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1:1 

1:2 

Inledning 

Varför översiktsplan? 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall varje kommun ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En 
sådan plan skall finnas antagen av kommunfullmäktige 
senast l juli 1990. PBL reglerar inte i detalj vad över
siktsplanen skall innehålla. Varje kommun beslutar själv 
om innehållet i planen. Avsikten är att planen skall be
handla de planeringsbehov som finns i kommunen. Över
siktsplanen är inte bindande för framtida beslut och har 
inte heller någon rättsverkan. Den skall ses som en 
politisk viljeinriktning. 

I lagstiftningen anges regler för hur planen formellt 
skall behandlas. En samråds fas skall efterföljas aven 
utställningstid på minst 2 månader varefter kommunfull
mäktige antar planen. 

Organisation och tidplan 
Ledningsgruppen för fysisk planering är politisk led
ningsgrupp för utarbetande av förslag till översikts
plan. 

Den politiska ledningsgruppen, (kommunstyrelsens och 
byggnadsnämndens arbetsutskott) har beslutat att den 
första upplagan av översiktsplanen i första hand skall 
belysa tätortsutbyggnaden inom kommunen. Med detta avses 
utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och service i 
centralorten, övriga tätorter samt vilken bebyggelse som 
kan tillåtas i glesbygd. Planen skall också enligt 
ledningsgruppen innehålla vissa övergripande frågor så 
som behandlingen av närrekreationsområden, områden av 
riksintressen, energi m m. 

Samråd om planförslaget har skett med samtliga kommunala 
nämnder och styrelser, länsstyrelsen och angränsande 
kommuner samt vissa föreningar. Dessutom har offentliga 
samrådsmöten ägt rum i kommunens tätorter. 
Samrådsredogörelse bifogas (se bilaga 13). 

Efter samrådet har bearbetningar gjorts enligt samråds
redogörelsens kommentarer. 

Utställning har skett under minst två månader (1990-02-
26--05-03). Därefter har materialet och förslaget juste
rats varefter det antogs av kommunfullmäktige 1990-06-18 
(se bilaga 14 och 15). 

Översiktsplanen skall vara aktuell. I den första versi
onen har det inte funnits möjlighet att beskriva och 
analysera samt ge rekommendationer inom alla områden. 
Därför kan planen behöva vidareutvecklas allt eftersom. 
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Kommunen avgör dock själv när planen inte längre är 
aktuell eller när den behöver fördjupas. En översyn bör 
emellertid göras inom en femårs-period. 

Innehåll 
Översiktsplanen utgörs av denna beskrivning, kommunkart
or i skala 1:25 000 samt tätortskartor i skala 1:5 000. 
Sektorsintressen, inventeringar m m finns också redovi
sade på kommunkarta i skala 1:25 000. Beskrivningen är 
uppdelad i två huvudavsnitt, dels en kommunomfattande 
beskrivning av olika sektorsintressen m m dels motsva
rande beskrivning för delområden (tätorter och glesbygd 
med byar) . De flesta avsnitten avslutas med rekommenda
tioner som får ses som kommunens målsättning/politiska 
viljeinriktning . Till beskrivningen finns också ett 
antal bilagor. 

Översiktsplanen skall vara långsiktig. Tidsperspektivet 
är 10-20 år . Utbyggnadsområdena som redovisas visar en 
tänkt förändring helt eller delvis inom en 10-årsperiod. 
på längre sikt, ca 10-20 år, är osäkerheten mycket 
större. I dessa fall redovisas områdena som s k strate
giska områden. Område av strategisk betydelse kan också 
vara där användningen på kortare sikt kan förändras, men 
där konkreta planer ännu saknas. Översiktsplanen redovi 
sar också områden där kommunen är beredd att verka för 
långsiktiga bevarandeåtgärder för att behålla pågående 
markanvändning. För övriga områden där mark och vatten
användningen är oförändrad och där en gradvis förändring 
och förnyelse får prövas från fall till fall, sker ingen 
särskild redovisning på översiktsplanekartorna. 

Med hänsyn till den stora osäkerheten beträffande 
utbyggnadstakt, framtida efterfrågan m m kan de före
slagna utbyggnadsområdena räcka mycket längre än en 10-
20-årsperiod. Innan några kommunalekonomiska jämförelser 
eller analyser är gjorda får områdena också ses som 
alternativa utbyggnadsområden . 
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2 Övergripande beskrivning 
med rekommendationer 

2:1 Allmänt 

2:2 

2:3 

Kumla är till ytan den minsta kommunen i Örebro län. Med 
sin befolkning på 18 257 invånare (1989-12-31) är Kumla 
i befolkningshänseende den fjärde största kommunen i 
länet. Förutom centralorten Kumla med ca 11 600 invånare 
finns tätorterna Hällabrottet med l 500 invånare, 
Abytorp med 560 invånare, Sannahed med 400 invånare, 
Ekeby med 320 invånare och Kvarntorp med 300 invånare. 

Inflyttningen till kommunen är f n positiv och kommunen 
räknar med ett fortsatt positivt flyttningsnetto. 

Befolkning 
Kommunens befolkningsprognos räknar med en befolknings
ökning på 9% fram till år 2003. Folkmängden 18 257 
(1989-12-31) beräknas ha stigit till 19 960 år 2003. Se 
bil 2 (tabell l) 

Bostäder 
Det totala antalet lägenheter i kommunen enligt FOB 1985 
är 7 734 st varav 4 483 st finns i småhus. 

Bostadsbyggandet har på senare år ökat inom kommunen. 
Det planerade byggandet redovisas i ett årligt upprättat 
bostadsförsörjningsprogram med planer för den närmaste 
treårs-perioden. I bostadsförsörjningsprogram 1990-1994 
räknas med ett årligt byggande av 150 lägenheter. på 
längre sikt är det dock mer rimligt att räkna med 50-100 
lägenheter per år. Andelen bostäder i flerbostadshus 
beräknas uppgå till ca 65% av det totala bostadsbyggan
det. 

Vid planering av nya bostadsområden bör det vara en med
veten strävan att skapa en god boendemiljö. Boverket har 
i sina konferenser om Miljö för miljoner sammanfattat 
tio byggord för bättre bostadsplanering: 
1 Bygg rätt från början. 2 Bygg inte högre och större än 
nödvändigt. 3 Bygg enligt ortens sed. 4 Bygg livscykel
områden med förutsättningar för åldersintegration. 
5 Bygg små enheter där de boende kan lära känna varandra 
och ta gemensamt ansvar. 6 Bygg in flexibilitet i de
taljplanen. 7 Bygg soliga vindskyddade och grönskande 
gårdsrum. 8 Bygg lokaler för lokal verskamhet. 9 Bygg 
hem för verkliga människor, inte för abstrakta konsumen
ter. 10 Bygg så att barn, växter och djur trivs. 
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Kommunen bör följa Länsstyrelsens rekommendation för 
friytor i förhållande till bostadsytan. 

Sammanställning av översiktsplanens redovisade utbygg
nads-, sanerings- och förtätningsområden för bostäder 
framgår av bilaga 3. 

Rekommendationer: 

Bostadsbyggandet f6rdelas 2 kommunens tätorter 2 propor
t20n t211 2nvånarantalet samt med hänsyn t211 kommunal 
och kommers2ell serv2ce, när2ngslivsutveck12ng, o12ka 
milj6faktorer, efterfrågan samt 6vr2ga specifika förut
sättningar som finns i respektive tätort. 

Kommunen b6r verka f6r att alternativa upplåtelseformer 
och hustyper finns inom de olika tätorterna och bo
stadsområdena. 

Flerbostadshus och markbostäder lämp12ga f6r t ex äldre 
och ungdom bör finnas i varje tätort. 

Kommunen skall aktivt verka för att god bostadsmiljö 
skapas. Som exempel på rekommendationer kan Boverkets 
byggord användas. 

Friytestandarden i Kumlas centrum får inte underskr2da 
20m 2 / 100m 2 lägenhetsyta. Normalt i nya områden bör 
standarden vara 100m 2 friyta per lOOm 2 1ägenhetsyta. 

Specialboende 

Servicehus och ålderdomshem finns i Kumla och Sannahed. 
Särskilda pensionärslägenheter finns dessutom i Hälla
brottet, Abytorp och Ekeby. 

Näringsliv 
Kumla har ett differentierat näringsliv som kännetecknas 
av småföretagsamhet inom många branscher. 

De större planlagda industriområdena koncentrerar sig 
till Kumla tätort, Hällabrottet och Kvarntorp. I Abytorp 
finns en viss spridd industri/näringslivsstruktur, dock 
ej koncentrerad till planlagt industriområde. För Sanna
hed och Ekeby tätorter finns ingen egentlig egen 
näringslivsstruktur. 

De större företagen utgör idag bas för var sitt indu
striområde och varsin näringsgren. Det är livsmedels
industri i norra Via industriområde - BOB Industrier AB 
och högteknologisk industri i Sörby området - Ericsson 
Radio Systems AB. Förutom byggmaterial industri i Kvarn
torps industriområde - Yxhult AB - har inriktningen 
mot processteknisk industri ökat markant genom SAKAB:s 
etablering. 
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Generellt kan sägas för befintliga industriområden i 
Kumla att de är avsedda för mindre och medelstora före
tag, med undantag av Ericsson Radio Systems AB, BOB 
Industrier AB och Yxhult AB. 

Sammanställning av föreslagna industriområden framgår av 
bilaga 4. 

Rekommendationer: 

Södra Via industriområde bör byggas ut med inriktning 
mot större och ytkrävande företagsenheter som är 
beroende av järnvägsspår. 

Möjligheterna att öppna ett nytt industriområde i 
anslutning till Norra Mos-området bör prövas för att 
utnyttja läget med närhet till motorväg. 

Kvarntorps industriområdes specifika karaktär gör det 
särskilt lämpligt för "tyngre" industrietableringar. 

En plan för näringslivet i Åbytorp bör studeras och mark 
reserveras för näringslivets fortsatta utbyggnad. 

Sysselsättning och pendling 

Förvärvsintensiteten för åldrarna 16 år och äldre är 
hög, drygt 84 %. Bland förvärvsarbetande är tillverk
ningsarbete samt tekniskt och naturvetenskapligt arbete 
(enl FoB:s yrkesschema) de grenar som sysselsätter flest 
Kumlabor. 

Förvärvsarbetande 
(Fe 

tekn o naturv arbete ;!.!;,;."'\-,,,,:".i~.~ 

hälsa· a siukvård i~~~ 

administ rat i vt arb I=}"''' .... ,' 
kommersiell t arbete H€<..J[J 6 I 

lantbr , skog, fiske mr! 31 
gruv a stenbr'=ltning I 15 

t rspt, kommun i kat ian ~ ~1O 

tillverkn arbete I~" 
service,militärt arb ~' ~! 

uppg l f t sa knas 1"",0,' 6J 
O 10( 

500 

Utpendlingen för arbets resor är stor. Nettopendlingen i 
kommunen totalt är -2 342. 
2 268 har sin arbetsplats i Örebro 
820" Hallsberg 
48" Laxå (FoB 1985) 
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Kumla - Hallsberg - Örebro räknas som en arbetsmarknads
region. Avstånden är förhållandevis små och kommunika
tionerna goda. Pendlingsströmmen till intilliggande 
kommuner anses naturlig. 

Service 
Förskolor och skolor 

Daghem finns i kommunens tätorter utom Kvarntorp. Låg
och mellanstadieskolor finns i kommunens tätorter utom 
Ekeby. Dessutom finns en skola i Hardemo. Två högstadie
skolor finns i Kumla tätort. Inget gymnasium finns i 
kommunen. 15-20 % av kommunens grundskoleelever är 
skjutsberättigade. Förskolebarn och låg- och mellan
stadieelever är skjutsberättigade när avståndet mellan 
bostad och skola överstiger 2 000 m och för högstadie
elever är avståndet 4000 m. 

Utöver gränserna för skolvägens längd finns gränser för 
hur lång vägen får vara mellan bostaden och påstignings
platsen (förskolebarn 1,5 km, lågstadieelev 2 km, 
mellan- och högstadieelev 3 km). 

Rekommendationer: 

Med hänsyn till att elevunderlag varierar mellan områden 
beroende på bostadsutbyggnad och åldersstruktur m m 
måste upptagningsområden till skolorna vara flexibla 

Befintliga lokaler måste också utnyttjas på ett effek
tivt sätt. Hänsyn måste dock tas till tillgänglighet, 
avstånd, trafiksäkerhet och samordning med barnomsorg . 

Barnomsorg med i första hand daghem samt lågstadieskola 
bör finnas inom varje tätort och i centralortens olika 
bostadsområden. Daghem bör i ligga i anslutning till 
grönområde eller ha egen större tomt för utelek m m. 
Lågstadieskola och daghem bör integreras eller ligga i 
anslutning till varandra. 

Ett långsiktigt serviceprogram för förskolor och skolor 
bör upprättas för hela kommunen. Förutom upptagningsom
råden med riktvärden för maximala gångavstånd m m bör 
programmet behandla samordning (lokaler, personal, 
skjutsning) mellan förskola och skola samt fritidsverk
samhet. Dessutom bör standardfrågor (ytkrav, kvalitet, 
institution eller lägenhet m m) samt förvaltningsformer 
(egna eller hyrda lokaler m m) tas upp. 

Handel 

I tätorterna - utom Kvarntorp - finns servicebutiker med 
dagligvaror. Se vidare under respektive tätort. 

Rekommendationer: 

Mindre servicebutiker bör finnas i alla tätorter. 
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Övrig handel bör vara etablerad i centralorten. 

"Tyngre detaljhandel" (t ex färghandel, detaljförsälj
ning i anknytning till fabrik) bör accepteras i central
ortens industriområden. 

större externa butikscentra som kan påverka centrumhan
del el dyl bör ej tillåtas. 

Kommunens varuförsörjnings program bör ses över bland 
annat avseende frågan om hur butiker skall kunna finnas 
inom de olika tätorterna och bostadsområdena. 

Stora opåverkade områden 
I naturresurslagen sägs att stora mark- och vatten
områden som inte alls eller endast obetydligt är påver
kade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 

I och med att Kumla kommun är litet till sin omfattning 
och till stor del utgörs av bebyggelse, vägar, kraftled
ningar och andra inslag av mänsklig påverkan av land
skapet så torde det enligt naturresurslagens definition 
ej finnas några större opåverkade områden i Kumla. De 
"opåverkade" områden som ändå finns kvar bör dock i 
möjligaste mån bevaras. 

Rekommendationer: 

Ny bebyggelse eller stora exploateringsföretag bör ej 
tillåtas inom större områden som till övervägande delen 
är opåverkade av exploatering eller dylikt. 

Ekologiskt känsliga områden 
Länsstyrelsen har i samråd med andra berörda länsmyndig
heter och med ledning av förarbetena till naturresurs
lagen och utgivna rapporter definierat vilka områdestyp
er som omfattas av NRL:s bestämmelser avseende områden 
som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. 

Enligt planeringsunderlaget finns större skogsskador i 
delar av Hardemoområdet, nordöst om Kumla tätort samt 
öster om Kvarntorp. Föroreningspåverkade områden är även 
åarna genom Kumla kommun. Dessa är förorenade främst 
p g a industri och reningsverk samt jordbruk. (Se bi
laga 5). 

Rekommendationer: 

Enligt 
att 

att 

miljöprogrammet skall kommunen verka för 
hantering av gödsel inom jordbruket förbättras 
vad gäller lagring och spridning 
reningsverket minskar sina närsaltutsläpp . 
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Vid prövning av ny bebyggelse utan anslutning till 
reningsverk måste stor hänsyn tas till VA - förhållandena 
i området. 

Naturvård, friluftsliv 
Områden som omfattas av naturresurslagens bestämmelser 
om hänsyn till naturvårds- och friluftsintressena finns 
upptagna i naturvårdsöversikten för Örebro Län antagen 
av länsstyrelsen 1983. Statens naturvårdsverk har genom 
beslut 1988 angivit vilka områden som är av riksintresse 
(Se bilaga 6). 

Beträffande Kumla kommun är följande områden redovisade 
i naturvårdsöversikten: 
klass l är områden med riksintresse 
klass 2 är områden med länsintresse 
klass 3 är områden med kommunalt intresse. 

Område 
l Blacksta 
2 Södra Mossby 
3 Norra Mossby 
4 Kvismaren 
5 Drumlinområdet 
6 Skarbysjön 
7 Öjamossen 
8 Betesmark vid Handbergaåsen 
9 Stråbergahöjden 
10 6 kullar vid Brändåsen 
Il NäIbergshammaren 
12 Del av Hardemoåsen 

med odlingslandskap 
13 Järsjö hällar med intil

liggande skogsparti 
14 Skogsområde nordväst om 

Abytorp 
15 Viaskogen 
16 Hagmark vid Sannahed 
17 Lekebacken, Lundsbacken 
18 Kumla högar 
19 Dagbrott vid Hynneberg 
20 Brott söder om Kvarntorpshögen 

(Nordsjön, Söderhavet) 
21 Dammar norr om Kvarntorpshögen 
22 Områden norr om Säbylunds gård 
23 Kölnabacken och 

Björkhagen öster därom 
24 Kullar norr om Ekeby kyrka 
25 Kullar vid Brändåsen 

Klass 
2 (naturminne) 
l (naturminne) 
l ( " ) 
l ( " ) 
l (samrådsområde) 
3 
l 
2 
3 
3 
2 

3 

2+3 

3 
3 
3 
2 
2 
2 (minskat intresse) 

3 
3 (minskat intresse ) 
3 

3 
3 
3 

Utöver det som redovisas i naturvårdsöversikten är 
följande områden av intresse för naturvård och friluft s 
liv: 

26 Brånstaskogen 
27 Lertäkten vid Björka 
28 "Norra Mossjön" med skogen runt Ekebymossen 

12 



2:9 

29 Norrtorpssjön 
30 Sjöar (brott) i Hällabrottet 
31 Alaborgssjön 
32 Lugnet i Kvarntorp 
33 Lövskog vid Hult 

Dessutom är skogen vid vägtorget, Vargavrån, av intresse 
att bevara. Detta utreds dock i den fördjupade över
siktsplanen för Norra Mos. 

Rekommendationer: 

Inom de redovisade områdena b6r nybyggnad ej tillåtas 
som påtagligt kan skada naturvårds- och friluftsin
tressen. Nybyggnader i anslutning till områdena bör även 
pr6vas restriktivt. 

Tätortsnära naturområden som ej redovisas i naturvård-
6versikten b6r även säkerställas så att ny olämplig 
bebyggelse ej tillåts. 

Beroende på naturvårds- och friluftsintressena bör 
erforderliga skyddsföreskrifter utarbetas. I första hand 
bör de riksintressanta områdena prioriteras. 

Kulturmiljövård 
I kommunens bevarandeprogram antaget 1977 reviderat 1989 
redovisas ett stort antal bevaringsvärda miljöer och 
byggnader. Många av dessa finns också angivna i kommun
översikten. I riksantikvarieämbetets beslut 1987 anges 
några som riksintressanta. 

Följande objekt och områden är enligt det reviderade 
förslaget till bevarandeprogram, kulturhistoriskt värde
fulla i Kumla kommun. Numrering hänförs till bevarande
program och kartredovisning. (Se bilaga 7). 

Klass I är av riksintresse för kulturmiljövården 
Klass II är övriga särskilt värdefulla bebyggelsemil

jöer och enskilda byggnader. 
Klass III är övriga miljöer och byggnader av kulturhi

storiskt intresse. 

Hardemo socken 

Område 

1-38 Kulturlandskap kring 
Hardemoåsen 

39-42 Öja Fjärding med drum
linornrådet. 

43-45 Öjamossen och f d Skar
bysjön. 

46 Äspsätters klungby 
47 Äldre gård på Äsp-

sätters by tomt 
48-51 Julsta bycentrum 
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Klass 

l (Delvis riksintr) 

l 

2 

3 
2 

3 
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52 
53 

Norrgården Norrby 
Jordtorpet Gröndal 

3 
3 

Kumla socken 

54-60 

61 
62 
63-66 
67-70 

71-74 
75-76 
77-78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88-89 
90 

Rösavi radby och 
gravfält. 
Vallersta 
Hörsta 
Ekeby 
Säbylund herrgårdsmiljö 
och gård i Brånsta 
Vissberga 
Blacksta 
Hjortsberga-Nedre Vesta 
Sickelsta 2:1 och 3:1 
Sickelsta 1:3 
V Aby 1:2 
Stene 10:2 
Hörstabacken 
Ekebyfallet 
Folkatorp 
Hjortsbergakilen 
Valla 
Sånnersta 
Skogstorp 

l (Riksintresse) 

3 
3 
3 
2 

3 
3 
3 (Delvis riksintr) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Ekeby socken 

91-92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

Björka 3 
Nynäs herrgårdsmiljö 2 
Sköttegården 2 
Ekeby 1:2, Norrgården 3 
Ekeby 1:7, Kaplansgården 3 
Aby 1:2 Abylund 3 
Alsta 3:2 3 
Franstorp m fl 
Gölinge 

3 
3 

Kumla tätort 

101-115 Kumla by med (kyrkomiljö 1 (Riksintresse) 
med skolan och bondbyn) 

116 Centrum kring torget 3 
och Hagendalsvägen 

117 Villa Solgården 2 
126 Miljö vid Skolvägen, 3 

Folkets hus 
134 Hus vid Stenevägen 3 
149 Södra Mos villaområde 3 
158 Skofabriksområde CA 3 

Jonssons skofabrik 
163 Skoindustrimuseet och 3 

villa Svea 
165 AGE:s skofabrik 3 
166 Vattentornet 2 
167 Varmbadhuset 3 
168 Brandstationen 3 
169 Järnvägsstationen 2 
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170 Bostadshus,Stationsgt 11 3 
171 F d Kumla Sparbank 3 
172 Tre äldre hus utmed 3 

Kungsvägen 
173 Villa Skogsborg 3 
174 Villa Skogsborg 3 
175 Metodistkyrkan 3 
176 Fylsta gård 3 
177 Lundholms gård 3 

Hällabrottet 

område Klass 

180-187 Stenindustribebyggelse 2 
189 Ordenshuset, S:a Mossby 2 
189 A Norra Mossby 1:45 3 

Sannahed 

190 Sannaheds lägerplats 2 
med ett flertal bevarade 
byggnader 

198 Hembygdsgården Puke- 2 
stugan 

199 Skomakarstugan, museum 2 
Husarområdet 2 

Ab:r:torl2 

Område Klass 

205-208 Centrumbebyggelse 3 

Ekeb:r: 

Område Klass 

210 Äldre kyrkby 3 

Kvarntorl2 

Område Klass 

213,214 Område med beredskaps- 3 
industri och tillhörande 
bostadsområde 

Folkrörelsernas hus 

Frikyrko-, nykterhets- och 
arbetarrörelsens byggnader 

KUlturlandskal2et Etternärke 

Klass 

3 

Ett större område som också redovisas i bevarandepro
grammet är det s k "Etternärke" som är Närkes forntida 

15 



2:10 

kärnornråde. Det innefattar västra och centrala närke
slätten, ett variationsrikt kulturlandskap från centrala 
öppna odlingslandskap till övergång s bygder och perifiera 
skogsbygder. Landskapet bär i dag en starkt agrar 
prägel, ett av de bäst bevarade med stora partier från 
l700-talet. Detta särpräglade kulturlandskap är mycket 
känsligt för ingrepp. 

Kyrkoobjekt och fornlämningar 

Förutom de redovisade byggnaderna och miljöerna finns 
ett flertal fasta fornlämningar samt svenska kyrkans 
byggnadsobjekt nämligen Hardemo, Kumla, Ekeby, Hälla
brottets kyrka, S:t Olofs Kapell och Hardemo prästgård. 
Kyrkoobjekt och fornlämningar är skyddade enligt lag. 

