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Detaljplan för

Spannremmen 2, Norra Kungsvägen
Kumla, Kumla kommun, Örebro län
Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för samråd mellan
8 mars - 29 mars 2018.
Kortfattad sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ny- och ombyggnation inom fastigheten
Spannremmen 2. Ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande vårdcentral
är planerat att byggas och ersätta det nuvarande på fastigheten. Det kommer
bland annat innebära fler lägenhetsplatser och större vårdcentral. Befintliga
byggnader är gamla och i dåligt skick. Planområdet är beläget utmed Norra
Kungsvägen i centrala Kumla och har en areal på cirka 3 ha.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 februari 2018 att
detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.
Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget
Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på
kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplaner.
Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se.
Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 29 mars 2018.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.
Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt
att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§.
Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Sanda Madjo, Planarkitekt, 019 – 58 80 00, sanda.madjo@kumla.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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SAMRÅD

STANDARDFÖRFARANDE
Detaljplan för

Spannremmen 2, Norra Kungsvägen
Kumla, Kumla kommun,
Örebro län

Samråd: 2018.03.08 – 2018.03.29
Granskning: 2016.XX.XX – 2016.XX.XX
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Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst geografiskt avgränsat
område. En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av
en fastighet eller område. Detaljplanen innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens
användning och bebyggelsens utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid
prövning av lov.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.
Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken.

Standardförfarande

Den här detaljplanen upprättas enligt det så kallade standardförfarandet och går till enligt figuren
nedan. Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får
heller inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Figuren nedan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
Standardförfarande
SAMRÅD

UNDERRÄTTELSE

Begränsat förfarande

GRANSKNING

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Om förslaget godkänns i samrådet

ANTAGANDE

ANTAGANDE

LAGA
KRAFT

LAGA
KRAFT

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en
detaljplan. Ett förslag till detaljplan tas fram och skickas ut till myndigheter, sakägare och berörda.
Detaljplaneförslaget med eventuella ändringar ställs därefter ut för en granskning i minst två veckor för att sedan kunna antas. I antagandeskedet antas detaljplanen av samhällsbyggnadsnämnden
eller i vissa fall av kommunfullmäktige Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om det
inte överklagas.

Handlingar

Planförslaget utgörs av:
•
Planbeskrivning med genomförandefrågor
•
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000
•
Fastighetsförteckning 2018-03-05
•
Behovsbedömning 2018-01-05
•
Bedömning av sociala aspekter 2018-01-05
Bilagor:
• Bullerberäkning 2017-12-11 (bilaga 1)
• Skuggstudie, 2018-02-13 (bilaga 2)
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För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen
hänvisas till Kumla kommuns
hemsida:
www.kumla.se/detaljplaner
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Planbeskrivning
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ny- och ombyggnation inom fastigheten Spannremmen 2.

Bakgrund

Ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande vårdcentral är planerat att byggas och ersätta
det nuvarande på Spannremmen 2. Det kommer bland annat innebära fler lägenhetsplatser, större
vårdcentral och möjlighet till annan service i området. Befintliga byggnader är gamla och i dåligt
skick.

Plandata
Läge

Sylen

Tången

Området är beläget utmed Norra Kungsvägen
relativt centralt i Kumla tätort.
Planområdet har en areal på cirka 3 ha.

Tåhättan

Markägoförhållanden

Spannremmen 2 ägs Länsgården Fastigheter AB.
Angränsande fastigheter är både i enskild och kommunal ägo.
Se fastighetsförteckning och tillhörande karta.

Norra Kungsvägen

Areal

n

ale

Spannremmen 2

d
San

Pliggen

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden. Planområdet berörs inte av något riksintresse.

Översiktliga planer

Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Detaljplaner

Inom planområdet gäller följande detaljplan:
• 18-KUM-2283			
Laga kraft 1979-02-08
• 1881K-608, del av 			
Laga kraft 1948-03-19
• 1881-P67, del av			
Laga kraft 2007-10-09
Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:
•
•
•

1881-P67			
1881-P23			
1881-P49			

Lagakraft mars 1964
Laga kraft oktober 1968
Laga kraft oktober 1979
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Dykaren
Notarien

nders gata

John Norla

Skomakaren
Bild 1. Planområdets läge
och angränsande kvarter
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Kommunala program
Bevarandeprogram m.m.

Det finns inga kulturhistoriska intressen redovisade för planområdet i Kumla kommuns Kulturmiljöprogram för Kumla kommun eller på fornlämningskartan.

