. Vattendragen ska 
ses som en resurs och framhävas mer. Kum-
laån och Stenebäcken föreslås utvecklas som 
vattenstråk med möjlighet till rekreation. 
Eftersom vattendragen då och då kommer 
översvämmas är det viktigt att översväm-
ningsbara ytor finns. Träd och annan grönska 
kan planteras längs stråken för att förtydliga 
stråken och bidra till biologisk mångfald. 

Längs Kumlaån föreslås ett vattenlandskap 
utvecklas, från riksväg 52 i söder till Brånsta-

vägen i norr. Det kan ses som en fortsättning 
av stadsparken öster ut och ett sätt att knyta 
ihop östra Kumla med Brånsta-Sånnersta 
genom grön- och blåstruktur. Området ska 
utformas för att fördröja vattnets väg och för 
att ha översvämningsbara ytor, men också för 
att människor ska kunna vistas utmed ån.

I kommunen finns över 100 markavvatt-
ningsföretag. I samband med detaljplanering 
kommer markavvattningsföretagen behöva 
omprövas alternativt upphävas.

Bostadsnära natur och 
grönytor
Naturen bidrar till möten mellan människor, 
den utgör viktiga miljöer för barns lek och 
utveckling, samt har en stor roll för en ökad 
fysisk aktivitet. Den bostadsnära naturen är en 
viktig resurs för stadens invånare, men även 
bärare av många viktiga ekosystemtjänster 
som vi är beroende av och ser som självklara. 
Den tar hand om dagvatten, sänker tempera-
turen både inom- och utomhus under som-
marmånaderna, skyddar från skadligt UV-ljus 
genom att bidra till skuggande miljöer, ger lä 
för vindar, bidrar till sociala mötesplatser och 
utemiljöer för rekreation och vila, renar luften 
och dämpar buller. Bostadsnära natur lockar 
till sig insekter, fjärilar, skalbaggar och fåglar 
som bidrar till pollinering, vilket är en viktig 
ekosystemtjänst.

Älgasjön i Öjamossen.
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Den bostadsnära naturen är viktig för den 
vardagliga rekreationen och folkhälsan. Den 
är av stor betydelse, särskilt för grupper som 
inte alltid tar sig så långt, som barn och äldre 
samt människor med funktionsnedsättning 
eller sjukdom. Hundägare är en annan grupp 
som använder den bostadsnära naturen 
mycket. Bostadsnära natur av hög kvalitet ska 
vara nåbar för alla oavsett kön, etnicitet, funk-
tionshinder, socioekonomisk status och ålder. 
Forskning har visat att ett gränsvärde för hur 
långt man är beredd att gå till ett grönområde 
för att man ska använda det ofta är 300 meter. 

Att säkra tillgången till bostadsnära natur 
omfattar tre aspekter som alltid bör följa med 
i den fysiska planeringen, oavsett om man 
bygger nytt eller förvaltar den befintliga gröna 
resursen. Dessa tre aspekter är:

• Tillgång – den faktiska resursen som 
bostadsnära natur utgör.

• Nåbarhet – den faktiska och upplevda 
tillgängligheten till denna natur.

• Kvalitet – den bostadsnära naturens stor-
lek, innehåll och värden.

Närhet till grönska är också viktig i skolan där 
grönområdena används i undervisningen som 
exempelvis i biologi, idrott och hälsa. 

Ett LONA-projekt som inneburit anläggning 
av naturinformationsstigar för barn i anknyt-

ning till lekplatser och deras omkringliggande 
grönska har genomförts år 2016–2018. Totalt 
bildades 7 stigar och en informationspunkt.

I stadskärnan där tillgången på bostadsnära 
natur kan vara begränsad blir kvaliteten och 
nåbarheten desto viktigare. Den bostadsnära 
naturens värden gör att den är viktigt att 
bevara och utveckla även om tätorterna växer. 

Vid nybyggnation är det viktigt att säker-
ställa förekomsten av grönytor. Grönområden 
med höga natur- och rekreationsvärden bör 
skyddas, mötesplatser i det gröna skapas och 
utbudet av gröna miljöer bör vara varierat. 
Förluster av biologisk mångfald till följd av 
planläggning kan kompenseras, men det ska 
vara den åtgärd som används i sista hand efter 
att andra överväganden gjorts, eftersom den 
sällan är ett fullgott alternativ. Åtgärderna kan 
vara att skapa nya eller förbättra befintliga 
natur- och rekreationsvärden. 

För att säkerställa grönytor i framtida plan- 
och exploateringsprojekt bör en strategi för 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgär-
der tas fram. Ett exempel kan vara att jobba 
med grönytefaktorer vid markanvisning.

Intresset för stadsnära odling ökar och många 
odlar för att öka graden av självförsörjning. 
Koloniträdgårdar och odlingslotter är en form 
av närrekreation som är bra för folkhälsan, ger 
möjlighet till socialt umgänge och är ett steg 
på vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Många hårdgjorda ytor eller ”överblivna” plat-
ser kan användas för plantering och odling. 
Tak, gårdar och parker kan få fler funktioner. 
För koloniträdgårdar behövs ofta större ytor 
planeras.

Idrotts- och 
motionsanläggningar
I Kumla kommun finns flera anläggningar för 
idrotts- och motionsaktiviteter, friluftsliv och 
rekreation. I kommunen finns bland annat fot-
bollsplaner, badhus, elljusspår och golfbana. 

Kommunens större idrottsanläggningar är 
Kumlahallen och Idrottsparken. Kumlahallen 
har lokaler för brottning, boxning, bordtennis, 
innebandy, basket, gymnastik, handboll med 
flera. I Idrottsparken finns konstgräsplan, 
grus- och gräsplan. I anslutning till idrottspar-
ken ligger även kommunens ishall. Kumlaby-
fältet i södra Kumla erbjuder ytor för utomhu-
sidrott med bland annat fotbollsplaner. 

Idrottshallar finns i anslutning till flera sko-
lor. Behov finns dock av fler idrottshallar och 
med en ökad befolkning kommer behovet öka 
ytterligare. Det som saknas är större hallar 
med tillgång till läktare. 

Kommunens badhus, Djupadalsbadet, har 
äventyrsbad, motionsbad, utebad, gym 
och relaxavdelning. Badet är ett populärt 
besöksmål i kommunen.
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Tillgång till motionsanläggningar är viktigt 
för att främja en fysiskt aktiv livsstil utöver 
vardagsrörligheten. I Kumla finns motionsspår 
(elljusspår) i Viaskogen och i Kumla stads-
park, i norra delen används Vargavrån och 
Pokerskogen för rekreation men elljusspår 
saknas. 

Den skjutbana som finns i Sånnersta kan 
komma att behöva flyttas i och med exploate-
ringen i Brånsta-Sånnersta. Något nytt läge är 
ännu inte föreslaget. 

I Sannahed finns motorstadion med speed-
wayverksamhet. Klubben, Indianerna, är med i 
högsta serien och klubben bedriver även ung-
domsverksamhet. 

Rekreation och friluftsliv 
De större rekreationsskogarna finns främst 
i öster där Kvarntorps friluftsområde ingår. I 
Kvarntorp finns många möjligheter till rekrea-
tion och friluftsliv med golfbana, slalombacke, 
downhillbanor, vandrings-, rid- och mountain-
bikeleder. En annan viktig rekreationsskog är 
Steneskogen i väster. 

När antalet invånare växer ökar behovet 
av områden för rekreation- och friluftsliv. 
Samtidigt blir kommunen mer attraktiv som 
bostadsort, etableringsort och turistmål 
genom att skydda och utveckla värdefulla 
natur- och rekreationsområden. 

Friluftsliv och rekreation bidrar med såväl 
fysisk aktivitet som upplevelser och återhämt-
ning och är viktiga för hälsa och välbefin-
nande. Då fysisk inaktivitet blir ett allt större 
hälsoproblem måste kommunen underlätta 
för fysiska aktiviteter, särskilt den vardagliga 
rörelsen. Hur vi rör oss i vardagen påverkas 
av tillgången till grönområden samt gång- och 
cykelvägar. 

I norra Kumla saknas rekreationsområden. 
Därför föreslås Sörby aktivitetsfält tillsam-
mans med Varagavrån utvecklas till ett när- 
rekreationsområde med motionsspår, lekplats 
och möjlighet till spontanidrott. 

Ekebymossen har stor potential att bli ett 
framtida besöksmål för natur- och friluftsin-
tresserade och skulle kunna vara ett lämpligt 
område för ett framtida naturreservat. I dags-
läget finns en torvkoncession som gäller till 
år 2031. Framtida användning förutsätter ett 
långsiktigt mellankommunalt samarbete med 
Örebro kommun. 

Ställningstaganden 

• Verka för ett varierat utbud 
av gröna miljöer med möj-
lighet till rekreation, lek, 
motion, vila, möten m.m. 

Viaspåret, elljusspår.
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Tätortsutveckling
Ekeby 
Ortens karaktär
Ekeby ligger cirka 1 mil nordöst om Kumla 
tätort och har cirka 500 invånare. Orten har 
utvecklats ur Ekeby socken där kyrkan har 
varit ett viktigt centrum. Kyrkan byggdes på 
1700-talet men har sitt ursprung från 1100- 
talet. Idag är miljön kring Ekeby kyrka en 
viktig kulturmiljö och flertalet fornlämningar 
finns i orten. 

Landskapsbilden domineras av ett öppet 
odlingslandskap och ett större skogsom-
råde väster om riksväg 51 som används för 
rekreation. Det öppna landskapet har inslag 
av mindre skogsområden och lätt kuperade 
moränkullar. Ekeby har god tillgång till natur-
områden för rekreation och Frommestabäcken 
som löper genom orten med Löve kvarn är en 
tillgång. 

Ekeby är ett villasamhälle som byggdes upp 
för de som arbetade på skifferoljebolaget i 
Kvarntorp. I Ekeby finns även några flerfa-
miljshus och viss service i form av F-6 skola, 
förskola, bygdegård, kyrka, idrottsplats och 
drivmedelstation. Ortens centrum utgörs av 
området längs Ekebygatan. 

Ekeby ligger längs med riksväg 51 och har 
goda förbindelser till både Örebro och Kumla 
tätort. Trafikverket arbetar med en vägplan 

• Bevara och utveckla de par-
ker som finns och tillskapa 
nya när tätorterna växer. 

• Värdera, beakta och utveckla 
kommunens ekosystem-
tjänster. 

• Bind samman stora och små 
grönområden med gröna 
stråk. 

• Ta fram en strategi för att 
säkerställa grönytor i fram-
tida plan- och exploaterings-
projekt.

• Utveckla Sörby aktivitetsfält  
tillsammans med Varagav-
rån till ett närrekreations-
område med motionsspår, 
lekplats och möjlighet till 
spontanidrott. 

• Utveckla och säkra de tät-
ortsnära rekreationsområ-
dena.  

• Bevaka och bevara de mest 
värdefulla naturområdena 
för framtiden.

för riksväg 51 Kvarntorp-Almbro för att 
öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 
Sträckan ska byggas om till mötesfri väg med 
byggstart år 2021. 

Ekeby trafikeras av tre regionbusslinjer med 
god turtäthet till både Örebro, Sköllersta, 
Pålsboda och Kumla. I Ekeby saknas genomgå-
ende separerade gång- och cykelstråk mellan 
viktiga målpunkter. Under riksväg 51 finns en 
gång- och cykeltunnel som är viktig för kopp-
lingen mellan Frommesta och Ekeby.

Framtida utveckling
Ekebys främsta kvaliteter är ortens geogra-
fiska läge, med goda pendlingsmöjligheter till 
både Örebro och Kumla, den goda tillgången 
på naturområden och den vackra landskaps-
bilden med flertalet kulturmiljövärden. 

I utvecklingsstrategin pekas stråket mellan 
Kumla och Ekeby (länsväg 647) ut som ett 
viktigt bebyggelsestråk där bebyggelseut-
vecklingen ska främjas för att utveckla en 
sammanhängande miljö och förbättra förut-
sättningarna för bland annat kollektivtrafik, 
infrastruktur och VA. 

Ekeby föreslås kompletteras med bostadsbe-
byggelse, främst småhusbebyggelse, men även 
flerbostadshus kan bli aktuellt. Det är viktigt 
att bebyggelsen tar hänsyn till och samverkar 
med ortens kulturmiljövärden och grönområ-
den. 



68   Översiktsplan Kumla kommun 2040  
 

Användning 

Väster om Ekeby, i Frommesta, pekas flera 
större områden ut för bostadsbebyggelse i 
form av småhus. För del av området finns 
beslut om uppdrag att upprätta ett planpro-
gram i syfte att studera området övergripande 
innan detaljplan tas fram. Uppemot 400 bostä-
der skulle kunna etableras här.

Längs östra sidan av Björkavägen föreslås 
främst förtätning av bostäder, en samman-
länkning av befintliga bebyggelsegrupper. Väs-
ter om Björkavägen pekas ett större område 
ut för bostadsbebyggelse i form av småhus. 
Sammanlagt kan uppemot 90 bostäder skapas 
i dessa områden. Grönområdet längs From-
mestabäcken ska värnas och göras mer till-
gängligt för rekreation. 

Området längs Ekebygatan kan utvecklas som 
ett tydligare centrumstråk, norr om gatan 
föreslås en blandad bebyggelse i form av fler-
bostadshus och småhus. Det är viktigt att den 
nya bebyggelsen samverkar med kulturmiljön 
kring kyrkan. Beroende på utvecklingen av 
området kan man behöva titta på ett nytt läge 
för idrottsplatsen, som även fortsättningsvis 
bör ligga i anslutning till skolan. Öster om 
idrottsplatsen togs en detaljplan fram under 
år 2019. Detaljplanen möjliggör ca 16 småhus 
och två tomter för mindre flerbostadshus.

Med planerade exploateringar i Ekeby och 
Frommesta kommer det behövas nya led-
ningar för vatten- och avlopp. Lämplig sträck-

Ställningstaganden 

• Värna och utveckla tillgäng-
lighet och tillgång till natur- 
och rekreationsområden. 

• Ta hänsyn till Ekebys kultur-
miljövärden, speciellt runt 
området vid kyrkan. 

• Komplettera med ny 
bostadsbebyggelse längs 
Björkavägen. 

• Bygg nytt vatten- och avlopp-
snät längs bebyggelsestråket 
(länsväg 647). 

• Utveckla Frommesta och 
området väster om Björkavä-
gen för småhusbebyggelse. 

• Utveckla Ekebygatan som 
centrumstråk. 

• Förbättra gång- och cykel-
stråk genom Ekeby, och på 
sikt även cykelkopplingar 
mot Kumla, Sköllersta, 
Kvarntorp och Hällabrottet.

• Utred lämpligt område för en 
större dagvattenanläggning.

ning är längs bebyggelsestråket, länsväg 647. 
Då kan även boende i närområdet anslutas till 
ledningarna. I och med de planerade exploate-
ringarna kommer det även att krävas en större 
dagvattenanläggning. En lämplig placering 
måste utredas för detta.

Trafikverkets förslag till vägplan för riksväg 
51 innebär en del förändringar för Ekeby, 
bland annat en ny korsning mellan länsväg 
647 och riksväg 51, en ny gång- och cykellänk 
mellan Ekeby och skogsområdet i väst. Näves-
tagatan stängs för biltrafik. 

Framöver är det även aktuellt att i dialog med 
Trafikverket se över Ekebygatan och Björ-
kavägens utformning, både vad gäller bredd 
och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, 
speciellt kring skolområdet. Längs Ekebygatan 
bör en genomgående separat gång- och cykel-
väg byggas. På sikt bör även länsväg 647 som 
är i statlig ägo ses över vad gäller utformning 
och en ny cykelkoppling mellan Kumla och 
Ekeby bör byggas för att bättre knyta sam-
man orterna. Cykelvägen kan på sikt sedan 
fortsätta öster ut mot Sköllersta. På sikt kan 
det även bli aktuellt med en förbättrad kopp-
ling för cyklister som knyter ihop Ekeby med 
Kvarntorp och Hällabrottet.

Förtätningsområden på landsbygden beskrivs 
under Landsbygdsutveckling, Bebyggelsestråk 
och förtätningsområden.
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Ekeby.
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Stadsbygd bostäder
E1
Område för bostadsbebyggelse i form av 
småhus med närhet till rekreation och natur. 
Viktigt att bevara skog i området. Arkeologisk 
utredning kan komma att behövas. Fynd av 
rödlistade skogsfåglar. Värdefulla skogsbryn 
mot åkermark i väster.

E2
Område för bostadsbebyggelse i form av 
småhus med närhet till rekreation och natur. 
Viktigt att bevara skog i området. Värdefulla 
skogsbryn mot åkermark i väster. Fornlämning 
i området. Arkeologisk utredning kan komma 
att behövas.

E3
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus med närhet till rekreation och natur. Vik-
tigt att bevara skog i området. Uppdrag finns 
att ta fram ett planprogram. Fornlämningar i 
området. Arkeologisk utredning kommer att 
behövas. 

E4
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus med närhet till rekreation och natur. Vik-
tigt att bevara skog i området. Området tang-
erar ett flertal områden med fornlämningar i 
öster. Arkeologisk utredning kan bli aktuellt. 
Naturvärden i form av alkärr. Hänsyn ska tas 
till risker kopplade till farligt gods och buller 
från riksväg 51.

E5  
Område för förtätning av bostadsbebyggelse 
längs Björkavägen, en sammanlänkning av 
befintliga bebyggelsegrupper. Täckdiknings-
plan finns i området. Viss risk för ras och 
skred. Stor sannolikhet för fornlämningar. 
Arkeologisk utredning kommer att behövas. 

E6
Område för bostadsbebyggelse mellan Björ-
kavägen och Frommestabäcken. Bäcken bör 
göras mer tillgänglig för rekreation. Markav-
vattningsföretag och täckdikningsplaner finns 
i området. Viss risk för ras och skred. Stor san-
nolikhet för fornlämningar. Arkeologisk utred-
ning kommer att behövas. Hänsyn ska tas till 
Frommestabäcken. Rödlistad art (utter) finns 
här. Äldre fynd av rödlistade växter knutna 
till rikare ängsmiljöer finns i södra delen av 
området.

Stadsbygd blandstad
E7
Centralt område norr om Ekebygatan där cen-
trumstråket kan utvecklas genom förtätning 
av blandad bebyggelse, både flerbostadshus 
och småhus. Hänsyn ska tas till landskapsbild 
och kulturmiljövärden. Täckdikningsplan finns 
i området.

Grönstråk
E8
Stråk där grönskan ska utvecklas för att knyta 
ihop Ekeby med skogsområdet väster om riks-

väg 51. Ny koppling för fotgängare och cyklis-
ter som ingår i vägplanen.

Gång-	och	cykeltrafik,	Regional
E9
Förbättrad koppling för cyklister mellan Ekeby 
och Kumla.

E10
Förbättrad koppling för cyklister mellan Ekeby 
och Örebro.

E11
Förbättrad koppling för cyklister mellan Ekeby 
och Sköllersta.

E12
Förbättrad koppling för cyklister som knyter 
ihop Ekeby med Kvarntorp och Hällabrottet.

E13
Nytt separat gång- och cykelstråk längs Ekeby-
gatan. Området kring skolan är extra viktig att 
se över för att säkerställa en trafiksäker miljö.

Gång-	och	cykeltrafik,	Lokal
E14
Förbättrad koppling för cyklister som knyter 
ihop Ekeby med Kvarntorp och Hällabrottet.

Biltrafik,	Huvudgata
E15
Ny anslutning till riksväg 51.
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artrika, magra ängsmiljöer på kalkrika, alv-
arsliknande marker. Hällkistans och Norra 
Mossbys naturreservat har potential att vida-
reutvecklas, och Kultur- och fritidsförvalt-
ningen har ett pågående projekt år 2020-2024 
som syftar till att restaurera och nyskapa 
ängsmark för att öka den biologiska mångfal-
den.

Orten begränsas i norr av Kvarntorpsspåret 
och riksväg 52. I väst utgörs landskapet av 
åkermark och i öst gränsar Hällabrottet till 
Kvarntorp. I omgivningen finns flera spår av 
industrilandskapet, bland annat i form av 
vattenfyllda dagbrott. Ett av dem är Hästhags-
brottet, en populär kommunal badplats. 

Hällabrottets idrottsplats är en naturlig sam-
lingspunkt i norra delen av samhället. I orten 
finns Hällabrottets förskola och Tallängens 
skola (F-6). 

Ett flertal verksamheter finns på orten. Ortens 
centrum utgörs av området kring korsningen 
Yxhultsvägen och Örstavägen där skola, kyr-
kor, flerbostadshus och några mindre verk-
samheter ligger samlade. Yxhultsvägen trafi-
keras av två regionbusslinjer och en separerad 
gång- och cykelväg finns genom orten.

Framtida utveckling
Närheten till naturområden med goda rekrea-
tionsmöjligheter, läget nära Kumla och riksväg 
52 samt ortens kulturhistoriska industrimiljö, 

är kvaliteter som ger Hällabrottet goda förut-
sättningar för att skapa attraktiva livsmiljöer 
och utveckling av näringslivet. 

Hällabrottet föreslås främst kompletteras med 
bostadsbebyggelse som följer befintlig bebyg-
gelsestruktur och tar hänsyn till rekreations- 
och kulturmiljövärden. En tät exploatering 
söder om Yxhultsvägen kan ge uppemot 80 
nya bostäder. Viss kompletterande förtätning 
kan även ske i befintliga bostadsområden. Det 
är viktigt att bevara sammanhängande grön-
områden i anslutning till befintliga bostäder. 
Norr om Yxhultsvägen, kan cirka 60 bostäder 
etableras. Sammanlagt kan cirka 230 bostäder 
skapas i Hällabrottet.

I västra Hällabrottet, söder om Yxhultsvä-
gen, togs en detaljplan fram under år 2019. 
Detaljplanen möjliggör ca 40 småhus.