Rekommendationer: 

Riksintresseområdena bevaras och skyddas (se kap riks
intressen) . 

övriga byggnader och miljöer skyddas/ bevaras enligt 
riktlinjer i bevarandeprogrammet. Plan och bygglagen med 
stöd av översiktsplan och bevarandeprogram bör vid 
bygglovprövning vara tillräckligt underlag för hänsyns
tagande till de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna 
och miljöerna. Några förslag till kommunal ersättning 
för att kunna förhindra rivningar redovisas ej. 

Kulturlandskapet Etternärke bör bibehållas "öppet" och 
nya främmande byggnader och anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden bör ej tillåtas. Nya skogsplanteringar 
bör undvikas. 

Jordbruk 
Jordbruk bedrivs i Kumla på ca 9 996 hektar vilket 
motsvarar ca 49 % av den totala arealen. En stor del av 
marken får anses vara av hög klass. 

Jordbruket behandlades 1977 i ett av fullmäktige antaget 
jordbruksprogram. Programmet redovisade åker av olika 
klass samt vilken mark som skulle kunna bli berörd av 
tätortsutbyggnad e d. 

De i översiktsplanen redovisade utbyggnadsområdena som 
förväntas kunna bli ianspråktagna fram till år 2000 
berör totalt 160 ha brukningsvärd jordbruksmark. För
delningen på tätorterna är i Kumla 150 ha, Hällabrottet 
3 ha, Sannahed 5 ha, Abytorp 2 ha samt Ekeby 3 ha. 
Kvarntorp berörs ej. 

I kommunöversikten från 1977 finns särskilda riktlinjer 
när det gäller nybyggnad inom områden med högvärdig 
åkermark. 
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Det tidigare begreppet högvärdig jordbruksmark har 1979 
ersatts med begreppet brukningsvärd jordbruksmark. 

All befintlig jordbruksmark skall i princip betraktas 
som brukningsvärd ända till lantbruksnämnden fattar 
beslut om annat t ex i samband med tillstånd till ned
läggning eller i yttrande till kommunala planförslag. 

Enligt naturresurslagen får brukningsvärd jordbruksmark 
lämplig för jordbruksproduktion endast 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. 

Rekommendationer: 

Naturresurslagens hänsynskrav beträffande ianspråk
tagande av brukningsvärd jordbruksmark skall beaktas. 

Brukningsvärd åkermark runt tätorterna får tas i anspråk 
enligt de redovisade utbyggnaderna i översiktsplanen. 

Genom information och kontroll skall negativ miljöpå
verkan från jordbruket minimeras. 

Skogsbruk 
Skogsbruk bedrivs i Kumla på ca 2 946 hektar vilket 
motsvarar ca 14 % av den totala arealen. 

I speciellt tätorternas närhet kan man förvänta en 
ökning av rekreationsanvändningen av skogen. Kommunen 
har möjlighet att inrätta naturreservat eller natur
skyddsområden för att säkerställa skogsområden för fri
luftslivets eller naturvårdens behov. I kapitlet natur
vård, friluftsliv redovisas vilka skogsområden som är 
särskilt värdefulla. 

Rekommendationer: 

De tätortsnära skogarna bör skyddas och utökas genom 
skogsplantering. 

Skogsskötseln bör anpassas till det rörliga frilufts
livets krav. Inom skogsområden som är värdefulla för det 
rörliga friluftslivet och som redovisas i kap 2:8 bör 
krav ställas på ett naturvårdsinriktat skogsbruk (NISP). 
Skötselplaner bör upprättas för varje tätortsnära skog. 

Kommunen skall verka för att skogsskötseln kontinuerligt 
anpassas till resultat av forskning och försök i syfte 
att nå ett skogsbruk i ekologisk balans och att upp
muntra kolonilottverksamhet med alternativa 
odlingsmetoder. 
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2: 13 

Värdefulla ämnen och material 
"Skifferområdet" i Hällabrottet-Kvarntorp som tidigare 
varit berört aven undersökningskoncession och som är 
redovisat i kommunöversikten redovisas som s k strate
giskt område i planen. Kommunfullmäktige har dock 
tidigare uttalat att brytning ej bör ske. 

I kommunen finns olika typer av pågående täktverksamhet: 
grustäkten vid Mosjöåsen Säbylund, lertäkten vid Björka, 
torvtäkten vid Ekebymossen, sandsten i Kvarntorps gruva 
samt kalksten i dagbrott i södra Kvarntorp. Därutöver 
finns mer begränsade grustäkter för husbehov som inte 
kräver tillstånd. 

Rekommendationer: 

Vid prövning av nya enstaka enbostadshus i området bör 
sökanden informeras om det ev riksintresset. 

Någon mer omfattande nybebyggelse bör ej tillåtas i 
området på annat sätt än genom detaljplanläggning vid 
Kvarntorps industriområde. 

Energi 
För Kumla kommun finns en av kommunfullmäktige 1986 
antagen energiplan. Som underlag för energiplanen finns 
energiplan från 1978, energisparprogram från 1979 samt 
en oljereduktionsplan från 1982. Enligt energiplanerna 
finns det följande tillgängliga energiråvaror inom 
kommunen. 

* 
* 
* 
* 
* 

skogsavfall (flis, spån, bark, grönflis) 
halm 
torv (uttag för värmeproduktion kan f n ej ske) 
alunskiffer (kommunfullmäktige har uttalat att 
brytning ej bör ske) 
sopor 

I ett längre perspektiv är även nedanstående resurser av 
intresse: 

solenergi 
gas 
vindkraft 

* 
* 
* 
* 
* 

geotermisk energi samt 
kraftvärmeproduktion 

För uppvärmning används i Kumla kommun: 

* elvärme 
* fjärrvärme 
* individuella värmepannor 
* värmepumpar 
* energi som kan utvinnas ur grundvatten. 

Med hänsyn till miljöfrågor samt kostnads- och teknik 
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utveckling som sker inom energiområdet bör en översyn 
göras av energiplanen. 

Rekommendationer: 

Den reviderade energiplanen skall ange mål och rikt
linjer för energiproduktion och energianvändning. 
Särskilt skall beaktas energihushållning, miljöfrågor, 
förnyelsebara energikällor, energiförsörjning av de 
mindre tätorterna, utbyggnaden av fjärrvärmenätet samt 
utökning av koncessionsområdet. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmen är väl utbyggd och täckes till ca 45 % av 
spillvärme från SAKAB. Ca 10 % består av avkopplingsbar 
el och resten (ca 45 %) produceras genom förbränning av 
olja (15 %) och gasol (30 %). 

Fjärrvärmen bör byggas ut ytterligare och i första fasen 
omfatta delar i Norra Mos-området med tyngre bebyggelse. 

El 

Kommunen genomkorsas av ett flertal av Vattenfalls stam
och regionledningar för eldistribution. Befintliga 
större (40-400 kV) kraftledningar redovisas i översikts
planen. Kraftledningarna medför vissa restriktioner för 
nytillkommande bebyggelse, anläggningar m m. Före
skrifter beträffande byggnadsfria zoner kring kraftled
ningar finns angivna i starkströmsföreskrifterna STEV-FS 
1988:1. 

Kommunen berörs av tre elleverantörer nämligen Kumla 
Energi AB (Kumla tätort), LEA-bolaget (västra och 
mellersta Kumla) och Östernärkes Kraft AB (östra Kumla). 

Rekommendationer: 

För nybyggnader tas hänsyn till föreskrifterna om bygg
nadsfria zoner. För ny bostadsbebyggelse kring större 
kraftledningar bör den byggnadsfria zonen utökas. 

Koncessionsområdet för Kumla Energi AB begränsas av 
gamla stadsgränsen. Tillkommande bebyggelse sker utanför 
den gamla gränsen, varför kommunen bör verka för en ut
ökning av koncessionsområdet eller samordning av el
distributionen. 

Gas 

I den av kommunfullmäktige antagna energiplanen för 
Kumla kommun behandlas inte naturgasen så ingående. 
Möjligheterna att till Kumla få naturgas har blivit 
aktuella först sedan energiplanen antagits. Kommunen har 
tillsammans med SwedeGas AB/Svea Gas AB utrett förut
sättningarna för naturgas som energikälla i kommunen. 
Utredningen bör behandlas i den reviderade energiplanen. 
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Enligt nu kända planer för utbyggnaden av naturgas kan 
denna tidigast bli aktuell i Kumla kommun i slutet av 
gO-talet. 

Energihushållning 

Rationell energianvändning bör bli en resurs inför kärn
kraftavvecklingen. En välutvecklad organisation för 
energihushållning skall ge service åt stora och små 
kunder. 

Kommunikationer 
Vägar 

Kumla kommun berörs av europaväg 3 och riksvägarna 50, 
51 och 52. Dessa vägar är av riksintresse. I planen 
redovisas ett reservat för en ny sträckning av riksväg 
51 söder ut från Kvarntorpskorset. Regionalt diskuteras 
också en öst-västlig tvärförbindelse mellan E3 och rik
sväg 51. Var en sådan förbindelseväg lämpligast bör 
byggas är en fråga som påverkas av flera idag osäkra 
faktorer, ex lokaliseringen av den kombiterminal som SJ 
planerar att bygga i regionen. Tills vidare bör även ett 
alternativt reservat för en möjlig förbindelselänk 
mellan europaväg 3 och riksväg 51 öster om Kumla läggas 
fast i planen. 

Kommunen har också i sina tidigare översiktliga planer 
redovisat reservat för en östlig förbifart närmare tät
orten. Den södra delen av förbifarten berör det område i 
anslutning till Kumlaby som är av riksintresse för kul
turmiljövården. Vägens närmare sträckning och utförande 
måste där samordnas med kulturmiljövårdens intressen. 

Hallsbergs kommun önskar ett vägreservat mellan Ulf
säters industriområde samt norra Hallsberg till riksväg 
50 mellan Tälle och Brändåsen. Två alternativa sträck
ningar har diskuterats. För Hallsberg är en anslutning 
mitt på sträckan naturligast. Om en etablering aven 
bensinstation m m blir aktuell söder om motorvägen vid 
Brändåsen bör anslutningen samordnas med denna anlägg
ning. Om det blir frågan om statskommunal väg bör denna 
ligga inom den egna kommunen varför en gränsjustering 
bör diskuteras. Se vidare kap 2:21. 

Kommunens trafiköversikt redovisar en fortsatt utbyggnad 
av ett huvudnät med gång- och cykelvägar. Speciellt 
viktigt är att eftersträva säker trafikmiljö för 
elevernas vägar till och från skolan. 

Rekommendationer: 

Reservat redovisas för en östlig förbifart. 

Ett reservat redovisas ~ven för en regional öst-v~stlig 
tv~rförbindelse mellan E3 och riksv~g 51. 
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Reservat redovisas för en ny str~ckning av riksv~g 51 
söder om Kvarntorpskorset. 

Inom det strategiska området söder om Brändåsen redo
visas alternativa str~ckningar för en väg från Hallsberg 
till riksväg 50. 

Kommunen bör verka för en fortsatt satsning och priori
tering av gång- och cykelv~gar samt att planskilda kors
ningar eftersträvas vid de större trafikkorsningarna. 

Parkering 

För centrum finns en av fullmäktige 1988 antagen par
keringsnorm. Normen bör bearbetas och kompletteras avse
ende vilka krav som bör gälla vid ny-, till- respektive 
ombyggnad. Rekommendationer för bl a parkeringsköp 
behöver också utvecklas. 

Rekommendationer: 

En reviderad p-norm skall gälla för kommunen och utgöra 
underlag när krav ställs på parkeringspIater bl a i 
samband med bygglovprövning. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken är uppbyggd på ett system med 
* länstrafik 

* 
* 
* 
* 
* 

servicelinje 
kompletteringstrafik 
arbetsresor till industriområdena 
skolskjutsar 
stambana 

Länstrafiken erbjuder ett stort antal buss- och tåglinj
er mellan kommunen och övriga länet. 

En servicelinje (med buss) tar dagligen resande i 
centralorten till och från servicecentralen. 

Kompletteringstrafiken, som sker med taxi, syftar till 
att ge befolkningen i kommunens glesbygd, som saknar 
reguljär linjetrafik, en viss tillgång till allmänna 
kommunikationer för serviceresor under dagtid till 
centralorten. 

Vidare finns industri turer , som trafikerar Via, Fylsta 
och Sörby industriområden, för arbetsresor. Det är dock 
endast Sörby som har en organiserad kollektivtrafik 
anpassad till arbetstiderna. 

Skolskjutsar finns för elever med lång skolväg och för 
elever med skolväg som bedöms som olämplig ut trafiksyn
punkt. Övriga kommuninvånare får åka med skolskjutsfor
donen i mån av plats. 
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Rekommendationer: 

Kollektivtrafikens behov bör uppmärksammas när det 
gäller planering av nya bostadsområden. Områden bör 
utformas så att kollektivt resande underlättas. Nya 
områden bör också göras tillgängliga för servicelinjen. 

Vid planering av bostadsområden och kollektivtrafik
linjer skall målsättningen vara max 500 m till hållplats 
i områden med flerbostadshus och 800 m i småhusområden. 

Med tanke på möjligheten att bo kvar på äldre dagar i de 
mindre tätorterna och i centralortens utkanter är det 
även viktigt med god kollektivtrafik. 

Enligt det antagna miljöprogrammet (1989) skall kommunen 
arbeta för att kollektivtrafiken byggs ut. att samord
ning sker mellan buss- och järnvägstrafik samt att 
genomfart av tung trafik i tätorterna begränsas 

Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar skall priori
teras före biltrafik. 

Järnväg 

Kumla passeras av ca 100 tågsätt (person- och gods
trafik) per dygn på stambanan. I snitt stannar 50 
persontåg per dag i Kumla. 

Mellan Kumla och Kvarntorp har banverket också ett 
industrispår. Stambanan och industrispåret är av riks
intresse. 

Från stambanan söder om Kumla station går även ett 
kommunalt industrispår till Via industriområde. Vid en 
fortsatt utbyggnad av industriområdet kan spåret för
längas och även passera under riksväg 51 för att sedan 
anslutas till stambanan vid rälsverkstaden väster om 
Sannahed. 

I tätorten finns tre planskilda korsningar för bil-, 
cykel- och gångtrafik samt en för enbart gång- och 
cykeltrafik. Aterstår två plankorsningar med bommar och 
signaler, en vid Järsjögatan och en gång- och cykelväg 
vid Hagagatan. Vid Järsjögatan finns det planskisser på 
hur en planskildhet ska kunna ordnas. 

När det gäller den framtida järnvägstrafiken pågår flera 
utredningar, som mer eller mindre kan beröra Kumla. 

* Mälarbanan (Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg), 
en snabbtågs förbindelse för persontrafik som enligt 
utredningen bl a ska "knyta samman Mellansverige till 
en ekonomiskt expansiv och slagkraftig zon i Norden" . 
Enligt nu redovisade rapporter kommer tåget inte att 
stanna i Kumla. 
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* Svealandsbanan, som kan bli ett alternativ eller 
komplement till Mälarbanan, utgår från Stockholm och 
går via Eskilstuna eller Västerås, Örebro och till 
Karlstad. Passerar inte Kumla. 

* Bergslagspendeln, som skall passera och troligen 
stanna i Kumla, går mellan Laxå och Borlänge. 

Rekommendationer: 

Inom ett avtånd av 30-50 meter från järnväg bör nya 
bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar 
prövas på sådant sätt att nyetableringen inte kan komma 
att störa eller störas av järnvägstrafiken. 

Telekommunikationer 

Kommunen passeras av rikskablar. Innan nya området plan
läggs norr och öster om Kumla tätort bör samråd ske med 
Televerket om aktuella ledningar. 

Avfallshantering 
Det avfall som omhändertas av kommunen kan uppdelas i 
hushållsavfall, industriavfall och byggavfall. Dessutom 
finns miljöfarligt avfall som på kommunens uppdrag 
omhändertas av RECI AB. 

Kommunens deponerings- och omlastningsstation i Kvarn
torp tar hand om avfall från både Kumla och Hallsberg. 
Hushållsavfall och brännbart industriavfall omlastas och 
fraktas till Linköping för förbränning. Mängden upplas
tat och bortforslat avfall uppgår till ca 15 000 ton per 
år. Sydnärkeskommunerna har tecknat avtal med Linköpings 
tekniska verk gällande leverans av sopor. Avtalet löper 
till 1994-12-31. 

Icke brännbart avfall och byggavfall deponeras på tippen 
i Östersättersbrottet i Kvarntorp. Det avfall som 
deponeras uppgår till ca 25 000 m3 per år. Länsstyrelsen 
har givit tillstånd till deponeringen. Nuvarande 
tippområde beräknas räcka 3 år. Om tippen byggs på 
höjden räcker den ytterligare ett par år. Därefter kan 
Östersättersbrottet, öster om nuvarande tipplats fram 
till länsvägen, tas i anspråk. Volymen av detta brott 
motsvarar den tippade avfallsmängden under 10 år. 

Söder om nuvarande tipp finns ett brott inom ett område 
som är reserverat för industriändamål. 

Det är för närvarande svårt att säga hur sophanteringen 
kommer att gå till i framtiden. Mycket talar för att 
återvinningen kommer att öka och därmed sopmängden att 
minska. I det fall omlastningen till Linköping kommer 
att fortsätta ytterligare en tioårsperiod måste nya ytor 
tas i anspråk för tippning av icke brännbart avfall. 
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Deponering av avfall i form av slam har diskuterats en 
tid utan att någon uppgörelse kunnat nås. Om kommunens 
slam skall spridas på ytor, där enbart slam lagras, 
åtgår 3-5 ha/år. Lagras slammet i tipp behövs mindre 
areal. 

Rekommendationer: 

Plan för separering av sopor tas fram med måls~ttning 
att hela kommunen vid sekelskiftet övergår till käll
sortering av sopor. 

Nya bostadsområden förbereds för k~llsortering. 

Östers~ttersbrottet, v~ster om l~nsv~gen, reserveras för 
avfallsdeponi (föruts~ttes att någon negativ påverkan av 
grundvattnet ej sker). 

"Svarta brottet" söder om nuvarande tipp får fyllas med 
massor som ~r lämpliga för industritomt. 

I avvaktan på mer preciserade centrala riktlinjer bör 
slam från kommunens reningsverk anv~ndas på impediment
ytor eller dylikt i Kvarntorpsområdet. Målsättningen bör 
dock vara att slammet återanv~ndes. 

När centrala riktlinjer föreligger skall kommunen ta 
fram en avfallsplan som bör utarbetas i samråd med 
övriga berörda kommuner. 

Vatten och avlopp (Se även bilaga 8) 

Vatten 

Vattenverket i Blacksta förser nästan samtliga tätorter 
inom Kumla och Hallsbergs kommuner med dricksvatten. 
Vattnet utgörs till 50 % av i ås formationen naturligt 
förekommande grundvatten och till 50 % grundvatten som 
infiltrerats i åsen. Detta vatten avleds från sjön 
Tisaren i Nyköpingsåns vattensystem. För säkerställande 
av vattentillgången i åsformationen vid Blacksta finns 
skyddsområde och skyddsbestämmelser fastställda. 

I kommunen finns dessutom några enskilda vattentäkter 
(Brändåsen, Hardemo skola, "Epadalen", Säbylund, Nynäs, 
Näsby) som försörjer flera hushåll m m. För täkten vid 
Hardemo skola finns ett provtagnings förordnande. 
Generellt sett är tillgången på dricksvatten god. I 
Folkatorp kan det p g a täta jordarter vara svårt att 
erhålla tillräckliga vattenmängder och även vid djup
borrning kan problemen kvarstå. I ett fall har höga 
halter av fluorid konstaterats. Fluorid kan göra vattnet 
otjänligt eller göra det olämpligt att ge till barn. 
Förhöjda halter av fluorid förekommer också i djupborra
de brunnar i andra områden i kommunen. 
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Förhöjda halter av nitrat kan också göra att vattnet 
inte bör ges till barn. Nitrathaltigt grundvatten före
kommer huvudsakligen i grunda brunnar i närheten av 
intensivt brukad åkermark och vid Kvismardalens 
dy j ordar. I områden med alunskiffer i berggrunden ger 
djupborrade brunnar ofta svavelvätehaltigt vatten, som 
är olämpligt för hushållsändamål utan föregående behand
ling. I trakterna av Frommesta har konstaterats före
komst av relikt (återstående) saltvatten vid djup
borrning av brunnar. 

I Kvarntorps industriområde finns förutom dricksvatten 
även tillgång till råvatten. 

Avlopp 

Kommunens alla tätorter är anslutna till reningsverket i 
Kumla. Anläggningen har en rening i tre steg och utsläpp 
sker i Kumlaån. Reningsverket är dimensionerat för 
21 000 personer och medger också en viss utbyggnad av 
industriområdena. Kapaciteten kan dock utan alltför 
stora investeringar utökas. 

Inom kommunen finns områden där det föreligger svårig
heter att anordna avlopp från enskilda fastigheter. 
Problemen kan t ex bestå i ytlig berggrund, undermåliga 
eller överbelastade recipienter eller bristande samord
ning vid anläggande av dricksvattenbrunnar och avlopps
anläggningar. Som exempel på sådana områden kan nämnas 
Ekeby-Hagaby, Folkatorp-Fåglahagen, Hjortsbergakilen
Holmagatan, Hörstabacken, Stene och Frommesta. 

I kommunens tätorter finns också ett dagvattennät 
utbyggt. I äldre områden byggda före 60-talet är dock 
dagvattennätet utbyggt i begränsad omfattning. Dagvatt
net släpps utan rening ut i diken, bäckar eller åar i 
respektive område. För att begränsa eventuella förore
ningar från dagvatten samt få bättre och naturligare 
markförhållanden i bostads- och industriområden, prövas 
på andra håll i landet alternativ med lokalt omhänder
tagande av dagvatten. 

Rekommendationer: 

Inom områden med svårlösta VA-förhållanden bör nybygg
nation av bostadsfastigheter prövas restriktivt. Geo
hydrologisk undersökning krävs vid nybyggnader. 

Där markförhållanden så medger och där det i övrigt är 
lämpligt, bör kommunen bygga ut lokalt omhändertagande 
av dagvatten. 

ytvatten 

Via TäljeånjKvismare kanal och dess biflöden Lannabäcken 
Kumlaån, Frommestabäcken m fl avvattnas hela kommunen 
till Hjälmaren (ESkilstunaåns vattensystem). P g a på
verkan från jordbruk och avlopp tillförs Hjälmaren allt 
för mycket gödselämnen. Atgärder för att minska till-

25 



förseln av närsalter från jordbruk och avlopp är därför 
nödvändiga. 

Inom kommunen saknas naturliga sjöar. De vattenytor som 
finns har skapats huvudsakligen genom olika slags täkt
verksamheter/brytning av sedimentära bergarter, grus
täkter och lertäkter. I Kvarntorpsområdet har sålunda 
skapats ett antal sjöar av vilka Arlaborgssjön, Söder
havet och Nordsjön har förutsättningar att kunna hysa 
fungerande ekosystem. Alaborgssjön, Söderhavet och Nord
sjön bör också kunna få betydelse för rekreations- och 
fritidsändamål. 

Den tidigare alunskiffer brytningen i Kvarntorpsområdet 
har också medfört en transport av i alunskiffern före
kommande metaller. Via Frommestabäcken har t ex zink 
transporterats till Kvismare kanal och Hjälmaren. Tack 
vare olika insatser kan urlakningen av metaller från 
Kvarntorpsområdet förväntas komma att minska. Via 
Frommestabäcken avleds också utgående vatten från SAKAB 
i Norrtorp och uppumpat grundvatten från Yxhult AB:s 
sandstensgruva i Kvarntorp. 