Miljöprogram

I Miljöprogram 2012-2016, antaget den 21 maj 2012 av kommunfullmäktige, står skrivet att det är
viktigt att Kumla kommun utvecklas hållbart, d v s att miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska aspekter samspelar med varandra.

Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen har kommunen valt att fokusera på fem av målen i programmet; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, god bebyggd miljö samt ett
rikt växt- och djurliv. Det mål som främst påverkar den fysiska planeringen är målet ”God bebyggd
miljö”. Med ”God bebyggd miljö” menas vår livsmiljö, det vill säga den omgivning i vilken vi bor och
rör oss i. Definitionen av miljömålet är: städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.

Klimatprogram

Enligt klimatprogrammet för Kumla kommun, antaget av kommunfullmäktige 2011-05-16, ska
Kumlas klimatpåverkan begränsas och kommunen ska sänka utsläppen av växthusgaser. Detta gäller även de kommunala bolagen, t ex Kumla Fastigheter AB. Det innebär att kommande byggnation
måste bidra till att klara kommunens uppsatta mål.

Grönplan

Grönplan, antaget den 18 juni 2007 av kommunfullmäktige, anger att det är viktigt med tillgängliga
gröna ytor i en tätort. I centrala delar kan det vara svårt men i Kumla är avstånden relativt korta.
Kv Fjärdingsmannen finns ca 200 meter nordväst om Kumlasjön, ca 350 meter från Kumlas största
lekplats och ca 600 meter från Kumla Sjöpark.

Plan-, bygg- och bostadsprogram

Planområdet finns inte med i det av kommunfullmäktige den 18 maj 2009 antagna Plan-, bygg- och
bostadsprogram 2010–2012.

Behovsbedömning
Miljöaspekter

Kumla kommun har gjort bedömningen (se behovsbedömningen) att den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar
att medföra betydande miljöpåverkan såsom avses i miljöbalken 6 kap 11§.

De miljöfrågor som måste studeras under planarbetet är blandat bullerstörningar där en trafikbullerutredning har utförts. Utredningen visar att ”även om det studerade byggnaderna är i ett tidigt
skissläge bör man utan problem kunna uppfylla riktvärdet 60 dBA”. Mer om buller på sida 9.
Störningar i form av bland annat buller, avgasutsläpp och ökade transporter kommer att uppstå i
samband med byggnation.
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Sociala aspekter

Kumla kommun gör bedömningen att en ny detaljplan för området inte påverkar de sociala aspekterna nämnvärt. Detta då det fortfarande är samma typ av användning som det är i nuläget med
vårdboende, vårdcentral och folktandvård. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning prövas i samband med bygglovet och alla kommunens medborgare har möjlighet att yttra sig
under samrådsskedet. Det är positivt för Kumla kommun att det satsas på vård- och omsorg, att
vårdcentralen kan utvecklas och att det förhoppningsvis går att slå samman de idag två mottagningarna till en, vilket skulle underlätta för kommunens invånare.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation

Inom fastigheten Spannremmen 2 finns en vårdcentral med entre och parkering i den norra delen.
I övrigt består fastigheten av ett vård- och omsorgsboende med en del grönska i väster och söder.
Detaljplanen har inga större restriktioner vad gäller vegetationen.

Geoteknisk undersökning

Det finns en undersökning utförd på södra delen av området från år 1993 gällande markradon
och grundläggning av golv. Av rapporten framgår att husen är belägna inom en igenfylld grusgrop.
Fyllningen består till största delen av silt och halvfast lera.

Förorenad mark

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Det finns inte heller några historiska eller andra
belägg för att det skulle ha funnits verksamheter inom området som kunnat medföra föroreningar
av marken. Varken Kumla kommun eller Länsstyrelsen i Örebro läns webbgis har pekat ut någon
risk för sådana inom planområdet.
Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas markföroreningar eller
misstänkta markföroreningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, för samråd om hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske.

Radon

Hela planområdet befinner sig i ett högriskområde (50 < kBq/m3)
enligt det kartmaterial som finns tillgängligt.
Tidigare (år 1993 ) har det också utförts utförts markradonmätningar. Mätningen visade då värden på 9, 11 och 30 kBq/m3 vilket
anses vara delvis inom gränserna för normal radonmark (10-50
kBq/m3) men även lågradomark (<10 kBq/m3). Rekommendationerna var då att åtgärder bör vidtas för att hindra inträngning av
radon.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns varken inom eller i anslutning till
Bild 2. Högriskområde för radon inom
planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar
det rutade området. Inom det gulfornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap. 10 § kulturstreckade området har det utförts en
miljölagen. Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det
geoteknisk undersökning och mätvill säga rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning ska be om
ningar på markradon år 1993.
tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.
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Friytor

Då delar av av planområdet består av vård- och omsorgsboende bör det finnas goda förutsättningar för utevistelse i form av parkmiljö för de boende. I övrigt är planområdet beläget ett stenkast,
cirka 500 meter, från Kumlasjön och mindre än 1 km från Kumla Sjöpark.