Området vid korsningen Yxhultsvägen och 
Örstavägen kan utvecklas som ett tydligare 
centrum, en mötesplats i orten där förtätning 
med flerbostadshus och mindre verksamhets-
lokaler är lämplig. Området kring idrottsplat-
sen kan utvecklas för fritid och rekreation. 

Det är viktigt att förbättra framkomligheten 
längs gång- och cykelstråken. I dagsläget 
saknas en viktig länk i cykelnätet mot Kumla, 
under riksväg 52. Cykelnätet kan byggas ut 
mot Kvarntorps friluftsområde och kan på sikt 
även kopplas mot Ekeby. Trafikverket ska ta 

Hällabrottet 
Ortens karaktär
Hällabrottet är med cirka 1 700 invånare den 
näst största tätorten i kommunen och ligger 
cirka 3 kilometer öster om Kumla. Orten är 
kulturhistorisk intressant då den växte fram 
som ett resultat av stenindustrin i Yxhult. I 
närområdet bröts främst kalksten, men även 
sandsten och marmor. Både fabriker och 
bostäder till de anställda byggdes upp i Hälla-
brottet och orten växte. I slutet av 1800- talet 
öppnade Yxhult stenhuggeri en egen järnväg 
som hjälpte till att sprida företagets produkter. 
Järnvägen har senare förlängts till Kvarntorps 
industriområde och är idag i statlig ägo. 

Idag präglas orten främst av småhusbebyg-
gelse som sprider ut sig i öst-västlig riktning 
på båda sidor om Yxhultsvägen. I öster finns 
delar av Yxhults före detta industriområde 
kvar som visar bolagets verksamhet och 
utveckling. Byggnaderna har stora byggnads- 
och arkitekturhistoriska egenvärden.  Sten-
hyvleriverkstaden (idag Stenarbetsmuseum), 
Huvudkontoret och Trilobiten är klassade som 
byggnadsminne.

I norr och söder finns skogsområden som 
erbjuder goda rekreationsmöjligheter med 
bland annat vandringsleder, mountainbike- 
leder (MTB) och rastplatser. 

I närområdet finns unika förutsättningar för 
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fram en vägplan för riksväg 52 Örsta-Sköller-
sta för att höja trafiksäkerheten och framkom-
ligheten.

För att förbättra kopplingen och minska barri-
ären mellan Hällabrottet och det nya utbygg-
nadsområdet i Brånsta-Sånnersta föreslås en 
ny grön koppling för fotgängare och cyklister i 
Örstavägens förlängning.

Idag samlas dagvatten upp i Romarebäcken 
som sedan ansluter till Kumlaån i väster. Med 
planerade exploateringar i Hällabrottet samt 
Brånsta-Sånnersta, som också har avrinning 
till Kumlaån, kommer det att krävas en större 
dagvattenanläggning i Hällabrottet. En lämplig 
placering måste utredas för detta. 

Verksamhetsområdena beskrivs under 
Näringsliv och verksamheter, Verksamhetsom-
råden. Förtätningsområden på landsbygden 
beskrivs under Landsbygdsutveckling, Bebyg-
gelsestråk och förtätningsområden.

fördel utformas med liknande grönstruktur 
som befintlig bostadsbebyggelse i väst – med 
”klackskogar”. Kraftledning (regionnät) går 
genom området. Hänsyn ska tas till byggnads-
minne Yxhult.

H2
Område för bostadsbebyggelse. Lämpligt att 
bygga vidare på befintlig bebyggelsestruk-
tur. En omdragning av MTB-leden krävs vid 
exploatering. Markavvattningsföretag finns i 
området. Viss risk för ras och skred. Alunskif-
ferförekomst. Viss sannolikhet att fornläm-
ningar förekommer. Hänsyn ska tas till risker 
kopplade till farligt gods och buller från indu-
strispåret.

H3
Område för bostadsbebyggelse i attraktivt 
läge. Hänsyn ska tas till landskapsbild, kultur-
miljövärden och riksintresse kulturmiljövård. 
Markavvattningsföretag finns i området. Kraft-
ledning (fördelningsnät) går genom området. 
Öster om området har en detaljplan som möj-
liggör cirka 40 småhus tagits fram under år 
2019. Där har också en arkeologisk slutunder-
sökning genomförts.

Stadsbygd blandstad
H4
Centralt område vid korsningen Yxhults-
vägen/Örstavägen där centrummiljön kan 
utvecklas som mötesplats och förtätning av 
blandad bebyggelse, till exempel flerbostads-

• Komplettera med ny 
bostadsbebyggelse som 
följer befintlig bebyggelse-
struktur och tar hänsyn till 
rekreations- och kulturmiljö-
värden. 

• Utveckla centrum som 
mötesplats. 

• Förbättra gång- och cykel-
stråk mot Kumla, Brån-
sta-Sånnersta, och på sikt 
även cykelkopplingar mot 
Kvarntorp och Ekeby.

• Utred lämpligt område för en 
större dagvattenanläggning.

Ställningstaganden 

• Värna och utveckla tillgäng-
lighet och tillgång till natur 
och tätortsnära rekreations-
områden. 

Stadsbygd bostäder
H1
Område för bostadsbebyggelse med närhet till 
rekreation och natur. Ett öst-västligt grönst-
råk, med koppling till befintlig vandringsled 
och MTB-led är viktigt att få till söder om 
området. En kulturhistorisk lämning (fossil 
åker) finns i området. Viss sannolikhet att 
fornlämningar förekommer. En mindre del av 
området berörs av beviljat undersöknings-
tillstånd för metaller och industrimaterial. 
Alunskifferförekomst. Området kan med 
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hus, mindre verksamhetslokaler och service 
kan ske. Här kan bebyggelsen vara lite högre. 
Fornlämning finns i området. Alunskifferföre-
komst. Fastigheter i området är med i kultur-
miljöprogrammet.

Grönområde
H5
Området kring idrottsplatsen kan utvecklas 
för fritid och rekreation. Fornlämning och kul-
turhistoriska lämningar finns i området. Viss 
översvämningsrisk.

Grönstråk
H6
Stråk där grönskan ska utvecklas för att knyta 
ihop Brånsta-Sånnersta med Hällabrottet 
vidare mot MTB-leden förbi idrottsplatsen. En 
omdragning av MTB-leden krävs vid exploate-
ring.

H7
Stråk där grönskan ska utvecklas och knyta 
ihop de nya bostadsområdena med befintlig 
vandringsled och MTB-led.

Gång-	och	cykeltrafik,	Lokal
H8
Länk som saknas i cykelnätet längs Yxhultsvä-
gen mot Kumla.

H9
Förbättrad koppling för fotgängare och cyklis-
ter mellan Hällabrottet och Brånsta-Sånnersta.

H10
Förbättrad koppling för cyklister mot Kvarn-
torps friluftsområde, kan på sikt även fortsätta 
mot Ekeby (E12).

Kumla
Ortens karaktär
I Kumla bor cirka 15 500 personer, cirka 70 
procent av kommunens invånare. Tätorten 
ligger delvis på en förhöjning, Karlslundsåsen, 
som utmärker sig i landskapet och förstär-
ker kontrasten mellan stad och landsbygd 
då orten till större del omringas av öppen 
åkermark. I norra Kumla finns två mindre 
skogsområden, Vargavrån och Pokerskogen, 
och i södra delen av Kumla finns ett mindre 
skogsområde, Viaskogen, som alla har viktiga 
natur- och rekreationsvärden. Andra viktiga 
grönområden i tätorten är Kumlabyfältet, Väs-
tra parken och Stadsparken. 

Kumla kan karakteriseras som en småstad där 
du har nära till allt. Kumla tätort växte upp 
som en rutnätsstad kring järnvägsstationen. 
Skoindustrin utvecklades under 1800-talet 
och blev en stor näring i Kumla. I och med 
att skoindustrin växte, växte även behovet av 
bostäder. Det byggdes främst villabebyggelse i 
tätorten, men allt eftersom behovet av bostä-
der ökade förtätades staden och flerfamiljshus 
och serviceverksamheter började byggas.  
Kumla har länge setts som en villastad med 
trädgårdsstadskaraktär, men har nu börjat 

växa allt mer och idag blandas villakvarteren 
med högre flerbostadshus och verksamheter. 

Kumla har goda kommunikationer till bland 
annat Örebro och Hallsberg. Järnvägen går 
genom tätorten, vilket i viss mån utgör en 
barriär, men samtidigt är ett centralt placerat 
resecentrum en stor tillgång som underlättar 
mellan byten av olika trafikslag. Samtliga kol-
lektivtrafiklinjer angör resecentrum. 

Kumla är kommunens servicecentrum både 
vad gäller offentlig och kommersiell ser-
vice. Offentlig service i form av till exempel 
förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, kul-
tur,- idrotts- och fritidsanläggningar finns 
utspridda i tätorten. I centrum, kring torget 
och resecentrum finns huvudsakligen den 
kommersiella servicen, med handel, caféer och 
restauranger. Verksamheter finns utspridda i 
flera områden av varierande storlek. De större 
verksamhetsområdena är Norra Mos, Via, Fyl-
sta och Sörby.

Framtida utveckling 
Kumla huvudtätort ska fortsätta växa men 
samtidigt ska den gröna småstadskaraktä-
ren bevaras och utvecklas. Kumla ska ha en 
blandning av funktioner som bostäder, arbets-
platser, offentliga och kommersiella lokaler. 
Ju närmare centrum och resecentrum, desto 
tätare bebyggelse. För att nyttja småstadens 
kvaliteter som mötesplats bör kommersiell 
verksamhet fokuseras till centrum. Vissa fast-
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igheter i centrum skulle även kunna omvand-
las till attraktiva kontorslokaler för småföre-
tagare. 

I centrala Kumla föreslås främst förtätning 
inom befintlig kvartersstruktur, specifika 
områden pekas därför inte ut i kartan. För-
tätning i befintlig miljö ställer höga krav på 
gestaltning, anpassning till befintlig bebyg-
gelse, parkeringslösningar samt behov av 
grönytor för att skapa en god bebyggd miljö. 

De största utbyggnadsområdena i Kumla är 
Brånsta-Sånnersta i öster och Sörby i väster. 
I väster pekas även två större omvandlings-
områden ut. Omvandlingsområdena består 
idag till större del av verksamheter men skulle 
gradvis kunna omvandlas till en mer funk-
tionsblandad bebyggelse. I Kumla tätort finns 
utrymme för minst 2 500 nya bostäder. 

Grönstrukturen ska förstärkas och tillgäng-
liggöras genom att skapa gröna stråk som 
länkar samman stora och små grönområden 
i och omkring huvudtätorten. Stråken är inte 
bara till för människor utan fungerar även 
som spridningskorridorer för djur och växter. 
Genom dessa kopplingar skapas en grön ”ring” 
runt tätorten. Viktiga delar i grönstrukturen 
är en ny aktivitetspark i anslutning till utbygg-
nadsområdet Sörby i väster, samt en vatten-
park i anslutning till Kumlaån i öster.

För att skapa en attraktiv stadsmiljö med 
ökad trafiksäkerhet, renare luft och mindre 

buller måste genomfartstrafiken i Kumla 
minskas. Detta görs genom att leda trafiken 
runt staden, bland annat genom att förlänga 
Östra leden både i norr och söder. Cykelnätet 
i Kumla behöver byggas ut succesivt, särskilt 
när nya bostadsområden växer fram. Genom 
att utveckla ett sammanhängande huvudcykel-
nät med god framkomlighet och säkerhet ökar 
konkurrenskraften i förhållande till bilen.

Verksamhetsområdena beskrivs under 
Näringsliv och verksamheter, Verksamhetsom-
råden. Förtätningsområden på landsbygden 
beskrivs under Landsbygdsutveckling, Bebyg-
gelsestråk och förtätningsområden.

Stadsbygd bostäder
K1  
Område för bostadsbebyggelse i kanten av 
Pokerskogen intill Mossbanan. Hänsyn måste 
tas till befintlig bebyggelse, biotopskydd och 
buller. Befintligt vägnät kan användas som 
huvudstruktur i området och gång- och cykel-
väg finns söderut. Misstänkt markförorening 
norr om området. Viss risk för översvämning. 
Markavvattningsföretag och täckdiknings-
planer finns i området. Viss sannolikhet för 
fornlämningar. Kraftledning (regionnät) går 
genom området, ska raseras.

K2
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus. Fortsatt utbyggnad av bostäder i nord-
västra Kumla, i anslutning till bostadsområdet 
Matildelund och med närhet till Vargavrån. I 
området och i närområdet finns jordbruks-
fastigheter med djurhållning, häst-och rid-
verksamhet. Markavvattningsföretag och en 

Ställningstaganden 

• Bevara och utveckla Kumlas 
gröna småstadskaraktär.

• Förtäta centrala Kumla.

• Utveckla Kumla genom 
stadsomvandling i väster och 
utbyggnad i öster.

• Länka samman stadens stora 
och små grönområden med 
grönstråk.

• Minska biltrafiken i och 
genom tätorten. 

• Utveckla ett sammanhäng-
ande huvudcykelnät med 
god framkomlighet och 
säkerhet.
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och täckdikningsplaner finns i området. Viss 
översvämningsrisk. Viss risk för ras och skred. 
Kraftledning (regionnät) går genom området, 
ska raseras. Området är stort, och ett planpro-
gram bör tas fram för att utreda hur området 
ska utformas.

K5  
Område för bostadsbebyggelse i form av 
småhus i sluttningen som begränsas av Brån-
stavägen och Östra leden. Ett centralt beläget 
område med närhet till centrum och service. 
Hänsyn ska tas till trafikbuller och risker 
med farligt gods. Området är beläget på en 
rullstensås med grundvatten som har hög 
sårbarhet, därför ställs krav på anslutning 
till kommunalt vatten- och avlopp. Viss över-
svämningsrisk, en mindre del berörs av beräk-
nat högsta flöde. Viss risk för ras och skred. 
Radonrisk. Fornlämningar i anslutning till 
området. Täckdikningsplaner finns i området.

K6 
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus med närhet till Björka lertags naturreser-
vat. Översvämningsrisk. Markavvattningsfö-
retag och täckdikningsplan finns i området. 
Relativt låg sannolikhet för fornlämningar. 
Fastighet i området är utpekad i kulturmil-
jöprogrammet.

K7 
Område för bostadsbebyggelse i form av fler-
bostadshus. Detaljplanearbete pågår och en 

arkeologisk utredning har genomförts. Till-
stånd finns för borttagande av fornlämning. 
Då området ligger i anslutning till Kvarntorp-
sspåret måste hänsyn tas till buller och risker 
med farligt gods. Området är beläget på en 
rullstensås med grundvatten som har hög sår-
barhet. Området ligger inom planerat vatten-
skyddsområde tertiär zon. Översvämningsrisk. 
Viss risk för ras och skred.

K8  
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus och flerbostadshus. Området är av riks-
intresse för kulturmiljövård, dock delar inte 
Kumla kommun statens syn på riksintresset 
och föreslår en ändrad utbredning, läs mer 
under Värden och hänsyn, Riksintresseom-
råden. Ny bebyggelse inom området ska ta 
särskild hänsyn till sockencentrat runt Kumla 
kyrka och beaktning ska tas vid placering och 
byggnadsutformning. Det finns stor sanno-
likhet för fornlämningar och en arkeologisk 
utredning krävs. Då området ligger i anslut-
ning till Kvarntorpsspåret måste hänsyn tas 
till buller och risker med farligt gods. Området 
är beläget på en rullstensås med grundvat-
ten som har hög sårbarhet och ligger inom 
planerat vattenskyddsområde tertiär zon. 
Radonrisk. Flertalet fastigheter i närområdet 
är utpekade i kulturmiljöprogrammet.

täckdikningsplan finns i området. Fastighet i 
området är utpekad i kulturmiljöprogrammet. 
Misstänkt markförorening söder om området. 
Kraftledning (regionnät) går genom området, 
ska raseras.

K3      
Område för förtätning av bostadsbebyggelse 
i form av småhus längs riksväg 542 som kan 
bidra till att knyta ihop Sickelsta med Hörsta. 
Närhet till Stenebäcken, och det planerade 
aktivitetsfältet i Sörby. Hänsyn ska tas till 
landskapsbild. I området finns flera jordbruks-
fastigheter med djurhållning. Hänsyn ska tas 
till buller och risker med farligt gods längs 
E20. Flera fastigheter i området finns med i 
kulturmiljöprogrammet. Misstänkt markför-
orening finns i området. Markavvattningsfö-
retag och täckdikningsplaner finns i området. 
Översvämningsrisk, en mindre del berörs av 
beräknat högsta flöde. Kulturhistoriska läm-
ningar finns i området.

K4 
Utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse 
med närhet till huvudtätorten, rekreation och 
utblick över jordbrukslandskapet. Området 
föreslås knytas ihop med Kumla via en ny väg-
förbindelse. En ny lokalisering av skjutbanan 
behöver utredas. Hänsyn ska tas till land-
skapsbild, natur-, rekreations- och kulturmil-
jövärden. Flertalet fornlämningar finns i områ-
det. Arkeologisk utredning krävs. Naturvärden 
behöver inventeras. Markavvattningsföretag 

Länsstyrelsen har inte godtagit översiktsplanen i denna 
del gällande riksintresse kulturmiljövård Kumlaby (K8).!
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Stadsbygd blandstad
K9 
Utbyggnadsområde Sörby, en varierad stads-
del med bostäder i form av flerbostadshus 
och småhus, mindre verksamheter och god 
koppling till natur- och rekreationsområden. 
Bebyggelsen i området ska ha en variation i 
gestaltning, utförande och placering. Längs 
det nya huvudstråket föreslås bebyggelsen 
bli tätare och högre. Ett planprogram finns 
för området och detaljplanering pågår etapp-
vis. En översiktlig arkeologisk utredning har 
genomförts. Några arkeologiska åtgärder är 
ej nödvändiga. Markavvattningsföretag finns i 
området. Viss risk för ras och skred. Kraftled-
ning (regionnät) genom området, ska raseras. 
Inom området finns flera diken som omfattas 
av det generella biotopskyddet.

K10 
Stadsomvandlingsområde som idag till stor 
del består av verksamheter. Området kan 
omvandlas och utvecklas gradvis till blandad 
bebyggelse med flera olika funktioner. Forn-
lämning finns i området. Några arkeologiska 
åtgärder är ej nödvändiga. Flera misstänkta 
markföroreningar finns i området. Markav-
vattningsföretag och täckdikningsplan finns 
i området. Tre skyddsrum finns i området. 
Översvämningsrisk. Viss risk för ras och skred.

K11 
Område som ingår i utbyggnadsområde Sörby. 

Planprogram finns. Söder om väg 542 föreslås 
främst sällanköpshandel av mer ytkrävande 
typ. Markavvattningsföretag finns i området. 
Några arkeologiska åtgärder är ej nödvändiga. 
Översvämningsrisk.

K12
Stadsomvandlingsområde som idag till 
största del består av verksamheter. I områ-
det ligger Kumla Idrottspark som innefattar 
ishall, konstgräsplan samt gräs- och grusplan. 
Området föreslås innehålla en tätare och 
högre bebyggelse med en funktionsbland-
ning av bostäder, kontor, handel, offentlig och 
kommersiell service. Verksamheter som är 
förenligt med bostäder kan vara kvar i områ-
det. Ishall och konstgräsplan kommer också 
att vara kvar i området. Grönområde saknas 
i denna del av tätorten och skulle kunna ska-
pas i samband med omvandlingen av områ-
det. Flertalet misstänkta markföroreningar 
finns i området. Markavvattningsföretag och 
täckdikningsplaner finns i området. Några 
arkeologiska åtgärder är ej nödvändiga. Fyra 
skyddsrum finns i området. Översvämnings-
risk. Detaljplanering pågår etappvis.

K13 
Centralt i Brånsta-Sånnersta kan ett stads-
delscentrum skapas med tätare och högre 
bebyggelse, med plats för servicefunktioner. 
Arkeologisk utredning kan vara aktuellt. Mar-
kavvattningsföretag och täckdikningsplaner 
finns i området. Viss risk för ras och skred.

Grönområde
K14
Område i anslutning till utbyggnadsområdet 
Sörby som ska utvecklas till ett aktivitetsfält. 
Området ska, tillsammans med Vargavrån, 
utvecklas till ett rekreationsområde med fokus 
på aktiviteter för både boende och besökare. 
Dagvattenhantering ska ingå som en del i akti-
vitetsfältet.

K15 
Området närmast Kumlaån föreslås utveck-
las till en vattenpark och rekreationsområde. 
Området ska fungera som en skyddszon för 
översvämning och fördröjning av dagvatten. 
Det är viktigt att få till en god koppling mellan 
Vattenparken och Kumla stadspark. Hänsyn 
ska tas till reservat för Vätternvattenledning. 
Sydöstra delen av området, i anslutning till 
utbyggnadsområde Brånsta - Sånnersta kan 
utvecklas till ett aktivitetsområde. Befintliga 
verksamheter som ridning bör stärkas men 
även andra funktioner som idrott och koloni-
område är möjligt.

Grönstråk
K16 
Stråk där grönskan ska utvecklas och knyta 
ihop Sörby med Steneskogen över Stene-
bäcken och under E20.

K17 
Stråk där grönskan ska utvecklas för att knyta 
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ihop Sörby och stadsomvandlingsområdet vid 
idrottsparken. Områdena kan kopplas ihop 
med en gång- och cykelväg.

K18
Stråk där grönskan ska utvecklas för att göra 
Björka lertag mer tillgängligt. Stråket är 
en viktig del i att skapa en grön ”ring” runt 
huvudtätorten.

K19 
Stråk längs Stenevägen/Fjugestavägen där 
grönskan ska utvecklas och knyta ihop Kumla 
och Åbytorp. 

K20 
Stråk där grönskan ska utvecklas för att länka 
samman Kumlabyfältet och Stadsparken. Grö-
nområdena kan kopplas ihop med ett tydligt 
gång- och cykelstråk.

K21 
Stråk i öst-västlig riktning som behövs för att 
länka samman Björka lertag med Viaskogen, 
genom Via industriområde. Stråket är en vik-
tig del i att skapa en grön ”ring” runt huvud-
tätorten. 