Täljeån tillförs också metaller via Stenebäcken som 
utgör recipient för dagvatten från Ericsson Radio 
Systems mönsterkortfabrik i Kumla. Enligt villkoren i 
bolagets tillstånd från 1987 enligt miljöskyddslagen 
kommer Stenebäcken att årligen tillföras höst 12 kg 
koppar, 6 kg tenn, 3 kg bly, 3 kg nickel och 75 kg 
suspenderade (uppslammade) ämnen. 

Akerdränering och igenläggning av diken har medfört att 
många fåglar, groddjur och insekter numera saknar livs
miljö i slättlandskapet. När den f d lertäkten i Björka, 
sydväst om Kumla, vattenfylldes uppkom en värdefull våt
mark. Tack vare läget nära tätorten och förekomsten av 
många ovanliga fågelarter och insekter utgör våtmarken 
en stor ekologisk resurs. Våtmarken kan på sikt komma 
att utvidgas när pågående lertäkt avslutats. Igenfyll
ning, torrläggning eller andra åtgärder som kan skada 
våtmarken bör inte tillåtas. 

Öster om Ekebymossen inom Mosjöåsen på~år en täktverk
samhet som innebär att en ca 100 000 m stor sjö kommer 
att vara färdigbildad under mitten av 90-talet. Sjön kan 
framledes nyttjas som badsjö. 

Försurning 

Nedfallet av försurande ämnen har på många håll i landet 
medfört sjunkande PH i ytvatten och i vissa fall även i 
grundvatten. Inom Kumla kommun är dock buffringsförmågan 
god tack vare förekomsten av kalk i jord och berg. Någon 
risk för försurning av Y t- och grundvatten bedöms därför 
inte föreligga inom överskådlig framtid. 
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Totalförsvar 
Allmänt 

Vi lever i en värld där tekniken styr en stor del av 
våra liv. Produktionen av varor och tjänster har koncen
trerats geografiskt och storskaligheten har ökat med 
teknikens framsteg. Vi vet att de risker vi bygger in i 
fredssamhället ökar i tider av kris eller krig. 

Förtätningen av stadskärnan gör att anfallsmål och 
bostäder kan komma att ligga "allt för nära" varandra 
med hänsyn taget till tänkbara risker. 

Rekommendationer: 

Samlokalisering av anfallsmål och bostäder bör undvikas. 

Till industri och bostadsområden bör det finnas alterna
tiva matningar för vatten och värme. 

Skydds zon bör finnas runt större transformatorstationer 

Räddningstjänsten/civilförsvaret 

Räddningstjänsten utgör basen för att skydda och rädda 
liv under såväl fred som krig. Här är det viktigt att ta 
till vara de resurser som finns. En samordning av rädd
ningstjänsten och civilförsvarsverksamheten är till stor 
nytta för kommunen. Idag finns ingen fungerande 
ledningscentral, inte heller någon möjlighet att fysiskt 
samla civilförsvarsledningen med räddningstjänsten. 

I samband med byggande av ny brandstation i Via indu
striområde planeras en samlokalisering med lednings
centralen. En station placerad i centralorten uppfyller 
de riktlinjer Statens räddningsverk utgett för rädd
ningskårens insatstider (10 minuter till stadsbebyggelse 
eller industriområden och 20 minuter till tätortsbe
byggelse bestående av småhus). 

Förslag föreligger på att centralorten ej längre skall 
klassas som skyddsrumsort. Därmed skulle det inte finns 
några krav på nya skyddsrum inom kommunen. Befintliga 
skyddsrum som uppgår till ca 12 500 platser i Kumla 
tätort ska dock underhållas. 

Miljö, hälsa och säkerhet 
Buller och skakningsproblem 

I genomsnitt passerar ca 100 tågsätt eller ca 42 km tåg 
genom Kumla tätort varje vardagsdygn. Bostäder, främst 
villabebyggelse, ligger angränsande till järnvägen. Nya 
flerbostadshus planeras också intill järnvägen. 
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Eftersom särskilda bedömningsnormer för tågbuller saknas 
används samma riktvärden som för vägtrafikbuller. Av 
ljudnivåberäkningar och av ljudnivåmätningar framgår att 
tågtrafiken alstrar ljudnivåer som kan ge upphov till 
störningar. Även vibrationer i mark kan förekomma. 

För att kunna bedöma behovet av skyddsåtgärder mot 
vägtrafikbuller beaktas Statens naturvårdsverks råd och 
riktlinjer från 1989. 

Rekommendationer: 

Inom ett avstånd av 30-50 meter från järnväg bör nya 
bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar 
prövas på sådant sätt att nyetableringen inte kan komma 
att störa eller störas av järnvägstrafiken. För ny bo
stadsbebyggelse utanför planlagt område och där inga 
särskilda skyddsåtgärder vidtages bör avståndet till 
stambanan vara minst 100 meter och till Kvarntorpsspåret 
minst 30 meter. 

För ny bostadsbyggnad där inga särskilda skyddsåtgärder 
vidtages bör avståndet till allmän väg vara 200-250 m 
vid europaväg 3, ca 70 och ca 50 m vid 90- resp 70-kilo
meterssträcka utmed riksväg 50, 51 och 52. Vid övriga 
allmänna vägar bör avståndet vara minst 12 meter från 
vägområdet till ny bostadsbyggnad. 

Föroreningar i luft 

Med ledning av beräkningsmanualen för avgashalter bedöms 
att de av naturvårdsverket föreslagna riktvärdena för 
luftkvalitet i tätorten underskrides beträffande koloxid 
(CO) och kväveoxid (NO). För övriga parametrar saknas 
underlag för bedömning. 

Inom tätorterna i Kumla kommun uppvärms ca 250 hus med 
fastbränsleeldning. Sotningsväsendet bedömer att ca 
10 % av dessa 250 hus har tjärbildning i skorstenen. 
Tjärbildning på grund av dålig förbränning indikerar att 
närboende troligen drabbas av sanitära olägenheter. 

Till miljö- och hälsoskyddskontoret inkommer varje eld
ningssäsong klagomål på dålig lukt och stoftnedfall från 
fastbränsleeldade villapannor. 

Luftföroreningar från bilavgaser kan minskas något, 
exempelvis genom ytterligare begränsning av tomgångs
körning. 

Rekommendationer: 

Kumla kommun skall verka för 

att fjärrvärmenätet byggs ut 
att energiverket övergår till andra energislag 
att information till villaägare med fastbränsle

anläggningar utökas i syfte att nå både 
effektivt värmeuttag och god miljö samt att 
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sådana anläggningar skall kunna finnas och 
bibehållas av beredskapsskäl. 

Transporter av miljöfarligt gods 

I Kumla kommun finns en av Länsstyrelsen beslutad lokal 
trafikföreskrift om inom vilka områden transporter av s 
k miljöfarligt gods inte får ske. Föreskrifterna har 
utarbetats i första hand med anledning av SAKAB:s 
lokalisering. De vägar som är tillåtna för genomfarts
transporter är Europaväg 3, riksvägarna 50, 51, 51.01 
och 52 samt delar av vissa länsvägar. Enligt Räddnings
verket kan en översyn av gällande föreskrifter behöva 
göras. 

Radon 

Radongas bildas vid sönderfall av det radioaktiva ämnet 
radium som förekommer allmänt i naturen. Radon sönder
faller i sin tur till s k radondöttrar. Dessa avger 
alfastrålning som kan ge höga stråldoser i bostäderna. 

Inom kommunen finns områden med jord- och bergarter som 
kan medföra att risken för höga radondotterhalter inom
hus ökar. Områden med alunskiffer och grusåsar innebär 
störst risk. Alunskifferområdena är koncentrerade till 
Hällabrottet, Kvarntorp samt inom två mindre områden vid 
Tynninge och Julsta. Genom kommunen löper i nord-sydlig 
riktning tre stora rullstensåsar: 
Kumlaåsen som delvis berör Kumla tätort, Abytorpsåsen 
och Hardemoåsen. 

Med ledning av bl a jordarts- och berggrundskartor kan 
risken för markradonavgång bedömas. Även geostrålnings
kartan (flygrnätning av gammastrålning) ger visst under
lag för bedömning av radonrisken. Det kan också bli 
fråga om mätningar av markradon. (Se bilaga 9). 

Vid mer detaljerade undersökningar rekommenderar 
planverket i rapport 59 följande indelning, som är 
kombinerad med skyddsåtgärder mot markradon: 

* högradonmark (över 50 kBq/m3
) radonsäkert byggnads

utförande 

* normalradonmark (10-50 kBq/m3
) radonskyddande bygg

nadsutförande 

* lågradonmark (mindre än 10 kBq/m3
) traditionellt 

byggnadsutförande 

Rekommendationer: 

Översiktliga mätningar bör ingå i planarbetet inför 
byggande i nya områden. 

Radonkartan (se bilaga) och rekommenderade skyddsåt
gärder enligt planverkets rapport skall beaktas vid 
bygglovprövningar. 
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behov av närhet till järnväg och större väg. Området har 
ett strategiskt läge mellan Kumla och Hallsberg. Eventu
ella konflikter måste utredas. 

Kumlaby kan behöva säkerställas med områdesbestämmelser 
eller detaljplan. Från 1980 finns ett förslag till 
bevarandeplan (stadsplan) som skickades på samråd till 
berörda. Någon ytterligare behandling har ej gjorts av 
förslaget. Området öster om byn kan beröras av den s k 
6stra förbifarten. Vägens närmare sträckning och utför
ande måste samordnas med kulturmiljövårdens intressen. 

Hjortsberga, området är tillräckligt skyddat med stöd av 
kulturminneslagen. 

Naturvård 

Drumlinområdets nuvarande skydd som samråds område behö
ver ses över i samarbete med Länsstyrelsen och berörda 
kommuner. 
Norra Mossby är skyddat som naturreservat. 
Södra Mossby är skyddat som naturminne. 
Kvismaren är skyddat som naturreservat. 

Telekommunikationer 

Behöver inte säkerställas speciellt i översiktsplanen. 
Dock krävs ett hänsynstagande vid detaljplanläggning. 

Vägar 

I planen redovisas reservat för ny sträCkning av riksväg 
51 söderut från Kvarntorpskorset. Tills vidare redovisas 
också ett reservat för en tvärförbindelselänk öster om 
Kumla mellan riksväg 51 och europaväg 3 . 

Planförhållanden 
För de flesta av tätorterna finns fördjupade översikts
planer, som dock ej varit föremål för politiska beslut. 

Antagna områdesplaner och handlingsprogram finns för 
Kumlaby, Kumla centrum och Hällabrottet-Kvarntorp. I 
alla tätorter finns fastställda detaljplaner (stads
planer i Kumla, Hällabrottet och Kvarntorp samt bygg
nadsplaner i Abytorp, Sannahed och Ekeby). (Se bilaga 
11) . 

Enligt bestämmelse i Plan- och Bygglagen föreligger det 
detaljplanekrav inom områden där det råder stor efter
frågan på mark för bebyggelse. I princip gäller detta 
områdena kring kommunens tätorter. 

I plan- och bygg lagen finns också begreppet samlad be
byggelse som utgör en grupp av minst 10-20 hus och där 
de bebyggda tomterna gränsar till varandra. Se även 
kapitel 3:71. 
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Rekommendationer: 

Ny bebyggelse bör ej tillåtas utan detaljplan inom de 
redovisade utbyggnadsområdena och strategiska områdena 
kring kommunens tätorter. I vissa särskilda fall kan om 
så prövas lämpligt undantag göras. 

Mellankommunala intressen 
I ett tätbebyggt kulturlandskap som centrala Närke 
kommer helt naturligt kommungränsen att skära igenom 
områden där kommunerna har gemensamma intressen. Lika så 
kan vissa etableringar i en kommun påverka förhållandena 
i grannkommunen. Dessa mellankommunala frågor har getts 

stor uppmärksamhet i Plan- och Bygglagens föreskrifter 
om planhantering. 

Hallsbergs kommun har aktualiserat frågan om gränsjuste
ring väster om Hallsbergs tätort. En utvidgning av Ulv
sätters industriområde åt väster berör Kumla kommun. Den 
tidigare nämnda anslutningsvägen till riksväg 50 berör 
också Kumla kommun. Om vägen byggs som statskommunal väg 
bör den ligga inom Hallsbergs kommun. I likhet med 
tidigare gränsjusteringar bör mark bytas mellan kommu
nerna. Kumla kommun bör då lämpligen kompenseras med 
mark i östra delen av Kumla. 

Rekommendationer: 

Områden mellan Hallsbergs tätort och riksväg 50 där 
gränsjustering helt eller delvis kan bli aktuell redo
visas som strategiskt område i översiktsplanen. 

Vid förhandling om mark bör Kumla kommun kompenseras med 
motsvarande markyta. 

Sociala frågor i den fysiska planeringen 
Kommunen har i sin fysiska planering hittills försökt 
beakta de sociala frågorna. När det gäller tillgäng
lighet finns t ex en handikappinventering med förslag 
till åtgärder samt hissplan för Prästgårdsskogen. 
Bostadsförsörjningsprogram behandlar olika gruppers 
behov av bostäder samt hur olika bostads typer och upp
låtelseformer skall fördelas i kommunens tätorter. 
Socialkontoret medverkar idag direkt i beredande organ 
för den fysiska planeringen. 

Rekommendationer: 

Tillgänglighetsplan bör ses över så att även den yttre 
miljön behandlas i de olika bostadsområden. 

Kommunens tätorter bör planeras så att det finns olika 
upplåtelseformer (hyres-, bostads- och äganderätt) samt 
alternativa hustyper (villor, kedje-, rad- och flerbo-
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stadshus) och lägenheter anpassade f6r äldre. I Kumla 
tätort b6r detta gälla även delområden. 

Enligt miljöprogrammet skall kommunen verka för att vid 
planering och uppf6rande av trafikleder, industri- och 
bostadsområden beakta verksamhet, vistelse och boende
milj6 såväl inom- som utomhus, samt att ge hyresgästerna 
ökat inflytande 6ver och ansvar f6r sin boendemilj6. 
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RUMLA CENTRALORT 

Kumla från norr. I förgrunden syns norra infarten och 
Smedstorp- och N Mosområdet 

Kumla från söder. I förgrunden Via industriområde, 
Skottvalla och Kumlaby. 



3 

3:1 

3:1.1 

3:1.2 

OMRÄDESBESKRIVNINGAR 
MED REKOMMENDATIONER 

KUMLA CENTRALORT 
(Se bilagd översiktskarta) 

Allmänt 
Kumla som är centralort i kommunen utvecklades till en 
tätort vid sekelskiftet efter järnvägens tillkomst 1862. 
Kumla blev stad först 1942. Karaktäristiskt för Kumla 
blev det stora antalet skofabriker. Bortsett från de 
mest centrala delarna är Kumla en utpräglad trädgårds
stad. 

Tätorten begränsas till största delen av brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Befolkning 
Tabeller folkmängd 1976, 1980, 1985 och 1989 (se bil l 
tabell 2). 

Prognos 1989-2003 se bil 2 tabell 2. 

Kommentar: 

Andelen barn 7 till 12 år har minskat mellan 1976 och 
1989. Minskat har också gruppen 50 till 64 år. Andelen 
äldre än 65 år har ökat. 

I delar av centralorten; Kumlaby resp centrum ser 
utvecklingen ut enligt nedan 

Kumlaby: 

Andelen barn 0-9 år har minskat sedan 1980. 
Tonåringarnas andel (13-19 år) har ökat. Befolkningen 
har blivit äldre och andelen 35 år och äldre har ökat 
sedan området färdigställdes. (se bil l tabell 3) 
Prognos 1989-2003 se bil 2 tabell 3 

Kumla centrum (V och Ö Drottninggatan, S Kungsvägen, 
Kyrkogatan, Stenevägen, Akergatan) 

En tydlig trend visar att andelen barn och ungdomar 
7-19 år minskat 1976-1989. 

Gruppen 20-34 är tämligen konstant medan 65 år och äldre 
visar att den ökat sin andel. 

Totalt har antalet boende i centrum minskat mellan 1976 
och 1989. (se bil l tabell 4) 
Prognos 1989-2003 se bil 2 tabell 4 

35 



3:1.3 Bostäder 
En stor del av befolkningen bor i småhus, 2 416 hushåll 
medan 2 916 hushåll bor i övriga hus (FoB 1985). 
Av de totala antalet 5 332 hushållen består 
l 979 av endast en person, 
l 275 är hushåll med barn 0-15 år och 
l 758 är hushåll med äldre än 65 år. 
1,4 % av hushållen är trångbodda. 

Bostadsbyggandet har på senare år varit koncentrerat 
till Kumlaby och Kumla centrum. I övrigt har en hel del 
nya hus tillkommit genom kompletteringar (ersättnings
byggnader och avstyckningar) inom befintliga villaområd
en främst nordvästra Kumla. 
Under den närmaste 5-års perioden planeras drygt 700 
lägenheter (större delen i flerbostadshus) främst i 
Kumla centralort. 

Saneringar och kompletteringar av centralorten kommer 
ofta i konflikt med intressen att bevara den ursprung
liga miljön. I Norra Mosområdet kan en viss konflikt 
uppstå med olika privata intressen dels att bevara 
området dels att själv få stycka av tomter för 
nybebyggelse. I vissa delar av områdena kommer man också 
i konflikt med värde-full åkermark. Utbyggnaden åt norr 
kan också beröra områden som idag används för 
närrekreation. 

Sammanställning av framtida bostadsområden redovisas i 
bilaga. 

Rekommendationer: 

I centrum bör fortsatt sanering och komplettering ske 
enligt det antagna handlingsprogrammet för centrum. 
Området rymmer ytterligare minst 400 lägenheter utöver 
de som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Kumlaby-Korsta byar byggs färdigt. 

Nordvästra Kumla kompletteras med förtätningar enligt 
fördjupade översiktsplanen. Totalt bör ytterligare ca 
100 lägenheter kunna rymmas i området. 

Nordöstra Kumla öster och väster om Dalagatan kan 
byggas ut med minst 150 lägenheter i flerbostadshus och 
småhus. 

Kumlas nästa större utbyggnadsområde är Norra Mos, 
Sörby, där åtminstone ca 800 lägenheter kan inrymmas i 
en blandad bebyggelse typ Kumlaby. 

Genom fortsatta saneringar och kompletteringar inom 
centralorten bör ytterligare några hundra lägenheter 
kunna inrymmas. 

strategiska områden där en utbyggnad på längre sikt kan 
ske efter den närmaste 20-årsperioden är ytterligare 
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3:1.4 

utbyggnad åt norr och väster i Norra Mos. Sånnersta
Brånsta området samt området väster om Bondgårdsgatan. 

Specialboende 

Ca 2 500 personer (65 år och äldre) bor i centralorten. 
Det planerade byggandet kommer att förbättra bostads
situationen för handikappade, långtidssjuka och äldre. 
Gruppbostäder byggs i kv Byggmästaren, Staren, Bankiren. 
Falken, Renen och Tärnan. Tidigare finns service och 
gruppboende på Kvarngården, Solbacka och i kv Pastorn. 
Gruppboende planeras också i Kumlaby, Willengatan. Dess
utom finns pensionärslägenheter på Solhemsgatan och på 
Andrens väg. 

Rekommendationer: 

Inom varje stadsdel. bostadsområde. bör det finnas 
lägenheter lämpliga för äldreboende. Varje centrumdel 
där många äldre bor bör innehålla en närdagscentral med 
2-3 r o k där allmän och enskild omsorg kan samverka. 

Näringsliv 
Industri 

Ericsson Radio Systems AB är den dominerande industrin i 
tätorten. 

I Sörby industriområde finns mark avsatt för eventuell 
utbyggnad av Ericssons verksamhet. 

Fylsta industriområdes kvarvarande expansionsyta ligger 
vid Marsvägen. Företagen skall ha småindustrikaraktär 

2 med en byggnadsyta av max l 000-1 500 m . 

I Via industriområde bör större tomter reserveras för 
framtiden. Det bör finnas en planläggning för tomter upp 
till 30-40 000 m2 för lager och terminalhantering. Ut
byggnad bör ske inom ID-års perioden med VA, vägar, 
planteringar m m. Industrispåret kan förlängas och an
slutas till sambanan vid rälsverkstaden. Utrymme finns 
för ytterligare ett spår under vägbron för riksväg 51. 

Sammanställning av industriområden redovisas i bilaga. 

Rekommendationer: 

Via industriområde byggs ut åt söder med VA. vägar. 
industrispår (som kan anslutas till stambanan i söder). 
planteringar m m. Området bör i första hand vara avsett 
för större tomter för lager och terminalanläggningar. 
För att området inte skall bli för stort och domi
nerande bör det delas upp med kraftiga grönstråk. 

Som strategiskt område redovisas även en på lång sikt 
möjlig utbyggnad av området väster om Viagatan. 
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3:1.5 

Med hänsyn till det strategiska läget mellan Kumla och 
Hallsberg kan på lång sikt även området söder om rik
vägen vid rälsverkstaden bli intressant för etable
ringar. Området kommer i konflikt med kulturmiljövårds
intressen som finns vid Rösavi. 

Mark reserveras för ytterligare utbyggnad av Sörby 
industriområde. 

Med hänsyn till närheten av motorvägen och ~rebro bör 
mark reserveras för industri i norra delen av Norra Mos 
området. 

Service 
Barnomsorg och skolor 

För närvarande finns en stor efterfrågan på barnomsorgs
platser. l förslaget till barnomsorgsplan 1990-94 redo
visas ett behov ca 200 platser i daghem och familjedag
hem. Målsättningen är att behovet av barnomsorg bör vara 
tillgodosett till 1991. 

Vid en fortsatt utbyggnad inom Sörby-Norra Mos krävs 
ytterligare nya förskolor samt en låg- och mellanstadie
skola. 

Rekommendationer: 

Barnomsorgen sprids inom tätorten. Nya dagisavdelningar 
bör tas fram i nordvästra Kumla och vid fortsatt utbygg
nad av bostäder även i nord-östra Kumla. I samband med 
utbyggnaden byggs också förskolor i Norra Mos-Sörby. 

Med hänsyn till trafiksäkerhet och gångavstånd bör 
åtminstone ett lågstadium finnas i nord-östra Kumla. 

Ny låg- och mellanstadieskola byggs i Norra Mos-Sörby. 
Innan ny skola är byggd kan en komplettering med låg
stadium i norra delen av nordvästra Kumla behövas. 

Handel 

Butiker är attraktiva besökspunkter i centrummiljö. De 
flesta kommuninvånare gör flera citybesök i veckan 
(K-Konsult - Nordplan, 1985). Handelsfrågorna har ofta 
en nyckelroll för att skapa attraktiva stråk och 
attraktiv utemiljö samt för att ge liv på gator och 
torg. 

Butiker för dagligvaror finns i centrum (östra och 
västra delen), i västra delen vid Stenevägen-Sörbyvägen, 
i söder i Kumlaby och Prästgårds skogen samt i norr 
Mossbanetorget och kiosken Mossbanegatan. Dessutom sker 
en viss dagligvaru-försäljning i bensinstationer. 
Specialbutiker finns i centrum samt en del i anslutning 
till industriområdena. 
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3:1.6 

3:1.7 

Rekommendationer: 

Handeln i centrum skall främjas och koncentreras genom 
förtätad bebyggelse och genom bra parkeringsförhållan
den för kunderna. 

Ny butik bör byggas i Kumlaby som ersättning för den vid 
Kjellingatan. 

I samband med utbyggnaden av Norra Mos bör lämpligen en 
butik byggas nära vägtorget. Butiken kan kombineras med 
bensinstation. 

Vissa större specialbutiker bör efter särskild prövning 
kunna lokaliseras även till industriområden. 