Bebyggelseområden
Bostäder

Vård- och omsorgsboendet har idag ett 50-tal platser vilka ska i samband med nybyggnation utökas till det dubbla till att börja med. Detaljplanen medger en maximal nockhöjd på 16 meter vilket
motsvarar 4 våningar. Användningen är i huvudsak Vård och Bostäder (DB i plankartan).

Arbetsplatser & övrig bebyggelse

På fastigheten Spannremmen 2 finns vårdcentral, folktandvård och ett vård- och omsorgsboende.

Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att de olika vårdrelaterade verksamheterna kan
förnyas då en del av de befintliga lokalerna är i dåligt skick. Dessutom finns två vårdcentralsmottagningar i Kumla och förhoppningen är att dessa ska kunna slås ihop till en gemensam mottagning inom fastigheten Spannremmen 2.

Området som är tänkt att planläggas till i huvudsak ´Vård och Bostäder (DB)´ har idag en total yta
på cirka 26 600 m2, varav cirka 7200 m2 består av byggnader. Detta innebär att cirka 27 procent av
den totala ytan är bebyggd. Aktuell detaljplan medger en exploateringsgrad på 40 procent.

Inom fastigheten Spannremmen 2, får teknisk anläggning anläggas i form av en transformatorstation. Placering av denna ska bestämmas i samråd mellan fastighetsägare/byggherre och ansvarig för transformatorstationen.
Offentlig service & kommersiell service

Planområdet har ett centralt läge. Avståndet till Kumla torg, där det finns handel, service och apotek är cirka 500-600 meter. Till Kumla resecentrum är det strax under 1 km.

Tillgänglighet

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

Byggnadskultur och gestaltning

Samråd med kommunens stadsarkitekt rekommenderas för att de nya byggnaderna ska passa bra
in i omgivningen. Vårdboendet måste utformas på sådant sätt att det klarar vårdbehovet.

Gator och trafik
Gatunät

Planområdet nås primärt från Norra Kungsvägen. Ingen förändring kommer att ske i gatunätet.
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Gång-, cykel- och mopedtrafik

Planområdet kan även nås via gång- och cykelvägen utmed Norra Kungsvägen. Ingen förändring
kommer ske i gång-, cykel- och mopedtrafik.

Trafikmätning

Trafikmätningar från augusti 2017 har visat en ÅDT på 3299 fordon varav 2 % består av tunga
fordon. Den skyltade hastigheten är 40 km/h.

Kollektivtrafik

Närmsta busshållplatserna finns utmed Norra Kungsvägen och trafikeras av Länsstrafiken Örebro
län och kommunens stadsbuss. Kumlas resecentrum är beläget sydväst om planområdet med ett
avstånd på mindre än 1 km.

Parkering & in- och utfarter

In- och utfart sker från Norra Kungsvägen i nordväst. Parkering för besökare finns i direkt anslutning till vårdcentralen i norr. Finns även en parkering öster om vård- och omsorgsboendet. In- och
utfart med parkering finns även längre söderut ut. Totalt finns det 141 (varav 6 är reserverade för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd) parkeringsplatser uppdelat på två större parkeringsområden och två mindre. Ett utfartsförbud sätts i södra delen närmast rondellen.

Risker och störningar
Buller och risker

Den största störningen är trafikbuller då planområdet ligger i anslutning till vägtrafik. Därför har en trafikbullerutredning genomförts av
Soundcon AB (se bilaga 1).
Trafikbullerutredningen visar att ljudnivån inom planområdet blir
som högst i väster där de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som
högst 55 dBA. Utredningens slutsats är att planerade byggnader bör
kunna uppfylla riktvärdet 60 dBA utan problem.

Förordningen (2015:216) innehåller även riktvärden för uteplatser
där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. De bostäder som inte uppfyller detta i direkt
anslutning till den egna bostaden bör kunna erbjudas gemensamma
uteplatser vid innergården där detta uppfylls.