Vattenstråk
K22 
Utveckling av vattenstråket Stenebäcken. 
Vattenstråket ska fungera som ett rekreations-
stråk som en del i utvecklingen av Sörby och 
aktivitetsfältet.

K23 
Utveckling av vattenstråket Kumlaån. Stråket 
ska utvecklas som en vattenpark med funktion 
som skyddszon för översvämning och fördröj-
ning av dagvatten i kombination med frilufts-
liv och rekreation.

Gång-	och	cykeltrafik,	Regional
K24
Förbättrad koppling för cyklister mellan 
Kumla och Hallsberg. 

Gång-	och	cykeltrafik,	Lokal 
K25 
Förbättrad koppling för cyklister mellan 
Kumla och Örebro längs väg 690. 

K26
Nytt separerat cykelstråk längs väg 529. Strå-
ket ska fungera som en länk till de regionala 
cykelstråken mot Hallsberg och Örebro.

K27
Länk i huvudcykelstråket som saknas söder 
om väg 641. 

K28 
Länk i huvudcykelstråket som saknas norr om 
väg 641. 

K29 
Förbättrad koppling för cyklister mot utbygg-
nadsområdet i Brånsta-Sånnersta och vidare 
till det regionala stråket som leder mot Ekeby.

K30
Länk i lokalcykelstråket som saknas längs 
John Norlanders gata.

K31
Förbättrad koppling för cyklister mellan 
Kumla och Hallsberg.

Järnvägstrafik,	Järnväg
K32 
Kvarntorps industrispår föreslås dras om och 
angöra från söder för att slippa rangering vid 
stationsområdet. Ett nytt spår skulle utgöra en 
begränsad investering men underlätta för god-
strafiken till och från Kvarntorp. 

K33 
Industrispåret till Via föreslås dras om och 
angöra från Rala i söder för att slippa range-
ring vid stationsområdet.

Biltrafik,	Väg
K34 
Förlängning av Östra leden norr ut för att 
minska genomfartstrafiken i stadskärnan. Ny 
vägsträckning kan med fördel kombineras 
med trädplantering för att få till grön sprid-
ningskorridor parallellt med Kumlaån. Vägens 
sträckning bör utredas i planprogram för 
Brånsta - Sånnersta.

K35 
Förlängning av Östra leden söder ut för att 
minska genomfartstrafiken i stadskärnan och 
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avlasta Kungsvägen. Ny vägsträckning kan 
med fördel kombineras med trädplantering 
för att få till grön spridningskorridor parallellt 
med Kumlaån. Vägens sträckning bör utredas i 
planprogram för Brånsta - Sånnersta.

Biltrafik,	Huvudgata
K36 
Genom utbyggnadsområdet Sörby planeras en 
huvudgata i nord-sydlig riktning som blir en 
viktig koppling för fotgängare, cyklister och 
biltrafik i området. Gatan gör att korsningen 
Radiogatan/ väg 529 avlastas.

K37 
Ny koppling som knyter ihop huvudtätorten 
och utbyggnadsområdet i Brånsta-Sånnersta.

Sannahed
Ortens karaktär
Sannahed ligger cirka 2 kilometer söder 
om Kumla tätort i ett mindre skogsområde 
omringat av ett stort öppet odlingslandskap. 
En karaktärsbildande rullstensås sträcker sig 
genom orten i nord-sydlig riktning. Längs åsen 
är Kungsleden och äldre bebyggelse belägen. 

Orten har växt fram på grund av att militären 
haft verksamhet på platsen. År 1815 köpte 
staten heden vid Sanna för att använda som 
militär mötesplats för två regementen. Detta 
ledde till att andra serviceverksamheter som 
till exempel matserveringar växte fram och 

bostäder byggdes för militärerna att bo i. 
Området köptes senare av Kumla kommun 
och ett villasamhälle började byggas upp intill 
de militära byggnaderna. Idag finns flera mili-
tärbyggnader kvar i Sannahed och många har 
ett kulturhistoriskt värde. Ett exempel på en 
byggnad från militärens tid är den vackra Offi-
cersmässen från 1830-talet. I Sannahed finns 
det idag flera sevärdheter kopplade till ortens 
militära historia. Det går bland annat att gå 
vandringsleden regementsmarschen och 
besöka militär- och friluftsmuseet. 

Sannahed har cirka 400 invånare. Orten består 
till största del av småhus, men det finns även 
en del flerfamiljshus. I övrigt består bebyggel-
sen av jordbruksfastigheter. Sannahed har god 
tillgång på naturområden för rekreation. Viss 
service i form av vård- och omsorgsboende, 
hembygdsgård, förskola och F-6 skola finns på 
orten. Många kommuninvånare firar årligen 
midsommar vid hembygdsgården i Sannahed 
och i orten finns också motorstadion som är 
ett populärt besöksmål där man kan se på 
speedway. 

Sannahed har goda kommunikationsförbin-
delser till både Hallsberg och Kumla tätort. 
Orten trafikeras av tre regionbusslinjer. En 
cykelväg förbinder Sannahed med Kumla via 
en bro över riksväg 52. En cykelväg är påbör-
jad från Hallsberg fram till kommungränsen 
mot Kumla.

Sannahed berörs av Blacksta vattenskyddsom-
råde som sträcker sig längs åsen. En översyn 
av vattenskyddsområdet pågår och området 
planeras att utökas med fler skyddszoner. 

Framtida utveckling
Närheten till naturområden med goda rekrea-
tionsmöjligheter, det geografiska läget mellan 
Kumla och Hallsberg samt ortens kulturhisto-
riskt intressanta miljöer från militärtiden är 
Sannaheds styrkor.

Bebyggelseutvecklingen i Sannahed begrän-
sas till stor del av det planerade utökade 
vattenskyddsområdet och de skyddsföre-
skrifter med restriktioner som kommer höra 
till beslutet. I nordvästra delen av Sannahed, 
inom den planerade tertiära skyddszonen, 
pekas ett område ut för bostadsbebyggelse i 
form av småhus. Söder om Hemvägen pekas 
ett område ut för blandad bebyggelse. Detta 
område kommer enligt förslag ligga inom 
den sekundära skyddszonen men området 
är redan detaljplanelagt för bostäder i 1-2 
våningar. Ett 60-tal bostäder skulle kunna eta-
bleras i dessa områden.

Det är viktigt att de militära byggnaderna 
och den kulturhistoriska miljön bevaras och 
utvecklas då det bidrar till platsens identitet 
och är en resurs för kommunens besöksnäring 
och turism. Sannaheds militärhistoriska kul-
turmiljö bör tillgängliggöras och tydliggöras 
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för allmänheten. Därför föreslås att ett kultur-
reservat bildas i Sannahed och en utredning 
för detta bör tas fram för att se över möjlighe-
ten. Kulturreservat är ett skyddsinstrument 
där avsikten är att möjliggöra vård och beva-
rande av värdefulla kulturpräglade landskap. I 
ett kulturreservat kan ett områdes natur- och 
kulturmiljövärden skyddas och vårdas, och 
omfattar byggnader, anläggningar, lämningar 
och marker. Ett kulturreservat kommer att 
ställa högre krav på ökad skötsel och driftsme-
del.

Den kulturhistoriska miljön i Sannahed tål 
delvis att förtätas men nybyggnation ska göras 
med hänsyn till de omgivande naturområdena, 
kulturmiljövärdena och det planerade utökade 
vattenskyddsområdet. Någon ny bostads- eller 
verksamhetsbebyggelse är ej lämplig inom 
det planerade utökade vattenskyddsområdets 
primära zon. 

En cykelväg är påbörjad från Hallsberg fram 
till kommungränsen mot Kumla, men sträckan 
behöver förlängas för att få ett sammanhäng-
ande cykelnät mellan Kumla – Sannahed – 
Hallsberg.

Verksamhetsområdena beskrivs under 
Näringsliv och verksamheter, Verksamhetsom-
råden. Förtätningsområden på landsbygden 
beskrivs under Landsbygdsutveckling, Bebyg-
gelsestråk och förtätningsområden.

miljöprogrammet. Viss översvämningsrisk.

Stadsbygd blandstad
S2 
Område för blandad bostadsbebyggelse. 
Gällande detaljplan möjliggör bostäder i 1-2 
våningar. Området ligger inom planerat vat-
tenskyddsområde sekundär zon. Området är 
beläget på en rullstensås med grundvatten 
som har hög sårbarhet, därför ställs krav på 
anslutning till kommunalt VA. Radonrisk.

Gång-	och	cykeltrafik,	Regional
S3
Nytt cykelstråk som förbinder Sannahed med 
Hallsberg.

Gång-	och	cykeltrafik,	Lokal
S4
Förbättrat cykelstråk som kopplar ihop det 
regionala nätet mellan Hallsberg och Kumla.

Åbytorp
Ortens karaktär
Åbytorp ligger cirka 3,5 kilometer väster om 
Kumla och har cirka 800 invånare. Åbytorp 
härstammar från de två byarna Stene och 
Långgälla och har vuxit upp på skogsmark. 
Den första bebyggelsen lokaliserades längs 
Sillagatan med torpliknande byggnader. Sko-
industrin spred sig till Åbytorp under 1800- 
talet och flera skofabriker öppnades. För att 

Ställningstaganden 

• Värna om naturområdena 
som omger Sannahed.

• Ta hänsyn till Sannaheds 
kulturmiljövärden och det 
planerade utökade vat-
tenskyddsområdet vid ny 
bebyggelse.

• Utred möjligheten att bilda 
ett kulturreservat i Sanna-
hed.

• Bygg ut det regionala cykel-
nätet genom Sannahed och 
vidare mot både Hallsberg 
och Kumla. 

Stadsbygd bostäder
S1
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus. Hänsyn ska tas till kulturmiljövärden. 
Området ligger inom planerat vattenskydds-
område tertiär zon. Markavvattning och 
täckdikningsplan finns i området. Fastigheter 
i anslutning till området är utpekade i kultur-
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försörja industriarbetarna växte samhället och 
bostäder, skola, post och bibliotek byggdes på 
orten. Förutom skoindustrin har jordbruket 
alltid varit en viktig resurs. 

I Åbytorp finns kulturmiljövärden i form av 
odlingslandskap, byggnader med kopplingar 
till skoindustri, Stene kapell, Stene brunn och 
flertalet fornlämningar. Stene brunn var en 
hälsobrunn som var verksam från 1800-talets 
senare del fram till år 1959. Idag finns endast 
Stene brunns gäststugor kvar. 

Idag karaktäriseras orten av friliggande små-
hus och en mindre centrumbildning med 
skola, förskola, flerfamiljshus och kyrka. Verk-
samheter i form av bland annat handelsträd-
gård, sågverk, skofabrik och flertalet jordbruk 
finns på orten. 

Landskapet kring Åbytorp präglas av E20 och 
Steneskogen i väst samt öppen åkermark i öst. 
Genom en tunnel under E20 i norr eller via 
Fjugestavägen i söder kan boende i Åbytorp ta 
sig till Steneskogen, vilken används flitigt för 
friluftsliv och rekreation. Dock är det en brist 
på mindre grönytor i orten. Väster om E20 
finns Hagavallens idrottsplats med fotbollspla-
ner och klubbhus. 

Fjugestavägen trafikeras av två regionbusslin-
jer och en separat gång- och cykelbana finns 
mellan Kumla och Åbytorp.

för bostäder. Skogsområdet i anslutning till 
området bevaras till stor del för rekreation, 
men också för att fungera som en grön barriär 
mot E20.

Området kring centrum, vid skolan och kyr-
kan, kan utvecklas som ett tydligare centrum 
som även kan ha funktion som mötesplats för 
ortens invånare. Ytan söder om skolan och 
Fjugestavägen skulle kunna innehålla en min-
dre torgbildning som ramas in av ny, lite högre 
bebyggelse. I centrums förlängning söder om 
befintlig bebyggelse pekas ett område ut för 
blandad bebyggelse, till exempel flerbostads-
hus, mindre verksamhetslokaler och service. 
Möjligheter finns att skapa cirka 380 bostäder 
i och omkring Åbytorp.

Längs Fjugestavägen finns en separat gång-
och cykelbana längs norra sidan. I och med 
den större planerade exploateringen söder om 
Fjugestavägen är det viktigt att se över säkra 
passager för fotgängare och cyklister.

Området kring idrottsplatsen kan utökas 
och utvecklas för fritid och rekreation. 
Stene brunn skulle kunna utvecklas som 
ett besöksmål, till exempel genom infor-
mationsskyltar om platsens historia för att 
belysa områdets kulturhistoriska värden och 
utveckla det som rekreationsområde. 

Med planerade exploateringar i Åbytorp, kom-
mer det att krävas en större dagvattenanlägg-

Framtida utveckling
Åbytorp har goda möjligheter att utvecklas 
som en attraktiv bostadsort där stad möter 
land, en ort av landsbygdskaraktär med när-
het till Kumla. Den tätortsnära Steneskogen, 
kommunens största sammanhängande skogs-
område är en viktig förutsättning för ortens 
attraktivitet. 

Åbytorp har ett bra läge ur kommunika-
tionssynpunkt, men skulle kunna förbättras 
ytterligare med en ny anslutning till E20. En 
ny anslutning föreslås vid Sickelsta, nordväst 
om Åbytorp. Anslutningen skulle underlätta 
för trafik till och från Kumla och Åbytorp och 
skulle kunna bidra till en bättre trafikfördel-
ning till och från huvudtätorten. Utvecklings-
möjligheterna för Åbytorp och västra Kumla 
skulle stärkas av denna satsning. 

Åbytorp föreslås främst kompletteras med 
bostadsbebyggelse i form av småhus. Avsik-
ten är att Åbytorp ska utvecklas i nord-sydlig 
riktning för att stärka och skapa ett tydligare 
centrum i mitten av orten, följa befintlig struk-
tur och bevara utblickarna mot jordbruksland-
skapet i öster. 

Förtätning av bostäder kan ske i norra delen 
längs med Långgällagatan. I samband med för-
tätningen är det viktigt att utveckla ett grönt 
stråk i nord-sydlig riktning och en koppling 
mellan Steneskogen och grönområdet norr 
om skolan. I söder pekas ett större område ut 
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ning. En lämplig placering måste utredas för 
detta.

ska tas till befintlig bebyggelsestruktur. Buller 
från E20 måste utredas. Området är delvis 
beläget på en rullstensås med grundvatten 
som har hög sårbarhet, därför ställs krav på 
anslutning till kommunalt VA. Hög sannolik-
het för fornlämningar. Arkeologisk utredning 
kommer att behövas. Fastighet i området är 
utpekad i kulturmiljöprogrammet. Delvis 
radonrisk.

Stadsbygd blandstad
Å4
Centralt område vid Fjugestavägen där cen-
trummiljön kan utvecklas som mötesplats, 
till exempel genom ett mindre torg som kan 
ramas in av lite högre bebyggelse. Täckdik-
ningsplan i området. Fastighet i området är 
utpekat i kulturmiljöprogrammet.

Å5
Centralt område, förlängning av centrum 
söder ut, där blandad bebyggelse i form av 
flerbostadshus, mindre verksamhetslokaler 
och service kan uppföras. Området består idag 
av skog med rekreationsvärden, vilka är vik-
tiga att bevara även vid en exploatering. Det 
är viktigt att skapa gröna stråk och koppling 
vidare till Steneskogen. Hög sannolikhet för 
fornlämningar. Arkeologisk utredning kommer 
att behövas. Fastighet i området är utpekat i 
kulturmiljöprogrammet.

Stadsbygd bostäder
Å1
Område för förtätning av bostadsbebyggelse 
i form av småhus längs Långgällagatan med 
utblick över jordbrukslandskapet. Lämpligt att 
bygga vidare på befintlig bebyggelsestruktur 
längs vägen. Hänsyn ska tas till landskapsbild. 
I området finns flera jordbruksfastigheter med 
djurhållning. En misstänkt markförorening 
finns i södra delen av området. Markavvatt-
ningsföretag finns i området. Området är 
beläget på en rullstensås med grundvatten 
som har hög sårbarhet, därför ställs krav på 
anslutning till kommunalt vatten- och avlopp. 
Sannolikt att fornlämningar förekommer. 
Radonrisk. 

Å2
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus. Ett nord-sydligt grönstråk, med koppling 
till Steneskogen är viktigt att få till genom 
området. I närområdet finns flera jordbruks-
fastigheter med djurhållning. Ett planuppdrag 
finns och en arkeologisk utredning har genom-
förts. Fornlämningar och kulturhistoriska läm-
ningar finns i området. Området är beläget på 
en rullstensås med grundvatten som har hög 
sårbarhet, därför ställs krav på anslutning till 
kommunalt VA. Radonrisk.

Å3
Område för bostadsbebyggelse i form av små-
hus med närhet till Åbytorp centrum. Hänsyn 

Ställningstaganden 

• Värna och utveckla tillgänglig-
het och tillgång till natur och 
tätortsnära rekreationsområ-
den.

• Verka för en ny anslutning till 
E20 vid Sickelsta. 

• Komplettera med ny bostads-
bebyggelse längs Långgälla-
gatan. 

• Utveckla området söder om 
Fjugestavägen med fokus på 
bostadsbebyggelse. 

• Förbättra fotgängare och 
cyklisters framkomlighet och 
trafiksäkerhet över Fjugesta-
vägen. 

• Utveckla centrum som mötes-
plats. 

• Utred lämpligt område för en 
större dagvattenanläggning.
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Grönområde
Å6
Området kring idrottsplatsen kan utvecklas 
för fritid och rekreation. 

Grönstråk
Å7
Stråk där grönskan ska utvecklas för att knyta 
ihop grönområdet vid skolan med Stenesko-
gen i norr.

Å8
Stråk där grönskan ska utvecklas och knyta 
ihop Steneskogen med skogsområdet söder 
om Fjugestavägen.

Å9
Stråk där grönskan ska utvecklas och knyta 
ihop de nya bebyggelseområdena med befint-
lig skog i väster.

Biltrafik,	Anslutning
Å10
Ny anslutning till E20 vid Sickelsta. Ny 
vägsträckning kan med fördel kombineras 
med trädplantering för att få till en grön länk 
som även fungerar som hastighetsdämpare 
och filtrering av partiklar.



Värden och hänsyn  
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Värden och hänsynskarta 
En beskrivning av begreppen i kartan finns att läsa 
längst bak i dokumentet, under rubriken Definitioner.
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Värden och hänsyn
Det här kapitlet visar hur Kumla kommun 
avser att ta hänsyn till allmänna intressen i 
den fysiska planeringen. Här redovisas områ-
den med särskilda kvaliteter eller andra för-
hållanden som det bör eller ska (om det är 
riksintresse) tas hänsyn till vid exempelvis 
detaljplanering och bygglovprövning. Här 
redovisas olika typer av värden- och hänsyns-
områden: Riksintresseområden, Naturvärden, 
Kulturmiljövärden, Jordbruksmark samt Miljö, 
hälsa och säkerhet. 

Byggande och andra förändringar i mark- och 
vattenanvändningen behöver inte vara ofören-
liga med ett annat allmänt intresse. Hänsyns-
områden kan därför överlappa exempelvis 
ett område för ny stadsbygd som är utpekat 
i användningskartan. Likaså kan exempelvis 
ett område med naturvärden pekas ut i vär-
den och hänsynskartan, men inte klassas som 
natur i användningskartan eftersom mindre 
naturområden normalt ingår i användningen 
landsbygd. Det är därför viktigt att använd-
ningskartan och värden- och hänsynskartan 
läses tillsammans för att få en helhetsbild.

Riksintressområden  
Områden som är nationellt betydelsefulla 
kan pekas ut som riksintressen enligt 3 och 
4 kapitlet miljöbalken. Syftet med att peka ut 
riksintressen är att skydda och bevara eller att 
säkerställa en användning i framtiden. 

Ett område kan ibland omfattas av flera rik-
sintressen och avvägningar mellan dem kan 
krävas. Undantaget är att riksintresset för 
totalförsvar alltid ges företräde, något sådant 
riksintresse finns dock inte utpekat i Kumla 
kommun. 

I Kumla kommun finns riksintressen utpekade 
för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kom-
munikationer, energidistribution samt värde-
fulla ämnen eller material. Hur riksintressena 
inom Kumla kommun tillgodoses beskrivs 
nedan. 

Naturvård och Natura 2000 
Drumlinområdet vid Hackvad
Drumlinområdet vid Hackvad sträcker sig 
över Kumla, Hallsberg och Lekebergs kommu-
ner. Drumliner är moränkullar som skapats av 
inlandsisen. Den del av Drumlinområdet som 
ligger i Kumla kommun utgörs till störst del av 
Öjamossen, ett cirka 400 hektar stort område 
med våtmark med rik natur. 

Området är skyddat som riksintresse natur-
vård eftersom området har ett representativt 
odlingslandskap, artrika naturbetesmarker 
och art- och individrika växtsamhällen där 
bland annat arterna backsmultron, kattfot, 
ormrot och revfibbla finns. Länsstyrelsen har 
tagit fram en Fördjupad riksintressebeskriv-
ning, landskapsanalys av natur- och kulturvär-
den i Drumlinområdet 2010. 

Drumlinområdet vid Hackvad är också ett 
värdefulltområde med hänsyn till dess geologi 
och kulturlandskap. Området är ett samråds-
område, vilket innebär att samråd ska ske med 
länsstyrelsen när åtgärder som till exempel 
mätningar, provtagningar, ledningsåtgärder, 
uppförande av mast/torn eller vindkraftverk 
planeras.

Södra och Norra Mossby
Södra och Norra Mossby ligger cirka 1 kilome-
ter ifrån varandra. Områdena är utpekade som 
riksintressen för naturvård eftersom de är två 
geologiskt intressanta områden som med sin 
alvarmark och speciella flora är unika i länet. 