Naturvård och friluftsliv 
Fritid och kultur 

Inom tätorten finns fyra större fritidsanläggningar/om
råden. Djupadalsparken-Kumlasjön med motionsspår, pro
menadstigar, bangolf, utomhusscen, servering, bad och 
campingplats . Kumlahallen-sporthallen med bad, idrotts
hallar, servering, bågskyttebana, tennisbanor, gräs
bollplan, löparbanor och gropar och Korpens klubbstuga, 
idrottsparken med ishall och sportfält samt Kumlaby 
sporthall med sport fält samt motionsspår i Viaskogen. 
Vid Oppegård finns dessutom en bollplan. Nära tätorten 
finns två ridhallar i Hagaby och Örsta kulle. 

Rekommendationer: 

I norra delen av tätorten inom Norra Mosområdet reserve
ras ett större område lämpligt för närrekreation lämpli
gen den s k vargavrån. Området bör bland annat innehålla 
motionsslingor. 

Öster om Ekebymossen vid ett grustag kan en mindre bad
sjö utvecklas när täktverksamheten upphör. 

I södra delen av Kumla, vid lertäkten Via Björka, bör 
ett fågelreservat kunna utvecklas som kan ha ett visst 
intresse för det rörliga friluftslivet. 

Riktlinjerna i parkprogrammet skall beaktas. 

Om västra centrum skall vara kulturellt centrum krävs 
bl a att standarden på bibliotekslokalerna och konfe
renslokalerna höjs. 

Kulturmiljövård 
Ett flertal objekt och miljöer finns med i bevarandepro
grammet. 
Kumlabyn (kyrkomiljön och bondbyn) är av riksintresse, 
byggnader i centrum och utmed Skolvägen och Stenevägen, 
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3:1.8 

3:1.9 

Södra Mos villaområde, 
några skofabriker och deras omgivning, 
enstaka byggnader, 
Kumla Ekeby by (gårdar och miljö) 

Rekommendationer: 

största möjliga hänsyn skall tas till de byggnader och 
miljöer som anges i bevarandeprogrammet. Särskilt den 
riksintressanta Kumlabymiljön måste säkerställas med 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Energi 
En stor del av lägenheterna i Kumla tätort är anslutna 
till kommunens fjärrvärmenät. 

Rekommendationer: 

så stor del som möjligt av bebyggelsen ansluts till 
fjärrvärmenätet. 

Kommunikationer 
För Kumla tätort finns en antagen trafiköversikt som 
redovisar befintligt och planerat bil- och cykelvägnät. 
Gång- och cykelvägar byggs ut efter planen. Om och när 
en östlig förbifart kan bli aktuell är fortfarande 
osäkert. Vägen är inte prioriterad i vägverkets fördel
ningsplan. Dessutom redovisas ett östligare alternativ 
med en regional tvärförbindelse mellan europaväg 3 och 
riksväg 51. 

Rekommendationer: 

Trafiköversikten används som underlag vid planeringen av 
nya gång- och cykelvägar. En gång- och cykelväg byggs 
till Abytorp. Alternativa lägen studeras. 

Planskilda korsningar för gång- och cykel trafik bör 
byggas vid vägtorget, Kungsvägen och vid korsningen 
gamla riksvägen-Fjugestavägen , d v s förbindelsen till 
Abytorp. 

~stra förbifarten redovisas som reservat. I första hand 
bör dock en satsning göras på Kungsvägen så att hastig
heten hålls nere, onödig genomfartstrafik förhindras och 
gång-, cykel- och boendemiljön förbättras. 

Kollektivtrafik 

Förutom länstrafiken som sköter trafiken till och från 
centralorten finns en servicelinje, som 6 gånger per dag 
går till och från servicecentralen. 
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3:1.10 

3:1.11 

3:1.12 

Rekommendationer: 

Se rekommendationerna i avsnittet kollektivtrafik kap 
2:14. 

Miljö, hälsa och säkerhet 
Järnvägen som passerar genom tätorten medför buller och 
vibrations störningar för närboende. Störningar i form av 
buller och avgaser från biltrafik finns utmed Kyrkogat
an, Stenevägen, Sörbyvägen samt Kungsvägen. Främst 
gäller det Kungsvägen med tung genomfartstrafik som stör 
många boende. 

Rekommendationer: 

Atgärder vidtas som begränsar den tunga genomfarts
trafiken på Sörbyvägen och Kungsvägen. 

Vid utbyggnad av bostäder nära järnvägen måste eventu
ella buller- och vibrationsproblem beaktas. 

Riksintressen 
Riksintressen som berör Kumla tätort är stambanan genom 
tätorten och industrispåret tll Kvarntorp, riksväg 51 
samt Kumla by (kulturmiljövård). 

Planförhållanden 
För Kumla tätort finns ingen heltäckande antagen över
siktsplan e d. För delar av tätorten finns eller plane
ras följande översiktliga planer. 

Kumla by, områdesplan (bostäder). Godkänd av fullmäktige 
1976, 
Centrum, handlingsprogram (centrumbebyggelse). Godkänt 
av fullmäktige 1988, 
Norra Mos, Sörby, fördjupad översiktsplan (bostäder, 
industri). Planarbete pågår, 
Nordvästra Kumla, fördjupad översiktsplan (bostäder m m) 
Planarbete pågår, 
Via industriområde, fördjupad översiktsplan (industri). 
Planarbete skall påbörjas, 

Östra Kumla, fördjupad översiktsplan (bostäder, indu
stri). Planarbete pågår. 

Inom största delen av tätorten finns fastställda och 
antagna detaljplaner (stadsplaner samt några byggnads
planer). Några delar (del av nordvästra Kumla, gamla 
Kumlaby) saknar detaljplan. 
I nordvästra Kumla där detaljplanerna till stora delar 
är föråldrade pågår en översiktlig studie som underlag 
för en förnyelse av planerna. 
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HÄLLABROTTET 

Hällabrottet från väster. I förgrunden Romarebäcken. 

Hällabrottet från öster 



3:2 

3:2.1 

3:2.2 

HÄLLABROTTET 
(Se bilagd översiktskarta) 

Allmänt 
Inom Hällabrottet-Kvarntorpsområdet har sedan länge på
gått industriell verksamhet som baserats på råvarorna 
kalksten, alunskiffer och sandsten. I anslutning till 
industrin har också en relativt omfattande bostadsbe
byggelse med tillhörande serviceanläggningar vuxit upp. 

De äldsta vittnesmålen om stenbrytning i Hällabrottet är 
hällkistorna av kalksten i Yxhult. 

Befolkning 
Tabeller folkmängd 1976, 1980, 1985 och 1989 (se bill 
tabell 5). 

Kommentar: 

Andelen barn 0-9 år har minskat under perioden 1976-
1989. Andelen 20-34 åringar har halverats mellan 1976 
och 1988. 35-49 åringarna har dubblerat sin andel 1976-
1989. 

• 472 bostadshushåll fördelas på bl a 
46 enpersonshushåll (10 %) 
258 hushåll med barn 0-15 år (55 %) 
85 hushåll med äldre 65 år - (18 %) 
3 hushåll är trångbodda (enligt norm 2) 
447 hushåll bor i småhus och 
24 i övriga hustyper. 

3:2.3 Bostäder 
16 lägenheter i flerbostadshus påbörjas 1990-1991. 

Rekommendationer: 

Den fortsatta utbyggnaden av bost~der sker i tre områden 
(sydv~stra, nordöstra och sydöstra delen av H~llabrott
et). Totalt ber~knas ca 230 småhus kunna rymmas, vilket 
skulle r~cka 15-20 år. 

Specialbostäder 

12 lägenheter finns i pensionärshemmet därutöver finns 
fyra marklägenheter. 

Rekommendationer: 

Centrum först~rks med markbost~der i första hand för 
äldre. 
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Näringsliv 
Näringslivet koncentreras främst till två industri
områden: 

Yxhult norra industriområde vilket förvärvats av 
kommunen, planlagts och upplåtits för mindre industri
etableringar. 

Yxhult södra industriområde ägs av Yxhult AB som huvud
sakligen bedriver egen verksamhet här. 

Rekommendationer: 

Diskussioner bör inledas med Yxhult om en planm~ssig 
översyn av Yxhult södra industriområde, inneb~rande att 
man delar området i mindre enheter för industrietable
ring. 

Mark för ett nytt större industriområde reserveras i 
nordöstra H~llabrottet vid riksv~g 51 och l~nsv~g 637. 

Service 
I Hällabrottet finns bl a LM-skola, fritidsgård, barn
stuga samt centrum med butik, kyrkor, post, bank och 
biblioteksfilial. 

I Romarebäcken finns en för- och lågstadieskola. 

Barnomsorg 

Barnomsorgen är fullt utnyttjad. Behov synes föreligga 
av utbyggnad av den öppna förskolan under 1989. För att 
få en bättre samordning mellan skola och barnomsorg bör 
en tillbyggnad vid Tallängens skola utredas (fritidshem/ 
lekskola och lågstadie samordnas). 

Romarebäckens barnstuga skall byggas ut med en avdel
ning under 1990 . 

Naturvård, friluftsliv 
Yxhults idrottsplats med bollplaner samt klubbstuga med 
omklädningsrum. I anslutning till Tallängens skola finns 
gymnastiksal med omklädningsrum samt bollplan . Elljus
spår planeras. 

Närströvsområden finns i östra delen (bakom idrotts
platsen) och i sydvästra delen. 

Vattenfyllda brott är av betydelse för friluftslivet. 
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3:2.8 

3:2.9 

Kulturmiljövård 
Kommunfullmäktige har antagit ett bevarandeprogram för 
intressanta miljöer och byggnader i området. 

En fornlämningsinventering har utförts och den visar att 
fornlämningarna främst finns i Södra Yxhult, Norra 
Mossby och vid Högtorp. 

Energi 
Uppvärmning sker i huvudsak med olja. 

Kommunikationer 
Industrispåret från Kumla station finns framdraget till 
Norra och Södra fabriken i Hällabrottet. 

Det finns goda transportmöjligheter till ett stort mark
nadsområde genom närheten till järnvägarna 
Stockholm/ Göteborg/Oslo och Mjölby/ Avesta. Avståndet 
till Täby flygplats är ca 20 km. 

Kollektivtrafik 

Länsbussarna trafikerar 9 gånger per dag på vardagar 
sträckan Hällabrottet-Kumla T o R. Dessutom finns 2 
dagliga turer sträckan Hällabrottet-Hallsberg. 

3:2.10 Miljö, hälsa och säkerhet 

3:2.11 

Viss tung genomfartstrafik på Yxhultsvägen skapar 
olägenhet för kringboende med flera. Kommunen har haft 
kontakter med industrin samt byggt ut en trottoar längs 
vägen. 

Rekommendationer: 

Kommunen bör verka för att hindra den störande tunga 
genomfartstrafiken. 

Riksintressen 
Riksintressen som berör tätorten är industrispåret till 
Kvarntorp. 

3:2.12 Planförhållanden 
För Hällabrottet finns en antagen områdesplan från 1977. 
Bebyggelsen är reglerad med detaljplaner (stadsplaner). 
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Rekommendationer: 

Den fortsatta utbyggnaden sker enligt gällande områdes
plan. Det nordöstra industriområdet planeras något 
större än vad som redovisas i områdesplanen. Eventuellt 
kan också det sydöstra bostadsområdet utökas åt väster. 
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ABYTORP 

/ 

Äbytorp från väster 

Äbytorp från sydöst. 



3:3 

3:3.1 

3:3.2 

3:3.3 

ÄBYTORP 
(Se bilagd översiktskarta) 

Allmänt 
Abytorp är beläget ett par km väster om centralorten 
utmed vägen mot Fjugesta och Hardemo. Förutom bebygg
elsen kring Sillagatan och Fjugestavägen ligger ett 
antal jordbruksfastigheter i östra kanten längs Lång
gällagatan. Akermarken sydöst och öster om Abytorp är 
klassad som högvärdig. Viss centrumbildning finns i 
korsningen Fjugestavägen-Sillagatan. 

Befolkning 
Tabeller folkmängd 1976, 1980, 1985 och 1989 (se bill 
tabell 6) 

Kommentar: 

Befolkningen har ökat med några få personer under perio
den 76-88. De allra yngsta har ökat sin procentuella 
andel och det har också åldersgruppen ~5-49 år. 

Bostäder 
Abytorp består i huvudsak av friliggande småhus. 
228 bostadshushåll är uppdelade på bl a 
52 enpersonshushåll 
71 hushåll med barn 0-15 
53 hushåll med äldre 65 år -
4 hushåll är trångbodda (enligt norm 2). 

Rekommendationer: 

Abytorp byggs ut med bostäder (småhus) inom Långgälla
området. Totalt beräknas ca 90 småhus kunna rymmas i 
området fram till Tornstigen. Med en beräknad utbygg
nadstakt av ca 5 småhus per år räcker området ca 20 år. 
Södra delen av området mot skolan bör lämpligen inrymma 
tätare bebyggelse som radhus, kedjehus eller flerbos
tadshus. 

Centrum kompletteras med flerbostadshus. 

Förtätning och komplettering är möjlig väster om Silla
gatan vid Linhultsvägen och dess förlängning. Totalt 
ryms ca 20-40 småhUS/lägenheter. 

Specialbostäder 

Pensionärshemmet i Abytorp har 12 lägenheter. 

Rekommendationer: 

Pensionärshemmet bör lämpligen byggas om till ungdomsbo-
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3:3.4 

3:3.5 

3:3.6 

städer eller dylikt. Nya pensionärslägenheter byggs mer 
centralt och med markkontakt. Möjligt är också att 
komplettera med mer anpassade pensionärslägenheter i 
markplan vid pensionärshemmet. 

Näringsliv 
I Abytorp finns ett begränsat näringsliv insprängd i 
huvudsak i befintlig bostadsbebyggelse. 

De flesta förvärvsarbetande pendlar ut ut samhället. Man 
får räkna med fortsatt pendling till centralorten, 
vilken ligger på cykelavstånd. 

Rekommendationer: 

Mark reserveras för ett småindustriområde mellan bo
stadsbebyggelsen och motorvägen. 

Service 
Målet för Abytorp är att i princip bibehålla nuvarande 
servicenivå med LM-skola, biblioteksfilial med öppettid
er 2 ggr/v, fritidshem, tre daghemsavdelningar, en 
frikyrka, pensionärshem samt butik. 

Barnomsorg 

Barnomsorgen erbjuder 60 platser totalt. Barnstugan 
betjänar Abytorp och Hardemo. Deltidsgrupper (med 12 
platser) finns i förhyrda lokaler i Brändåsen. Dessutom 
är 48 barn placerade i familjedaghem. Centralt i Aby
torp, väster om skolan, byggs ett daghem med två 
avdelningar 1990. 

Rekommendationer: 

Öppen förskola bör byggas ut i nya eller ombyggda 
lokaler. 

Handel 

I Abytorp finns en matvarubutik i anslutning till genom
fartsvägen. 

Rekommendationer: 

En översyn bör ske om hur och på vilket sätt ett centrum 
med butik och övrig service kan utföras för att kunna 
tillgodose tätorten för framtiden. 

Naturvård, friluftsliv 
Det stora skogsområdet (Steneskogen) nordväst om tät
orten samt skogen i söder (Abyskogen) utgör värdefulla 
områden för det rörliga friluftslivet. I anslutning till 
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3:3.7 

3:3.8 

3:3.9 

skolan finns en gymnastiksal, ishockeyrink, mindre gräs
bollplan, hoppgropar och löparbana. Sydväst om Abytorp 
finns en idrottsplats (Hagavallen) med gräsplaner och 
omklädningsutrymme. 

I Abyskogen finns ett enkelt motionsspår/skidspår. El
ljusspår planeras. 

Vid Skyberga väster om Abytorp har Brukshundklubben 
träningsfält med klubbstuga. 

Ku1turmiljövård 
Ett visst framtida intresse kan föreligga för brunns
anläggningen i Stene. Speciellt brunnshuset är av sådant 
skick att det bör kunna bevaras (se bevarandeprogram). 

Energi 
Enskild uppvärmning med olja och el. 

Kommunikationer 
Genom Abytorp passerar vägen mot Fjugesta och Hardemo. 
Påfart sker vid Byrsta i söder eller Kumla-Ekeby i norr. 
Kollektivtrafik in till huvudorten sker med buss 7-8 
turer/dag (vardagar). 

Rekommendationer: 

En gång- och cykelväg byggs ut mot Kumla. Parkprogrammet 
visar en sträckning söder om Fjugestavägen. Ett alterna
tiv norr om vägen bör också prövas. Gång och cykelvägen 
byggs ut genom Äbytorp i första hand till Sillagatan. 

Fjugestavägen genom Äbytorp (idag delvis skyltad till 30 
km per timme) åtgärdas med avsmalning eller dylikt, i 
första hand vid Sillagatan. ' . 

Gång- och cykelförbindelse mellan Äbytorp och idrotts
platsen (Hagavallen) förbättras. Befintliga vägar bör 
delvis kunna utnyttjas. 

3:3.10 Miljö, hälsa och säkerhet 
Utmed en del av motorvägen genom Abytorp finns en 
bullervall. Vissa olägenheter med buller blir det ändå 
främst i de norra delarna av samhället där vall saknas. 

Rekommendationer: 

ytterligare utbyggnad med bostäder i nordvästra Äbytorp 
förutsätter en förlängning av bullervallen. 
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3:3.12 

3:3.13 

Riksintressen 
Riksintressen som berör Abytorp är motorvägen. 

Vatten och avlopp 
Större delen av Abytorp är anslutet till kommunalt 
vatten och avlopp. Det finns behov av att ansluta även 
Stenebrunnsområdet och idrottsplatsen väster om motor
vägen. 

Planförhållanden 
I Abytorp finns äldre detaljplaner (byggnadsplaner). 
Framförallt väster om Sillagatan är det delvis dålig 
överensstämmelse mellan plan och verklighet. 

Från 1976 finns ett förslag till områdesplan som varit 
utskickat på samråd. 

Gällande detaljplaner redovisar viss centrumbebyggelse 
söder om Fjugestavägen. 

Rekommendationer: 

Den fortsatta utbyggnaden av Äbytorp sker i huvudsak 
enligt tidigare förslag till områdesplan i Långgälla
området. 

Mark reserveras för en framtida utbyggnad av bostäder i 
sydöstra delen samt för industri i västra delen. 

Gällande planer kan behöva ses över i centrum och väster 
om Sillagatan. 

Centrums utformning behöver studeras särskilt med hänsyn 
till att bebyggelsen växer åt norr och gällande planer 
visar en centrumutveckling söder om vägen. 
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SANNAHED 

/ 

Sannahed från söder. 

Sannahed från norr. 



3:4 

3:4.1 

3:4.2 

3:4.3 

SANNAHED 
(Se bilagd översiktskarta) 

Allmänt 
Sannahed är beläget ett par km söder om centralorten 
utmed den gamla landsvägen mot Hallsberg. 

Sannahed är en jordbruksby som på alla sidor är omgiven 
av högvärdig jordbruksmark (klass l). 

Befolkning 
Tabeller folkmängd 1976, 1980, 1985 och 1989 (se bil l 
tabell 7) 

Kommentar: 

I Sannahed är andelen boende över 70 år 12 %. 
Tillsammans med Kumla centralort är det den högsta 
siffran i kommunen. Detta beror på den stora andelen 
servicehus och pensionärslägenheter i Sannahed. 

130 bostadshushåll är uppdelade på bl a 
17 enpersonshushåll 
61 hushåll med barn 0-15 år 
30 hushåll med äldre 65 år -

Bostäder 
Äldre bebyggelse finns i området utmed landsvägen, där 
framför allt hus från militärtiden präglar området. 
Väster om vägen finns villabebyggelse från 50 - 80-
talen. Som en krans kring tätorten ligger gamla jord
bruksbyar i det öppna odlingslandskapet. 

123 hushåll bor i småhus, 
7 hushåll i övriga hus, 
3 hushåll är trångbodda, 
111 hushåll bor i äganderätt och 
17 i hyresrätt. 

Gällande detaljplan medger en utbyggnad av ca 15 småhus/ 
lägenheter centralt i området söder om Hemvägen. Utbygg
naden finns med i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Rekommendationer: 

Den fortsatta utbyggnaden med bostäder sker åt väster 
och norr. Totalt beräknas ca 100 småhus kunna inrymmas i 
områdena. Med en utbyggnadstakt på ca 5 hus per år 
skulle området räcka ca 20 år. 
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Specialbostäder 

I tätorten finns servicehus, gruppbostad och pensionärs
lägenheter. 

Näringsliv 
Det finns ingen tradition av näringsliv i Sannahed. Tät
orten ligger mellan Kumla och Hallsberg och har till 
95% sina arbetsställen lokaliserade till Kumla, Halls
berg och Örebro. 

Den näringslivsverksamhet som finns har uppstått spon
tant bland den befintliga bostadsbebyggelsen. 

En dominerande arbetsplats är servicehuset "Hea" i norra 
delen av tätorten. 

Arbetsplatser utanför den offentliga sektorn är service
näringar och jordbruk. 

Rekommendationer: 

Med hänsyn till miljön (bevarandeintressen m m) samt att 
ett flertal arbetstillfällen finns så redovisas inget 
särskilt område för småindustri eller dylikt. 

Pendling 

Nettopendlingen (1985) är -120 personer. 

Service 
Barnomsorg och skolor 

I Sannahed finns LM-skola, daghem och fritidsgård. 
Skolan har två klasser i B-form. För att skolan skall få 
till- räckligt stort underlag behövs en inflyttning av 
familjer. 

Kulturell service 

I Sannahed finns bibliotek, samlingslokaler i Officers
mässen samt en hembygdsgård. 

Handel 

Butik finns vid genomfartsvägen. 

Naturvård, friluftsliv 
Parken i norr (Sannaheds hage), skogen i väster och 
söder samt områden på åsen öster om Kungsvägen utgör 
värdefulla delar för det rörliga friluftslivet. I norra 
parken finns en bågskyttebana. 
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I anslutning till skolan finns gymnastiksal med omkläd
ningsrum. 

Idrottsanläggningar finns i södra delen i form av två 
speedwaybanor och två fotbollsplaner. 

Elljusspår planeras. 

Kulturmiljövård 
Ett flertal objekt och miljöer finns med i bevarande
programmet. 

Officersmässen från l820-talet 
Underofficersmässen från 1863 
Officersbostaden från 1884 
Pukestugan från 1700-talet 
Baracken (Lägerhyddan) från 1879 
Gevärsförrådet från 1874 
Gamla och nya persedelförråden 
Husarområdet 
Missionshuset 
Enskilda byggnader i Rala by. 

Skyddade enligt fornminneslagen är fornlämningar vid 
Sannahed och Norra Sanna. 

Rekommendationer: 

Vid den fortsatta utbyggnaden av samhället skall största 
möjliga hänsyn tas till de kulturhistoriska intressena. 

utrymme bör reserveras för att i framtiden kunna komp
lettera den gamla militärmiljön i området. 

Energi 
I Sannahed finns en panncentral norr om Centrumhuset 
till vilken kommunens byggnader är anslutna. 

Rekommendationer: 

Det bör utredas huruvida annan ny bebyggelse kan an
slutas till panncentralen. I övrigt bör den reviderade 
energiplanen ta upp frågan om den framtida försörjninge n 
av bebyggelse i Sannahed. 

Kommunikationer 
Den gamla landsvägen, väg 641, går mellan Kumla och 
Hallsberg och genom Sannahed. Cykelväg finns mellan 
Sannahed och Kumla. Sannahed har dagliga (vardagar) 
bussförbindelser med Kumla och Hallsberg. 
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Vatten och avlopp 
Sannahed har ett kommunalt vatten- och avloppsnät 
anslutet till vattenverket resp reningsverket i central
orten. 

Området norr om Finkvägen utgör del av Blacksta vatten
täktsområde, för vilket skyddsområde fastställdes 1972. 

Miljö, hälsa och säkerhet 
Motorstadion med speedwaybana kan medföra bullerproblem. 
Genom att verksamheten endast tillåts vissa tider och 
skogsområdet bibehållits som skydd, samt att en vall går 
runt anläggningen, dämpas störningarna. 