Miljökvalitetsnormer, MKN

Bild 3. Hög sårbarhet, grundvatten

Planområdet hör till Norrströms huvudavrinningsområde och
mynnar i Kvismare kanal (delavrinningsområde). I övrigt hör
planområdet till ”klass 4; hög sårbarhet, grundvattenmagasin
eller grundvattenförekomst, där genomsläppligheten är måttlig
till hög”, enligt SGU:s skikt ”Sårbarhet grundvatten”.

Vattenskyddsområde

Planområdet berörs inte av gällande vattenskyddsområde.

Översvämningsrisker

Planområdet ligger lite högre än andra delar i Kumla vilket gör
att riskerna för översvämningar vid 100 års regn är mindre.
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Bild 4. Översvämningskarta, 100 års regn
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Fastigheten Spannremmen 2 och Sylen 12 är anslutna till befintligt VA-nät.

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Kumla kommun har tagit fram ”Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Kumla kommun”.
Kapitel 5, avsnitt 5.5, handlar om hantering av dagvatten i befintligt bebyggda områden. Där finns
följande punkter uppräknade:
•
•
•
•
•

Fastighetsägare ska uppmuntras att omhänderta rent dagvatten lokalt inom tomtmark genom
infiltration eller perkolation (långsam rörelse i vatten genom lager av poröst material), i synnerhet om dagvattensystemet är överbelastat och/eller kombinerat.
Fastighetsägare ska informeras om fördelarna av lokalt omhändertagande av dagvatten och
uppmuntras till åtgärder i samband med om och tillbyggnader.
Saknas förutsättningar för LOD genom infiltration eller perkolation ska möjligheter till utjämning eftersträvas, i synnerhet om dagvattensystemet nedströms är överbelastat och/eller
kombinerat.
Vid behov ska krav på rening ställas på förorenat dagvatten.
Dagvattnet ska om möjligt fördröjas, reduceras och renas genom användning av öppna dagvattensystem.

Dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till det kommunala ledningsnätet.

Värme

Befintliga byggnader är anslutna till befintligt elkabel- och fjärrvärmestråk.

El, tele, bredband m.m.

Befintliga byggnader är anslutna till befintligt telekabelstråk och stadsnätet.

Avfall

Avfallshantering ska ske enligt kommunens ´Avfallsplan och Renhållningsordning.´ Avfallet tas
om hand på speciellt anvisad plats för att underlätta sophanteringen. Respektive verksamhet och
fastighetsägare ansvarar för att avfallshanteringen sker på rätt sätt.

Brandvattenförsörjning

För att säkerställa tillgången av vatten för brandsläckning ska området kompletteras med
markbrandposter i erforderlig omfattning. En strategiskt placerad brandpost med kapaciteten
1200 liter/minut bedöms tillräckligt i aktuellt planområde.
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Tidplan (preliminär)
Juni 2016

Samhällsbyggnadsnämndens beslut att påbörja planarbetet

Maj/juni 2018

Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen

Mars 2018
April 2018

Juni/Juli 2018

Samråd

Samhällsbyggnadsnämndens beslut att skicka förslaget på granskning
Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

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

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplanen och svarar för myndighetsutövning vid
bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov
och bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor

En fastighetsregleringen bör ske om Sylen 12 och
del av Kumla 11:1 ska tillhöra Spannremmen 2.

Servitut, ledningsrätter och
andra rättigheter

Inom planområdet finns inga gällande servitut eller
ledningsrätter.

Fastighetskonsekvenser
•

Sylen 12

11:1

Spannremmen 2

Fastigheter inom planområdet:

Spannremmen 2: Störningar kommer uppstå i samband med nybyggnationen.
Kumla 11:1: Störningar kommer uppstå i samband
med nybyggnationen.
Sylen 12: Störningar kommer uppstå i samband med
nybyggnationen.

•

Fastigheter utanför planområdet:

Dykaren 7: Möjlig påverkan av byggtrafik och störningar under byggnationen.
Hammaren 3: Möjlig påverkan av byggtrafik och störningar under byggnationen.
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Kumla 11:1 (del av): Den del av 11:1 som ligger direkt norr om Spannremmen 2 är obebyggd. Kan
regleras till Spannremmen 2.
Notarien 1: Möjlig påverkan av byggtrafik.
Pliggen 19, 26: Störningar under byggnationen och störningar under byggnationen.
Sandalen 1-5: Störningar under byggnationen.
Skomakaren 5: Möjlig påverkan av byggtrafik.
Skytteln 1: Möjliga störningar under byggnationen.
Sylen 10: Möjlig påverkan av byggtrafik och störningar under byggnationen.
Sylen 12: Möjlig påverkan av byggtrafik och störningar under byggnationen.
Tåhättan 4-7: Möjlig påverkan av byggtrafik och störningar under byggnationen.
Tången 12, 18: Möjlig påverkan av byggtrafik och störningar under byggnationen.