Områdena är också utpekade som Natura 
2000-områden enligt Habitatdirektivet. Södra 
och Norra Mossby är kalkrika områden som 
har en stäppartad vegetation. Det finns idag 
inte mycket slåttermark kvar, vilket gör områ-
dena viktiga. Den speciella marken gör att 
områdena har en ovanlig flora och även en rik 
fjärlisfauna. Exempel på arter som finns inom 
områdena är oxlar, tibast, gullviva, jordtistel 
och vildvin.

Södra Mossby är klassat som naturminne. I 
Södra Mossby finns karaktärsarten färgmåra 
som känt endast finns där i hela länet. Andra 
arter som finns i området är backsmultron, 
getväppling och backklöver. Norra Mossby är 
skyddat som naturreservat. I Norra Mossby 
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finns flera rödlistade arter, bland annat fjäri-
len mindre blåvinge.

Kvismaren och Kvismarens 
naturreservat
Kvismaren är ett område som tidigare varit 
sjöbotten. Kvismaren är utpekat som riksin-
tresse för naturvård eftersom området har 
ett representativt odlingslandskap med stora 
naturbetesmarker. Området har en rik fauna 
och sällsynta arter så som backsippa, rev-
fibbla, låsbräken, kattfot och ängsnejlika. Där 
finns även art- och individrik häck- och sträck-
fågelfauna. 

Vid västra Kvismaren finns värdefulla våt-
marker med en rik fauna och området vid 
sjön är utpekat som naturreservat och Natura 
2000-område enligt både Habitatdirektivet 
och Fågeldirektivet. Området är ett av Sveriges 
viktigaste rast- och häckningsområden för 
fåglar.

Kvismaren är en våtmark som även är av 
internationell betydelse då det är ett Ramsar-
område. Här finns också öppna vattenområ-
den, vassar och fuktängar. Exempel på natur-
typer och arter som ska bevaras är fuktängar, 
asp, utter och bred paljettdykare. Området är 
även utpekat som riksintresse för friluftsliv.

Vissberga lertag
Vissberga lertag är utpekat som Natura 
2000-område enligt både Habitatdirektivet 

och Fågeldirektivet. Vissberga lertag är ett 
lertäktsområde som nu regleras som en natur-
lig våtmark. Området är rikt på fågelliv och på 
grund av att brytningen av lera slutade senare 
än Björka lertag har området haft fler ras-
tande fåglar än Björka lertag. Exempel på arter 
är Bredkantad dykare, Rördrom, Sångsvan och 
Jorduggla.

Björka lertag
Björka lertag är utpekat som Natura 
2000-område enligt både Habitatdirektivet 
och Fågeldirektivet. Björka lertag är ett stort 
lertäktsområde som blivit en konstgjord våt-
mark som är biologiskt viktig då många natur-
liga våtmarker torrlagts för att odlas. Där finns 
många fågelarter och många arter rastar och 
häckar i området. Det finns också många olika 
insektsarter i området, flera däggdjur och en 
variationsrik vegetation. Några exempel på 
arter är citronfläckad kärrtrollslända, större 
vattensalamander och brun kärrhök.

Kumla kommuns syn på riksintresse 
naturvård och Natura 2000
Riksintresseområdenas värden ska tillgodo-
ses och skyddas mot påtaglig skada. För att 
skydda riksintressena och Natura 2000-områ-
dena har bland annat flera statliga naturreser-
vat bildats. 

Riksintresseområdet Kvismaren sammanfal-
ler med Natura 2000, riksintresse friluftsliv 

samt naturreservat. Området är utpekat som 
natur i användningskartan. Riksintresseområ-
dena Drumlinområdet vid Hackvad och Norra 
Mossby är utpekade som natur i användnings-
kartan.

Södra Mossby är utpekat som naturvärde 
i värden och hänsynskartan, men inte som 
natur i användningskartan eftersom mindre 
naturområden ingår i användningen lands-
bygd. Översiktsplanen redovisar ett förtät-
ningsområde på landsbygden som ligger i 
direkt anslutning till riksintresseområdet 
Södra Mossby. Förtätningsområdet är gene-
rellt avgränsat. Vid en utveckling av området 
ska riksintresseområdets värden tillgodoses 
och skyddas mot påtaglig skada. Det är vik-
tigt att ett skyddsavstånd hålls från Natura 
2000-området för att dess värden inte ska 
påverkas av en exploatering.

Översiktsplanen redovisar ett utvecklingsom-
råde för verksamheter ca 360 meter sydöst 
om Natura 2000-områdena Björka och Viss-
berga lertag. Det är viktigt att ett skyddsav-
stånd hålls från Natura 2000-områdena för 
att de inte ska påverkas av en exploatering i 
området.

Kulturmiljövård
Drumlinområdet
Drumlinområdet är motiverat som ett speci-
ellt odlingslandskap där bebyggelsen och väg-
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dragningarna anpassats efter drumlinernas 
speciella topografi och där det finns gott om 
spår från forna tiders markanvändande. En 
kulturhistorisk utredning finns för området, 
Bebyggelsen i Drumlinområdet, länsstyrelsen 
Örebro län 2010. Länsstyrelsen har också tagit 
fram en Fördjupad riksintressebeskrivning, 
landskapsanalys av natur- och kulturvärden i 
Drumlinområdet 2010. 

Hardemo
Hardemo har en speciell kulturmiljö med ett 
öppet odlingslandskap och där det finns rikt 
med fornlämningar, bland annat flera gravfält 
och odlingsrösen. I Hardemo finns även värde-
full bebyggelse bevarad, bland annat kyrkan 
från 1700-talet som har det medeltida kyrk-
tornet kvar och gamla skolbyggnader. Bebyg-
gelsen och vägdragningen är tydligt anpassad 
till topografin i området då vägen följer Har-
demoåsens väldränerade krön. Länsstyrelsen 
har tagit fram rapporten Riksintressen – Södra 
Örebro län, 2016, som innehåller en fördjupad 
riksintressebeskrivning för Hardemo.

Rösavi
Rösavi är en relativt välbevarad radby omgi-
ven av öppen åkermark. Radbyn i Rösavi 
speglar den byggnadstradition som fanns 
innan laga skiftet då gårdarna placerades på 
rad. Byggnaderna ligger uppe på en svagt mar-
kerad ås längs med en bygata. Det finns även 
vissa större gårdar som efter skiftet flyttade ut 

till ensamliggande lägen. Miljön kring radbyn 
har flera kulturhistoriska värden då det finns 
flera stenmurar, odlingsrösen och diken samt 
ett gravfält norr om radbyn. Området är delvis 
detaljplanelagt. Länsstyrelsen har tagit fram 
rapporten Riksintressen – Södra Örebro län, 
2016, som innehåller en fördjupad riksintres-
sebeskrivning för Rösavi.

Hjortsberga
Riksintresset Hjortsberga utgörs av en forn-
lämning av nationellt intresse, beläget i ett 
ålderdomligt landskap med inslag av mycket 
välbevarad bebyggelse. Landskapet utgörs av 
ett utdikat slättlandskap med inslag av rull-
stensåsar och drumliner. I odlingslandskapet 
i Hjortsberga, på sluttningen av en drumlin, 
ligger ett av länets största gravfält från yngre 
järnåldern. Här finns också ett ännu äldre röse 
och en domarring. Bebyggelsen i Hjortsberga 
visar tydligt olika traditioner av bosättning 
från radby till torp och gårdar. Länsstyrelsen 
har tagit fram rapporten Riksintressen – Södra 
Örebro län, 2016, som innehåller en fördjupad 
riksintressebeskrivning för Hjortsberga. I rap-
porten föreslås en justering av riksintresset, 
så att det tydligare återspeglar en helhetssyn 
på landskapet.

Kumlaby
Kumla kyrka ligger uppe på Karlslundsåsen 
med odlingslandskap på ena sidan och tät-
ortsbebyggelse på andra. Kumlaby är utpekad 

som ett viktigt sockencentrum, odlingsland-
skap och en betydelsefull kyrkoplats med en 
kyrka från 1800-talet, men som härstammar 
från 1100-talet. Runt kyrkan låg flera viktiga 
samhällsbyggnader som finns kvar idag, bland 
annat två skolbyggnader, kyrkstallar och 
prästgård. Här finns även en delvis synlig rad-
bystruktur kvar. Odlingslandskapet öster om 
åsen anses bilda en betydelsefull inramning 
till kyrkbyn. Området är delvis detaljplanelagt.  

Länsstyrelsen har tagit fram rapporten Rik-
sintressen – Södra Örebro län, 2016, som 
innehåller en fördjupad riksintressebeskriv-
ning för Kumlaby. I rapporten ses Kumlaby 
som ett utredningsområde, och den sam-
manvägda bedömningen är att Kumlaby fort-
sättningsvis bör ha status som riksintresse. 
Däremot finns skäl att förändra nuvarande 
beskrivning för att tydligöra värdena i miljön. 
Länsstyrelsen har, i diskussion med Riksanti-
kvarieämbetet, gjort ett förslag på ombearbet-
ning för att motiv och uttryck för riksintresse-
beskrivningen ska bli tydligare. Det finns även 
ett förslag till justerad gräns för riksintresse-
området.

Kumla kommuns syn på riksintresse 
kulturmiljövård
Drumlinområdet är till större del utpekat 
som ett naturområde i användningskartan. 
Vid utveckling i området ska hänsyn tas till 
riksintresseområdets värden och eventuell 
ny bebyggelse bör förhålla sig till den kultur-
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Översiktsplanen redovisar utvecklingsområ-
den för bostäder och grönområden inom och i 
anslutning till riksintresse för kulturmiljövård 
Kumlaby. Inom riksintresset Kumlaby föreslås 
ett område för utveckling av bostäder. Här 
delar inte Kumla kommun statens syn på riks-
intresset. 

Riksintresseområdet Kumlaby fokuserar på de 

tre nyckelbegreppen odlingslandskap, radby 
och sockencentrum med de fysiska uttryck 
som hör till dem. Länsstyrelsens förslag på 
ombearbetning av riksintressebeskrivning 
och justerad gräns har kommunicerats med 
kommunen. Kumla kommun är inte av samma 
åsikt som länsstyrelsen i frågan. Förslag på 
justerad gräns redovisas därför inte.

historiska utredningen. Planförslaget bedöms 
därför vara förenligt med riksintresseområdet. 

Översiktsplanen redovisar ett förtätningsom-
råde på landsbygden som berör riksintresse-
området Hardemo. Områdesbestämmelser 
bör upprättas för att säkerställa värdena. Vid 
en utveckling av området ska riksintresseom-
rådets värden tillgodoses och skyddas mot 
påtaglig skada.

Översiktsplanen redovisar utvecklingsområ-
den för verksamheter och nya industrispår 
i anslutning till riksintresseområdet Rösavi. 
Ralaområdet är delvis detaljplanelagt. För att 
skydda riksintresset och skärma av mot indu-
strispåret finns bestämmelser om vall samt 
trädplantering i detaljplanen. Vid en utökning 
av verksamhetsområdena bör detaljplan 
upprättas för att säkerställa värdena. Vid en 
utveckling av områdena ska riksintresseom-
rådets värden tillgodoses och skyddas mot 
påtaglig skada.

Översiktsplanen redovisar ett förtätningsom-
råde på landsbygden som berör riksintresse-
området Hjortsberga. Vid ny exploatering bör 
detaljplan eller områdesbestämmelser upprät-
tas. Stor hänsyn ska tas till landskapsbild, inte 
minst i form av utblickar från fornlämningen 
och kulturmiljön vid eventuell förtätning i 
området. Vid en utveckling av området ska 
riksintresseområdets värden tillgodoses och 
skyddas mot påtaglig skada.

Länsstyrelsen har inte godtagit översiktsplanen i denna 
del gällande riksintresse kulturmiljövård Kumlaby.!

Röd streckad linje visar på Kumla kommuns förslag till utbredning av riksintresseområdet Kumlaby.
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Odlingslandskapet utgör en mindre del av 
ett större kulturhistoriskt värdefullt stråk av 
jordbruksmark. Av radbyn finns rester kvar 
men under 1960-70-talen förändrades områ-
det och radbyn mer eller mindre försvann. 
Enstaka hus från tidigt 1800-tal finns kvar 
men den täta bystrukturen men komplement-
byggnader på baksidan, följt av åkermark 
finns inte kvar. Området kring Kumla kyrka 
är däremot bättre bevarat och uppfyller väl 
definitionen av ett sockencentrum med kyrka, 
prästgård och andra offentliga byggnader som 
var viktiga under förindustriell tid. 

Eftersom de kulturhistoriska spåren av radbyn 
är svaga och det tillhörande odlingslandskapet 
till viss del är beroende av radbyn för att ha en 
relevans, är det enda tydliga i riksintresseom-
rådet Kumlaby sockencentrat runt kyrkan.

Kumla kommun har för avsikt att arbeta för 
en förändring av gränserna för riksintresset 
Kumlaby och att den återstående värdefulla 
kulturmiljön kan ges ett tydligare och starkare 
skydd. Kumla kommun anser att det är möjligt 
att tillföra ny bebyggelse inom det nuvarande 
riksintressets södra delar utan att menligt 
påverka kulturvärdena kring Kumla kyrka. Ny 
bebyggelse inom området ska dock ta särskild 
hänsyn till sockencentrum och placering och 
byggnadsutformning ska beaktas. Hela områ-
det bör utvärderas och skyddas med en eller 
flera detaljplaner. 

Friluftsliv
Kvismaredalen
Kvismaredalen är en av Svealands viktigaste 
häckningsplatser för våtmarksfåglar. Området 
är också en internationellt sett viktig rastplats 
för våtmarksfåglar under vår- och höstflytt-
ningarna. Kvismaredalen har goda förutsätt-
ningar för friluftsaktiviteter så som fågelskåd-
ning, naturfotografering och området har 
intressanta natur- och kulturmiljöer.

Kumla kommuns syn på riksintresse 
friluftsliv
I området sammanfaller flera riksintressen: 
naturvård, natura 2000 och friluftsliv. Områ-
det är utpekat som ett område för natur i 
användningskartan och planförslaget bedöms 
därför vara förenligt med riksintresseområdet. 

Kommunikationer
Järnväg
Genom Kumla går tre järnvägslinjer som är 
utpekade som riksintresse: Västra stambanan, 
Godsstråket genom Bergslagen och Kumla- 
Närkes Kvarntorp (industrispår). Järnvägs-
linjerna utgör en viktig del i det regionala, 
nationella och internationella infrastruktur-
nätverket, vad gäller både gods- och person-
transport. Kumla järnvägsstation är också av 
riksintresse.

Väg
E20
Ingår i det nationella stamvägnätet samt EU:s 
Transeuropeiska transportnätverk.

Riksväg 50
Ingår i det nationella stamvägnätet och är ett 
viktigt gods-och kollektivtrafikstråk. 

Riksväg 51
En viktig förbindelse mellan orter och viktig 
väg för näringslivets transporter. Vägen är 
även ett viktigt kollektivtrafikstråk och en del 
av arbetspendlingsnätet.

Riksväg 52
En viktig förbindelse mellan orter då den 
utgör en del av vägnätet mellan Örebro och 
Nyköping. Även viktig väg för näringslivets 
transporter, kollektivtrafikstråk och en del av 
arbetspendlingsnätet. 

Länsväg 629
En viktig förbindelse eftersom vägen utgör en 
anslutning till Hallsbergs rangerbangård och 
kombiterminal som båda är av riksintresse.

Kumla kommuns syn på riksintresse 
kommunikationer
Det befintliga järnvägsnätet är inom tätor-
terna till största delen säkerställt i detaljpla-
ner. Ett vägreservat är utpekat som riksin-
tresse för planerad infrastruktur väster om 
riksväg 51 för sträckan Kvarntorp – Svenne-
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vad. Sträckan har byggts om till mötesfri väg, 
projektet färdigställdes hösten 2019.

Översiktsplanen redovisar flera utbyggnads-
områden för verksamheter i anslutning till 
riksintresse kommunikationer, väg och järn-
väg. Dessa områden ska utvecklas så att riks-
intresset inte påtagligt skadas. 

I översiktsplanen finns ett förslag på en ny 
trafikplats på E20 i höjd med rastplatsen Sick-
elsta, vilket inte anses påverka riksintresset 
negativt.

Energidistribution
Svenska Kraftnäts 220 kV-, och 400 kV- led-
ningar i Örebro län är utpekade som riksin-
tressen för energidistribution. Det finns dock 
inga geografiska avgränsningar för dessa riks-
intresseområden.

Kumla kommuns syn på riksintresse 
energidistribution
Översiktsplanen redovisar ett förtätningsom-
råde på landsbygden och ett utbyggnadsom-
råde för verksamheter som berör riksintresse-
området. Vid en utveckling av områdena ska 
riksintresseområdets värden tillgodoses och 
skyddas mot påtaglig skada.

Värdefulla ämnen eller 
material
Hällabrottet
I Kvarntorp finns ett område med sandsten 
utpekat som en viktig råvara till byggmaterial. 
Området är inte detaljavgränsat.

Kumla kommuns syn på riksintresse 
värdefulla ämnen eller material
Området berörs av ett utpekat utbyggnads-
område för verksamheter. Vid en utveckling 
av området kan det bli aktuellt med en detal-
javgränsning för att säkerställa riksintressets 
värden.

Totalförsvar
I Kumla kommun finns inga öppet redovisade 
riksintressen för totalförsvar. Höga objekt 
kan komma att påverka riksintresset för 
totalförsvar negativt och samråd ska ske med 
Försvarsmakten vid planering av höga objekt.  
Detta gäller för objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre 
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 
Höga objekt ska även samrådas med Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Luftfartsverket och berörda flygplatser, 
läs mer under Miljö, hälsa och säkerhet – höga 
föremål.

Ställningstaganden 

• Tillgodose riksintresseområ-
den och skydda dess värden 
mot påtaglig skada. 

• Ta hänsyn till Natura 
2000-områdena Björka och 
Vissberga lertag vid plane-
ring av ny verksamhetsmark i 
Södra Via. 

• Ta hänsyn till Natura 
2000-området Södra Mossby 
vid en utveckling av förtät-
ningsområde på landsbygden.

• Upprätta områdesbestämmel-
ser för att säkerställa kultur-
miljövärdena vid ny exploa-
tering i riksintresseområde 
Hardemo.

• Upprätta detaljplan för att 
säkerställa kulturmiljövär-
dena vid en utökning av verk-
samhetsområdet i anslutning 
till riksintresseområde Rösavi.
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dose friluftslivets behov. I Kumla finns det sju 
naturreservat:

• Norra Mossby.

• Björka lertag.

• Kvismaren. 

• Viaskogen (kommunalt). 

• Hult (kommunalt).

• Hällkistan (kommunalt).

• Äspåsarna (under bildande).

Biotopskydd och 
nyckelbiotoper
Det finns olika typer av biotopskydd. Det 
generella biotopskyddet skyddar småmiljöer 
i odlingslandskapet, till exempel alléer, åker-
holmar och stenmurar. Mindre områden med 
höga naturvärden kan istället skyddas av sär-
skilt biotopskydd som kan utses av länsstyrel-
sen, skogsstyrelsen eller kommunen. 

I Kumla kommuns finns ett biotopskyddsom-
råde, Vissberga/Järsjö hällar, där det finns 
äldre naturskogsartade skogar. Inom ett bio-
topskyddsområde får verksamhet inte bedri-
vas eller åtgärder vidtas som kan skada natur-
miljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens 
från förbudet ges. Om en biotop föreslås tas 
bort kan krav ställas på kompensationsåtgär-
der.

Naturvärden 
Naturmiljöer är viktiga att bevara då de bidrar 
till attraktiva livsmiljöer, rekreation för invå-
narna och är viktiga miljöer för djur- och 
växtlivet. Kumla kommun vill verka för att 
utveckla, bevara och tillgängliggöra värdefulla 
naturmiljöer i kommunen. 

Kommunfullmäktige antog år 2017 Program 
för gröna Kumla. Programmet anger inrikt-
ningen för planeringen av det gröna i Kumla 
kommun, men hanterar inte biologisk mång-
fald och naturvärden. Kumla kommun skulle 
därför behöva ta fram en naturinventering 
eller naturvårdsplan som beskriver befintliga 
naturvärden och anger övergripande riktlin-
jer för bevarande och utveckling. I ett sådant 
dokument bör också grönstruktur, grönstråk 
och ekosystemtjänster lyftas.

Vid framtida planering kan det finnas behov 
av naturinventeringar i enskilda områden, 
exempelvis i större skogsområden, jordbruks-
landskap med småbiotoper eller områden 
med ängs - och betesmarker eller sumpskogar.

I Kumla kommun finns flera olika naturområ-
den som både omfattas av olika skydd samt 
andra värdefulla områden. Nedan redovisas 
naturmiljöer och naturvärden.

Naturreservat
Naturreservat är till för att skydda och bevara 
värdefull natur, biologisk mångfald och tillgo-

• Upprätta detaljplan eller 
områdesbestämmelser för att 
säkerställa kulturmiljövär-
dena vid ny exploatering i rik-
sintresseområde Hjortsberga.

• Möjliggöra ny bebyggelse 
inom riksintresse kulturmil-
jövård Kumlaby, dock med 
särskild hänsyn till socken-
centrum och beaktande av 
placering och byggnadsut-
formning. 

• Verka för att avgränsningen av 
riksintresse kulturmiljövård 
Kumlaby ses över. 

• Samråd med Försvarsmakten 
vid byggnation av höga objekt.
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Naturvärden.
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Vattenmiljöer och 
strandskydd
I Kumla kommun finns endast en naturlig 
sjö, Älgasjön i västra Kumla. Från stenindu-
strin har det bildats flera dagbrott i kom-
munen, bland annat Söderhavet, Nordsjön 
och Hästhagsbrottet. Stora vattendrag inom 
kommunen är Kumlaån, Ralaån, Stenebäcken 
och Täljeån. I kommunen finns Blacksta vat-
tenskyddsområde längs Kumlaåsen, läs mer 
under Teknisk försörjning, vattenförsörjning.