Godtagbara bullervärden är svåra att erhålla med nuvar
ande lokalisering ca 350 meter från bostadsbebyggelsen. 

Utanför tätorten, i södra Rala, ligger ett par djuran
läggningar, som vid sydvästlig vind medför en del lukt
problem. 

Rekommendationer: 

ytterligare skyddsåtgärder (vallar, plank eller dylikt) 
bör kompletteras till området runt motorstadion. 

Riksintresse 
Tätorten berörs ej av några riksintressenutöver de 
eventuella rikstelekablar som finns i området. 

Planförhållanden 
Från 1976 finns ett förslag till områdesplan som varit 
utskickat på samråd . I övrigt finns det detaljplaner 
över Sannahed. 

Rekommendationer: 

Den fortsatta utbyggnaden sker i huvudsak enligt tidi 
gare förslag till områdesplan. 
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3:5 

3:5.1 

3:5.2 

3:5.3 

EKEBY 
(Se bilagd översiktskarta) 

Allmänt 
Ekeby är beläget vid riksväg 51 mellan Örebro och Kvarn
torp. Öster och söder om Ekeby kyrka finns en blandad 
tätortsbebyggelse. Den består av äldre byggnader av 
skilda karaktärer i anslutning till kyrkan och ett 
senare bebyggt villaområde närmare riksvägen. Före andra 
världskriget var Ekeby en typisk jordbrukssocken. Då 
Svenska Skifferolje AB i början av 1940-talet byggde det 
stora skifferoljeverket i Kvarntorp förändrades kommu
nens betingelser helt. på 1950-talet träffades en över
enskommelse med kommunen och bolaget att kommunen skulle 
exploatera ett bostadsområde vid Ekeby kyrka. 

Norr, öster och söder om tätorten tar brukningsvärd 
åkermark vid. 

Närheten till Örebro och Hällabrottet-Kvarntorp gör att 
många arbetsresor går dit. Servicen är tämligen dåligt 
utbyggd och området har få arbetsplatser. 

Befolkning 
Tabeller folkmängd 1976, 1980, 1985 och 1989 (se bil l 
tabell 8) 

Kommentar: 

Befolkningen har ökat i antal mellan 1976 och 1988. 
Andelen 20-34 åringar är påfallande liten, medan andelen 
35-49 år är större än i någon annan tätort. 

Bostäder 
Övervägande delen hushåll bor i småhus. Av 106 hushåll 
är t ex 
13 enpersonshushåll 
57 hushåll med barn 0-15 år 
18 hushåll med äldre 65 år -
Ingen trångboddhet finns redovisad i FoB 85. 

I öster längs Björkavägen finns en äldre agrar bybild
ning med kyrka, prästgård, f d skola, bostadshus samt 
jordbruksfastigheter. I den västra delen ligger nyare 
småhusbebyggelse från 50- och 60-talen. Det var under 
Kvarntorps expansionstid (40-50-talen) som planerna på 
en utbyggnad av småhus i Ekeby växte fram. 

Rekommendationer: 

Den fortsatta utbyggnaden av bost~der sker åt söder. 
Totalt ryms ca 50 småhus i de redovisade områdena, 
vilket skulle r~cka ca 15-20 år. 
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3:5.4 

3:5.5 

3:5.6 

Flerbostadshus/ markbostäder med 5-10 lägenheter uppförs 
i anslutning till pensionärshemmet . 

Norr om tätorten redovisas ett s k strategiskt område 
där möjligheten för en tätortsutbyggnad bör utredas. 

Specialbostäder 

Vid Ekebygatan finns ett par kommunala småhus med 
pensionärsbostäder. Kommunen har beslutat att detalj
planen skall ändras så att ytterligare pensionärslägen
heter eller dylikt kan byggas söder om Ekebygatan. 

Näringsliv 
Ekeby har ingen organiserad näringslivsstruktur och har 
heller inte haft anledning att planmässigt skapa sådana 
förutsättningar. 

Näringslivet inskränker sig idag till serviceinrätt
ningar, ett par mindre verkstäder samt ett bageri och en 
bensin-station. 

Service 
Barnomsorg och skola 

I samhället finns en barnstuga. Låg- och mellanstadie
elever skjutsas till skolan i Kvarntorp. Högstadie
elever skjutsas till Kumla. 

Rekommendationer: 

I konsekvens med de allmänna rekommendationerna om en 
minimiservice i tätorterna bör möjligheten till ett 
lågstadium utredas i de fall en fortsatt utbyggnad av 
bostäder sker i Ekeby. 

Övrig service 

Förutom kyrkan finns pastorsexpeditionen , församlings
hem och frikyrka i Ekeby. 

Bygdegårdsföreningen i Ekeby planerar att bygga lokaler 
för sin verksamhet. Diskussion pågår också om att ut
nyttja lokalerna för kommunens barnomsorg. 

Av kommersiell service finns en bensinstation med butik 
och servering . 

Naturvård, friluftsliv 
Skogsområden för friluftsliv finns väster om riksvägen . 
Vid församlingshemmet finns en mindre bollplan i grus . 
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3:5.7 

3:5.8 

3:5.9 

Tennisplan och bollplan i gräs sydost om barnstugan 
planeras för närvarande. 

Jordbruksmarken i norr, öster och söder om Ekeby är 
graderad till klass l. 

Kulturmiljövård 
Kulturhistoriskt intressant är den gamla bykaraktären 
vid kyrkan och söderut längs Björkavägen, med bostads
hus i f d skolan, prästgården samt några jordbruksfast
igheter. 

Norr om Ekeby finns två kullar (Tolebacken och Odens
lund) med fornlämningar, som genom sitt läge och sin 
vegetation ger ett vackert inslag i landskapet. 

Energi 
All uppvärmning sker individuellt. Bostadshusen vid 
Rävabacken har jordvärme. 

Kommunikationer 
Ekeby ligger utmed riksväg 51 och har förbindelse med 
Kvarntorp-Kumla och Örebro-Sköllersta-Hjortkvarn. Två 
turer per dag Kumla-Ekeby erbjuds med buss. 

3:5.10 Miljö, hälsa och säkerhet 

3:5.11 

3:5.12 

Trafiken på riksväg 51 kan ge upphov till bullerstör
ningar och konflikter kan uppstå främst vid norra an
slutningen (Ekebygatan). 

Rekommendationer: 

Om det sker en fortsatt satsning på Ekeby eller om det 
sker en viss "spontan" utveckling av bebyggelsen väster 
om riksvägen bör möjligheten till en planskild korsning 
vid Ekebygatan och riksvägen utredas. 

Riksintressen 
Riksväg 51 som passerar tätorten utgör riksintresse. 

Plan förhållanden 
Från 1976 finns ett förslag till områdesplan som varit 
utskickad på samråd. För större delen av tätorten finns 
det fastställda detaljplaner (byggnadsplaner). 
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KVARNTORP 

Kvarntorps industri- och fritidsområde 
från öster 

Kvarntorps bostadsområde från norr 



3:6 

3:6.1 

KVARNTORP 
(Se bilagd översiktskarta) 

Allmänt 
Kvarntorps industri- och bostadsområde byggdes ut under 
1940-talet när Svenska Skifferolje AB bildades av staten 
och en produktion av råolja kom igång. En raffinaderian
läggning för vidare förädling togs i bruk 1944. Antalet 
anställda uppgick som mest till omkring l 200 personer. 
Skifferbrytningen och produktionen upphörde 1965. En 
rest från den tiden är också den ca 100 meter höga 
Kvarntorpshögen. För närvarande utvecklas också Kvarn
torp till ett större fritidsområde. 

För planering, genomförande m m inom Kvarntorpsområdet 
har kommunen tillsatt en särskild projektorganisation 
med ledningsgrupp, styrgrupp och projektgrupper. 

3:6.2 Befolkning 

3:6.3 

Tabeller folkmängd 1976, 1980, 1985 och 1989 (se bil l 
tabell 9) 

Kommentar: 

127 bostadshushåll fördelas på bl a 
50 enpersonshushåll 
28 hushåll med barn 0-15 år 
33 hushåll med äldre 65 år -
6 av hushållen är trångbodda. 

Befolkningens antal har minskat mellan 1976 och 1989. 
Antalet unga 0-19 år minskar, medan antalet vuxna över 
20 år är lika många 1976 som 1989. 

Bostäder 
Bostadsområdet Kvarntorp är från 40-talet och utgörs i 
huvudsak av hyreslägenheter (83 st). Hyreshusen ägs av 
KB Heliotropen. Dessutom finns 18 st nybyggda bostads
rättslägenheter i området. I övrigt finns 44 st bostäder 
i äganderätt, företrädesvis småhus. 

Bostadsområdet påverkas av närheten till industriområd
et. Områdets framtid har därför diskuterats i ett fler
tal utredningar och planer. Bl a föreligger ett avtal 
mellan kommunen och fastighetsägaren där det säjs att 
innan ytterligare nybyggnad enligt detaljplan medges 
skall området rustas in- och utvändigt. 

Avtalet grundas bl a på gällande områdesplan från 1978 
där det fastslås att utvidgning av bostadsbebyggelsen ej 
bör ske. Ombyggnad och viss komplettering av befintlig 
bebyggelse bör däremot tillåtas så att förslumning för
hindras och underlaget för befintlig service kan bibe-
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3:6.4 

hållas. Dessa riktlinjer är också reglerade i en detalj
plan (stadsplan) från 1986. 

Rekommendationer: 

Den fortsatta utbyggnaden (kompletteringen) sker enligt 
gällande detaljplan. Huruvida en ytterligare utbyggnad 
av området kan bli m6jlig beror på hur industriområdet 
utvecklas. Eventuellt b6r en komplettering med några 
villor vara m6jlig i anslutning till de som finns vid 
Gasolvägen i norr. 

Näringsliv 
Kvarntorp industriområde är avsett för tyngre industri. 
Härmed avses allt från tung verkstads industri till 
processteknisk industri. Intentionerna är att denna typ 
av verksamhet skall expandera i området. 

Kvarntorps möjligheter när det gäller lokalisering av 
tung industri . och den snabba expansionen av fritidsverk
samhet kan vara konfliktfylld. 

De planmässiga förutsättningarna i Kvarntorp ger 
företräde för industrin, som dock bör kunna samsas med 
fritidsintressena. 

Kvarntorps industriområde som till ytan är störst av 
Kumlas industriområden, har ca 400 anställda. Industri
erna utgörs bl a av Yxhult, SAKAB, Aminkemi, Ferriklor, 
ADR-Transport och Arosteknik. Dessutom ligger kommunens 
omlastningsstation för avfall samt soptipp i området. 

I gruvan i Kvarntorp bryts sandsten och gruvorter hyrs 
ut för berglagring. Ovan jord bryts kalksten som krossas 
och mals för användning i jordbruks- och miljöprodukter. 

Förutom soptipp för hushållssopor svarar SAKAB på 
statens uppdrag för slutligt omhändertagande av miljö
farligt avfall från hela landet. 

Rekommendationer: 

området byggs i princip ut enligt gällande områdesplan 
och detaljplan. Delområdenas avgränsning kan dock komma 
att revideras med hänsyn till ändrade f6rhållanden vad 
gäller exempelvis utbyggnadsbehov, nya verksamheter, 
ändrade krav på skyddsområden m m. 

I området skall i f6rsta hand ytkrävande industrier och 
verksamheter som kan innebära viss omgivningspåverkan 
lokaliseras. 

Hänsyn måste dock tas till fritidsintressena som 6kar 
inom randzonen (skyddsområdet). 
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3:6.5 

3:6.6 

Service 
Barnomsorg och skola 

LM-skola med 6 klasser. SO % av barnen kommer till 
skolan med skolskjuts. Et alternativ till skolskjutsar 
som diskuterats är att bygga ut skollokaler i Ekeby. I 
övrigt finns en Folkets Hus lokal och en biblioteks
filial. Daghem saknas. 

Rekommendationer: 

F~r att området skall kunna fungera som egen tätort och 
ej få en alltf~r ensidig befolkningssammansättning b~r 
servicen utvecklas. Bland annat b~r utredas om det är 
m~jligt och om det finns behov att ordna barnomsorg 
exempelvis i anslutning till skolan. 

Handel 

Butiken i området är nedlagd. 

Rekommendationer: 

En reviderad varuf~rs~rjningsplan b~r utreda hur even
tuell handel skulle kunna ordnas. 

Naturvård, friluftsliv 
Kvarntorp erbjuder idag goda möjligheter till ett större 
sammanhängande rekreationsområde. Det mest påtagliga är 
en IS-håls golfbana. 

Bad, fiske och småbåtsaktiviteter m m kan ske inom de 
vattenfyllda kalk- och skifferbrotten. 

Nordsjön och Söderhavet är mest lämpade för kanoting och 
brädsegling. 

Norrtorpssjön har lämpliga mått och ligger bra till för 
vattenskidåkning. 

Alaborgsbrottet som har bäst vattenkvalite används för 
fiske och bad. 

Östersättersbrottet (öster om vägen) bör även kunna 
inordnas i "fritidsområdet". 

Skidbacke med släplift och snökanonanläggning finns vid 
Kvarntorpshögen. 

Väster om Kvarntorpshögen finns en gräsyta för bl a 
modellflyg, bollsporter, bågskytte etc. 

Ett visst fågelliv finns i de igenväxta dammarna nordöst 
om högen samt vid "sjöarna". 
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3:6.7 

3:6.8 

För övrigt omfattar området relativt stora arealer av 
skogsmark m m som är av intresse som strövområde och för 
anläggande av motionsslingor. 

Lugnet i västra delen är en miljö av intresse för det 
rörliga friluftslivet. 

Två naturreservat, som innehåller botaniskt intressanta 
områden, finns vid Södra respektive Norra Mossby. 
Området mellan Kvarntorp och Hällabrottet erbjuder stora 
möjligheter för rekreation. 

Väster om Kvarntorpshögen finns en övningsbana för 
motorfordonstrafik som planeras att kraftigt byggas ut. 

Dessa planer kan bl a med hänsyn till bullerstörningar 
komma i konflikt med fritidsintressena. 

Vid Kvarntorps bostadsområde finns idrottsplats med 
bollplan och tennisbana. Tillgång till omklädningsut
rymme finns i Folkets Hus, där även en gymnastiksal är 
inrymd. Väster om bebyggelsen finns en stybbollplan. 

Rekommendationer: 

Området utvecklas efter ideer och förslag i fritidsut
redningen från 1982. 

Kulturmiljövård 
Bostadsområdet och delar av industriområdet är av visst 
kulturhistoriskt intresse. 

F n utreds möjligheten att göra ett större geologiskt 
museum (GAlA) i del av sandstensgruvan . 

Rekommendationer: 

De kulturhistoriska intressena beaktas vid den fortsatt a 
utbyggnaden. Vissa s k industriminnen bevaras. 

Energi 
Kvarntorps bostadsområde försörjs till största delen 
genom vattenburen el. 

Gamla soptippen (väster om Kvarntorpshögen) kan utgöra 
en reserv för gasutvinning. 

Rekommendationer: 

Den framtida energiförsörjningen bör utredas i en revi
derad energiplan . 
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3:6.9 

3:6.10 

3:6.11 

Kommunikationer 
För industrin finns goda transportmöjligheter inom 
landsvägs- och järnvägsnätet. Närheten till riksvägar 
och industrispår som anslutits till stambanan medför 
goda förbindelser med övriga landet. 

För persontransporter finns 1-2 bussförbindelser per dag 
mellan Kumla och Kvarntorp. 8-9 turer per dag erbjuds 
med buss mellan Hällabrottet och Kumla. 

Rekommendationer: 

Någon busslinje bör gå via Kvarntorps bostads-, 
industri- och rekreationsområden. 

Vatten och avlopp 
Bostads- och industriområdet är anslutet till kommunens 
VA-nät. Ledningar har förnyats efter hand. Kapacitet 
finns för fortsatt utbyggnad. Till industriområdet finns 
råvatten framdraget. 

Miljö, hälsa och säkerhet 
För Kvarntorp finns ett flertal utredningar som berör 
miljö- och säkerhetsfrågor. Tidigare var Skifferolje
bolaget och därefter Supra de anläggningar som medförde 
de största olägenheterna i området. Olägenheterna från 
Kvarntorpshögen som även på senare år påverkade omgiv
ningen har nu upphört. En del av de nuvarande indu
strierna inom området är av sådan art at det bör finnas 
skyddsområden runt industriområdet. 

Rekommendationer: 

Kommunen bör verka för en fortsatt satsning på en för
bättring av miljön i området. 

Vid den fortsatta planeringen av området måste man vara 
uppmärksam på de eventuella konflikter som kan uppstå 
mellan fritidsanläggningar eller dylikt inom skyddsom
råden och industrin. 

3:6.12 Riksintressen 

3:6.13 

Det är fortfarande oklart huruvida SAKAB, alunskiffer
området och Kvarntorps industriområde ska rubriceras som 
riksintressen. 

Planförhållanden 
För Kvarntorp finns en antagen områdesplan från 1977. 
Industri och bostadsområdet är reglerat i två större 
fastställda detaljplaner (stadsplaner). 
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GLESBYGD 

Kulturlandskapet kring Hardemoåsen 

Hardemo från söder. I förgrunden motorvägen, 
Askersundsvägen och Brändåsen. 



3:7 

3:7.1 

3:7.2 

GLESBYGD 

Allmänt 
Kumla kommun har inte någon egentlig isolerad glesbygd 
eftersom avstånden är korta till tätorternas service 
samt till de större arbetsplatsområdena i Kumla, Hälla
brottet, Kvarntorp och Hallsberg. Även det begränsade 
avståndet till Örebro gör att det är attraktivt att 
bygga i Kumla. 

Kommunens målsättning är att glesbygdsbebyggelse är en 
tillgång för kommunen eftersom den ger en levande lands
bygd, där nya grupper av människor bosätter sig och 
bidrar till social integrering och att för övrigt 
vikande underlag för servicen motverkas. 

Med glesbygd menas i denna plan alla områden utom tät
orterna Kumla, Hällabrottet, Abytorp, Sannahed, Ekeby 
och Kvarntorp. 

Glesbygden i sig utgörs av större eller mindre bebyggel
sesamlingar, byar som Folkatorp, Brändåsen, Vallersta 
m fl samt övriga områden med eller utan bebyggelse. 

I plan och bygglagen finns också begreppet samlad 
bebyggelse som utgör en grupp av minst 10-20 hus och d ä r 
de bebyggda tomterna gränsar till varandra. 
Byggnadsnämnden beslöt 1987-06-23 att peka ut följande 
områden som samlad bebyggelse: 
Kumla Ekeby, Kumla by och Yxhultsvägen, Långgälla Stene, 
Stenebrunn, Vallersta, Hörsta, Hörstabacken, Rala, 
Rösavi, Hälgholmen, Folkatorp, Fåglahagen, Frommesta, 
Andahagen och Brändåsen. 

Befolkning 
Tabeller folkmängd 1976, 1980, 1985 och 1989 (se bil 1 
tabell 10) 

Kommentar: 

Antalet boende i glesbygd har ökat med ca 350 under 
perioden 1976-1989. 

Såväl barn och ungdomar som vuxna ökade i antal mellan 
1976 och 1985. Mätningen 1989 visar att antalet barn 
inte längre ökar. 

Andelen 35-49 åringar tenderar att öka medan 50 år och 
äldre minskar sin andel. 
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3:7.3 Bostäder och övrig bebyggelse 
Under främst 70-talet var det ett stort intresse att 
bygga och bo i glesbygden ("gröna vågen"). Även om 
intresset minskat så byggs 2-5 hus varje år på nya av
styckningar eller som ersättning för äldre f d enbos
tadshus. 

I kommunöversikten antagen 1977 sägs att glesbebyggelse 
som sådan inte ska motverkas utan att det är en tillgång 
för kommunen att ha en levande landsbygd där nya grupper 
av människor bosätter sig och förhoppningsvis bidrar 
till social integrering och medför att vikande underlag 
för servicen motverkas. Däremot skall man förhindra de 
från allmän synpunkt negativa formerna av glesbebyggel
se, exempelvis enstaka dominerande byggnader i det 
öppna landskapet eller störande byggnader i en värdefull 
kulturbygd eller i områden som är särskilt attraktiva 
för det rörliga friluftslivet. Några riktlinjer med 
hänsyn till ev negativa kommunalekonomiska eller sociala 
följder p g a allt för fritt byggande på landet angavs 
ej. Detta eftersom det ev sociala och ekonomiska 
konsekvenserna troligen bara blir marginella p g a 
kommunens begränsade yta och de korta avstånden till 
tätorterna samt att byggandet på landet totalt sett är 
förhållandevis litet. 

Förutom bostadshus, fritidshus och byggnader som behövs 
för jordbrukets behov finns det byggnader med annan 
verksamhet som mindre verkstäder, bilhandlare, mindre 
tillverkningsindustri o d. Därutöver finns det givetvis 
vissa allmänna och föreningslokaler. 

Rekommendationer: 

VA-frågorna skall ägnas särskild uppmärksamhet vid be
byggelse i glesbygd. 

Enstaka nybyggnader (1-2 hus) bör lokaliseras till 
områden med befintlig bebyggelse. Nya hus i ensliga 
lägen bör undvikas. 

I anslutning till samlad bebyggelse bör, där så prövas 
lämpligt, med hänsyn till landskapsbild, VA-förhållanden 
m m, mindre grupp med 3-4 hus kunna tillåtas. 

Nya byggnader lokaliseras med hänsyn till de rekommenda
tioner som anges i resp avsnitt med allmänna intressen 
(natur, kultur, fritid m m). 

Industriella näringslivsverksamheter bör i första hand 
lokaliseras till planlagda industriområden. Mindre 
verksamheter bör kunna tillåtas i f d ekonomibyggnader 
eller andra befintliga byggnader under förutsättning att 
närboende ej blir störda eller att man kommer i konflikt 
med de allmänna intressena (natur, kultur, fritid m m). 
För befintlig verksamhet bör även tillbyggnader och viss 
komplettering kunna tillåtas. 
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3:7.5 

Nya mer markkrävande verksamheter typ bensinstationer, 
(jfr Statoil i Brändåsen) eller dylikt b~r i vissa fall 
med st~d av planläggning kunna tillåtas i anslutning 
till motorvägsavfart eller riksvägskorsning. Vid plan
läggning skall de allmänna intressena beaktas. 

Service 
En varubuss kör 2 ggr/v i glesbygden med mat- och 
apoteksvaror till de boende. 

Utöver bibliotek och biblioteksfilialer i tätorterna, 
finns en bokbuss, som tar sig fram på slingriga vägar 
till ensligt boende kommuninvånare. Bibliotekspersonal 
ser också till att det finns böcker på större arbets
platser och servicehus m m. 

3:7.6 Vatten och avlopp 

3:7.7 

Ett alltför fritt byggande i glesbygd kan ge problem med 
att lösa avloppsfrågorna. Gemensamhetsanläggning för VA 
kan övervägas i vissa fall. 

Rekommendationer: 

Frågor om nybyggnation i glesbygd b~r pr~vas mycket 
restriktivt inom områden med VA-problem. 

Planförhållanden 
Utanför tätorterna finns inga fastställda eller antagna 
detaljplaner. Utöver Hällabrottet-Kvarntorpsplanen, som 
berör vissa glesbygdsområden finns inga antagna områdes
planer e d utanför tätorterna. Ny bebyggelse har regle
rats delvis med stöd av riktlinjerna i kommunöversikten. 

För tätorterna Abytorp, Sannahed och Ekeby finns äldre 
förslag till områdesplaner som utgjort underlag för 
bygglovprövning i områdena närmast utanför de planlagda 
delarna. 