Ekonomiska frågor

För fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/exploatören:
•
•

Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan Kumla kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning och exploatören enligt gällande taxa.
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan.

För kommunen
•
•
•
•

Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter.
Kumla kommun ansvarar för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark.
Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/exploatören bekostar all byggnation, rivning, sanering
och anläggningar inom kvartersmark.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.

Tekniska frågor

Befintliga byggnader är anslutna till kommunalt vatten och avlopp vilket även planerad byggnad
kommer att göra. Ledningar kan behöva flyttas/dras om beroende på placering av byggnader.

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning behövs
bedöms av exploatören. Exploatören beställer även erforderliga grundundersökningar. Då planområdet befinner sig i ett normal-högriskområde för radon bör marken radonunversökas vilket är
exploatörens ansvar.

11

SBN 2017/641

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sanda Madjo i
samråd med berörda tjänstemän inom Kumla kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
Sanda Madjo
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Planchef
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Fastighetsgräns
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Servitut, rättighet
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Vägkant
Dikesmitt med dikeskant
Höjdkurva
Koordinatangivelse
Bostadshus taklinje
Uthus taklinje

Koordinatkryss

GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt H

Grundkartan upprättad av
Koordinat- och projektion
Höjdsystem RH 70
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Aktualitet:
Fastighetsinformation 201
Detaljinformation 2018-01
Kartstandard enligt HMKPer-Åke Jureskog
Lantmäteriingenjör

SBN 2017/641
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Genomförandetid
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Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas genom avledning till grönytor
eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till det kommunala ledningsnätet

Till planen hör:

Höjdkurva

Planbeskrivning
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas genom
avledning till grönytorSkuggstudie
(Samrådsredogörelse)
Fastighetsförteckning
N=6521000
eller dagvattenmagasin
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Per-Åke Jureskog
Lantmäteriingenjör
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Upprättad 2018-01-05
(PBL 4 kap 16 § p. 1)
Sanda Madjo
Planarkitekt

(PBL 4 kap 12 §)

Koordinatkryss

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
(PBL Grundkartan
4 kap 21 §) upprättad av Metria Hallsberg i februari 2018

Aktualitet:
Fastighetsinformation 2018-02-12
Detaljinformation 2018-01-30
Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1
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SAMRÅDSTID
8/3 - 29/3 2018
Detaljplan för

Spannremmen 2, Norra Kungsvägen
Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Fastighetsförteckning för

Spannremmen 2, Norra Kungsvägen
Kumla, Kumla kommun, Örebro län
På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan detta dokument inte publiceras på
kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig i stadshuset, Torget 1, Kumla.
Handlingen kan även begäras ut av handläggaren.
Fastighetsförteckningen omfattar ägare till alla fastigheter som berörs av
planförslaget samt ägare till annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt i
fastigheterna, exempelvis arrendatorer. Fastighetsförteckningen tar även upp
samfälligheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Behovsbedömning
Standardförfarande – checklista
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan
upprättas eller ändras om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Denna behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens eller ändringens genomförande medför
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning genomföras och en
miljökonsekvens-beskrivning upprättas (4 kap. PBL 43 §). Betydande miljöpåverkan innebär att
väsentlig påverkan sker på ett eller flera miljövärden. Det ska motsvara sådan miljöpåverkan
som man inte på ett enkelt sätt kan överblicka och åtgärda, eller där osäkerheten om planens
miljöeffekter är stora och komplexa.
Checklistan nedan är ett arbetsunderlag för att bedöma om planens genomförande innebär
betydande miljöpåverkan. Checklistan kan också användas till att utreda vilka typer av
faktorer/frågor som kan behöva beskrivas vidare, även om planens genomförande inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.

Beskrivning
Detaljplan för

Spannremmen 2, Norra Kungsvägen

Detaljplanens syfte
Handläggare

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ny- och ombyggnation inom fastigheten
Spannremmen 2.
Sanda Madjo

Medverkande tjänstemän

Samråd har skett med berörda tjänstemän inom Kumla kommun.