Hav, sjöar och vattendrag omfattas av strand-
skydd. Strandskyddet finns till för att långsik-
tigt bevara djur- och växtlivs goda livsvillkor 
både på land och i vatten, samt för att säker-
ställa allmänhetens tillgång till strandområ-
den. Det generella strandskyddet är 100 meter 
uppe på land och ut i vattnet, men är på vissa 
ställen i kommunen borttaget eller upphävt.

Inom ett strandskyddsområde finns det 
begränsningar på vad man får göra, man 
får bland annat inte uppföra nya byggnader, 
anlägga eller gräva, utan att strandskyddet 
upphävs eller att särskilt tillstånd beviljats, så 
kallad strandskyddsdispens. För att strand-
skyddet ska gå att upphäva behövs ett särskilt 
skäl enligt 7 kapitlet 18c § miljöbalken.

I Kumla kommun finns inga utökade strand-
skydd, här gäller endast det generella strand-
skyddet på 100 meter. År 2008 beslutade läns-

styrelsen i Örebro län att vattendrag som inte 
redovisas i Lantmäteriets GSD-fastighetskarta 
(i den version som gällde den 1 juli 2008) eller 
som visas som enkeldragen linje i skala  
1:10 000, inte omfattas av strandskydd.  

Rödlistade arter
En rödlista är en lista som sammanställer 
olika arters hotbild (utdöenderisk). Rödlistan i 
Sverige tas fram av ArtDatabanken, som sedan 
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten.

Artportalen är en webbplats för observationer 
av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som 
helst kan rapportera vilka arter de sett i natu-
ren och söka bland fynduppgifterna. Artpor-
talen kan ge en indikation på vilka rödlistade 
arter som finns i kommunen och var de har 
observerats.

Våtmarker
I och med att jordbruket har rationaliserats 
har många artrika miljöer försvunnit för att ge 
plats åt åkermark. Dock har de sjösänkningar 
som gjordes för att skapa mer odlingsbar 
mark skapat nya miljöer i form av bland annat 
våtmarker. Dessa områden är viktiga för fågel-
och växtlivet, men även för rekreation. I Kumla 
kommun finns flera viktiga våtmarker:

• Öjamossen.

• Ekebymossen.

Nyckelbiotoper är skogsområden med stor 
betydelse för växter och djur. I Kumla kommun 
finns fyra utpekade nyckelbiotoper:

• Söder Tallemossen - lövnaturskog.

• Norr om Tälle - aspskog.

• Järsjö hällar - hällmarkskog.

• Munslätt - ädellövskog.

Naturminne
Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål 
som behöver skyddas eller vårdas särskilt. I 
Kumla kommun finns det två områden och 
fyra objekt som är klassade som naturminnen:

• Blacksta - ett område där det förekommer 
backsippa.

• Södra Mossby - ett artrikt område med 
stäppartad vegetation.

• Vargavrån - tall.

• Byrsta - 3 oxlar.

• Sännersta - tall.

• Hälgholmen - oxel.
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• Skarbysjön.

• Kilamossen.

• Stormossen.

• Lisslemossen.

• Västra Kvismaren (ramsarområde).

Ängs- och betesmarker, 
sumpskogar
I Kumla kommun finns inventeringar gjorda 
över ängs- och betesmarker samt sumpsko-
gar. Dessa naturtyper är utspridda över hela 
kommunen. Ängs- och betesmarker har stora 
biologiska värden då en stor del av odlings-
landskapets biologiska mångfald finns där. 

Ängs- och betesmarker är rika på flora och 
fauna och har ofta även kulturhistoriska vär-
den. Andelen ängs- och betesmark minskar då 
de inte längre är lika viktiga inom jordbruket, 
varför ambitionen är att bevara dessa.

Sumpskogar är skog som växer på blöt eller 
fuktig mark. På grund av den variationsrika 
sammansättningen har sumpskogar ofta höga 
naturvärden. Sumpskogar är oftast orörda 
skogar där död ved får ligga kvar, vilket skapar 
gynnsamma förutsättningar för många olika 
arter.

Ställningstaganden 

• Ta fram en Naturinventering/
naturvårdsplan. 

• Ta hänsyn till naturvärden i 
detaljplanering, bygglovspröv-
ning och tillståndsgivning.

• Verka för att bevara, utveckla 
och tillgängliggöra värdefulla 
naturmiljöer i kommunen. 

Kulturmiljövärden
I Kumla kommun finns flera värdefulla kul-
turmiljöer. Kommunens kulturarv och kultur-
historiska miljöer bör värnas om och bevaras, 
då de vittnar om kommunens historia, tillför 
karaktär och en identitet till områden, samt 
skapar attraktiva livsmiljöer för kommunens 
invånare. Det är viktigt att bevara olika typer 
av kulturmiljöer då tätorterna och landsbyg-
den har olika identiteter och värden. Kultur-
landskapet ger också goda förutsättningar för 
ekosystemtjänster genom småskaligt företa-
gande inom exempelvis livsmedelsnäring och 
turism. 

Kulturmiljöprogram för Kumla kommun som 
antogs 2015, beskriver värdefulla kulturmil-
jöer och hur de bör värnas om. Kulturmil-
jöprogrammet utgår från fyra olika inrikt-
ningar: informera, planera, tillämpa och följa 
upp. Genom att informera om de kulturmiljöer 
som finns i kommunen vill kommunen öka 
kunskapen om dem och öka sannolikheten för 
att deras värden behålls och utvecklas. 

Kommunen ska också planera långsiktigt för 
att tillvarata kulturmiljövärdena och undvika 
hot mot dem. Genom att tillämpa kulturmil-
jöprogrammet i vardagen säkras kulturmiljö-
ernas värden och till sist genom att följa upp 
kulturmiljöprogrammet kan man se om det 
används och programmet kan därmed fort-
sätta att vara aktuellt.
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Kulturmiljövärden.
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Kulturmiljöer på 
landsbygden
Landskapet i kommunen har skapat grunden 
för olika bosättningar. Kumla kommun har 
flera värdefulla gård- och bymiljöer som kvar-
står från Kumla som jordbrukssamhälle. 

Längs rullstensåsarna har bland annat rad-
byar uppstått, till exempel i Hardemo. Bosätt-
ningarnas uppkomst ger platserna en unik 
identitet och bidrar till attraktiva livsmiljöer. 
På Kumla kommuns landsbygd finns flera 
värdefulla herrgårdsmiljöer som bör bevaras, 
men även utvecklas och ses som en tillgång i 
landskapet. 

Säbylunds gård är ett exempel på en historisk 
herrgårdsmiljö, med en huvudbyggnad som 
är från sent 1700-tal. Tillhörande Säbylunds 
herrgård finns också en cirka 200 år gammal 
engelsk park som bland annat innehåller 
gamla lövträd och en stor variation av blom-
mor. Nynäs gård är en annan storslagen herr-
gårdsmiljö. Gården ligger i nordöst, utanför 
Ekeby. Miljön är värdefull eftersom den i och 
med den imponerande herrgården och de 
tillhörande ekonomibyggnaderna vittnar om 
jordbrukets historia med tydliga skillnader 
mellan ägare och anställda. 

Vid byggnation i miljöer med kulturvärden bör 
hänsyn tas till befintliga byggnader och plat-
sens identitet bör så långt som möjlig beva-
ras. Den nya bebyggelsen bör följa områdets 

struktur, men även gestaltning i form av skala,  
byggnadsform, material och färg.

Landsbygden har inte bara värdefulla kultur-
miljöer i form av gårdar och bebyggelse. Land-
skapet i sig kan ha kulturhistoriska värden då 
till exempel landskapets form har påverkats av 
hur människor har valt att bosätta sig och hur 
de har förflyttat sig genom läget för stigar och 
vägar. 

Kumlas odlingslandskap visar hur människor 
tidigare brukade jorden och är en del av 
Kumlas historia som jordbrukssamhälle. Vid 
bebyggelseutveckling på landsbygden och spe-
ciellt i kulturmiljöer ska man därför utgå från 
landskapets strukturer.

Hjortsberga.

Kulturmiljöer i tätorterna
Kumla kommun har växt fram genom en lång 
och mångsidig process. Genom industriali-
seringen flyttade människorna närmre sina 
arbetsplatser och bebyggelse samlades och 
skapade tätorter. 

I Kumla tätort kan man se hur samhället växt 
fram under en längre tid, det finns bostadsom-
råden från olika tidsepoker allt eftersom tät-
orten utvecklats. Prästgårdsskogen i centrala 
Kumla är till exempel Kumlas första och enda 
stora välbevarade område med flerbostadshus 
i funktionalistisk stil och området bidrar där-
med till Kumlas kulturhistoria och har både 
höga samhällshistoriska och arkitekturhisto-
riska värden. 
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Ett annat kulturhistoriskt värdefullt område i 
Kumla tätort är Kumlaby som visar på exem-
pel från olika tidsepoker. Den äldsta bebyggel-
sen i Kumlaby finns längs med Södra Kungsvä-
gen och var tidigare en dubbel radby. Resten 
av bebyggelsen i Kumlaby skiljer sig mellan de 
olika bostadsområdena, men utgörs generellt 
av småhus i en och två våningar. Den nyare 
delen av Kumlaby byggdes upp etappvis under 
70- och 80-talet efter en arkitekttävling för 
området. 

I Kulturmiljöprogrammet finns områden och 
specifika byggnader utpekade och det går att 
läsa om vilken kulturhistorisk betydelse de 
har för Kumla kommun. Kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader och områdens särdrag bör 
vårdas och stärkas. 

Kumla kommun har en industrihistoria där 
viktiga näringar funnits inom sko- och sten-
industrin. Kumla kommun har flera kalkrika 
områden kring Yxhult, Hällabrottet och Kvarn-
torp. Invånarna har därför under lång tid 
brutit sten i kommunen och här fanns många 
stenindustrier. Under 1800-talets slut och 
1900-talets början växte även skoindustrin 
fram i Kumla kommun och var länge en stor 
näring för invånarna. 

Kumlas historia med sten- och skoindustri är 
något som bör värnas om och göras mer upp-
märksammat för invånare och besökare. 

I Hällabrottet och Kvarntorp finns tydliga spår 
från företaget Yxhults stenhuggeris och stenin-
dustrins storhetstid kvar bland annat i form av 
disponentsvillor, fabriksbyggnader, sten- och 
skifferbrott och kalkugnar. Här finns industri-
historiska och samhällshistoriska värden samt 
besöksvärden. 

Både i Åbytorp och Kumla tätort finns gamla 
skofabriker kvar, bland annat C A Jonssons 
skofabrik på Hammargatan och den gamla 
skofabriken på Södra Kungsvägen. Byggnader 
som kvarstår från sten- och skoindustrin bör 
bevaras så långt som möjligt. Detta kan till 
exempel ske genom att de får andra använd-
ningar.

Som spår från stenindustrins storhetstid i 
Kumla kommun finns bostadsområdet Oppe-
gård III i norra delen av centrala Kumla. Detta 
bostadsområde tillkom genom en arkitekt-
tävling när Yxhult stenhuggeri AB firade 100 
år och Ytong AB i Kumla firade 50 år, för att få 
fram ett förslag till ett bostadsområde med en 
gruppbebyggelse av ”morgondagens bostad”. 
För dessa tätt grupperade radhus i lättbetong 
bör områdesbestämmelser eller ett gestalt-
ningsprogram tas fram. 

I Sannahed finns flera kulturmiljövärden. 
Orten har växt fram på grund av att militären 
hade verksamhet där. År 1815 köpte staten 
heden vid Sanna för att använda som militär 
mötesplats. Olika militärbyggnader byggdes Villa Svea, utpekad i kulturmiljöprogrammet.
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upp och flera av dem finns kvar idag, bland 
annat den vackra officersmässen från 1830-
talet, tillsammans med spår av platser för mat-
lagning, läger och skytte. 

Orten har en stark militärisk identitet och det 
finns potential att utveckla besöksnäringen i 
orten och flera av lämningarna från militärens 
tid i Sannahed bör tillgängliggöras tydligare 
för allmänheten. Det finns därför tankar på att 
göra delar av Sannahed till ett kulturreservat 
och en utredning bör tas fram för att se över 
möjligheten. 

Fornlämningar
Närkeslätten hade redan under förhistorisk 
tid goda förhållanden för jordbruk och därför 
bosatte sig människor tidigt här. Detta med-
för att det finns många kvarlevor och forn-
lämningar i Kumla kommun och hundratals 
registreringar har redan gjorts. Exempel på 
lämningar som registrerats i kommunen är 
gravfält, stenrösen, bytomter och milstolpar. 

Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kapit-
let kulturmiljölagen (KML). En fornlämning är 
en fysisk lämning från mänsklig aktivitet som 
kan antas vara anlagd före 1850 och som är 
varaktigt övergiven. I kommunen finns många 
kända fornlämningar, några exempel är: 

• Domarringen vid Brändåsen. 

• Bygravfält vid Rösavi. 

• De två hällkistorna i Yxhult. 

• Hjortsberga gravfält. 

• Torshögen och milstenen vid Skyberga 
vägkors. 

• Milstenen vid Lanna. 

I södra delen av Kumla tätort, i Kumlaby finns 
Kumla högar. Lämningen klassas inte som en 
fornlämning, utan som en övrig kulturhis-
torisk lämning, men den har ändå en viktig 
betydelse för Kumlaby och Kumla tätort. 
Kumla högar är ett gravfält som daterats till 
järnåldern, cirka 550-1050 e.Kr. Under utgräv-
ningar som utförts har man hittat rester av en 
boplats. 

Även om många fynd redan gjorts finns det 
många lämningar under mark som ännu inte 
är upptäckta. Inom kommunen finns det flera 
områden där det är troligt att det finns forn-
lämningar under marken. 

Vid nybyggnation på tidigare oexploaterad 
mark, speciellt på jordbruksmark, kan det där-
för förväntas krävas arkeologiska utredningar, 
bland annat i orterna Ekeby och Åbytorp samt 
i Brånsta-Sånnersta. Bevarandet av fornläm-
ningar måste vägas mot att utveckla kommu-
nen och därför ska noga övervägningar göras 
vid exploatering i områden där fornlämningar 
finns.

Genom att arkeologiska undersökningar görs 

Hällkistan i Yxhult. 
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kan nya fornlämningar och andra värdefulla 
kulturhistoriska lämningar hittas och doku-
menteras och på så sätt ge ny kunskap om hur 
människor tidigare levde. Vid planering av 
nya områden ska länsstyrelsen kontaktas i ett 
tidigt skede om det finns misstankar om forn-
lämningar.

De flesta fornlämningar ovan mark är redan 
kända. Om nya fornlämningar påträffas ovan 
mark bör de så långt det går skyddas och 
bevaras. Fornlämningar ovan mark bör om 
möjligt ges ett fritt område för att synliggöras 
bättre och öka tillgängligheten till dem. 

Fornlämningar under mark kan tas bort efter 
arkeologiska undersökningar och tillstånd 
från länsstyrelsen medgivits. Fornlämning-
arna dokumenteras då för att sedan tas bort 
permanent.

Byggnadsminnen och kyrkor
Byggnadsminnen skyddas enligt 3 kapitlet 
KML och kyrkor och begravningsplatser enligt 
4 kapitlet KML. I båda fallen ska tillstånd 
inhämtas från länsstyrelsen för förändringar 
och ingrepp som kan påverka det kulturhisto-
riska värdet. I Kumla kommun finns två bygg-
nadsminnen:

• Kumla järnvägsstation från år 1900, byggd 
i kalksten från Yxhult.

• Yxhult med byggnaderna Huvudkontoret, 

Stenhyvleriverkstaden och Trilobiten, som 
visar bolagets verksamhet och utveckling.

I kommunen finns fyra kyrkor och begrav-
ningsplatser som är skyddade enligt KML.

Rullstensåsar
Inom Kumla kommun finns gott om rull-
stensåsar. En rullstensås är en lång rygg av 
rundade stenar, grus och sand, som bildats 
när inlandsisen smälte. Rullstensåsar har ofta 
höga natur- och kulturvärden då de under 
lång tid använts som naturliga vägar och kan 
därmed innehålla många arkeologiska fynd. 

Ställningstaganden 

• Ta fram riktlinjer för kommu-
nens arbete med kulturmiljö-
frågor. 

• Beakta Kulturmiljöprogram-
met vid upprättande av 
detaljplaner samt bygglov-
sprövning. Kulturmiljöpro-
grammet ska vara vägledande 
vid bedömning av byggande i 
kulturmiljöer, utpekade bygg-
nader och miljöer ska skyddas 
och värnas om. 

• Anpassa ny bebyggelse på 
landsbygden med hänsyn till 
befintlig bebyggelse. Detta 
gäller särskilt i områden 
med kulturmiljövärden. Ny 
bebyggelse bör följa områdets 
struktur, men även gestaltning 
i form av skala, material och 
färg. 

• Ta fram områdesbestämmel-
ser eller gestaltningsprogram 
för Oppegård III. 

• Utred möjligheten att bilda ett 
kulturreservat i Sannahed.

• Kontakta länsstyrelsen i ett 
tidigt skede om misstanke om 
fornlämningar finns.

• Skydda och bevara fornläm-
ningar ovan mark.
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• Är jordbruksmarken brukningsvärd?

• Är det som ska byggas eller anläggas ett 
väsentligt samhällsintresse?

• Finns det en alternativ lokalisering som är 
mer lämplig?

Brukningsvärd jordbruks- 
mark
Brukningsvärd jordbruksmark avser mark 
som med hänsyn till läge, beskaffenhet och 
övriga förutsättningar är lämpad för jord-
bruksproduktion (prop 1985/86:3 s. 158). 
En bedömning om jordbruksmarken är bruk-
ningsvärd eller inte bör göras från fall till fall. 

I bedömningen bör följande kriterier vara 
uppfyllda för att jordbruksmarken ska anses 
brukningsvärd:

• Gårdsstöd enligt jordbruksverkets 
blockdatabas: är marken berättigad till 
stödet bör marken bedömas som bruk-
ningsvärd.

• Areal om minst två hektar: sammanhål-
len jordbruksmark är nödvändigt för att 
lantbruket ska kunna skötas rationellt. 

• Lokalisering: om marken ligger i anslut-
ning till ett större sammanhängande 
område med jordbruksmark bör marken 
bedömas som brukningsvärd. Markens 
arrondering (åkrarnas läge i förhållande 

Jordbruksmark
I Kumla kommun finns gott om jordbruk-
smark, 47 % av kommunens yta består av 
åkermark. Jordbruk är av nationell betydelse. 
Det innebär enligt 3 kap 4 § miljöbalken att 
brukningsvärd jordbruksmark endast får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-
fredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. 

Jordbruksmarkens betydelse för länet och 
riket nämns i flera regionala måldokument. 
Bland annat handlar det om att minimera 
exploateringen av jordbruksmark vid plan-
läggning, att öka produktionen inom areella 
näringar, att den totala arealen jordbruksmark 
i Örebro län ska öka, att kompetensen om 
jordbruksmarkens och de gröna näringarnas 
samhällsvärde ska öka, vilket medför att vi 
kan göra medvetna överväganden vid plane-
ring och etablering av nya verksamheter på 
bördig jordbruksmark.

När Kumla kommun växer ökar behovet av 
byggbar mark. För att kunna utveckla kom-
munens orter enligt en hållbar ortsstruktur 
kan det ibland väga tyngre att exploatera 
viss jordbruksmark än att bevara den. För att 
kunna göra en avvägning behöver tre frågor 
besvaras:
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till varandra), ägostruktur och infrastruk-
tur är av stor betydelse för att minimera 
transporter och kostnader. Ju mindre ett 
område med jordbruksmark är, desto när-
mare övrig jordbruksmark behöver det 
ligga.

Jordbruksmark som inte är brukningsvärd 
får tas i anspråk. Om jordbruksmarken däre-
mot är brukningsvärd måste även frågorna 
om väsentligt samhällsintresse och alternativ 
lokalisering utredas. 

Väsentligt samhälls- 
intresse 
För att kunna räknas som ett väsentligt sam-
hällsintresse bör exploateringen stödja en 
långsiktigt hållbar utveckling. För att kunna 
bedöma om den tänkta förändringen är ett 
väsentligt samhällsintresse måste föränd-
ringens omfattning och dess geografiska och 
politiska betydelse värderas. Är intressets 
omfattning av lokal, regional, nationell eller 
internationell nivå? 

En bedömning om väsentligt samhällsintresse 
bör göras från fall till fall. Exempel på väsent-
liga samhällsintressen är bostadsförsörjnings-
behovet, intresset av att kunna lokalisera 
bostäder och arbetsplatser nära varandra, att 
skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem samt att säkerställa viktiga 
rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 sid 
53). En generell princip är att privata intres-
sen endast kan utgöra väsentliga samhällsin-
tressen i väldigt specifika fall.

Följande anses vara av väsentligt samhällsin-
tresse i Kumla kommun:

• Större infrastrukturprojekt: till exempel 
väg, genomfartsled, järnväg.

• Tekniska försörjningssystem: till exem-
pel vatten- och avloppsanläggningar, elnät, 
energiförsörjning, IT-infrastruktur.

• Företagsetableringar: till exempel verk-
samheter som genererar arbetstillfällen, 
ger offentlig och kommersiell service i 
strategiskt viktiga lägen, där det är till 
nytta för många.

• Klimatanpassningsåtgärder: till exempel 
ytor för översvämning, dammar, våtmar-
ker, invallning.

• Rekreationsintressen: till exempel områ-
den för tätortsnära rekreation som många 
har nytta av, kan kombineras med klimat-
anpassningsåtgärder.

• Bostadsförsörjning: se förklaring i stycke 
nedan.

Bostadsbebyggelse ska främst koncentreras i 
och i anslutning till tätorterna, längs bebyggel-
sestråk och till förtätningsområden på lands-
bygden. Något av följande kriterier bör vara 
uppfyllt för att bostadsförsörjning ska kunna 
räknas som ett väsentligt samhällsintresse:

• Stora bostadsområden i anslutning till 
huvudtätorten (se karta för avgränsning). 
I anslutning till Kumla tätort behöver nya 
bostadsområden bestå av cirka 30 bostä-
der. Att bygga bostäder i anslutning till 
huvudtätorten är ett resurseffektivt sätt 
då befintlig infrastruktur kan nyttjas, håll-
bara transporter gynnas och underlag för 
kollektivtrafik och service ökar.