Under flera år har en översyn av kommunöversikten disku
terats. Särskilt inom de s k tätbebyggelsegrupperna typ 
Folkatorp, Hörsta m fl samt det tätortsnära området 
Sånnersta-Brånsta har det känts angeläget med en 
detaljering av kommunöversikten, som visar hur mycket 
byarna kan kompletteras och hur VA kan ordnas på ett 
godtagbart sätt. 

För Folkatorp och området utefter Björkavägen, söder om 
Ekeby, har byggnadsnämnden antagit mer preciserade rikt
linjer för bygglovprövning. Dessa bör också redovisas 
som rekommendationer i översiktsplanen. 
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3:7.8 

3:7.9 

Rekommendationer för detaljplanläggning 
Inom områden där det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse föreligger ett detaljplanekrav enligt bestäm
melserna i plan och bygglagen. Enligt förarbetena till 
lagen bör kommunen ange var de avser att hävda detta 
krav. 

Rekommendationer: 

Ny bebyggelse bör ej tillåtas utan detaljplan inom de 
redovisade utbyggnadsområdena och strategiska områdena 
kring kommunens tätorter. I vissa särskilda fall kan om 
så prövas lämpligt undantag göras. 

Rekommendationer för bygglovprövning inom 
byar och tätare bebyggelsegrupper 

I Kumla finns ett flertal mindre byar och bebyggelse
grupper där svåra avvägningar ofta måste göras vid bygg
lovprövningar. Samtidigt som det är naturligast att 
komplettera befintlig bebyggelse kan det vid en viss 
täthet och större antal hus bli krav på gemensamma an
ordningar som utfartsväg och VA-anläggning. Det kan 
också uppstå förväntningar på särskild kommunal service 
eller andra krav på det allmänna. Som tidigare nämnts i 
översiktsplanen bör det ej utvecklas några nya tätorter 
eller annan sammanhållen bebyggelse som kräver detalj
plan och kommunal service. 

Förutom de tidigare redovisade rekommendationerna i 
detta kapitel om glesbygd och i tidigare avsnitt om sär
intressen som natur, kultur, jordbruk m m följer 
särskilda rekommendationer för olika byar och bebyggel
segrupper. 

Sånnersta-Brånsta 

Området kan på lång sikt utgöra ett expansionsområde för 
centralorten Kumla. Utbyggnad kan dock bli aktuell först 
efter Norra Mos-Sörbyområdet tidigast om ca 20 år. I 
översiktsplanen är området därför redovisat som ett 
strategiskt område, där förändring på sikt kan bli aktu
ell. 

Rekommendationer: 

Nya bostadsbyggnader bör prövas mycket restriktivt. 

I första hand bör ersättningsbyggnader kunna tillåtas. 
Nybyggnad bör där så prövas lämpligt, även kunna 
tillåtas på obebyggd avstyckad fastighet. 

Lämplig lokalisering är i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse i naturliga tomtlägen. 
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I området b6r endast tillåtas enstaka nybyggnader. ut
byggnaden b6r begr~nsas till max fem nybyggnader under 
en tioårs-period. 

Vid pr6vning av nybyggnader (f6rhandsbesked) erfordras 
enklare planutredning. 

Med h~nsyn till det 6ppna l~get i landskapet och befint
lig bebyggelse b6r krav st~llas på en anpassning av 
såv~l f~rgs~ttning av fasad och tak, såsom byggnadens 
form och materialval. 

Södra Sannaområdet 

Äldre bebyggelse med enstaka nybyggnader. Möjlighet att 
förtäta bebyggelsen beror på hur avloppsfrågan kan 
lösas. En framtida VA-anslutning till Hallsbergs kommu
nala ledningsnät är att föredra. 

Rekommendationer: 

Innan det finns en gemensam VA-anl~ggning bör ingen ny 
bebyggelse tillåtas. 

Folkatorp Dynningeberg 

Folkatorp Dynningeberg är en relativt stor bebyggelse
grupp och omfattar ca 35 fastigheter med bostadshus 
(permanent och fritid). 

1979 gjordes en beskrivning av området och översiktlig 
VA-inventering samt förslag till riktlinjer vid bygglov
prövning. Med hänsyn till VA-förhållandena har tidigare 
hälsovårdsnämnden rekommenderat att ny bebyggelse skall 
prövas mycket restriktivt. 

Folkatorp finns medtaget i bevarandeprogrammet "det 
karaktäristiska med miljön i Folkatorp är småskalighet 
och traditionsenlig utformning". 

Rekommendationer: 

I f6rsta hand b6r lov f6r upprustning och ersättning av 
befintlig bostadsbyggnad kunna tillåtas. 

Helt ny bostadsbyggnad b6r pr6vas restriktivt. 

Områdets nuvarande karaktär bibehålles. Dock b6r en för
siktig komplettering kunna tillåtas. Bebyggelsen bör ej 
få sådan omfattning att kommunala åtg~rder måste vidta
gas. 

Avståndet mellan bostadshusen bör vara minst 50 meter. 

Nybyggnad utföres med falur6d tr~fasad och tegelr6tt 
sadeltak. 
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~ster om vägen tillåtes endast nybyggnader f6r jordbruk
ets behov. 

Väster om vägen b6r ej brukningsvärd mark tas i anspråk. 

Helt nya fastigheter (avstyckningar) b6r ej tillåtas. 

Tomten b6r vara naturlig och ligga vid befintlig väg. 

En f6rutsättning f6r nybyggnad är att geohydrologisk 
unders6kning visar tillgång till vatten av god kvalitet 
och kvantitet och att befintliga och planerade avlopp ej 
påverkar vattentäkter. 

Hörstabacken 

Hörstabacken är en liten bebyggelsegrupp med ca 30 
mindre hus varav flera är för fritidsboende. Området 
ligger i östra kanten av ett skogsklätt moränområde och 
gränsar i väster mot de uppodlade lermarkerna tillhöran
de Hörsta by. 

Från 1979 finns en beskrivning och VA-inventering över 
området. 

Området finns redovisat i bevarandeprogrammet. 

Rekommendationer: 

I f6rsta hand bör endast om- och tillbyggnader samt er
sättning av befintliga bostadshus tillåtas. 

Helt nytt bostadshus b6r pr6vas restriktivt. 

Områdets småskaliga karaktär skall bevaras. Nybyggnad 
b6r f6rses med falur6d träfasad och tegelrött sadeltak. 

Vid bygglovprövning (f6rhandsbesked) krävs planutredning 
och geohydrologisk unders6kning. 

Erforderligt bullerskyddsområde utefter motorvägen beak
tas. 

Björkavägen söder om Ekeby 

I byn Björka och området utefter Björkavägen söder om 
Ekeby finns ca 25 bostadshus. I Björka rad by finns en 
del äldre byggnader bevarade. Bymiljön är redovisad i 
bevarandeprogrammet. Den allmänna länsvägen 642 passerar 
genom området. Kommunal VA-ledning finns. 

Rekommendationer: 

Nybyggnad b6r pr6vas restriktivt. 

Anslutning måste ske till kommunalt VA. 
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Anslutning ska ske till befintlig utfart mot Björka
vägen. 

Brukningsvärd åkermark bör ej användas. Andra eventuella 
jordbruksintressen som t ex befintlig djurhållning beak
tas. 

Nybyggnad anpassas till det öppna kulturlandskapet och 
bymiljön. Nybyggnad bör ha faluröd träfasad och tegel
rött tak. 

Nyetablering sker i anslutning till befintlig bebyggel
segrupp. 

Områdena mellan förtätningen i söder och Björkaby samt 
mellan Ekeby och Björka bör hållas öppna. 

Ett erforderligt skyddsavstånd på minst 100 meter bör 
bibehållas mot riksvägen. 

Frommesta 

I Frommesta nordväst om Ekeby finns ett 20-tal enbost
adshus. Några nybyggnader har tillkommit på senare år. 

Från 1979 finns en beskrivning samt VA-inventering över 
området. 

Rekommendationer: 

Nybyggnader bör prövas restriktivt. I första hand bör 
tätorten Ekeby byggas ut inom planlagt område. 

Geohydrologisk undersökning erfordras. 

Fåglahaget 

I området Fåglahaget mellan Folkatorp och riksvägen 
finns ca 15 bostadsfastigheter. 

Från 1979 finns en beskrivning och VA-inventering över 
området. Geo-förhållandena är delvis dåliga inom 
området. 

Rekommendationer: 

Nybyggnader bör prövas mycket restriktivt. I första hand 
bör endast om-o till- och ersättningsbyggnader kunna 
tillåtas. 

Geohydrologisk undersökning erfordras vid bygglovpröv
ning. 

Brändåsen 

Brändåsen är en liten agrart präglad bebyggelsekoncen
tration på Hardemoåsen sydväst om NäIbergshammaren och i 
omedelbar anslutning till trafikplatsen Europaväg 3 och 
riksväg 50. I byn finns ca 20 enbostadshus. Tidigare 
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fanns också en lanthandel och skola. Ca 3,5 km norr om 
Brändåsen utmed Hardemoåsen finns en låg- och mellan
stadieskola samt Hardemo kyrka med församlingshem. Strax 
norr om Brändåsen ligger Ordenshuset (samlingslokal) där 
det även finns kommunal deltidsgrupp. 

Brändåsen och bebyggelsen i Hardemoområdet finns med i 
bevarandeprogrammet. Asen och Nälbergshammaren redovisas 
i naturvårdsöversikten. 

1988 förelåg en förfrågan om möjligheten att etablera en 
bensinstation med servering m m söder om motorvägen och 
öster om riksvägen. Erinringar framfördes bland annat 
med hänvisning till VA-förhållanden, närhet till 
bostäder, landskapsbilden samt eventuell inverkan på 
lanthandeln (senare nedlagd). Anläggningens anslutning 
till riksvägen skulle också kunna påverka läget för den 
vägförbindelse som Hallsbergs kommun föreslår mellan 
Ulvsätters industriområde till riksväg 50. 

Rekommendationer: 

Under förutsättning att natur- och kulturvårdsin
tressena, VA-förhållandena samt trafikbullret beaktas 
bör en försiktig komplettering av byn kunna tillåtas. 

Förutsättningarna för, konsekvenserna av, och läget på 
en bensinstation m m behöver ytterligare utredas. 
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4:1 

2 
2:3 

2:4 

2:5 

Sammandrag av rekommendationer 

Övergripande beskrivning 
Bostäder 

Bostadsbyggandet fördelas i kommunens tätorter i propor
tion till invånarantalet samt med hänsyn till kommunal 
och kommersiell service, näringslivsutveckling, olika 
miljöfaktorer, efterfrågan samt övriga specifika förut
sättningar som finns i respektive tätort. 

Kommunen bör verka för att alternativa upplåtelseformer 
och hustyper finns inom de olika tätorterna och bostads
områdena. 

Flerbostadshus och markbostäder lämpliga för t ex äldre 
och ungdom bör finnas i varje tätort. 

Kommunen skall aktivt verka för att god bostadsmiljö 
skapas. Som exempel på rekommendationer kan Boverkets 
byggord användas. 

Friytestandarden i Kumlas centrum får inte underskrida 
20m 2 /100m 2 lägenhetsyta. Normalt i nya områden bör 
standarden vara 100m 2 friyta per 100m 2 lägenhetsyta. 

Näringsliv 

Södra Via industriområde bör byggas ut med inriktning 
mot större och ytkrävande företagsenheter som är beroen
de av järnvägsspår. 

Möjligheterna att öppna ett nytt industriområde i an
slutning till Norra Mos-området bör prövas för att 
utnyttja läget med närhet till motorväg. 

Kvarntorps industriområdes specifika karaktär gör det 
särskilt lämpligt för "tyngre" industrietableringar. 

En plan för näringslivet i Abytorp bör studeras och 
mark reserveras för näringslivets fortsatta utbyggnad. 

Service 

Förskolor och skolor 

Med hänsyn till att elevunderlag varierar mellan områden 
beroende på bostadsutbyggnad och åldersstruktur m m 
måste upptagningsområden till skolorna vara flexibla . 

Befintliga lokaler måste också utnyttjas på ett effek
tivt sätt. Hänsyn måste dock tas till tillgänglighet, 
avstånd, trafiksäkerhet och samordning med barnomsorg . 

Barnomsorg med i första hand daghem samt lågstadieskola 
bör finnas inom varje tätort och i centralortens olika 
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bostadsområden. Daghem bör i ligga i anslutning till 
grönområde eller ha egen större tomt för utelek m m. 

Lågstadieskola och daghem bör integreras eller ligga i 
anslutning till varandra. 

Ett långsiktigt serviceprogram för förskolor och skolor 
bör upprättas för hela kommunen. Förutom upptagningsom
råden med riktvärden för maximala gångavstånd m m bör 
programmet behandla samordning (lokaler, personal, 
skjutsning) mellan förskola och skola samt fritidsverk
samhet. Dessutom bör standard frågor (ytkrav, kvalitet, 
institution eller lägenhet m m) samt förvaltnings former 
(egna eller hyrda lokaler m m) tas upp. 

Handel 

Mindre servicebutiker bör finnas i alla tätorter. 
Övrig handel bör vara etablerad i centralorten. 

"Tyngre detaljhandel" (t ex färghandel, detaljförsälj
ning i anknytning till fabrik) bör accepteras i central
ortens industriområden. 

Större externa butikscentra som kan påverka centrum
handel el dyl bör ej tillåtas. 

Kommunens varuförsörjningsprogram bör ses över bland 
annat avseende frågan om hur butiker skall kunna finnas 
inom de olika tätorterna och bostadsområdena. 

Stora opåverkade områden 

Ny bebyggelse eller stora exploateringsföretag bör ej 
tillåtas inom större områden som till övervägande delen 
är opåverkade av exploatering eller dylikt. 

Enligt 
att 

att 

Ekologiskt känsliga områden 

miljöprogrammet skall kommunen verka för 
hantering av gödsel inom jordbruket förbättras 
vad gäller lagring och spridning 
reningsverket minskar sina närsaltutsläpp. 

Vid prövning av ny bebyggelse utan anslutning till 
reningsverk måste stor hänsyn tas till VA-förhållandena 
i området. 

Naturvård, friluftsliv 

Inom de redovisade områdena bör nybyggnad ej tillåtas. 
som påtagligt kan skada naturvårds- och fri lufts in
tressen. Nybyggnader i anslutning till områdena bör även 
prövas restriktivt. 

Tätortsnära naturområden som ej redovisas i naturvård
översikten bör även säkerställas så att ny olämplig 
bebyggelse ej tillåts. 
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Beroende på naturvårds- och friluftsintressena bör 
erforderliga skyddsföreskrifter utarbetas. I första hand 
bör de riksintressanta områdena prioriteras. 

Kulturmiljövård 

Riksintresseområdena bevaras och skyddas (se kap riks
intressen) • 

Övriga byggnader/miljöer skyddas/bevaras enligt riktlin
jer i bevarandeprogrammet. Plan och bygglagen med stöd 
av översiktsplan och bevarandeprogram bör vid bygg lov
prövning vara tillräckligt underlag för hänsynstagande 
till de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna och 
miljöerna. Några förslag till kommunal ersättning för 
att kunna förhindra rivningar redovisas ej. 

Kulturlandskapet Etternärke bör bibehållas "öppet" och 
nya främmande byggnader och anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden bör ej tillåtas. Nya skogsplanteringar 
bör undvikas. 

Jordbruk 

Naturresurslagens hänsynskrav beträffande ianspråk
tagande av brukningsvärd jordbruksmark skall beaktas. 

Brukningsvärd åkermark runt tätorterna får tas i ansprå k 
enligt de redovisade utbyggnaderna i översiktsplanen . 

Genom information och kontroll skall negativ miljöpå
verkan från jordbruket minimeras. 

Skogsbruk 

De tätortsnära skogarna bör skyddas och utökas genom 
skogsplantering. 

Skogsskötseln bör anpassas till det rörliga frilufts
livets krav. Inom skogsområden som är värdefulla för det 
rörliga friluftslivet och som redovisas i kap 2:8 bör 
krav ställas på ett naturvårdsinriktat skogsbruk (NISP ) . 
Skötselplaner bör upprättas för varje tätortsnära skog. 

Kommunen skall verka för att skogsskötseln kontinuerligt 
anpassas till resultat av forskning och försök i syfte 
att nå ett skogsbruk i ekologisk balans och att upp
muntra kolonilottverksamhet med alternativa odlings
metoder. 

Värdefulla ämnen och material 

Vid prövning av nya enstaka enbostadshus i området bö r 
sökanden informeras om det eventuella riksintresset. 

Någon mer omfattande nybebyggelse bör ej tillå tas i 
området på annat sätt än genom detaljplanpläggning vid 
Kvarntorps industriområde. 
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Energi 

Den reviderade energiplanen skall ange mål och rikt
linjer för energiproduktion och energianvändning. 
Särskilt skall beaktas energihushållning, miljöfrågor, 
förnyelsebara energikällor, energiförsörjning av de 
mindre tätorterna, utbyggnaden av fjärrvärmenätet samt 
utökning av koncessionsområdet. 

För nybyggnader tas hänsyn till föreskrifterna om bygg
nadsfria zoner. För ny bostadsbebyggelse kring större 
kraftledningar bör den byggnads fria zonen utökas. 

Koncessionsområdet för Kumla Energi AB begränsas av 
gamla stadsgränsen. Tillkommande bebyggelse sker utanför 
den gamla gränsen, varför kommunen bör verka för en ut
ökning av koncessionsområdet eller samordning av el
distributionen. 

Kommunikationer 

Vägar 

Reservat redovisas för en östlig förbifart. 

Ett reservat redovisas även för en regional öst-västlig 
tvärförbindelse mellan E3 och riksväg 51. 

Reservat redovisas för en ny sträckning av riksväg 51 
söder om Kvarntorpskorset. 

Inom det strategiska området söder om Brändåsen redo
visas alternativa sträckningar för en väg från Hallsberg 
till riksväg 50. 

Kommunen bör verka för en fortsatt satsning och priori
tering av gång- och cykelvägar samt att planskilda kors
ningar eftersträvas vid de större trafikkorsningarna. 

Parkering 

En reviderad p-norm skall gälla för kommunen och utgöra 
underlag när krav ställs på parkeringsplatser bl a i 
samband med bygglovprövning. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikens behov bör uppmärksammas när det 
gäller planering av nya bostadsområden. Områden bör ut
formas så att kollektivt resande underlättas. Nya områ
den bör också göras tillgängliga för servicelinjen. 

Vid planering av bostadsområden och kollektivtrafiklin
jer skall målsättningen vara max 500 m till hållplats i 
områden med flerbostadshus och 800 m i småhusområden. 

Med tanke på möjligheten att bo kvar på äldre dagar i de 
mindre tätorterna och i centralortens utkanter är det 
även viktigt med god kollektivtrafik. 
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Enligt det antagna miljöprogrammet (1989) skall kommunen 
arbeta för att kollektivtrafiken byggs ut, att samord
ning sker mellan buss- och järnvägstrafik samt att 
genomfart av tung trafik i tätorterna begränsas. 

Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar skall priori
teras före biltrafik. 

Järnväg 

Inom ett avstånd av 30-50 meter från järnväg bör nya 
bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar 
prövas på sådant sätt att nyetableringen inte kan komma 
att störa eller störas av järnvägstrafiken. 

Avfallshantering 

Plan för separering av sopor tas fram med målsättning 
att hela kommunen vid sekelskiftet övergår till käll
sortering av sopor. 

Nya bostadsområden förbereds för källsortering. 

Östersättersbrottet, väster om länsvägen, reserveras för 
avfallsdeposi (förutsättes att någon negativ påverkan av 
grundvattnet ej sker). 

"Svarta brottet" söder om nuvarande tipp får fyllas med 
massor som är lämpliga för industri tomt. 

I avvaktan på mer preciserade centrala riktlinjer bör 
slam från kommunens reningsverk användas på impediment
ytor eller dylikt i Kvarntorpsområdet. Målsättningen bör 
dock vara att slammet återanvändes. 

När centrala riktlinjer föreligger skall kommunen ta 
fram en avfallsplan som bör utarbetas i samråd med 
övriga berörda kommuner. 

Vatten och avlopp 

Inom områden med svårlösta VA-förhållanden bör nybyggna
tion av bostadsfastigheter prövas restriktivt. Geohydro
logisk undersökning krävs vid nybyggnader. 

Där markförhållanden så medger och där det i övrigt är 
lämpligt, bör kommunen bygga ut lokalt omhändertagande 
av dagvatten. 

Totalförsvar 

Samlokalisering av anfallsmål och bostäder bör undvikas. 

Till industri och bostadsområden bör det finnas alterna
tiva matningar för vatten och värme. 

Skydds zon bör finnas runt större transformatorstation. 
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Miljö, hälsa och säkerhet 

Buller och skakningsproblem 

Inom ett avstånd av 30-50 meter från järnväg bör nya 
bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar 
prövas på sådant sätt att nyetableringen inte kan komma 
att störa eller störas av järnvägstrafiken. För ny bo
stadsbebyggelse utanför planlagt område och där inga 
särskilda skyddsåtgärder vidtages bör avståndet till 
stambanan vara minst 100 meter och till Kvarntorpsspåret 
minst 30 meter. 

För ny bostadsbyggnad där inga särskilda skyddsåtgärder 
vidtages bör avståndet till allmän väg vara 200-250 m 
vid europaväg 3, ca 70 och ca 50 m vid 90- resp 70-kilo
meterssträcka utmed riksväg 50, 51 och 52. Vid övriga 
allmänna vägar bör avståndet vara minst 12 meter från 
vägområdet till ny bostadsbyggnad. 

Föroreningar i luft 

Kumla kommun skall verka för 
att fjärrvärmenätet byggs ut 
att energiverket övergår till andra energislag 
att information till villaägare med fastbränslean

läggningar utökas i syfte att nå både effektivt 
värmeuttag och god miljö samt att sådana anlägg
ningar skall kunna finnas och bibehållas av bered
skapsskäl. 

Radon 

Översiktliga mätningar bör ingå i planarbetet inför 
byggande i nya områden. 

Radonkartan (se bilaga) och rekommenderade skyddsåt
gärder enligt planverkets rapport skall beaktas vid 
bygglovprövningar. 

Ekologiskt byggande 

För att öka intresset och medvetenheten inför ett alter
nativt byggande som av nödvändighet kommer, bör kommunen 
ta initiativ och stimulera försök med byggande av s k 
"ekobyar", exempelvis som en bostadsgrupp i Norra Mos, 
Sörbyområdet eller som någon förtätning på landet. 

Riksintressen 

Avfall 

SAKAB behöver inte säkerställas speciellt eftersom 
området finns med i en av regeringen fastställd detalj
plan (stadsplan). 
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Kommunikationer 

Det befintliga järnvägsnätet är inom tätorterna till 
största delen säkerställt i detaljplaner. Ingen utbygg
nad eller ändring är aktuell. 

Kulturmiljövården 

Hardemoområdet kan eventuellt behöva säkerställas med 
områdesbestämmelser som bl a anger utvidgad bygg lov
plikt. Tills vidare bör man med stöd av PBL, översikts
planen och inventeringar kunna kräva tillräckligt hän
synstagande till miljön vid bygglovprövningen. 

Rösavi, se ovan (Hardemo). området mellan rälsverkstaden 
och Rösavi och riksvägen i norr kan på lång sikt bli 
intressant för industrin eller annan anläggning som har 
behov av närhet till järnväg och större väg. Området har 
ett strategiskt läge mellan Kumla och Hallsberg. Eventu
ella konflikter måste utredas. 

Kumlaby kan behöva säkerställas med områdes bestämmelser 
eller detaljplan. Från 1980 finns ett förslag till 
bevarandeplan (stadsplan) som skickades på samråd till 
berörda. Någon ytterligare behandling har ej gjorts av 
förslaget. Området öster om byn kan beröras av den s k 
Östra förbifarten. Vägens närmare sträckning och utför
ande måste samordnas med kulturmiljövårdens intressen. 