Beskrivning av planområdet

Området är beläget relativt centralt, utmed Norra Kungsvägen. Ett nytt vård- och
omsorgsboende med tillhörande vårdcentral är planerat att byggas och ersätta
nuvarande boendet på Spannremmen 2. Det kommer bland annat innebära fler
lägenhetsplatser, större vårdcentral och möjlighet till annan service i området

Beskrivning av planförslaget

Planförslaget innebär nybyggnation, ändrad parkeringsyta, etc.

Program

Måluppfyllelse
Ja
Nej

Kommentar

(genererar
ingen miljöbedömning)

(kan generera
miljöbedömning)

☒

☐

Miljöprogram 2012-2016 för
Kumla kommun
Klimatprogram för Kumla
kommun
Grönplan för Kumla kommun

☒

☐

☒

☐

☒

☐

Kulturmiljöprogram för Kumla
kommun

☒

☐

Ingen

Positiv

Negativ

(genererar
ingen miljöbedömning)

(genererar
ingen miljöbedömning

(kan generera
miljöbedömning)

Stämmer planen överens med
ÖP Kumla 25000

Miljöfaktor

Påverkan
Betydande
negativ

Kommentar

(genererar
miljöbedömning)

Påverkan på naturmiljö/naturvård (se bilaga 3 till ÖP Kumla 25000, sida 25-27, Tekiskarta – planeringsstöd, Skogens pärlor
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/)

Riksintresse för naturvård

☒

☐

☐

☐

Natura 2000-område

☒

☐

☐

☐

Naturreservat/naturskydd

☒

☐

☐

☐

Strandskydd

☒

☐

☐

☐

Biotopskydd

☒

☐

☐

☐

Skogsmiljövärden

☒

☐

☐

☐

Annan värdefull natur

☒

☐

☐

☐

Rödlistade arter

☒

☐

☐

☐

Påverkan på kulturmiljö/kulturarv (se bilaga 3 till ÖP Kumla 25000, sida 20-24, Bevarandeprogram, Tekiskarta - planeringsstöd)
Riksintresse för kulturmiljö
☒
☐
☐
☐
Kulturreservat

☒

☐

☐

☐

Fornminne

☒

☐

☐

☐

Byggnadsminne

☒

☐

☐

☐

Kulturminnesvård

☒

☐

☐

☐

-

Andra kulturhistoriska värden

☒

☐

☐

☐

-

Landskaps- och stadsbild

☐

☒

☐

☐

Med en ny/ombyggnation blir det en
del förändringar utseendemässigt.
Byggnaderna är tänkta att bli högre än i
dagsläget.

☐

☐

Inga kända föroreningar finns inom
planområdet
Ras- skred- och erosionsrisk

Påverkan på mark och vatten (Tekiskarta - planeringsstöd)
Markföroreningar
☒
☐
Markens stabilitet

☒

☐

☐

☐

Yt- och grundvattnets kvalitet

☒

☐

☐

☐

Yt- och grundvattnets nivå

☒

☐

☐

☐

Översvämningsrisk

☒

☐

☐

☐

Se skyfallskartering

Skyddsområde för vattentäkt

☒

☐

☐

☐

Dagvatten/Spillvatten

☒

☐

☐

☐

(se bilaga 3 till ÖP Kumla 25000, sida
16)
Dagvattnet föreslås tas omhand lokalt
inom planområdets genom
magasinering/utjämning

Påverkan på luft och klimat
Luftkvalitet

☒

☐

☐

☐

Lokalklimat

☐

☐

☒

☐

Utsläpp från transporter

☐

☐

☒

☐

Utsläpp från energianvändning

☐

☐

☒

☐

Påverkan på växt- och djurliv
Vegetation

☒

☐

☐

☐

Grönstruktur

☒

☐

☐

☐

Djurliv

☒

☐

☐

☐

-

☐

☐

☐

☐

Ingen större påverkan efter genomförd
byggnation. Under tiden kan
allmänheten tillfälligt störas eller
behöva cykla/gå på andra sidan.
Ja. Soundcon AB har tagit fram en
bullerutredning som visar

Påverkan på hälsa och säkerhet (Tekiskarta - planeringsstöd)
Trafikmiljö, gång- och cykelväg
☒
☐

Buller

☐

☐

På grund av högre nockhöjd blir det
mer skugga beroende på hur solen står.
Under byggtiden kan närområdet
störas av ökade transporter
Utsläpp av växthusgaser kan vara högre
under byggnationstiden

Minskning av arter eller införande av
ny art

Vibrationer

☒

☐

☐

☐

Risker

☒

☐

☐

☐

Ljus

☒

☐

☐

☐

Uppstår bländande ljussken?