47 % av kommunens yta består av 
åkermark (Markanvändningen i Sverige, 
SCB 2015).

9 066 hektar brukningsvärd jordbruk-
smark finns i kommunen idag (Kumla 
kommuns definition, det vill säga gårds-
stöd enligt jordbruksverkets blockdata-
bas med en areal om minst två hektar).

502 hektar (5,5 %) brukningsvärd 
jordbruksmark föreslås tas i anspråk 
för nya utbyggnadsområden stadsbygd 
blandstad, stadsbygd bostäder och 
verksamheter.

8 564 hektar (94,5 %) brukningsvärd 
jordbruksmark blir kvar för livsmedels-
produktion.
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Brukningsvärd jordbruksmark enligt Kumla kommun och avgränsning huvudtätort.
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• Medelstora bostadsområden i tätor-
terna. I Åbytorp, Hällabrottet, Ekeby och 
Sannahed behöver nya bostadsområden 
bestå av cirka tio bostäder. Nya bostads-
områden i tätorterna ger en ökad befolk-
ning, vilket ger ett ökat underlag för kol-
lektivtrafik och service.

• Små bostadsområden längs bebyggel-
sestråk och förtätningsområden på 
landsbygden. Nya bostadsområden om 
cirka fyra bostäder. Att områdena kan vara 
mindre på dessa platser beror på att dessa 
områden och grupper av bebyggelse är 
små till sin storlek och befolkning. Många 
av områdena har en mer småskalig karak-
tär som gör att bostadsområden med tio 
nya tomter kan vara svåra att passa in i 
den befintliga bebyggelsen på ett bra sätt. 
Nya bostäder är viktiga här för att skapa 
förutsättningar för service, kollektivtrafik, 
infrastruktur och teknisk försörjning. 

I vissa fall kan förtätning med enstaka 
bostadshus vara ett väsentligt samhällsin-
tresse, till exempel i samband med ett genera-
tionsskifte i ett jordbruksföretag. Förtätningen 
ska då bidra till att service och infrastruktur 
kan nyttjas mer effektivt och det ska finnas 
goda möjligheter att ansluta till kommunalt 
vatten- och avlopp eller till gemensamhets-
anläggning, samt till el och bredband. Det ska 
också finnas goda möjligheter att resa kollek-
tivt. Det är dock viktigt att tydligt argumentera 

Ställningstaganden 

• Exploatera brukningsvärd 
jordbruksmark endast om det 
behövs för att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse 
och om annan lokalisering 
saknas.

varför det är ett väsentligt samhällsintresse 
eftersom enstaka bostadshus normalt inte 
räknas som detta.

Alternativ lokalisering
Om slutsatsen är att den tänkta exploate-
ringen är ett väsentligt samhällsintresse behö-
ver även lokaliseringen prövas. Finns det en 
alternativ lokalisering som är mer lämplig? 
En lokaliseringsstudie med konsekvensa-
nalys ska tas fram om exploatering föreslås 
på brukningsvärd jordbruksmark. Minst två 
alternativa områden ska utredas parallellt. Om 
det finns flera alternativa platser som alla tar i 
anspråk brukningsvärd jordbruksmark ska en 
avvägning göras så att den mark som är mest 
lämpad för fortsatt jordbruksproduktion spa-
ras. Om det inte finns några alternativa platser 
får jordbruksmarken tas i anspråk.

Aspekter att ha i åtanke då olika lokaliseringar 
jämförs:

• Strategiskt läge – I anslutning till kom-
munens tätorter, längs bebyggelsestråk, 
i förtätningsområden på landsbygden. 
Beroende på läge och omgivande bebyg-
gelse kan exploateringen vara lokal, regio-
nal, nationell eller internationell nivå.

• Nyttjande av befintlig infrastruktur – 
VA, gata, järnväg, fjärrvärme, bredband, el 
mm.

• Närhet till service och kollektivtrafik.

• Hänsynsaspekter –områden av riksin-
tresse, naturvärden, kulturmiljövärden, 
miljö-, hälsa och säkerhet.

• Konsekvenser för livsmedelsproduktio-
nen – arealbortfall, går kvarvarande area-
ler att nyttja rationellt? 

• Ekonomisk hållbarhet – markens beskaf-
fenhet, möjlig dagvattenhantering, närhet 
till befintlig infrastruktur mm.
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Miljö, hälsa och  
säkerhet 
Miljö, hälsa och säkerhet är centrala begrepp 
i samhällsplaneringen som särskilt lyfts fram 
i både plan- och bygglagen (PBL) och i miljö-
balken (MB). Olika miljö- och riskfaktorer kan 
direkt eller indirekt påverka enskilda männ-
iskors hälsa och säkerhet, liksom miljön som 
helhet. För att uppnå en hållbar utveckling är 
det av stor vikt att risk- och säkerhetsfrågor 
uppmärksammas tidigt i den fysiska plane-
ringen.

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt 
bindande styrmedel som regleras med stöd 
av 5 kapitlet MB. MKN anger de förorenings-
nivåer eller störningsnivåer som människor 
eller miljön kan utsättas för utan risk för fara 
eller olägenheter. Det finns MKN för utomhus-
luft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten 
samt omgivningsbuller. Kommuner och myn-
digheter har huvudansvaret för att normerna 
följs, men ett visst ansvar finns även hos olika 
verksamhetsutövare. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
MKN för vatten föreskriver om lägsta god-
tagbara miljökvalitet, både ekologisk och 
kemiskt, inom ett geografiskt område, så kall-
lade vattenförekomster. Målet är att samtliga 

vattenförekomster i Sverige uppfyller MKN 
god ekologisk, kemisk och kvantitativ status år 
2021 eller år 2027.

Kumla kommun ingår i vattenmyndigheten 
för Norra Östersjöns vattendistrikt. Åtgärds-
program har utformats för vattendistriktet för 
att säkerställa att MKN uppfylls. Programmet 
anger vilka myndigheter som ska göra vad 
för att nå dessa mål. Några av utmaningarna 
är att minska övergödningen, efterbehandla 
miljögifter och skydda grundvattnet. Miljöpro-
blemen i Kumla består främst av övergödning, 
miljögifter och morfologiska förändringar. 

Inom kommunen finns flertalet vattendrag 
som alla har kvalitetskravet god ekologisk 
status år 2027 och god kemisk ytvatten-
status 2021. Undantaget är Näsbygraven/
Frogestabäcken som har tidsfrist till år 2027. 
Kommunen omfattas av flertalet grundvatten-
förekomster som samtliga har kvalitetskravet 
god kvantitativ status och god kemisk grund-
vattenstatus. 

Preliminära statusklassningar för vattendra-
gen år 2017-2021, tredje cykeln, varierade 
mellan måttlig och otillfredsställande eko-
logisk status. Täljeån (Kvismare kanal) från 
Kumlaåns utlopp till Näsbygravens utlopp, 
precis utanför kommungränsen, är klassad 
som dålig ekologisk status. Samtliga vatten-
drag klassades som uppnår ej god kemisk 
status år 2017-2021. Samtliga grundvatten-

förekomster har år 2017-2021 statusen god 
kvantitativ grundvattenstatus.

Det är nödvändigt att minska miljöbelast-
ningen på våra vattendrag och vi måste hus-
hålla med vattentillgången i våra grundvatten-
förekomster. Läs mer om grundvatten under 
avsnitt Teknisk försörjning. 

MKN för vatten ska beaktas vid fortsatt plane-
ring. Det är viktigt att bevara buffertzoner när-
mast vattendragen för att fånga upp läckage av 
näringsämnen och sediment och därmed bidra 
till en bättre ekologisk status.   

Miljökvalitetsnormer för buller 
MKN för buller gäller för omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar och flygplatser samt 
från tillståndspliktiga hamnar och finns till 
för att undvika att människors hälsa påverkas 
negativt. Huvudinstrumentet för att följa MKN 
är åtgärdsprogram. Endast kommuner med 
fler än 100 000 invånare har en skyldighet 
att kartlägga buller och ta fram åtgärdspro-
gram. Detta är därför inte aktuellt för Kumla 
kommun, men kommunen ska ändå verka för 
en god ljudmiljö i kommunen, läs mer under 
avsnitt Buller.

Miljökvalitetsnormer för luft  
MKN för utomhusluft gäller för hela landet och 
gäller all utomhusluft utom för arbetsplatser 
samt tunnlar för väg- och spårtrafik. Det finns 
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MKN för kvävedioxid, kväveoxider, partiklar, 
svaveldioxid, marknära ozon, bensen, kol-
monoxid, arsenik, kadmium, nickel, bly och 
bens(a)pyren. Det är kommunernas ansvar att 
kontrollera luftkvaliteten i kommunen för de 
flesta MKN. Detta kan göras genom mätningar, 
modellberäkningar eller uppskattningar. 

I Kumla gjordes en mätning av luftkvaliteten 
på Södra Kungsvägen mellan november 2010 
till januari 2012. Mätningarna visade att MKN 
klarades med god marginal. Periodvis kan 
det dock förekomma att föroreningshalterna 
blir för höga i småhusbebyggelse med mycket 
småskalig vedeldning. Andra faktorer som kan 
påverka luftkvaliteten är den ökade andelen 
dieselfordon i stadsmiljön. 

Även om MKN för luft inte överskrids i Kumla 
är det viktigt att vi minskar luftutsläppen för 
att skapa en bättre livsmiljö för invånarna 
i kommunen. Genom att minska biltrafiken 
i och genom Kumla tätort, framför allt den 
tunga trafiken, och genom att planera för ny 
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen kan det 
leda till bättre luft i tätorten. 

Översvämning
Klimatförändringarna förväntas innebära ett 
mildare och blötare klimat, med mer regn och 
skyfall, vilket ökar risken för översvämningar. 

Översvämning kan orsakas av höga flöden 
eller skyfall. Höga flöden innebär ett lång-

varigt regnande eller snösmältning som får 
vattnet i vattendragen att stiga och översväm-
mas. Låglänta områden nära vattendrag är 
riskområden för höga flöden. Skyfall innebär 
att vattnet vid kraftigt regn inte hinner rinna 
undan och kapaciteten i dagvattennätet inte 
räcker till. Tätbebyggda områden med mycket 
hårdgjorda ytor är riskområden för skyfall. 
Eftersom vattnet inte kan infiltrera påskyn-
das avrinningen ytterligare och riskerar att 
ansamlas i lågpunkter.

Enligt Boverkets vägledning för bedömning 
av översvämningsrisker vid höga flöden, ska 
beräknat högsta flöde (BHF) användas vid 
planering av ny sammanhållen bebyggelse och 
samhällsviktiga verksamheter. BHF motsvarar 
en situation där alla naturliga faktorer som 
bidrar till ett högt flöde samverkar, till exem-
pel snösmältning, nederbörd, vattenmättad 
mark med mera. Detta motsvarar ett teoretiskt 
värsta scenario. BHF bedöms grovt motsvara 
ett flöde med minst 10 000 års återkomsttid.

Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre 
vikt kan tillåtas lokaliseras till områden med 
måttlig sannolikhet för översvämning. Det kan 
röra sig om enstaka småhus, fritidshus, res-
tauranger, mindre industrier med liten eller 
obetydlig miljöpåverkan, vägar med förbifarts-
möjligheter, med mera. Den årliga sannolikhe-
ten för översvämning bör då vara mindre än 
1/200.

År 2016 gjordes en översvämningskartering 
för Täljeån som inkluderar Ralaån, Kumlaån, 
Stenebäcken, Torpabäcken, Täljeån och Kvis-
mare kanal. År 2019 kompletterades över-
svämningskarteringen med BHF och uppdate-
rades gällande övriga flöden (Q100 och Q200). 
En kartläggning finns även gjord av de områ-
den som översvämmades vid vårfloden 1977.

Enligt Boverkets vägledning för översväm-
ningsrisker till följd av skyfall bör, som ett 
minimum, ny sammanhållen bebyggelse och 
samhällsviktig verksamhet planläggas så att 
den årliga sannolikheten för att bebyggelse tar 
skada vid översvämning är mindre än 1/100. 
Samma utgångspunkt gäller för samhällsfunk-
tioner och bebyggelse av mindre vikt.

För att få en uppfattning om olägenheten/
skadorna som regnet kan orsaka kan följande 
djupintervall användas som riktvärden:

• 0,1 - 0,3 m, besvärande framkomlighet.

• 0,3 - 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med 
motorfordon, risk för stor skada.

• >0,5 m, stora materiella skador, risk för 
hälsa och liv.

För Kumla kommun finns en skyfallskar-
tering (2015) som är baserad på analys av 
lågpunkter och flödesvägar. Resultatet visar 
områden som ligger lågt och riskerar att 
översvämmas vid skyfall. År 2019 gjordes en 
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Områden med översvämningsrisk.
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skyfallskartering över Kumla tätort för skyfall 
med 100-års och 200-års återkomsttid. Den 
senare skyfallskarteringen är mer detaljerad 
än lågpunktskarteringen eftersom den tar 
hänsyn till framtidens klimat, ledningsnätets 
kapacitet, markens infiltrationsförmåga och 
magasinskapacitet.

Sammanfattningsvis visar karteringarna att 
det finns flera känsliga områden i kommunen, 

bland annat längs vattendragen Kumlaån, 
södra delen av Ralaån och Stenebäcken. I 
norra delen är områdena kring Mosjön och 
Kvismaren utsatta. I huvudtätorten är det 
främst Prästgårdsskogen och Kumlaby, söder 
om centrala Kumla, bostadsområden norr om 
Sörby samt industriområdena Via och Fylsta 
som riskerar att drabbas av översvämning. 
Generellt sett är områden på lermark mer 
översvämningskänsliga, och man kan även se 
ett samband till områden där det tidigare fun-
nits våtmarker eller sjöar. 

I framtida detaljplanering är det viktigt att 
inte enbart bedöma om de planerade bygg-
naderna kan klara översvämningssituationer. 
Även omkringliggande mark inom planom-
råden behöver bedömas. Byggnader måste 
kunna utrymmas i översvämningssituationer 
och räddningstjänst måste ha möjlighet att 
ta sig till och från byggnaderna. Särskilt höga 
krav bör ställas i planer som medger använd-
ningar där personer vistas som kan förväntas 
ha svårighet att utan hjälp evakuera byggna-
der själva. Exempel på sådana användningar 
kan vara vård, bostäder, förskola och skola.

Behovet av ytor för dagvattenhantering, för 
att minska översvämningsrisken, är viktigt 
att beakta i fortsatt planering. Längs en del av 
Kumlaån pekas ett nytt grönområde ut. Områ-
det är tänkt att utvecklas som en vattenpark 
med funktion som skyddszon för översväm-
ning och fördröjning av dagvatten i kombina-

tion med rekreation. Översvämningsrisk är 
också en mellankommunal fråga där eventu-
ella större åtgärder behöver samordnas över 
kommungränser.

Skred, ras och erosion
Ras och skred är snabba massrörelser i jord 
eller berg. Dessa kan vålla stora skador på 
mark, byggnader, infrastruktur och kan utgöra 
fara för människoliv. 

Skred är en jordmassa som kommer i rörelse, 
det förekommer främst i finkorniga ler- och 
siltjordar. Ett ras är en massa av större par-
tiklar som sand, grus eller sten, som kommer 
i rörelse. I många fall är skred och ras följden 
av en naturlig erosionsprocess men de kan 
även framkallas av människans ingrepp i natu-
ren. När vegetation försvinner rinner vattnet 
undan istället för att sugas upp av vegetatio-
nens rötter och erosionen ökar därmed på 
sluttningar och i dalgångar. Klimatförändring-
arna kan leda till mer nederbörd och ökad risk 
för skyfall, vilket leder till minskad stabilitet i 
marken och ökad risk för ras och skred.

Länsstyrelsen har år 2013 tagit fram rappor-
ten Ras- och skredrisker i Örebro län som visar 
var i länet det finns förutsättningar för ras 
och skred. SGU har tagit fram kartskiktet För-
utsättningar för skred i finkornig jordart som 
är tänkt att användas i tidigt planeringsskede 
för att identifiera områden där det kan finnas 

Konsekvensklass

Årlig sannolik-
het för  

översvämning, 
sjöar, vattendrag 

och hav

Årlig  
sannolikhet för 
översvämning, 

skyfall

Ny samman- 
hållen bebyggelse 
och samhällsvik-
tig verksamhet

Beräknad högsta 
nivå/beräknat 
högsta flöde 
(1/10 000)

1/100

Samhällsfunktio-
ner och bebyg-
gelse av mindre 

vikt

1/200 1/100

Enklare bygg-
nader, garage, 

båthus

- -

Tabellen visar sammanfattning av grundläggande utgångs-
punkter för planläggning enligt Boverkets vägledning. Indel-
ning i tre konsekvensklasser med tillhörande högsta årliga 
sannolikhet för översvämning från sjöar, vattendrag och hav 
respektive skyfall. Klimatförändringar under bebyggelsens 
förväntade livslängd behöver beaktas.
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Skred-, ras- och erosionsrisker.
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skredfara och där ytterligare utredningar 
behöver göras. SGU har också tagit fram kart-
skiktet Stränders eroderbarhet som kan ses 
som ett översiktligt underlag för jordarternas 
eroderbarhet längs stränder.

Flera myndigheter har, år 2018, tillsammans 
tagit fram vägledning för bedömning av risker 
för skred, ras och erosion och en webbaserad 
karttjänst. Myndigheterna är SGI, MSB, Lant-
mäteriet, Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) och Sveriges meteorologiska och hydro-
logiska institut (SMHI).

Kumla kommun består till stor del av jord-
brukslandskap, vilket betyder att jordarten 
oftast är lera och har förutsättningar för skred, 
men områdena behöver därmed inte vara hög-
riskområden.

År 2015 besökte Statens geotekniska insti-
tut (SGI), på uppdrag av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Kumla 
i samband med en förstudie för översiktlig 
kartläggning av stabilitetsförhållanden i Öre-
bro län. Då konstaterades att det var små ris-
ker att det skulle inträffa något ras eller skred 
i närhet av bebyggelse i kommunen. Endast 
ett område i Ekeby bedömdes vara intressant 
att undersöka vidare. Nästa steg i utredningen 
har påbörjats och en översiktlig stabilitetskar-
tering för Kumla kommun beräknas vara klar 
år 2020.

I samband med detaljplanering ska bedöm-
ning av ras, skred och erosion utföras i enlig-
het med plan- och bygglagen. Stabilitetsut-
redning krävs om det är ett riskområde enligt 
karteringarna och om det inte är uppenbart 
att det inte är något problem. Länsstyrelsens 
rapport och myndigheternas vägledning kan 
användas som ett planeringsunderlag, men 
för att mer i detalj kunna avgöra om området 
har risk för ras och skred bör risken studeras 
närmre på lokal nivå, i geotekniska utred-
ningar.

Det finns flera typer av åtgärder för att göra 
mark mer stabil och minska risken för ras och 
skred. Förstärkning med vegetation, förstärka 
släntfot, avschaktning av släntkrön och dräne-
ring är några exempel på åtgärder.

Krisberedskap
Kommunens säkerhetsarbete styrs bland 
annat av lag 2006:544 om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och vid höjd bered-
skap. Syftet med lagen är att minska sårbarhe-
ten i olika verksamheter samt att skapa en god 
förmåga att hantera krissituationer i kommu-
nen och samhället i sin helhet.

Hänsyn till krisberedskap måste beaktas i 
samhällsplaneringen för att förebygga all-
varliga störningar – främst avseende de stor-
skaliga försörjningssystemen, till exempel 

elförsörjning, transporter, vatten- och livs-
medelsförsörjning. Hänsyn till krisberedskap 
kan påverka lokalisering och utformning av 
byggnader och anläggningar.

Kumla kommun har tagit fram en Risk- och 
sårbarhetsanalys för år 2019–2022. Den utgör 
en grund för arbetet med insatser i syfte att 
eliminera alternativt minimera risken för 
händelser som kan leda till en kris eller extra-
ordinär händelse. Den risk som bedömts som 
mest kritisk är tillgången till dricksvatten. 
Tillgången till el är också en högt bedömd risk. 
Utöver detta nämns risker som har sin grund i 
väderfenomen som värmebölja, torka och vat-
tenbrist, översvämning och skyfall. Risk- och 
sårbarhetsanalysen ska beaktas och använ-
das som vägledning i frågor om säkerhet och 
beredskap i fortsatt planering.

Räddningstjänst 
Kumla kommun ingår i kommunalförbundet 
Nerikes Brandkår tillsammans med åtta andra 
kommuner. Närmaste station ligger i Byrsta 
mellan Kumla och Hallsberg. På stationen i 
Byrsta finns en heltidsstyrka, räddningsperso-
nal i beredskap och ambulans stationerad. 

Räddningsinsatser är en viktig faktor i den 
fysiska planeringen. Möjligheten att kunna 
genomföra räddningsinsatser anses god, då 
större delen av kommunen inklusive alla 
tätorter utom Ekeby, nås av räddningstjäns-
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Insatstider för räddningstjänsten.
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ten inom tio minuter i normala fall. Inom 20 
minuter ska hela kommunen vara nåbar för 
räddningstjänst.

En tätare  bebyggelse med fler invånare ökar 
kravet på att räddningstjänst och annan blå-
ljusverksamhet kan lösa sina uppgifter inom 
fastställda tidsramar. Det handlar dels om 
framkomlighet i trafiken, dels om förmågan 
att nå fram till och utrymma byggnader. Då 
bebyggelsen föreslås koncentreras i och i 
anslutning till tätorterna, längs bebyggelse-
stråk och förtätningsområden på landsbygden 
anses möjligheten att kunna genomföra rädd-
ningsinsatser vara fortsatt god. 