Hjortsberga, området är tillräckligt skyddat med stöd av 
kulturminneslagen. 

Naturvård 

Drumlinområdets nuvarnade skydd som samråds område behö
ver ses över i samarbete med Länsstyrelsen och berörda 
kommuner 
Norra Mossby är skyddat som naturreservat. 
Södra Mossby är skyddat som naturminne. 
Kvismaren är skyddat som naturreservat. 

Telekommunikationer 

Behöver inte säkerställas speciellt i översiktsplanen. 
Dock krävs ett hänsynstagande vid detaljplanläggning. 

Vägar 

I planen redovisas reservat för ny sträckning av riksväg 
51 söderut från Kvarntorpskorset. Tills vidare redovisas 
också ett reservat för en tvärförbindelselänk öster om 
Kumla mellan riksväg 51 och europaväg 3. 

Planförhållanden 

Ny bebyggelse bör ej tillåtas utan detaljplan inom de 
redovisade utbyggnadsområdena och strategiska områdena 
kring kommunens tätorter. I vissa särskilda fall kan om 
så prövas lämpligt undantag göras. 
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Mellankommunala intressen 

Områden mellan Hallsbergs tätort och riksväg 50 där 
gränsjustering helt eller delvis kan bli aktuell redo
visas som strategiskt område i översiktsplanen. 

Vid förhandling om mark bör Kumla kommun kompenseras med 
motsvarande markyta. 

Sociala frågor i den fysiska planeringen 

Tillgänglighetsplan bör ses över så att även den yttre 
miljön behandlas i de olika bostadsområden. 

Kommunens tätorter bör planeras så att det finns olika 
upplåtelseformer (hyres-, bostads- och äganderätt) samt 
alternativa hustyper (villor, kedje-, rad- och flerbo
stadshus) och lägenheter anpassade för äldre. I Kumla 
tätort bör detta gälla även delområden. 

Enligt miljöprogrammet skall kommunen verka för att vid 
planering och uppförande av trafikleder, industri- och 
bostadsområden beakta verksamhet, vistelse och boende
miljö såväl inom- som utomhus, samt att ge hyresgästerna 
ökat inflytande över och ansvar för sin boendemiljö. 

Områdesbeskrivningar 
KUMLA CENTRALORT 

Bostäder 

I centrum bör fortsatt sanering och komplettering ske 
enligt det antagna handlingsprogrammet för centrum. 
Området rymmer ytterligare minst 400 lägenheter utöver 
de som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Kumlaby-Korsta byar byggs färdigt. 

Nordvästra Kumla kompletteras med förtätningar enligt 
fördjupade översiktsplanen. Totalt bör ytterligare ca 
100 lägenheter kunna rymmas i området. 

Nordöstra Kumla öster och väster om Dalagatan kan 
byggas ut med minst 150 lägenheter i flerbostadshus och 
småhus. 

Kumlas nästa större utbyggnadsområde är Norra Mos, 
Sörby, där åtminstone ca 800 lägenheter kan inrymmas i 
en blandad bebyggelse typ Kumlaby. 

Genom fortsatta saneringar och kompletteringar inom 
centralorten bör ytterligare några hundra lägenheter 
kunna inrymmas. 
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Strategiska områden där en utbyggnad på längre sikt kan 
ske efter den närmaste 20-årsperioden är ytterligare 
utbyggnad åt norr och väster i Norra Mos, Sånnersta
Brånsta området samt området väster om Bondgårdsgatan. 

Specialboende 

Inom varje stadsdel, bostadsområde, bör det finnas 
lägenheter lämpliga för äldreboende. varje centrumdel 
där många äldre bor bör innehålla en närdagscentral med 
2-3 rum och kök där allmän och enskild omsorg kan sam
verka. 

Näringsliv 

Via industriområde byggs ut åt söder med VA, vägar, 
industrispår (som kan anslutas till stambanan i söder), 
planteringar m m. Området bör i första hand vara avsett 
för större tomter för lager och terminalanläggningar. 
För att området inte skall bli för stort och domi
nerande bör det delas upp med kraftiga grönstråk. 

Som strategiskt område redovisas även en på lång sikt 
möjlig utbyggnad av området väster om Viagatan. 

Med hänsyn till det strategiska läget mellan Kumla och 
Hallsberg kan på lång sikt även området söder om rik
vägen vid rälsverkstaden bli intressant för etable
ringar. Området kommer i konflikt med kulturmiljövårds
intressen som finns vid Rösavi. 

Mark reserveras för ytterligare utbyggnad av Sörby 
industriområde . 

Med hänsyn till närheten av motorvägen och Örebro bör 
mark reserveras för industri i norra delen av Norra Mos 
området. 

Service 

Barnomsorg och skolor 

Barnomsorgen sprids inom tätorten. Nya dagisavdelningar 
bör tas fram i nordvästra Kumla och vid fortsatt utbygg
nad av bostäder även i nord-östra Kumla. I samband med 
utbyggnaden byggs också förskolor i Norra Mos-Sörby. 

Med hänsyn till trafiksäkerhet och gångavstånd bör 
åtminstone ett lågstadium finnas i nord-östra Kumla. 

Ny låg- och mellanstadieskola byggs i Norra Mos-Sörby. 
Innan ny skola är byggd kan en komplettering med låg
stadium i norra delen av nordvästra Kumla behövas. 

Handel 

Handeln i centrum skall främjas och koncentreras genom 
förtätad bebyggelse och genom bra parkeringsförhållan
den för kunderna. 
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Ny butik bör byggas i Kumlaby som ersättning för den vid 
Kjellingatan. 

I samband med utbyggnaden av Norra Mos bör lämpligen en 
butik byggas nära vägtorget. Butiken kan kombineras med 
bensinstation. 

Vissa större specialbutiker bör efter särskild prövning 
kunna lokaliseras även till industriområden. 

Naturvård och friluftsliv 

I norra delen av tätorten inom Norra Mosområdet reserve
ras ett större område lämpligt för närrekreation lämpli
gen den s k Vargavrån. Området bör bland annat innehålla 
motionsslingor. 

Öster om Ekebymossen vid ett grustag kan en mindre bad
sjö utvecklas när täktverksamheten upphör. 

I södra delen av Kumla, vid lertäkten Via Björka, bör 
ett fågelreservat kunna utvecklas som kan ha ett visst 
intresse för det rörliga friluftslivet. 

Riktlinjer i parkprogrammet skall beaktas. 

Om västra centrum skall vara kulturellt centrum krävs 
bl a att standarden på bibliotekslokalerna och konfe
renslokalerna höjs. 

Kulturmiljövård och riksintressen 

Största möjliga hänsyn skall tas till de byggnader och 
miljöer som anges i bevarandeprogrammet. Särskilt den 
riksintressanta Kumlabymiljön måste säkerställas med 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Energi 

så stor del som möjligt av bebyggelsen ansluts till 
fjärrvärmenätet. 

Kommunikationer 

Trafiköversikten används som underlag vid planeringen av 
nya gång- och cykelvägar. En gång- och cykelväg byggs 
till Abytorp. Alternativa lägen studeras. 

Planskilda korsningar för gång- och cykel trafik bör 
byggas vid vägtorget, Kungsvägen och vid korsningen 
gamla riksvägen-Fjugestavägen, d v s förbindelsen till 
Abytorp. 

Östra förbifarten redovisas som reservat. I första hand 
bör dock en satsning göras på Kungsvägen så att hastig
heten hålls nere, onödig genomfartstrafik förhindras och 
gång-, cykel- och boendemiljön förbättras. 
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Kollektivtrafik 

Se rekommendationerna i avsnittet kollektivtrafik kap 
2:14. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

Atgärder vidtas som begränsar den tunga genomfartstra
fiken på Sörbyvägen och Kungsvägen. 

Vid utbyggnad av bostäder nära järnvägen måste even
tuella buller- och vibrationsproblem beaktas. 

HÄLLABROTTET 

Bostäder 

Den fortsatta utbyggnaden av bostäder sker i tre områden 
(sydvästra, nordöstra och sydöstra delen av Hällabrott
et). Totalt beräknas ca 230 småhus kunna rymmas, vilket 
skulle räcka 15-20 år. 

Specialbostäder 

Centrum förstärks med flerbostadshus i första hand för 
äldre. 

Näringsliv 

Diskussioner bör inledas med Yxhult AB om en planmässig 
översyn av Yxhults södra industriområde, innebärande att 
man delar området i mindre enheter för industrietable
ring. 

Mark för ett nytt större industriområde reserveras i 
nordöstra Hällabrottet vid riksväg 51 och länsväg 637. 

3:2.10 Miljö, hälsa och säkerhet 

3:2.12 

3:3.3 

Kommunen bör verka för att hindra den störande tunga 
genomfartstrafiken. 

Planförhållanden 

Den fortsatta utbyggnaden sker enligt gällande områdes
plan. Det nordöstra industriområdet planeras något 
större än vad som redovisas i områdesplanen. Eventuellt 
kan också det sydöstra bostadsområdet utökas åt väster. 

ABYTORP 

Bostäder 

Abytorp byggs ut med bostäder (småhus) inom Långgällaom
rådet. Totalt beräknas ca 90 småhus kunna rymmas i områ
det fram till Tornstigen. Med en beräknad utbyggnadstakt 
av ca 5 småhus per år räcker området ca 20 år. Södra 
delen av området mot skolan bör lämpligen inrymma tätare 
bebyggelse som radhus, kedjehus eller flerbostadshus. 
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Centrum kompletteras med flerbostadshus. 

Förtätning och komplettering är möjlig väster om Silla
gatan vid Mostigen och dess förlängning. Totalt ryms ca 
20-40 småhus/lägenheter . 

Specialbostäder 

Pensionärshemmet bör lämpligen byggas om till ungdomsbo
städer eller dylikt. Nya pensionärslägenheter byggs mer 
centralt och med markkontakt. Möjligt är också att 
komplettera med mer anpassade pensionärslägenheter i 
markplan vid pensionärshemmet. 

Näringsliv 

Mark reserveras för ett småindustriområde mellan bo
stadsbebyggelsen och motorvägen. 

Service 

Barnomsorg 

Öppen förskola bör byggas ut i nya eller ombyggda 
lokaler. 

Handel 

En översyn bör ske om hur och på vilket sätt ett centrum 
med butik och övrig service kan utföras för att kunna 
tillgodose tätorten för framtiden. 

3:3.9 Kommunikationer 

3:3.10 

En gång- och cykelväg byggs ut mot Kumla. Parkprogrammet 
visar en sträckning söder om Fjugestavägen. Ett alterna
tiv norr om vägen bör också prövas. Gång- och cykelvägen 
byggs ut genom Abytorp i första hand till Sillagatan. 

Fjugestavägen genom Abytorp (idag delvis skyltad till 
30 km per timme) åtgärdas med avsmalning eller dylikt, i 
första hand Sillagatan. 

Gång- och cykelförbindelse mellan Abytorp och idrotts
platsen (Hagavallen) förbättras. Befintliga vägar bör 
delvis kunna utnyttjas. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

ytterligare utbyggnad med bostäder i nordvästra Abytorp 
förutsätter en förlängning av bullervallen. 

3:3 . 13 Planförhållanden 

Den fortsatta utbyggnaden av Abytorp sker i huvudsak 
enligt tidigare förslag till områdesplan i Långgälla
området . 
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3:4.3 

3:4.4 

3:4.7 

3:4.8 

Mark reserveras för en framtida utbyggnad av bostäder i 
sydöstra delen samt för industri i västra delen. 

Gällande planer kan behöva ses över i centrum och väster 
om Sillagatan. 

Centrums utformning behöver studeras särskilt med hänsyn 
till att bebyggeslen växer åt norr och gällande planer 
visar en centrumutveckling söder om vägen. 

SANNAHED 

Bostäder 

Den fortsatta utbyggnaden med bostäder sker åt väster 
och norr .Totalt beräknas ca 100 småhus kunna inrymmas i 
områdena. Med en utbyggnadstakt på ca 5 hus per år 
skulle området räcka ca 20 år. 

Näringsliv 

Med hänsyn till miljön (bevarandeintressen m m) samt a tt 
ett flertal arbetstillfällen finns så redovisas inget 
särskilt område för småindustri eller dylikt. 

Kulturmiljövård 

Vid den fortsatta utbyggnaden av samhället skall största 
möjliga hänsyn tas till de kulturhistoriska intressena . 

Utrymme bör reserveras för att i framtiden kunna komp
lettera den gamla militärmiljön i området. 

Energi 

Det bör utredas huruvida annan ny bebyggelse kan an
slutas till panncentralen. I övrigt bör den reviderade 
energiplanen ta upp frågan om den framtida försörjningen 
av bebyggelse i Sannahed. 

3:4.11 Miljö, hälsa och säkerhet 

3:4.12 

3:5 . 3 

ytterligare skyddsåtgärder (vallar, plank eller dylikt ) 
bör kompletteras till området runt motorstation . 

Planförhållanden 

Den fortsatta utbyggnaden sker i huvudsak enligt tidiga 
re förslag till områdesplan . 

EKE BY 

Bostäder 

Den fortsatta utbyggnaden av bostäder sker åt söder. 
Totalt ryms ca 50 småhus i de redovisade områdena, 
vilket skulle räcka ca 15-20 år. 
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3:5.5 

3:5.10 

3:6.3 

3:6.4 

3:6.5 

Flerbostadshus/markbostäder med 5-10 lägenheter uppförs 
i anslutning till pensionärshemmet. 

Norr om tätorten redovisas ett s k strategiskt område 
där möjligheten för an tätortsutbyggnad bör utredas. 

Service 

Barnomsorg och skola 

I konsekvens med de allmänna rekommendationerna om en 
minimiservice i tätorterna bör möjligheten till ett 
lågstadium utredas i de fall en fortsatt utbyggnad av 
bostäder sker i Ekeby. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

Om det sker en fortsatt satsning på EkebyeIler om det 
sker en viss "spontan" utveckling av bebyggelsen väster 
om riksvägen bör möjligheten till en planskild korsning 
vid Ekebygatan och riksvägen utredas. 

KVARNTORP 

Bostäder 

Den fortsatta utbyggnaden (kompletteringen) sker enligt 
gällande detaljplan. Huruvida en ytterligare utbyggnad 
av området kan bli möjlig beror på hur industriområdet 
utvecklas. Eventuellt bör en komplettering med några 
villor vara möjlig i anslutning till de som finns vid 
Gasolvägen i norr. 

Näringsliv 

Området byggs i princip ut enligt gällande områdesplan 
och detaljplan. Delområdenas avgränsning kan dock komma 
att revideras med hänsyn till ändrade förhållanden vad 
gäller exempelvis utbyggnadsbehov, nya verksamheter, 
ändrade krav på skyddsområden m m. 

I området skall i första hand ytkrävande industrier och 
verksamheter som kan innebära viss omgivningspåverkan 
lokaliseras. 

Hänsyn måste dock tas till fritidsintressena som ökar 
inom rand zonen (skyddsområdet). 

Service 

Barnomsorg och skola 

För att området skall kunna fungera som egen tätort och 
ej få en alltför ensidig befolkningssammansättning bör 
servicen utvecklas. Bland annat bör utredas om det är 
möjligt och om det finns behov att ordna barnomsorg 
exempelvis i anslutning till skolan. 
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3:6.6 

3:6.7 

3:6.8 

3:6.9 

3:6.11 

3:7.3 

Handel 

En reviderad varuförsörjningsplan bör utreda hur even
tuell handel skulle kunna ordnas. 

Naturvård, friluftsliv 

Området utvecklas efter ideer och förslag i fritidsut
redningen från 1982. 

Kulturmiljövård 

De kulturhistoriska intressena beaktas vid den fortsatta 
utbyggnaden. Vissa s k industriminnen bevaras. 

Energi 

Den framtida energiförsörjningen bör utredas i en revi
derad energiplan. 

Kommunikationer 

Någon busslinje bör trafikera Kvarntorps bostads-, indu
stri- och rekreationsområden. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

Kommunen bör verka för en fortsatt satsning på en för
bättring av miljön i området. 

Vid den fortsatta planeringen av området måste man vara 
uppmärksam på de eventuella konflikter som kan uppstå 
mellan fritidsanläggningar eller dylikt inom skyddsom
råden och industrin. 

GLESBYGD 

Bostäder och övrig bebyggelse 

VA-frågorna skall ägnas särskild uppmärksamhet vid be
byggelse i glesbygd. 

Enstaka nybyggnader (1-2 hus) bör lokaliseras till 
områden med befintlig bebyggelse. Nya hus i ensliga 
lägen bör undvikas. 

I anslutning till samlad bebyggelse bör, där så prövas 
lämpligt, med hänsyn till landskapsbild, VA-förhållanden 
m m, mindre grupp med 3-4 hus kunna tillåtas. 

Nya byggnader lokaliseras med hänsyn till de rekommenda
tioner som anges i resp avsnitt med allmänna intressen 
(natur, kultur, fritid m m). 

Industriella näringslivsverksamheter bör i första hand 
lokaliseras till planlagda industriområden. Mindre 
verksamheter bör kunna tillåtas i f d ekonomibyggnader 
eller andra befintliga byggnader under förutsättning att 
närboende ej blir störda eller att man kommer i konflikt 
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3:7.6 

3:7.8 

3:7.9 

med de allmänna intressena (natur, kultur, fritid m m). 
För befintlig verksamhet bör även tillbyggnader och viss 
komplettering kunna tillåtas. 

Nya mer markkrävande verksamheter typ bensinstationer, 
(jfr Statoil i Brändåsen) eller dylikt bör i vissa fall 
med stöd av planläggning kunna tillåtas i anslutning 
till motorvägsavfart eller riksvägskorsning. Vid plan
läggning skall de allmänna intressena beaktas. 

Vatten och avlopp 

Frågor om nybyggnation i glesbygd bör prövas mycket 
restriktivt inom områden med VA-problem. 

Rekommendationer för detaljplanläggning 

Ny bebyggelse bör ej tillåtas utan detaljplan inom de 
redovisade utbyggnadsområdena och strategiska områdena 
kring kommunens tätorter. I vissa särskilda fall kan om 
så prövas lämpligt undantag göras. 

Rekommendationer för bygglovprövning inom byar 
och tätare bebyggelsegrupper 

Sånnersta-Brånsta 

Nya bostadsbyggnader bör prövas mycket restriktivt. 

I första hand bör ersättningsbyggnader kunna tillåtas. 
Nybyggnad bör där så prövas lämpligt, även kunna 
tillåtas på obebyggd avstyckad fastighet. 

Lämplig lokalisering är i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse i naturliga tomtlägen. 

I området bör endast tillåtas enstaka nybyggnader. Ut
byggnaden bör begränsas till max fem nybyggnader under 
en tioårs-period. 

Vid prövning av nybyggnader (förhandsbesked) erfordras 
enklare planutredning. 

Med hänsyn till det öppna läget i landskapet och befint
lig bebyggelse bör krav ställas på en anpassning av 
såväl färgsättning av fasad och tak, såsom byggnadens 
form och materialval. 

Södra Sannaområdet 

Innan det finns en gemensam VA-anläggning bör ingen ny 
bebyggelse tillåtas. 

Folkatorp Dynningeberg 

I första hand bör lov för upprustning och ersättning av 
befintlig bostadsbyggnad kunna tillåtas. 
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Helt ny bostadsbyggnad bör prövas restriktivt. 

Områdets nuvarande karaktär bibehålles. Dock bör en för
siktig komplettering kunna tillåtas. Bebyggelsen bör ej 
få sådan omfattning att kommunala åtgärder måste vidta
gas. 

Avståndet mellan bostadshusen bör vara minst 50 meter. 

Nybyggnad utföres med faluröd trä fasad och tegelrött 
sadeltak. 

Öster om vägen tillåtes endast nybyggnader för jordbruk
ets behov. 

Väster om vägen bör ej brukningsvärd mark tas i anspråk. 

Helt nya fastigheter (avstyckningar) bör ej tillåtas. 

Tomten bör vara naturlig och ligga vid befintlig väg. 

En förutsättning för nybyggnad är att geohydrologisk 
undersökning visar tillgång till vatten av god kvalitet 
och kvantitet och att befintliga och planerade avlopp ej 
påverkar vattentäkter. 

Hörstabacken 

I första hand bör endast om- och tillbyggnader samt er
sättning av befintliga bostadshus tillåtas. 

Helt nytt bostadshus bör prövas restriktivt. 

Områdets småskaliga karaktär skall bevaras. Nybyggnad 
bör förses med faluröd träfasad och tegelrött sadeltak. 

Vid bygglovprövning (förhandsbesked) krävs planutredning 
och geohydrologisk undersökning. 

Erforderligt bullerskyddsområde utefter motorvägen beak
tas. 

Björkavägen söder om Ekeby 

Nybyggnad bör prövas restriktivt. 

Anslutning måste ske till kommunalt VA. 

Anslutning ska ske till befintlig utfart mot Björka
vägen. 

Brukningsvärd åkermark bör ej användas. Andra eventuella 
jordbruksintressen som t ex befintlig djurhållning beak
tas. 

Nybyggnad anpassas till det öppna kulturlandskapet och 
bymiljön. Nybyggnad bör ha faluröd träfasad och tegel
rött tak. 
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Nyetablering sker i anslutning till befintlig bebyggel
segrupp. 

Områdena mellan förtätningen i söder och Björkaby samt 
mellan Ekeby och Björka bör hållas öppna. 

Ett erforderligt skyddsavstånd på minst 100 meter bör 
bibehållas mot riksvägen. 

Frommesta 

Nybyggnader bör prövas restriktivt. I första hand bör 
tätorten Ekeby byggas ut inom planlagt område. 

Geohydrologisk undersökning erfordras. 

Fåglahaget 

Nybyggnader bör prövas mycket restriktivt. I första hand 
bör endast om-, till- och ersättningsbyggnader kunna 
tillåtas. 

Geohydrologisk undersökning erfordras vid bygglovpröv
ning. 

Brändåsen 

Under förutsättning att natur- och kulturvårdsin
tressena, VA-förhållandena samt trafikbullret beaktas 
bör en försiktig komplettering av byn kunna tillåtas. 