Rekreation och friluftsliv

☒

☐

☐

☐

Personlig säkerhet och trygghet

☒

☐

☐

☐

Ett genomförande av planen påverkar
inte möjligheterna till
rekreation/friluftsliv.
Under byggnationstiden kan det finnas
risk för allmänheten om man beträder
området olagligt.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Påverkan på miljökvalitetsnormer (Tekiskarta - planeringsstöd)
Omgivningsbuller
☒
☐
(SFS 2004:675)
Föroreningar i utomhusluft
☒
☐
(SFS 2010:477)
Parametrar i vattenförekomster
☒
☐
(SFS 2004:660)
Kemiska föroreningar i fisk- och
☒
☐
musselvatten (SFS 2001:554)

Påverkan på hushållning med naturresurser och andra resurser
Mark
☒
☐
☐

☐

Vatten

☐

☐

☒

☐

Materiella resurser

☒

☐

☐

☐

Transporter/ Kommunikationer

☐

☐

☒

☐

Energiförsörjning

☒

☐

☐

☐

Övrigt
Kumulativa eller tillfälliga
effekter

☒

☐

☐

☐

Miljöpåverkan i annan kommun
eller land

☒

☐

☐

☐

Uppstår vibrationer?

Markanvändningen ändras inte jämfört
med den verkliga användningen av
området idag.
Enligt SGU:s skikt ”Grundvatten
Sårbarhet” är planområdet klassat till 5
”hög – grundvattenmagasin eller
grundvattenförekomst där
genomsläppligheten är måttlig till hög”

Ett större vårdboende och större
vårdcentral kan medföra ökade
transporter.
-

Slutsats om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning:

Kumla kommun gör, med hänvisning till ovanstående, bedömningen att den
miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen
bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra betydande
miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras under planarbetet är blandat
annat bullerstörning. En trafikbullerutredning har därför genomförts.
Störningar i form av bland annat buller, avgasutsläpp, ökade transporter
kommer att uppstå i samband med byggnation.

2018-01-05
Sanda Madjo, Planarkitekt

Till handläggare
Observera att betydande miljöpåverkan alltid uppstår om:
 Om det finns risk för hälsa och säkerhet eller om miljökvalitetsnormer överskrids
 Om det finns risk för översvämning och erosion.
 Om Natura 2000-område påverkas eller om det finns risk för påtaglig skada eller påverkan på
skyddad natur t.ex. riksintresse för naturvård eller strandskydd.
 Om området tas i anspråk för verksamhet som enligt 7 kap. 28a § miljöbalken kräver tillstånd eller
om planen förutsätter verksamhet enligt bilaga 3 i MKB-förordningen.



Bedömning av sociala aspekter
Standardförfarande - checklista
Vid all planering av den fysiska miljön är de sociala aspekterna mycket viktiga. Genom att
integrera trygghets- och jämställdhetsfrågor vid samhällsplanering och när byggnader utformas
vid kan en social utveckling främjas. Plan- och bygglagen inleds med att betona vikten av att
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
långsiktig hållbar livsmiljö (1 kap PBL § 1).
Checklistan nedan är ett arbetsunderlag för att bedöma nuvarande social situation samt hur
planens genomförande förbättras eller försämrar den sociala utvecklingen. Checklistan kan
också användas för att peka på vilka sociala aspekter som utredas vidare samt ge förslag till
åtgärder som bör genomföras, för att den sociala utvecklingen ska främjas.
Beskrivning
Detaljplan för

Spannremmen 2, Kungsängen

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ny- och ombyggnation inom fastigheten
Spannremmen 2.

Handläggare

Sanda Madjo

Medverkande tjänstemän

Samråd har skett med berörda tjänstemän inom Kumla kommun.

Beskrivning av planområdet

Området är beläget relativt centralt, utmed Norra Kungsvägen. Ett nytt vård- och
omsorgsboende med tillhörande vårdcentral är planerat att byggas och ersätta
nuvarande boendet på Spannremmen 2. Det kommer bland annat innebära fler
lägenhetsplatser, större vårdcentral och möjlighet till annan service i området

Beskrivning av planförslaget

Planförslaget innebär nybyggnation, ändrad parkeringsyta, etc.

Faktor

Befintliga

Förhållande
Efter planen

Kommentar

Bra

Medel

Dåligt

Förb.