Samråd ska ske med räddningstjänsten i sam-
band med detaljplanering och bygglovspröv-

för transporter av farligt gods. De rekommen-
derade vägarna är i huvudsak europa- och 
riksvägar samt vissa sträckor till exempelvis 
större industriområden. I Kumla kommun är 
E20, riksväg 50 och riksväg 52 primära trans-
portvägar, vägar som i första hand bör använ-
das för genomfartstrafik.

Förbud mot transporter med farligt gods 
gäller för Kumla tätort och ett större område 
söder om riksväg 52. Det pågår ett arbete 
med lokala trafikföreskrifter där ett nytt för-
budsområde kommer att tas fram. Området 
föreslås minskas till att endast omfatta Kumla 
tätort samt ett område kring det planerade 
utökade vattenskyddsområdet.

Intill allmänna vägar ska det så långt som möj-
ligt inte finnas byggnader eller andra anord-
ningar som kan äventyra trafiksäkerheten. 
Enligt väglagen gäller detta ett område på 12 
meter från vägområdet. Länsstyrelsen kan 
föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 
50 meter. 

Transporter med farligt gods förekommer 
på samtliga järnvägsstråk genom kommu-
nen: Västra stambanan, Godsstråket genom 
Bergslagen och Kumla-Närkes Kvarntorp 
(industrispår). Rangering av gods som ska till 
Kvarntorps industriområde via industrispåret 
sker i Kumla tätort. 

För att undvika rangering vid Kumla stations-

ning för att säkerställa framkomlighet, utrym-
ning och brandsläckning.

Viktiga skyddsavstånd
Farligt gods 
Genom Kumla kommun passerar transporter 
av farligt gods på järnväg och väg. Farligt gods 
är ämnen och föremål som kan orsaka skador 
på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. 
Farligt gods kan till exempel ha explosiva, 
brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande 
egenskaper. En olycka på väg eller järnväg 
med farligt gods kan medföra allvarliga konse-
kvenser. 

Länsstyrelsen anvisar rekommenderade vägar 
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område föreslås en ny sydlig koppling till 
godsstråket genom Bergslagen. Ett nytt spår 
skulle utgöra en begränsad investering men 
underlätta för godstrafiken till och från Kvarn-
torp.

Längs rekommenderade vägar för transpor-
ter av farligt gods måste riskerna för olyckor 
och eventuella riskreducerande åtgärder 
mot skador beaktas. För vägledning vid plan-
läggning intill transportleder för farligt gods 
finns riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i 
Stockholms län, rapport 2016:4, Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods. Här anges rekom-
menderade skyddsavstånd kopplat till mar-
kanvändning. Inom 150 meter från stråk där 
transporter med farligt gods kan förekomma 
ska risker förknippade med farligt gods beak-
tas.

År 2014 togs det fram en Övergripande risk-
bedömning för Kumla kommun gällande järn-
vägstrafik och transport av farligt gods på järn-
väg. Rapporten togs fram för att underlätta 
riskbedömning i samband med framtagande 
av detaljplaner längs järnvägen.

Drivmedelsstationer 
Drivmedelsstationer utgör en risk i bebyg-
gelseområden, både med anledning av statio-
nerna i sig och transporterna till dem. 

Vissa stationer inom Kumla tätort ligger nära 
bostadsbebyggelse och kan därför utgöra en 
riskfaktor. Rekommendationer om skyddsav-
stånd finns från flera olika myndigheter, bland 
annat Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram 
rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill 
vägar och järnvägar med transporter av farligt 
gods samt bensinstationer (2000:01) som kan 
användas som vägledning kring skyddsav-
stånd.

Vid nyetablering av bebyggelse i anslutning till 
drivmedelsstation ska hänsyn tas till lämpligt 
skyddsavstånd. Vid nyetablering av en driv-
medelsstation ska en samlad risk- och säker-
hetsbedömning göras av lämpligt avstånd till 
omgivande bebyggelse. 

Lokalisering av drivmedelsstationer ska bidra 
till en minskning av det totala transportar-
betet. För att inte leda in trafik i tätorten bör 
drivmedelsstationer förläggas utanför tätor-
terna, gärna i anslutning till leder för farligt 
gods, och med en jämn geografisk spridning. 

En utveckling av fossilfria bränslen pågår, sär-
skilt elbilar, och det är därför svårt att förut-
spå efterfrågan på lägen för traditionella driv-
medelsstationer i framtiden. Stationerna har 
dock ofta även andra funktioner som bilvård, 
uthyrning och dagligvaror och kommer därför 
även fortsatt fylla ett behov, även om drivme-
dlet förändras. För att gynna den pågående 
omställningen till elbilar och hybrider bör det 
i planering av nya bostadsområden göras plats 
för laddstolpar och bilpoolslösningar.

Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för 
farligt gods och olika typer av markanvändning. Avstånden 
mäts från vägkant respektive spårmitt. Illustration från Läns-
styrelsen i Stockholms läns rapport 2016:4.
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Höga föremål
I nordvästra Kumla finns ett influensområde 
för flyghinder för Örebro flygplats. Inom 
detta område ska hänsyn tas vid bebyggelse 
så att det inte försvårar tillkomsten eller 
utnyttjandet av flygplatsen. 

För civil luftfart gäller att alla byggnadsobjekt, 
oavsett typ, som är högre än 20 meter över 
mark eller vattenyta ska remitteras till Luft-
fartsverket, vilket även gäller vindkraftverk. 
Samråd ska ske med berörda flygplatser inom 
60 km radie från det objekt som är högre än 
20 meter över mark eller vattenytan som ska 
uppföras. Konstruktioner högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse och högre 
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse 
ska även remitteras till Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap samt Försvarsmak-
ten.

Buller 
Buller är olika sorter av oönskat ljud och kan 
påverka vår hälsa och livskvalitet. Det finns 
studier som visar att om man utsätts för höga 
bullernivåer under en längre tid så kan det 
påverka hälsan negativt. 

Buller kan komma från olika källor, till exem-
pel industrier, väg-, flyg- och järnvägstrafik. 
Genom att förtäta och genom att bygga nya 
bostads- och industriområden kan bullernivå-
erna öka, och det kan därmed krävas att olika 

bulleråtgärder genomförs. Genom att förtäta 
områden med bullerproblematik behöver bul-
lersituationen hanteras och kan därmed leda 
till bättre ljudmiljöer för de boende i dessa 
områden. 

Exempel på bulleråtgärder kan vara att 
skärma av bullret med plank, vall, eller genom 
att sänka hastigheten på trafikerade gator. Vid 
nybyggnation av bostäder kan man även skapa 
tysta sidor för att begränsa exponeringen för 
buller. 

Vegetation kan till viss del reducera buller och 
störst potential har gröna tak, vertikala träd-
gårdar och skärmande objekt täckta med väx-
ter. Växter kan bidra med visuell maskering av 
ljud genom att ta uppmärksamheten från det 
faktiska ljudet, till exempel vindprasslande 
trädkronor.

Det finns olika regler och vägledningar för 
buller. Regler om buller finns i både plan- och 
bygglagen, miljöbalken och i förordningar. I 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader (2015:216) tillhörande miljöbalken 
finns bestämmelser om riktvärden för buller 
från väg- och tågtrafik utomhus vid bostads-
byggande. Det finns även vägledningar med 
riktlinjer för industri- och verksamhetsbuller. 
Boverket och Naturvårdsverket har också tagit 
fram vägledningar för att skapa en bra ljud-
miljö för barn och unga, särskilt på förskole-
gårdar och skolgårdar. 

Flygplatser och flygtrafik utgör också en källa 
för buller och i Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (2015:216) ingår även flyg-
buller. Kumla kommun påverkas av flygbuller 
från Örebro Airport och hänsyn behöver där-
för tas vid byggnation. Örebro Airport håller 
på att ta fram en ny bullerutredning med 2018 
års trafik som grund.

I Kumla kommun är de största bullerkällorna 
generellt de större vägarna och gatorna samt 
industrier och järnvägarna. Genom att samla 
industriområden istället för att sprida ut dem 
kan bullret koncentreras till färre områden 
och det är därmed lättare att göra åtgärder 
eller hålla skyddsavstånd till bostäder. Därför 
koncentreras nya verksamhetsområden till 
samlade områden i Kvarntorp och Brändåsen.

Vid all nybyggnation ska hänsyn tas till buller 
så att goda livsmiljöer för invånarna skapas. 
Vid byggnation av förskolor och skolor är 
det extra viktigt att tänka på utformning och 
placering då barn är särskilt känsliga för bul-
ler. Vid nyetablering av industriområden bör 
skyddsavstånd hållas till befintliga bostäder så 
att de inte bullerexponeras. Bullerutredningar 
bör tas fram i områden med bullerproblema-
tik och åtgärder göras vid överskridna riktvär-
den. 

En huvudstrategi för trafikplaneringen är att 
minska biltrafiken i och genom huvudtätorten, 
framför allt den tunga trafiken. Istället ska bil-
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trafik i så stor utsträckning som möjligt ledas 
runt staden, vilket bland annat kan bidra till 
mindre buller i Kumla tätort. 

Järnvägen, Godsstråket genom Bergslagen, 
bidrar till buller i Kumla tätort. Trafikverket 
har gjort en bullerkartläggning och tagit fram 
ett förslag för var bullerplank bör sätts upp 
i Kumla tätort. Kommunen ska verka för att 
Trafikverket sätter upp bullerplank genom 
Kumla tätort. 

En skjutbana finns öster om Kumla tätort, Sån-
nersta skjutbana. Skjutbanor är en källa för 
buller och vid exploatering av Brånsta- 
Sånnersta behöver därför skjutbanan få en ny 
lokalisering. Något nytt läge är ännu inte före-
slaget, utan måste utredas vidare. 

Speedwaybanan i Sannahed är en annan källa 
till buller i kommunen. Ingen ny bebyggelse 
är planerad i närheten av speedwaybanan i 
dagsläget, men om ny bebyggelse planeras ska 
skyddsavstånd eller bulleråtgärder ses över 
under planprocessen.

Förorenade områden
Olika typer av verksamheter har gett upphov 
till föroreningar. Förorenade områden kan 
vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment, 
byggnader och anläggningar. 

Länsstyrelsen har identifierat och inventerat 
misstänkta platser för markföroreningar som 

har riskklassats på en skala 1-4. 

• Klass 1 – Mycket stor risk.

• Klass 2 – Stor risk. 

• Klass 3 – Måttlig risk. 

• Klass 4 – Liten risk.

Identifiering av misstänkt förorenade områ-
den är ett ständigt pågående arbete. Ofta 
upptäcks förorenade områden i samband med 
exploatering av fastigheter. 

Det finns cirka 250 potentiellt förorenade 
områden i kommunen. Den största bransch-
klassen är verkstadsindustri, där bland annat 
före detta skoindustrier ingår. 15 områden 
bedöms medföra mycket stora risker (klass 1) 
för människors hälsa eller miljö och behöver 
sannolikt åtgärdas. 

Att en plats är identifierad behöver inte inne-
bära att det finns en förorening där, men det 
är en första indikation på att platsen måste 
undersökas vidare. Ansvaret för undersök-
ningar och efterbehandling av förorenade 
områden har i första hand den som bedriver 
eller har bedrivit verksamheten som orsakat 
föroreningen. Om det inte finns någon ansva-
rig verksamhetsutövare är det i andra hand 
den som äger fastigheten som är ansvarig.

Länsstyrelsen har i Regionalt program för 
efterbehandling av förorenade områden i Öre- Kvarntorpsområdet.
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bro län 2019-2021 tagit fram en prioriterings-
lista med de objekt/områden som prioriteras 
i arbetet med förorenade områden i länet. 
Kvarntorp är högst prioriterat på den listan. 
Supras industriområde Kvarntorp har num-
mer sju på prioriteringslistan.

Kvarntorpsområdet är Örebro läns största 
efterbehandlingsobjekt. Området är mycket 
stort och kan indelas i ett stort antal delområ-
den med sinsemellan stora olikheter i förore-
ningsbilden. Inom området bröt staten alun-
skiffer för oljeframställning under drygt 20 
års tid. Man utvann även olja genom värmebe-
handling av skiffern. De stora mängder rest-
produkter som erhölls deponerades i dagbrott 
och på Kvarntorpshögen. Dessutom bedrevs 
ammoniakframställning. Detta har medfört 
att området idag är kraftigt förorenat av orga-
niska föroreningar och tungmetaller. Flera 
större verksamheter med tillståndspliktig mil-
jöfarlig verksamhet finns i området idag.

Enligt miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ska 
förorenade områden vara åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön. I fortsatt plane-
ring ställs därför krav på undersökningar och/
eller åtgärder vid exploatering i områden som 
misstänks vara förorenade. 

Miljöbalken styr kraven på sanering utifrån 
vad marken ska användas till. Plan- och 
bygglagen kräver att mark ska vara lämplig för 

ändamålet, vilket utreds i bygglovskedet eller 
detaljplaneprocessen.

Farliga verksamheter 
Med miljöfarlig verksamhet menas all använd-
ning av mark, byggnader och anläggningar 
som kan innebära utsläpp till mark, luft eller 
vatten eller annan olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. För miljöfarliga verksamhe-
ter ställs krav på tillstånd eller anmälan samt 
att egenkontroll bedrivs. Tillsyn bedrivs av 
länsstyrelserna, Arbetsmiljöverket samt kom-
munen. 

I Kumla kommun finns ett antal farliga verk-
samheter enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO 2:4) och verksamheter som omfattas 
av Seveso-lagstiftningen, lagen om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). En 
olycka i en av dessa anläggningar skulle kunna 
innebära brand, explosion eller utsläpp av far-
liga ämnen och medföra skada på människor, 
egendom och miljön. 

De Seveso-klassade verksamheterna, som 
innebär att de hanterar farliga ämnen, som 
finns i Kumla kommun finns i Kvarntorps 
industriområde. För dessa verksamheter finns 
särskilda krav på riskvärdering, säkerhetsrap-
portering och förebyggande arbete. 

Utöver de verksamheter som omfattas av 
Seveso eller LSO finns andra verksamheter 

som innebär risker då de hanterar gaser, 
brandfarliga eller explosiva varor vilket också 
måste beaktas i planeringen. 

För att minska risken för olyckor är skyddsav-
stånd viktigt. Därför måste behovet av skydds-
avstånd kring riskkällorna tillgodoses vid 
exploatering. Kommunen ska sträva efter att 
lokalisera farliga verksamheter så långt från 
allmänheten som möjligt. 

Då det redan finns farliga verksamheter i 
Kvarntorps industriområde är det lämpligt att 
lokalisera farliga verksamheter dit.  

Radon 
Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas 
när radium sönderfaller. Radon är både osyn-
lig och luktfri och kan därför bara upptäckas 
genom mätning. Vid exponering av radon 
under en längre tid kan det öka risken för 
lungcancer. Radon kan finnas i marken, i bygg-
nadsmaterialet i huset eller i hushållsvattnet. 

Rullstensåsar har hög genomsläpplighet och 
är därför riskområden för radon. Även mark-
typer som innehåller relativt höga halter av 
radium, till exempel alunskiffer är riskområ-
den. 

I Kumla kommun finns flera grusåsar och de 
är alla utpekade som högriskområden för 
radon. I Kvarntorp samt i västra Kumla, väster 
om E20 finns två områden med alunskiffer, 
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som även de är utpekade som högriskområ-
den.

I områden där radon finns ska hänsyn tas 
och radonrisken ska belysas i planarbetet. 
Vid planläggning ska krav på ny bebyggelses 
konstruktion ställas så att gällande riktvärden 
uppfylls. Inom högriskområden ska ny bebyg-
gelse vanligtvis uppföras radonsäkert. 

Klimatanpassning och kli-
matförändringar 
För att minska klimatförändringar måste det 
ske en minskning av utsläppen av växthusga-
ser. Utsläppet av växthusgaser bidrar till den 
globala uppvärmningen, vilket i sin tur påver-
kar klimatet och gör att vi får klimatföränd-
ringar. Även om utsläppen av växthusgaser i 
samhället skulle sluta helt kan inte alla klimat-
förändringar stoppas. Samhället måste därför 
även klimatanpassas. 

Klimatanpassning innebär att göra åtgärder 
för att anpassa samhället till de klimatföränd-
ringar som redan existerar samt för de som 
förväntas ske i framtiden.

Klimatförändringar 
De klimatförändringar som sker i samhället är 
generellt att det kommer att bli varmare och 
blötare, det blir i och med klimatförändring-
arna även vanligare med extremväder. 

Exempel på förväntade klimatförändringar i 
Kumla kommun är att bland annat ökad risk 
för skyfall, högre temperaturer och längre 
perioder med låg markfuktighet, vilket kan 
leda till ökad vattenbrist. Genom att anpassa 
samhället till de förväntade klimatförändring-
arna och därigenom skapa en viss motstånds-
kraft mot det förändrade klimatet kan risken 
för olyckor minska. Klimatförändringarna som 
sker leder inte bara till ökade risker, det finns 
även positiva effekter och möjligheter med 
klimatförändringarna som kommunen bör 
anpassa sig till och ta till vara på. Exempelvis 
kan ett varmare klimat och en förlängd växt-
säsong gynna jord- och skogsbruket i kommu-
nen samt att ett varmare klimat kan minska 
uppvärmningskostnader.

Planera för ett förändrat klimat 
Kommunen har en viktig roll inom klimat- och 
energiarbetet genom ansvaret för fysisk pla-
nering, tillsyn, drift av tekniska anläggningar 
och kommunala fastigheter. Fysisk planering 
kan användas som ett verktyg för att begränsa 
klimatpåverkan, jobba med klimatanpassning 
och arbeta för resurseffektiva och långsiktigt 
hållbara energisystem. 

Lokalisering av ny bebyggelse i lägen med 
goda kommunikationer, prioritering av gång-
och cykeltrafik samt kollektivtrafik före bil-
trafik, tätare bebyggelse med korta avstånd 
och placering av bebyggelse i terrängen är 
några exempel på hur samhällsplanering kan 

John Norlanders gata vid översvämningen i september 2015.
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begränsa klimatpåverkan och bidra till en god 
hushållning med energi. Att skapa förutsätt-
ningar för fjärrvärme, energieffektivt byg-
gande, användning av solenergi och laddstol-
par för elbilar är andra exempel på att planera 
för en övergång till förnyelsebar energi. 

I översiktsplanen har Kumla kommun både 
planerat för att minska utsläppen av växthus-
gaser samtidigt som samhället måste anpassas 
till de klimatförändringar som redan sker. För 
att minska utsläppen måste förtätning av sam-
hället ske på rätt ställen. 

De stora utvecklingsområdena i översiktspla-
nen har alla närhet till någon av kommunens 
orter. Genom att utvecklingen av kommunen 
sker i närhet av kommunens befintliga orter 
bidrar det till att minska bilberoende och ökar 
underlaget för kollektivtrafik och service.

Kumla kommun är en växande kommun och 
det medför att jordbruksmark och naturmark 
bebyggs. En ökad andel hårdgjorda ytor kan 
öka risken för översvämningar och det är 
därför viktigt att ta hänsyn till översvämnings-
risker vid planering, speciellt vid planering av 
bostäder och samhällsviktiga funktioner. 

I användningskartan har utvecklingsområdena 
pekats ut med hänsyn till förväntade klimat-
förändringar, till exempel har översvämnings-
risk beaktats. Genom att peka ut och bevara de 
stora grönområden som finns i kommunens 

orter, samt peka ut förslag till nya grönområ-
den bidrar det till att öka skyddet mot extrem-
väder som skyfall och värmeböljor. 

Vid planering av nya vård- och äldreboenden, 
förskolor och skolor är det viktigt att hänsyn 
tas till den ökade risken för värmeböljor. För 
att inomhustemperaturen inte ska bli ohälso-
samt hög är det viktigt med utformning och 
placering av byggnader. Träd och växter kan 
ge skugga och reglera temperaturen. 

Genom att beakta klimatförändringar vid 
detaljplaneläggning och i samband med 
bygglovsprövningar minskar risken för att nya 
byggnader påverkas av klimatförändringarna 
och vi får ett säkrare och mer klimatanpassat 
samhälle. 

Kommunen ska vid planering och bygglov-
handläggning vara en förebild och arbeta för 
att minimera energiförbrukningen vid pro-
jektering och byggnation. Vid försäljning av 
kommunal mark för exploatering av bostäder 
ska kommunen ha höga ambitioner vad gäller 
energieffektivitet och miljövänliga byggmate-
rial.

Klimatanpassningsarbete 
År 2015 tog Länsstyrelsen i Örebro län fram 
en kartering över lågpunkter och flödesvägar i 
Kumla kommun som visar områden där över-
svämningsrisken är större vid kraftigt regn. 
År 2019 gjordes en skyfallskartering av Kumla 

Ställningstaganden 

• Beakta miljökvalitetsnor-
merna för vatten, luft och bul-
ler vid fortsatt planering. 

• Beakta översvämningsrisker, 
och utför åtgärder där det 
krävs, vid upprättande av 
detaljplaner samt i bygglov-
sprövning. 

tätort, läs mer under avsnitt Översvämning. 

Kumla kommun har under år 2017 deltagit i 
ett projekt om klimatanpassning som SMHI 
drivit. Under året har kommunen fått testa ett 
webbaserat verktyg som SMHI tagit fram för 
att hjälpa små och mellanstora kommuner att 
påbörja arbetet med klimatanpassning. 

I och med detta projekt har ett arbete påbör-
jats med att analysera vilka klimatföränd-
ringar som drabbar Kumla kommun, hur de 
påverkar kommunens verksamheter, samt 
vilka åtgärder som behövs för att hantera 
klimatförändringarna. Det saknas dock en 
övergripande strategi för hur Kumla kommun 
ska arbeta med klimatanpassning och det är 
därför något som bör tas fram. 
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• Beakta risker för skred, ras 
och erosion vid upprättande 
av detaljplaner samt i bygglov-
sprövning.

• Beakta Risk- och sårbarhetsa-
nalysen i kommande planering.

• Beakta räddningstjänstens 
framkomlighet, utrymning och 
brandsläckning i detaljplane-
ring och bygglovsprövning.

• Reservera mark för att möjlig-
göra ny sträckning av Kvarn-
torps industrispår söder om 
Kumla station. 

• Beakta risker med farligt gods 
vid byggnation inom 150 
meter från stråk där transpor-
ter med farligt gods förekom-
mer.

• Beakta skyddsavstånd för 
drivmedelsstationer. 

• Lokalisera drivmedelsstatio-
ner utanför tätorter, i anslut-
ning till leder för farligt gods. 

• Ta hänsyn till riktvärden för 
buller vid planering av ny 
bebyggelse. 

• Utforma skolors utemiljö med 
hänsyn till buller. 

• Verka för att bullerplank upp-
förs längs järnvägen genom 
Kumla tätort. 

• Undersöka, och vid behov 
sanera, misstänkta markföro-
reningar vid ändrad markan-
vändning. 

• Lokalisera Seveso-klassade 
verksamheter till Kvarntorps 
industriområde. 

• Beakta skyddsavstånd till 
farliga verksamheter. 

• Ta hänsyn till radonrisk vid 
upprättande av detaljplaner 
samt i bygglovsprövning. 
Inom högriskområden ska 
byggnader uppföras radon-
säkert. 

• Verka för att förnyelsebara 
energikällor används, att 
nybyggnation sker energief-
fektivt med hållbara material 
och att klimatsmarta drifts- 
och uppvärmningslösningar 
används. 

• Beakta klimatförändringar 
vid detaljplaneläggning och i 
samband med bygglovspröv-
ning. 

• Ta hänsyn till värmeböljor vid 
planering av nya vård- och 
omsorgsboenden, förskolor 
och skolor. 

• Ta fram en övergripande 
klimatanpassningsplan för 
Kumla kommun.
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Konsekvenser 

Konsekvenser
Detta kapitel är en sammanfattning av  
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till 
översiktsplanen.

Samlad bedömning
Översiktsplanen har goda ambitioner om en 
hållbar och miljöanpassad samhällsutveck-
ling. Detta genom strategier för utveckling av 
tätorterna, satsning på infrastruktur för gång 
och cykel, avsikten att stärka både tätort och 
landsbygd samt att lokalisera och utveckla 
verksamhetsområden i områden med goda 
transportmöjligheter.

I tabellen visas en sammanfattning över 
bedömda konsekvenser av översiktsplanen 
samt av referensalternativet.

De huvudsakliga positiva miljökonsekvenser 
som översiktsplanen medför är kopplade till 
skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer, 
utökat skydd av Blacksta vattentäkt, reserve-
rat ledningsstråk för att bruka Vättern som 
huvudvattentäkt, utbyggnad av gång- och 
cykelvägar, uttalad viljeinriktning att verka 
för regional pendlingstågtrafik samt riktlinjer 
avseende uppförande av ny bebyggelse till 
utpekande områden.

Det är två områden där översiktsplanen 
bedöms medföra negativa miljökonsekvenser, 
det ena är miljöaspekten Markanvändning 
samt hushållning med naturresurser. Detta 

Tabell: Sammanfattning över bedömda konsekvenser av översiktsplanen samt referensalternativet (WSP).
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på grund av att områden med bördig jord-
bruksmark tas i anspråk för bebyggelse och 
infrastruktur, vilket ökar fragmenteringen 
och kan skapa eller förstärka barriärer i land-
skapet. Det finns en potentiell konfliktpunkt 
mellan byggande på jordbruks- och skogs-
mark och påverkan på de areella näringarna 
samt mellan förtätning av huvudtätorten och 
bevarande av mindre lokala grönområden och 
tätortsnära skogs- och naturmark. Det andra 
området där översiktsplanen bedöms medföra 
negativa miljökonsekvenser är miljöaspekten 
Klimat och transport. Detta på grund av att 
översiktsplanens intentioner kring minskad 
klimatpåverkan behöver konkretiseras i kom-
mande kommunala styrdokument och fram-
tida fysiska planering.

I tabellen visas en sammanfattning över över-
siktsplanens påverkan på miljömålsuppfyllel-
sen för respektive miljömål.

Tabell: Sammanfattning över översiktsplanens påverkan på miljömålsuppfyllelsen för respektive miljömål (WSP).
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Tabell: Sammanfattning över översiktsplanens påverkan på miljömålsuppfyllelsen för respektive miljömål (WSP).
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Definitioner	
Utvecklingsstrategi
Nedan redovisas definitionerna till utveck-
lingsstrategikartan. 
 
Stadskärna 
Kumla stadskärna är kommunens centrum 
för service, handel, bostäder och arbetsplat-
ser. Stadskärnan ska fortsätta växa och för-
tätas med både bostäder och arbetsplatser, 
samtidigt som den gröna småstadskaraktä-
ren ska bevaras och utvecklas.

Lokal kärna 
De fyra tätorterna Ekeby, Hällabrottet, San-
nahed och Åbytorp identifieras som lokala 
kärnor för främst boende, service och handel. 
Tätorterna ska utvecklas för att stärka under-
laget för kollektivtrafik, teknisk infrastruktur 
och service.

Kommunikationsnod 
Den viktigaste noden i kommunen är rese-
centrum, som är en lokal och regional knut-
punkt för kollektivtrafiken. Tågpendling är 
grundläggande för en hållbar utveckling. God 
framkomlighet för främst gående och cyklis-
ter till resecentrum samt komfort och prak-
tiska arrangemang i resemiljön är viktigt för 
att noden ska fungera. 

Gröna och blå noder 
Viktiga funktioner för rekreation är angö-
ringspunkter/entréer till större samman-
hängande natur- och rekreationsområden 
som många boende har tillgång till. 

Bebyggelsestråk 
Stråk där bebyggelseutveckling ska främjas. 
Ny bebyggelse längs bebyggelsestråk skapar 
förutsättningar för god service, kollektivtra-
fik, infrastruktur och teknisk försörjning. 

Gröna och blå stråk 
Gröna stråk knyter ihop värdefulla natur- och 
rekreationsområden. Dessa stråk är viktiga 
att utveckla i syfte att tillgängliggöra kom-
munens grönområden men stråken fungerar 
även som spridningskorridorer för djur och 
växter. Genom dessa stråk skapas en grön 
”ring” runt huvudtätorten.

Kommunikationsstråk  
Förbindelser som är särskilt viktiga för att 
upprätthålla en god tillgänglighet är järn-
vägen i nord-sydlig riktning, E20, de två 
riksvägarna 51 och 52 samt länsväg 641. 
Kommunen ska även verka för en ny anslut-
ning till E20 vid Sickelsta för att förbättra 
tillgängligheten.

Avgränsning för huvud- 
tätort 
Huvudtätorten har avgränsats för att illus-
trera kommunens syn på hur huvudtätorten 
ska växa. Detta för att skapa goda förutsätt-
ningar för en hållbar ortsstruktur med goda 
förutsättningar att nyttja befintlig infra-
struktur, gynna hållbara transporter och öka 
underlag för kollektivtrafik och service.

Bebyggelseområde 
Områden där bostadsutveckling ska främjas. 
3000-4000 nya bostäder kommer att behö-
vas under planperioden. Fem större utveck-
lingsområden för bostäder pekas därför ut: 
Brånsta–Sånnersta, Sörby/Fylsta, Åbytorp, 
Hällabrottet samt Ekeby/Frommesta. 

Utöver det måste omfattande förtätningar 
ske i huvudtätorten där troligen omkring 
hälften av de nya bostäderna kommer att 
byggas.

Natur- och rekreations- 
område 
Sammanhängande skogs- och naturområden 
som har särskilt stor betydelse för människ-
ors rekreation och naturupplevelser, för bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster. 
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Användning
Nedan redovisas definitionerna till använd-
ningskartan. 
  
Förtätningsområde på 
landsbygden 
Lämpligt förtätningsområde för bostäder på 
landsbygden.

Grönstruktur 
Grönstråk,	Befintlig 
Befintligt stråk av park- eller naturmark som 
knyter ihop grönområden och natur till en 
sammanhängande struktur. Grönstråket kan 
ha en biologisk funktion eller ha betydelse 
för friluftsliv och rekreation.

Grönstråk, Ny 
Stråk där grönskan ska utvecklas för att 
knyta ihop grönområden och natur till en 
sammanhängande struktur. Grönstråket kan 
ha en biologisk funktion eller ha betydelse 
för friluftsliv och rekreation.

Vattenstråk,	Befintlig 
Befintligt vattendrag som knyter ihop större 
vattenområden. Vattenstråket kan ha en bio-
logisk funktion eller ha betydelse för frilufts-
liv och rekreation.

Vattenstråk, Ny 
Utveckling av vattenstråk. Vattenstråket kan 
ha en biologisk funktion eller ha betydelse 
för friluftsliv och rekreation.

Transporter och  
infrastruktur 
Biltrafik,	Anslutning,	Ny 
Reservat för framtida anslutning till motor-
väg. Trafikled avsedd för person- och god-
stransporter med bil och andra motorfordon 
mellan och genom orter. Hög framkomlighet 
för biltrafik prioriteras.

Biltrafik,	Huvudgata,	Befintlig 
Befintlig huvudgata. Avsedd för såväl biltra-
fik som gång- och cykeltrafik, vanligtvis med 
skilda banor. Huvudgatan är ett naturligt 
vägval för fordonstrafik mellan områden och 
till en väg.

Biltrafik,	Huvudgata,	Ny 
Reservat för framtida huvudgata. Avsedd 
för såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik, 
vanligtvis med skilda banor. Huvudgatan ska 
vara ett naturligt vägval för fordonstrafik 
mellan områden och till en väg.

Biltrafik,	Väg,	Befintlig 
Befintlig väg. Trafikled avsedd för person- 
och godstransporter med bil och andra 
motorfordon mellan och genom orter. Hög 
framkomlighet för biltrafik prioriteras.

Biltrafik,	Väg,	Ny 
Reservat för framtida väg. Övergripande länk 
i huvudnätet för bil. Större trafikled, motor-
väg eller landsväg, avsedd för person- och 
godstransporter.

Järnvägstrafik,	Järnväg,	Befintlig 
Befintligt spår för person- och godstrafik.

Järnvägstrafik,	Järnväg,	Ny 
Reservat för framtida spår för person- och 
godstrafik.

Gång-	och	cykeltrafik,	Regional,	
Befintlig 
Befintligt regionalt cykelstråk. Cykelväg för 
arbetspendling eller fritidsresor mellan 
Kumla tätort och andra orter.

Gång-	och	cykeltrafik,	Regional,	
Ny 
Nytt regionalt cykelstråk. Stråk för arbets-
pendling eller fritidsresor mellan Kumla 
tätort och andra orter, där det bör finnas 
cykelbana.

Gång-	och	cykeltrafik,	Lokal,	
Befintlig 
Befintligt huvudcykelstråk där cyklistens 
framkomlighet prioriteras. Cykelvägar mellan 
tätortens delområden och viktiga målpunk-
ter.
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Gång-	och	cykeltrafik,	Lokal,	Ny 
Nytt huvudcykelstråk där cyklistens fram-
komlighet ska prioriteras. Cykelvägar mellan 
tätortens delområden och viktiga målpunk-
ter.

Kollektivtrafik,	Regional,	Befintlig 
Befintlig regional linjetrafik med buss. 

Kollektivtrafik,	Lokal,	Befintlig 
Befintlig lokal linjetrafik med buss. 

Transporter och infrastruktur 
Område för försörjning med vatten och 
avlopp, anläggningar för avfallshantering, 
energiförsörjning m.m. 
 
Grönområde  
Befintlig 
Befintligt grönområde i form av park, 
parkliknande miljö eller anlagt område för 
fritidsaktiviteter som främst äger rum utom-
hus. Grönområde som har stor betydelse 
för orten. Parker och mindre grönytor inom 
ett bostadsområde ingår normalt i använd-
ningen stadsbygd.

Ny 
Nytt grönområde i form av park, parklik-
nande miljö eller anlagt område för fritidsak-
tiviteter som främst äger rum utomhus. 
Grönområde som har stor betydelse för 
orten. Parker och mindre grönytor inom 

ett bostadsområde ingår normalt i använd-
ningen stadsbygd. 
 
Verksamheter  
Befintlig 
Befintligt område för verksamheter, som inte 
bör blandas med bostäder. Kan utgöras av 
verksamheter som är störande, miljöpåver-
kande, ytkrävande eller genererar tung och/
eller stor mängd trafik. Förtätning kan gene-
rellt ske i befintliga områden. 
 
Ny 
Utbyggnadsområde för verksamheter, som 
inte bör blandas med bostäder. Kan utgöras 
av verksamheter som är störande, miljöpå-
verkande, ytkrävande eller genererar tung 
och/eller stor mängd trafik. 
 
Stadsbygd blandstad  
Befintlig 
Befintligt område som består av en bland-
ning av bostäder, kontor, handel, offentlig 
och kommersiell service, fritidsanläggningar, 
verksamheter som är förenligt med bostäder 
mm. Området är av stads- eller tätortsmäs-
sig karaktär. Förtätning kan generellt ske i 
befintliga områden.

Ny 
Utbyggnadsområde med en blandning av 
bostäder, kontor, handel, offentlig och kom-

mersiell service, fritidsanläggningar, verk-
samheter som är förenligt med bostäder 
mm. Området är av stads- eller tätortsmässig 
karaktär. 
 
Stadsbygd bostäder  
Befintlig 
Befintligt område som i huvudsak består av 
bostäder. Förutom bostäder kan området 
ha inslag av offentlig och kommersiell ser-
vice och verksamheter som är förenligt med 
bostäder. Trafik- och parkeringsytor, mindre 
fritidsanläggningar, park- och naturytor kan 
också ingå. Förtätning kan generellt ske i 
befintliga områden.

Ny 
Utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. 
Förutom bostäder kan området ha inslag av 
offentlig och kommersiell service och verk-
samheter som är förenligt med bostäder. Tra-
fik- och parkeringsytor, mindre fritidsanlägg-
ningar, park- och naturytor kan också ingå. 
 
Natur 
Befintlig	 
Område med stora friluftslivs-, natur- eller 
landskapsvärden som är viktiga att bevara, 
utveckla eller tillgängliggöra. Mindre natur-
områden ingår normalt i användningen 
landsbygd. 
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Landsbygd 
Landsbygd 
Område som främst används för areella 
näringar och andra landsbygdsanknutna 
verksamheter, men även bostadsbebyggelse 
i form av enstaka bebyggelse eller mindre 
orter/bybildningar. 

Värden och hänsyn
Nedan redovisas definitionerna till värden 
och hänsynskartan.

Areella näringar 
Område med värden där särskild hänsyn 
bör eller ska (om det är riksintresse) tas till 
att det är särskilt betydelsefull för areella 
näringar i enlighet med miljöbalkens 3 kapi-
tel.

Jordbruk 
Område där särskild hänsyn bör tas till jord-
brukets intressen enligt miljöbalkens 3 kap 4 
§. Jordbruksmarken som redovisas är Kumla 
kommuns tolkning av brukningsvärd jord-
bruksmark: gårdsstöd enligt Jordbruksver-
kets blockdatabas år 2018 och en areal om 
minst 2 hektar.

Miljö, hälsa, säkerhet 
Områden där särskild hänsyn bör tas till att 
där råder eller kan råda förhållanden som 
negativt kan påverka miljön eller människors 
hälsa och säkerhet.

Flygplats	flyghinder 
Yta utanför riksintresseområdet inom vilken 
bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
flygplatsen.

Farligt gods järnväg 
Järnväg där det transporteras farligt gods.

Primär transportväg farligt gods 
Väg som i första hand bör användas för 
genomfartstrafik med farligt gods.

Förorenad mark 
Område där särskild hänsyn bör tas till att 
marken i området är eller kan vara förore-
nad.

Radonrisk 
Område som till stor del utgörs av högrisk-
område för radon.

Översvämningsrisk 
Område där särskild hänsyn bör tas till ris-
ken för översvämning. Följande underlag 
har använts för att identifiera områden med 
översvämningsrisk i Kumla kommun: över-
svämningsområden år 1977, översvämningar 
nationellt 1901 till nutid, skyfallskartering 
2015, översvämningskartering Täljeån, sky-
fallskartering Kumla tätort 2019.

Natur- och kulturmiljö- 
värden  
Område med värden som kräver att särskild 
hänsyn bör eller ska (om det är riksintresse) 
tas till dess natur- eller kulturmiljövärden i 
enlighet med miljöbalkens 3 eller 4 kapitel.
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Dålig ekologisk status 
Vattendrag med statusklassning dålig ekolo-
gisk status år 2017–2021, tredje cykeln.

Otillfredsställande  
ekologisk status 
Vattendrag med statusklassning otillfreds-
ställande ekologisk status år 2017–2021, 
tredje cykeln.

Riksintresse friluftsliv 
Nationellt värdefullt område där särskild 
hänsyn ska tas till det friluftslivets intressen 
enligt miljöbalkens 3 kap 6 §.

Riksintresse kulturmiljövård  
Nationellt värdefullt område där särskild 
hänsyn ska tas till den värdefulla kulturmil-
jön enligt miljöbalkens 3 kap 6 §.

Natura 2000 fågeldirektivet  
Särskilt skyddsområde för bevarande av 
vilda fåglar. Område som utpekats som s.k. 
Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 § första 
stycket 1 eller 2, och där natur- och kultur-
värdena inte får påtagligt skadas enligt miljö-
balkens 4 kap 1, 8 §§.

Natura 2000 habitatdirektivet 
Särskilt bevarandeområde av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter. Område som 
utpekats som s.k. Natura 2000-område enligt 
7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2, och där 

natur- och kulturvärdena inte får påtagligt 
skadas enligt miljöbalkens 4 kap 1, 8 §§.

Riksintresse naturvård 
Nationellt värdefullt område där särskild 
hänsyn ska tas till områdets naturvärden 
enligt miljöbalkens 3 kap 6 §.

Kulturmiljövärden 
Större områden med höga kulturmiljövärden. 
Följande underlag har använts för att iden-
tifiera områden med stor koncentration av 
kulturmiljövärden: kulturmiljöprogrammet, 
byggnadsminnen, kyrkor, fornlämningar 
(urval), industrihistorisk inventering, räkna 
Q, värdefulla vatten kultur.

Naturvärden  
Större områden med höga naturvärden. 
Följande underlag har använts för att iden-
tifiera områden med stor koncentration av 
naturvärden: biotopskydd, nyckelbiotoper, 
naturinventeringar, naturvårdsprogram, 
samrådsområde naturvård, naturminnen, 
naturreservat, ramsarområden, skogsstyrel-
sens naturvärden, sumpskogar, våtmarksin-
ventering, värdefulla vatten natur, äng- och 
betesmarkinventering.

Råvarutillgångar och  
samhällsviktiga funktioner 
Område som innehåller viktiga råvarutill-
gångar eller är särskilt lämpliga för samhälls-

viktiga verksamheter och där möjligheten att 
utnyttja respektive driva dessa bör eller ska 
(om det är riksintresse) värnas enligt miljö-
balkens 3 kapitel.

Riksintresse värdefulla ämnen 
eller material 
Nationellt värdefullt område som innehåller 
fyndigheter av värdefulla ämnen eller mate-
rial och där möjligheterna att utvinna dessa 
ska värnas enligt miljöbalkens 3 kap 7 §.

Riksintresse kommunikationer 
järnvägsstation 
Område särskilt lämpligt för kommunika-
tionsanläggning och där möjligheten att 
utnyttja området för sådant ändamål ska vär-
nas enligt miljöbalkens 3 kap 8 §.

Energidistribution  
Område särskilt lämpligt för anläggning för 
energidistribution och där möjligheten att 
utnyttja området för sådant ändamål bör 
eller ska värnas enligt miljöbalkens 3 kap 8 §.

Riksintresse kommunikationer 
järnväg 
Område särskilt lämpligt för kommunika-
tionsanläggning och där möjligheten att 
utnyttja området för sådant ändamål ska vär-
nas enligt miljöbalkens 3 kap 8 §.
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Riksintresse kommunikationer väg 
Område särskilt lämpligt för kommunika-
tionsanläggning och där möjligheten att 
utnyttja området för sådant ändamål ska vär-
nas enligt miljöbalkens 3 kap 8 §.

Vattenförsörjning  
Vätternvattenledning 
Ett 30 meter brett ledningsstråk för Vättern-
vattenledningen.

Järnvägsreservat, framtida 
Område särskilt lämpligt för kommunika-
tionsanläggning och där möjligheten att 
utnyttja området för sådant ändamål ska vär-
nas enligt miljöbalkens 3 kap 8 §. Dubbelspår 
Hallsberg- Degerön.

Riksintresse kommunikationer, 
väg framtida 
Område särskilt lämpligt för kommunika-
tionsanläggning och där möjligheten att 
utnyttja området för sådant ändamål ska vär-
nas enligt miljöbalkens 3 kap 8 §. Riksväg 51.

Vattenförsörjning,  
grundvattenmagasin 
Område med känt grundvattenmagasin där 
sårbarheten är hög.

Mineralrättigheter 
Gällande torvkoncession, Beviljat undersök-

ningstillstånd metaller och industrimineral.

Vattenskyddsområde gällande 
Beslutat vattenskyddsområde Blacksta. För-
sörjer Kumla och Hallsbergs kommuner med 
dricksvatten.

Vattenskyddsområde,  
primär zon – utkast 
Förslag på nytt vattenskyddsområde Black-
sta, primär zon.

Vattenskyddsområde,  
sekundär zon – utkast 
Förslag på nytt vattenskyddsområde Black-
sta, sekundär zon.

Vattenskyddsområde,  
tertiär zon – utkast 
Förslag på nytt vattenskyddsområde Black-
sta, tertiär zon.

Riksintressen,  
ändrad utbredning 
Riksintresse där kommunen har avvikande 
syn på utbredningen.

Ny föreslagen utbredning 
Kommunens förslag på utbredning av riksin-
tresse kulturmiljövård, Kumlaby.