Oför.

Förs.

Rekreation och motion
Tillgång till gång- och cykelvägar
samt motionsspår
Tillgång till parkmiljö

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Tillgång till naturområden

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Utmed Norra Kungsvägen finns en gångoch cykelväg som förblir oförändrad.
Vårdboendets (även närområdets)
tillgång till parkmiljö kommer inte att
förändras vid genomförandet av
pågående detaljplan.
Vårdboendets (även närområdets)

tillgång till parkmiljö kommer inte att
förändras vid genomförandet av
pågående detaljplan.

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Säkra gång- och cykelvägar samt
motionsslingor

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Tydligt avgränsade gång- och
cykelvägar från bilvägar
Säkra passager över gator och
cykelvägar
Hastighetreducerande åtgärder

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Trygga parkmiljöer och växtlighet

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Trygga naturliga mötesplatser

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Befolkade rum

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Överskådlighet/
orienterbarhet

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Trygga busshållplatser

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Jämställdhet och integration
Sociala mötesplatser

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Blandade boendeformer

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ej direkt relevant då det handlar om
en vårdcentral och vårdboende.
Ej relevant.

Social mångsidighet

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ej relevant.

Närhet till offentlig service

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Närhet till kollektivtrafik

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Närhet dagligvarubutik

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Ingen större förändring. En större
vårdcentral kan leda till att
Kumlaborna endast har en
vårdcentral att förhålla sig till, vilket
är positivt. Idag finns två i Kumla.
Busshållplatser alldeles i närheten
av planområdet.
Ingen förändring

Närhet till arbetsplats

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Ingen förändring

Förutsättningar för fysisk
aktivitet för alla
Trygghet och säkerhet
God belysning

Belysningsstolpar utmed Norra
Kungsvägen. Inom området ansvarar
fastighetsägaren för att lysa upp där
det behövs.
Gångvägen är lite väl smal för att få
plats med cykelväg. Dock är gångoch cykelvägen på andra sidan
bredare och anpassad för både
gångtrafikanter och cyklister.
Trottoarkanten är en tydlig
avgränsning.

Farten har för inte så länge sedan
sänkts genom hela Kumla, från 50
km/h till 40 km/h.

Tex tydlig skyltning, öppna ytor som
är överblickbara, området planlagt
så att det är lätt att orientera sig

Fysiska barriärer är åtgärdade

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Finns ingen direkt barriär inom
planområdet, mer än Norra
Kungsvägen som har säkra
övergångar.

Barnperspektiv
Närhet till skola/förskola

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat. Påverkas ej.

Säkra vägar till skola/förskola

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

Tillgång till lekmiljöer/ lekplats

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

Säkra vägar till lekmiljöer/
lekplats

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

Anpassning av området för barn
med funktionsnedsättning
Möjlighet till upplevelser för alla
barn
Trafikmiljön är anpassad till barns
förutsättningar så att de kan röra
sig på egen hand

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

☐

☐

☐

Oförändrat.

☐

☐

☒

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Offentliga miljöer och sociala
☐
☐
☐
mötesplatser
Offentlig service
☒
☐
☐
Kollektivtrafik och hållplatser

☐

☐

☐

☐

☐

☐

En ombyggnation kan förbättra
tillgängligheten.
Oförändrat.

Parker och naturmiljöer

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

Gång- och cykelvägar samt
motionsslingor

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Oförändrat.

Ja

Nej

Sker samverkan med det lokala
föreningslivet?

☐

☒

Nej, däremot kan alla lämna yttranden vid
samrådet till exempel.

Sker samverkan med barn och unga?

☐

☒

Nej, inte direkt.

Sker samråd med handikapp- och
pensionärsorganisationer?
Hålls dialog möten med berörda intressenter
och allmänhet i beslutsprocessen?

☐

☒

☒

☐

Nej, inte direkt. Däremot gäller
tillgänglighetskraven i bygglovsskedet.
Genom samråd och granskning i planprocessen.

Medborgardelaktighet

Kommentar

Samlad bedömning och förslag till åtgärder
Kumla kommun gör bedömningen att en ny detaljplan för området inte påverkar
Samlad bedömning
de sociala aspekterna nämnvärt. Detta då det fortfarande är samma typ av
användning som det är i nuläget med vårdboende, vårdcentral och folktandvård.
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning prövas i samband med
bygglovet och alla kommunens medborgare har möjlighet att yttra sig under
samrådsskedet.
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