Förutsättningarna för, konsekvenserna av, och läget på 
en bensinstation m m behöver ytterligare utredas. 
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Bilaga l sid 1 

KUMLA TOTALT tabell 1 
Befolkning och befolkningsutveckling 

Alders- % % % % Antal 
klass 1976 1980 1985 1989 1989 

0-6 9,9 9,0 8,0 8,9 1 616 
7-9 4,5 4,4 3,8 3,4 618 

10-12 4,5 4,5 4,4 3,9 716 
13-15 3,9 4,5 4,5 4,3 782 
16-19 4,8 5,5 6,1 5,7 1 040 
20-34 22,3 20,8 18,6 19,4 3 549 
35-49 15,7 17,7 21,7 22,8 4 155 
50-64 18,2 17,2 14,9 13,6 2 487 
65- 16,0 16,5 18,0 18,0 3 294 

TOTALT 100 100 100 100 18 257 

KUMLA CENTRALORT tabell 2 
Befolkning och befolkningsutveckling 

Alders- % % % % Antal 
klass 1976 1980 1985 1989 1989 

0-6 9,6 7,4 7,0 8,3 991 
7-9 4,3 3,9 3,1 2,9 340 

10-12 4,3 4,1 3 , 8 3,3 398 
13-15 4,0 4,1 4,3 3,6 434 
16-19 4,7 5,3 6,1 5,5 658 
20-34 22,3 24,2 18,6 19,9 2 364 
35-49 15,4 16,4 20,9 21,2 2 523 
50-64 18,7 17,3 15,8 14,1 1 673 
65- 16,7 17,3 20,4 21,1 2 512 

TOTALT 100 100 100 100 11 893 

KUMLABY tabell 3 
Befolkning och befolkningsutveckling 

Alders- % % % % Antal 
klass 1976 1980 1985 1989 1989 

0-6 19,1 16,1 11,8 11,2 236 
7-9 5,6 6,3 5,1 4,4 92 

10-12 4,6 5,6 5,6 4,9 103 
13-15 3,3 5,1 5,7 5,7 119 
16-19 4,7 6,0 7,6 8,5 178 
20-34 41,1 34,0 25,4 23,9 504 
35-49 12,2 16,9 25,2 26,6 561 
50-64 6,3 6,6 8,5 9,6 202 
65- 3,3 3,4 5,0 5,3 111 

TOTALT 100 100 100 100 2 106 



Bilaga l sid 4 

GLESBYGD tabell 10 
Befolkning och befolkningsutveckling 

Alders- % % % % Antal 
klass 1976 1980 1985 1989 1989 

0-6 8,6 9,6 10,2 9,4 294 
7-9 4,2 4,2 4,0 4,4 136 

10-12 4,6 4,3 4,8 4,9 154 
13-15 3,8 4,8 4,0 5,0 155 
16-19 5,1 5,2 5,9 5,4 169 
20-34 19,4 21,6 20,1 20,6 623 
35-49 15,5 17,4 20,7 23,7 740 
50-64 19,6 17,0 14,3 13,9 433 
65- 19,2 15,9 16,0 13,3 415 

TOTALT 100 100 100 100 3 119 



Bilaga 2 sid 1 

PROGNOS 1989 - 2003 tabell 1 
BEFOLKNING I ABSOLUTA TAL KOMMUNTOTAL 

Ar 0- 6 7-12 13-19 20-34 35-49 50-64 65- Summa 
1989 1 616 1 334 1 822 3 549 4 155 2 487 3 294 18 257 
1990 1 644 1 320 1 838 3 615 4 221 2 512 3 320 18 470 
1991 1 690 1 336 1 792 3 729 4 231 2 553 3 354 18 685 
1992 1 698 1 339 1 812 3 796 4 223 2 623 3 360 18 851 
1993 1 712 1 373 l 773 3 909 4 142 2 740 3 370 19 019 
1994 l 745 l 414 l 708 4 016 4 064 2 887 3 354 19 188 
1995 l 745 l 474 l 651 4 063 3992 2 991 3 363 19 279 
1996 l 731 l 520 l 624 4 089 3 947 3 126 3 332 19 369 
1997 l 751 l 550 l 584 4 099 3911 3 265 3 299 19 459 
1998 l 767 l 547 l 632 4 062 3 880 3 417 3 243 19 548 
1999 l 782 l 548 l 622 4 065 3 869 3 530 3 220 19 636 
2000 l 794 l 571 l 640 4 029 3 873 3 657 3 158 19 722 
2001 l 798 l 566 l 702 3 943 3 915 3 757 3 125 19 806 
2002 l 801 l 554 l 776 3 875 3 950 3 808 3 123 19 887 
2003 l 799 l 571 l 789 3 831 3 953 3 906 3 115 19 964 

Kommentar 

Det planerade bostadsbyggandet förutsätter en för Kumlas förhål-
landen stor inflyttning till kommunen. En förändring av planerna 
påverkar i hög grad befolkningssiffrorna. 

Befolkningsökningen sker huvudsakligen i övre medelåldern och 
bland barnen. 

PROGNOS 1989 - 2003 tabell 2 
BEFOLKNING I ABSOLUTA TAL CENTRALORTEN 

Ar 0- 6 7-12 13-19 20-34 35-49 50-64 65- Summa 
1989 991 738 l 092 2 364 2 523 l 673 2 512 11 893 
1990 l 036 744 l 115 2 453 2 604 l 660 2 519 12 131 
1991 l 100 765 l 112 2 587 2 626 l 677 2 525 12 392 
1992 l 115 790 l 128 2 677 2 607 l 719 2 513 12 549 
1993 l 156 825 l 125 2 766 2 595 l 796 2 501 12 764 
1994 1 197 863 l 107 2 862 2 568 1 899 2 465 12 961 
1995 l 202 921 l 079 2 914 2 532 l 973 2 446 13 067 
1996 1 196 953 1 067 2 927 2 512 2 060 2 401 13 116 
1997 1 221 986 1 044 2 942 2 504 2 153 2 362 13 212 
1998 1 201 965 1 068 2 847 2 486 2 233 2 302 13 102 
1999 l 179 954 1 043 2 770 2 449 2 301 2 258 12 954 
2000 l 151 950 1 039 2 666 2 433 2 373 2 189 12 801 
2001 1 120 918 l 070 2 551 2 431 2 414 2 142 12 646 
2002 1 089 888 l 099 2 444 2 423 2 420 2 126 12 489 
2003 1 057 875 1 092 2 346 2 402 2 454 2 104 12 330 

Kommentar 

I centralorten ökar antalet i den övre medelåldern märkbart. 



PROGNOS 1989 - 2003 
BEFOLKNING I ABSOLUTA TAL 

Ar 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Kommentar 

0- 6 
231 
284 
309 
298 
294 
297 
290 
283 
277 
271 
264 
256 
249 
241 
232 

7-12 
185 
199 
209 
212 
201 
207 
217 
230 
235 
222 
220 
219 
208 
198 
192 

13-19 
294 
319 
314 
301 
294 
280 
259 
241 
225 
238 
233 
222 
226 
232 
236 

20-34 
502 
590 
644 
657 
640 
640 
646 
642 
628 
590 
560 
538 
511 
493 
465 

tabell 3 
KUMLABY 

35-49 
549 
621 
630 
619 
588 
569 
542 
513 
499 
496 
489 
475 
462 
444 
436 

50-64 
175 
200 
222 
236 
262 
297 
330 
365 
386 
399 
405 
419 
424 
422 
428 

Bilaga 2 

65-
74 
82 
97 

109 
114 
116 
122 
125 
129 
133 
142 
145 
156 
167 
169 

sid 2 

Summa 
2 010 
2 295 
2 425 
2 432 
2 393 
2 406 
2 406 
2 399 
2 379 
2 349 
2 313 
2 274 
2 236 
2 197 
2 158 

Utbyggnaden av bostäder i Kum1aby är i det närmaste färdig. Befolk
ningen stabiliseras; barnen ökar i antal de första åren för att 
sedan på nytt minska. Det är antalet boende i den övre medelåldern 
samt pensionärer som ökar under prognosperioden. 

PROGNOS 1989 - 2003 
BEFOLKNING I ABSOLUTA TAL 

tabell 4 
KUMLA CENTRUM 

Området avgränsas av V och Ö Drottninggatan, S Kungsvägen, Kyrko
gatan och Akergatan 

Ar 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

0- 6 
128 
142 
189 
184 
201 
221 
234 
243 
251 
246 
238 
227 
213 
201 
185 

Kommentar 

7-12 
76 
75 
95 

104 
105 
115 
125 
127 
137 
139 
147 
151 
155 
162 
162 

13-19 
152 
146 
157 
147 
146 
141 
135 
135 
135 
140 
145 
149 
153 
158 
164 

20-34 
492 
523 
627 
608 
627 
653 
662 
639 
638 
612 
570 
532 
491 
452 
409 

35-49 
404 
411 
426 
412 
404 
398 
389 
396 
400 
395 
396 
409 
427 
435 
448 

50-64 
484 
457 
452 
452 
459 
476 
484 
485 
499 
516 
522 
530 
530 
530 
530 

65-
l 168 
l 156 
l 142 
l 099 
l 069 
l 032 
l 002 

964 
930 
882 
844 
800 
764 
734 
711 

Summa 
2 904 
2 910 
3 088 
3 006 
3 011 
3 036 
3 031 
2 989 
2 990 
2 930 
2 862 
2 798 
2 733 
2672 
2 609 

Befolkningen i centrum förväntas minska i antal. Främst är det 
pensionärerna som blir färre. 



Bilaga 3 sid l 

Bostäder 

Redovisningen nedan är en sammanställning av planerade 
bostadsområden i de olika tätorterna. Samtidigt redovi
sas också mindre områden/kvarter som genom sanering 
eller dylikt bör vara möjliga att bebygga i framtiden. 
Antalet lägenheter utgår från nu befintligt material 
(skisser, projektering m m) eller ett antagande om en 
rimlig exploatering. Beroende på efterfrågan, ekonomiska 
förutsättningar m m kan givetvis antalet lägenheter/små
hus ändras den dag exploatering blir aktuell. 

så kallade strategiska områden som är mer osäkra eller 
blir aktuella på mycket lång sikt redovisas ej i 
tabellen. 

KUMLA 
CENTRUM 

Kv Falken (Stationsgatan-Fabriksgatan) 
Kv Guldsmeden (Konsummarknaden) 
Kv Guldsmeden (P-däcket) 
Kv Snickaren (Hagendalsv-Johannes Kyrkog) 
Kv Urmakaren (Köpmangatan) 
Kv Skräddaren (Sveavägen-Köpmangatan) 
Kv Köpmannen (Odengatan-Sveavägen) 
Kv Fiskalen (Götgatan-Vattugatan) 
Kv Gladan, Rapphönan (Parkg-Fabriksg) 
Kv Snöskatan-Staren (Parkg-Kvarng) 

Totalt 

KUMLABY 

Willengatan, norra 
Kumlaby/Korsta (alt industriområde) 
Kumlaby/Korsta centrum 

Totalt 

VÄSTRA KUMLA 

Hammarbergska gärdet (Mossbanegatan) 
Södra Mos-skogen 
Kv Vitsippan (Gamla vägen) 
Kv Hackspetten (Sörbyvägen-Akergatan) 

Totalt 

ÖSTRA KUMLA 

Dalagatan, öster 
Dalagatan, väster 
Kv Mejeristen (S Kungsvägen) 
Kv Yxan, Hammaren, Hyveln (Grevg-Hammarg) 

Totalt 

Antal lägen
heter/småhus 

ca 
ca 
ca 
ca 
ca 
ca 
ca 
ca 
ca 

75 
33 
45 
40 
25 
75 
30 
20 

100 
50 

493 

70 
50 
25 

145 

30 
35 
20 
20 

105 

100 
50 
40 
50 

240 



Bilaga 3 sid 2 

Antal lägen-
heter/ småhus 

STRÖTOMTER, ÖVRIG FÖRTÄTNING 

Norra Mos/Sörby 700 

Totalt Kumla tätort l 708 

HÄLLABROTTET 
l Hällabrottet, nordost ca 80 
2 Hällabrottet, sydost ca 80 
3 Hällabrottet, sydväst ca 70 
4 Hällabrottet, centrum ca 25 
5 Strötomter ca 20 

Totalt ca 275 

ÄBYTORP 
l Långgällaområdet ca 70 
2 Abytorp, väst (Stenemon) ca 25 
3 "Centrum ll ca 25 
4 Strötomter ca 10 

Totalt ca 130 

SANNAHED 
l Fältet ca 20 
2 Hagen ca 50 
3 Akern ca 50 

Totalt ca 120 

EKEBY 
1 Ekebygatan ca 10 
2 Ekeby, sydöst ca 25 
3 Löve ca 25 

Totalt ca 60 

KVARNTORP 
1 Stybbvägen ca 25 

Totalt ca 25 

Totalt tätorterna 610 

GLESBYGD 
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Näringsliv 

Näringslivets verksamheter är lokaliserade till ett fler
tal byggnader och områden inom kommunen, alltifrån cen
trala bostadshus med små kontor till större industriom
råden, typ Kvarntorp och Via. Följande redovisning tar 
enbart upp industriområden med plats för flera verksam
heter. Flertalet av de redovisade områdena är planlagda 
eller har diskuterats i någon form av översiktliga planer 
eller skisser. Så kallade strategiska områden som är mer 
osäkra eller blir aktuella först på mycket lång sikt 
redovisas ej i tabellen. 

Industriområden 

KUMLA 
l VIA, NORRA 
2 VIA, SÖDRA 
3 FYLSTA (gamla och nya) 
4 SÖRBY, NORRA I 
5 SÖRBY, NORRA II 
6 SÖRBY, SÖDRA 
7 NORRA MOS 
8 MAGASINSGATAN 
9 KUMLABY I 
10 KUMLABY/KORSTA (alt bost) 
11 ÖSTER 
12 ÖVRIGT 

HÄLLABROTTET 
l 
2 
3 

N YXHULT 
S YXHULT (Hynneberg) 
NÖ HÄLLABROTTET 

KVARNTORP 
l 
2 
3 
4 

• 

NORDVÄSTRA 
NORDÖSTRA 
SYDÖSTA 
SYDVÄSTRA 

ABYTORP 

SANNAHED 

EKEBY 

GLESBYGD 

Detalj-
planelagt 
område 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

"Disponibel" 
mark enligt 
översiktsplan 

120 000 
500 000 

10 000 

40 000 
60 000 
50 000 

10 000 
50 000 
50 000 

40 000 

400 000 

18 000 
100 000 

75 000 
560 000 

25 000 
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Underlagsmaterial 

Kommunöversikt antagen 

Områdesplan Hällabrottet-Kvarntorp antagen 

Områdesplan Kumlaby antagen 

Områdesplan Abytorp samrådsförsl 

Områdesplan Sannahed samrådsförsl 

Områdesplan Ekeby samrådsförsl 

Handlingsprogram för Kumla centrum antaget 

Kommunens bostadsförsörjnings-
program 1990-1994 antaget 

Trafiköversikt antagen 

Gång- och cykelvägutredning 

Parkeringsnorm 

Parkprogram antaget 

Miljöprogram antaget 

Energiplan antagen 

Bevarandeprogram antaget 1977, rev o antaget 

Hemtjänstplan 1990-1994 godkänd 

Barnomsorgsplan 1990-1994 godkänd 

Varuförsörjningsprogram 

Naturvårdsöversikt Länsstyrelsen 

Regionalt planeringsunderlag Länsstyrelsen 

Befolkningsprognos 1990-2003 antagen 

1977 

1979 

1976 

1976 

1976 

1976 

1988 

1990 

1983 

1981 

1988 

1987 

1989 

1986 

1990 

1989 

1990 

1984 

1989 

1990 
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1989-11-28 1(18) 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR 

KUMLA KOMMUN 

Örebro län 

SAMRÄDSREDOGÖRELSE MED KOMMENTARER 

Kumla kommun har upprättat förslag till över
siktsplan för kommunen. Politisk ledningsgrupp 
för planarbetet är ledningsgruppen för fysisk 
planering (kommunstyrelsens och byggnadsnämn
dens arbetsutskott). på tjänstemannaplanet 
finns en styrgrupp för fysisk planering. I 
styrgruppen är det stadsbyggnadschef Bo Örte
gren, stadsarkitekt Kurt Larsson och plane
ringssekreterare Inger Lundin som arbetat fram 
förslaget. 

Ledningsgruppen för fysisk planering beslöt 
1989-06-05 att förslaget skulle skickas på 
samrådsremiss. 

"När förslag till översiktsplan eller till 
ändring av planen upprättas skall kommunen 
samråda med Länsstyrelsen samt regionplane
organ och kommuner som berörs av förslaget. 
Andra som har väsentligt intresse av förslaget 
skall beredas tillfälle till samråd" 
(PBL 4:3) 

Samrådsförslaget har sänts till berörda enligt 
förteckning nedan. Remisskrivelsen daterades 
1989-07-12 och remisstiden slutade 1989-10-01. 

Förslaget har även varit utställt i kommunens 
tätorter Kum1a, Hällabrottet, Abytorp, Sanna
hed, Ekeby och Kvarntorp fr o m 1989-09-06 
t o m 1989-10-01. 

I varje tätort har dessutom också speciella 
samrådsmöten ägt rum. För både utställningar 
och möten var annonser införda i lokaltidning
arna. Boende i Ekeby och Kvarntorp fick också 
en direkt inbjudan i brevlådan. 

Allmänhetens synpunkter skulle lämnas senast 
1989-10-02. 
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Enligt planförfattarens bedömning har Länssty
relse, kommun, myndigheter , kommuner m fl och 
andra som har väsentligt intresse av förslaget 
genom remiss, utställning och möten beretts 
erforderligt tillfälle till samråd . 

Följande instanser har fått del av förslaget 
och har inkommit med yttranden . 

Remissinstans Yttrande 

Länsstyrelsen 
Örebro kommun 
Hallsbergs kommun 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Park- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Sociala rådet 
Skolstyrelsen 
Kulturnämnden 
Trafiksäkerhetskommitten 
Räddningschefen 
Kumla Energi AB 
Stiftelsen Kumlabostäder 
Vattenfall Östsverige 
Östernärkes Kraft AB 
LEAbolaget 
Kumla biologiska förening 
Hyresgästföreningen Kumla 
Villaägareföreningen 
Föreningen Hem & Skola 
Kumla hembygdsförening 
Fältbiologerna 
Konsumentrådet 

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

Dessutom har inkommit skrivelser från följande 
föreningar och privatpersoner. 

Tolv fastighetsägare vid Mästaregatan och 
Gesällgatan 
Abytorps vägförening 
Betaniaförsamlingen, Abytorp 
Göran Andersson, Abytorp 
Fastighetsägare till Rosendal 1:1, Gränby 
Sanna hed 
Ekeby baptistförsamling 
Fastighetsägare till Nävesta 6:3, Ekeby 
Lars Widarsson, Sånnersta 

Från samrådsmötena finns minnesanteckningar . 
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Inkomna yttranden har sammanfattats och kom
menterats nedan. 

Länsstyrelsen: Lokalisering av ny bostadsbe
byggelse bör inte tillåtas i Kvarntorpsområdet 
vilket också angetts i översiktsplanen . 
Bostadsbebyggelsens utveckling i anslutning 
till järnvägar, de större landsvägarna och 
kraftledningarna bör belysas bättre. 

Ett reservat för en ny sträckning av riksväg 
51 från Kvarntorpskorsningen och söderut skall 
läggas in och säkras i översiktsplanen. 

på längre sikt är det angeläget att ta upp och 
lösa frågan om behovet aven gränsjustering 
för att Hallsberg ska kunna utvecklas obero
ende av den administrativa kommungränsen. I 
ett kortare tidsperspektiv måste vägförbind
elsen från Hallsbergs nordvästra industri
område mot riks- och europavägarna klaras ut. 
Ett reservat för en sådan väg bör redovisas i 
planen. 

Tveksamt om rekommendationen att inte tillåta 
nybyggnad inom de redovisade naturvårds- och 
friluftsområdena kan följas. 

En östvästlig tvärförbindelse mellan riksväg 
51 och E3 är angelägen. Var en sådan förbin
delseväg lämpligast bör byggas är en fråga som 
påverkas av flera idag osäkra faktorer, 
exempelvis lokaliseringen av den kombi terminal 
som SJ planerar att bygga i regionen. Det är 
därför önskvärt att idag inte utesluta någon 
alternativ sträckning varför det i översikts
planen angivna reservatet för en möjlig för
bindelselänk mellan riksväg 52 och E3 öster om 
Kumla tillsvidare bör läggas fast i planen. 

Den mer lokalt anknutna östra trafikleden skär 
i sin södra del genom det område i anslutning 
till Kumlaby som är av riksintresse för kul
turmiljövården. 

Med hänsyn till den planerade Mälarbanan är 
det angeläget att observera problematiken med 
plankorsningar. 

Kommunen bör ange var detaljplanekravet avses 
att hävdas. Kommunens målsättning beträffande 
sociala frågor i den fysiska planeringen bör 
redovisas. 
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KOMMENTARER: 

Hallsbergs behov av gränsjustering bör beskri
vas i planen och redovisas på kartan lämpligen 
som strategiskt område där förändring kan ske. 
Utgångsläget bör vara markbyte där Kumla får 
områden vid Kvarntorp. 

Hallsbergs behov av Tälle-leden bör beskrivas 
i planen och redovisas inom det strategiska 
området. Om vägen ska byggas som statskommunal 
väg måste den ligga inom Hallsbergs kommun. 
Vägverkets och därmed Länsstyrelsens eventu
ella prioritering av vägen beror på var SJ:s 
kombiterminal placeras . 

Om Kumla vill stödja en butiksetablering vid 
Brändåsen torde en samlokalisering med bensin
station vara det enda realistiska alternati
vet. Ett alternativ norr om motorvägen vid 
Brändåsen bör i såfall utredas. Om däremot ett 
alternativ söder om motorvägen fortfarande är 
intressant, bör Tälle-leden lämpligen få ett 
nordligare läge vid motorvägsavfarten. 

Frågan om gränsjustering, Tälle-leden och den 
eventuella Statoil-anläggningen kräver fort
satta utredningar inom ett s k strategiskt 
område. Vissa principiella rekommendationer 
bör dock finnas med i översiktsplanen. 

Beroende på naturvårdsintresset och områdets 
storlek kan efter särskild prövning nybyggna
der i vissa fall kunna tillåtas inom de redo
visade naturvårds- och friluftsområdena. 
Planen bör i så fall ange inom vilka områden. 

Frågan om tvärförbindelse och förbifart bör 
utvecklas mer i planen. Behovet av tvärförbin
delse kan snart vara avgjord eftersom det 
troligen beror på var SJ:s kombi terminal loka
liseras . 

Kommunens målsättning beträffande vissa socia
la frågor i den fysiska planeringen bör 
beskrivas i ett särskilt avsnitt. 

I övrigt beaktas Länsstyrelsens yttrande med 
bifogat PM . 

Örebro kommun: Utbyggnad av SAKAB och övriga 
industrier som belastar Täljeån är möjliga i 
den mån reningsåtgärder nedbringar förore
ningsmängderna. 
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KOMMENTARER: 

Kvarntorps påverkan på Täljeån bör utvecklas 
mer i plan efter samråd med miljö- och hälso
skyddskontoret och gatukontoret. 

Hallsbergs kommun: En utvidgning av Ulvsätters 
industriområde aktualiserar frågan om en just
ering av kommungränsen. Även gränsjusteringar 
berörande andra gränsavsnitt mellan Kumla och 
Hallsberg samt Laxå kommun torde vara av gem
ensamt intresse att fortsättningsvis diskute
ra. Frågorna är av stort mellankommunalt 
intresse där Länsstyrelsens roll är betydelse
full för samordning av markanvändningsplane
ringen. Kumla kommun anmodas därför att beakta 
utvecklingen av Ulvs ätters industriområde 
jämte utbyggnad av Tälle-leden genom en revi
dering av förslag till översiktsplan för Kumla 
kommun. 

KOMMENTARER: 

Se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 

Byggnadsnämnden: Rekommendationer behövs för 
tätorternas randzoner. 
Om fortsatt utbyggnad av bostäder sker i östra 
Kumla kan en ny LM-skola bli nÖdvändig. 
Eventuella intressekonflikter beträffande öst
ra förbifartens utbyggnad öster om Kumlaby bör 
redovisas. 

KOMMENTARER: 

Kommunöversiktens riktlinjer bör utvecklas och 
anpassas till översiktsplanens rekommendatio
ner för exempelvis bygglovprövning inom tät
orternas randzoner. 

Servicestrukturen i Kumla tätort, med i första 
hand förskolor och skolor och deras behov av 
utbyggnader, omdisponeringar m m, bör beskri
vas med hänsyn till befintliga och planerade 
bostäder samt gångavstånd och trafiksäkerhet 
och andra barriärer. Om en färdig plan ej 
hinns med bör iallafall vissa målsättningar/ 
rekommendationer anges beträffande exempelvis 
maximala gångavstånd och samlokaliseringar. 

Tekniska nämnden: Vid planering av nya 
bostads- och industriområde, fram för allt av 
områden utanför tätorten, bör val av energi-
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källa klaras ut. 

Dessutom finns två stycken tilläggsyrkanden 
som ej behandlats i nämnden. 

KOMMENTARER: 

6 

Energifrågorna borde utvecklas mer i en bear
betad energiplan. 

Beträffande skola Ekeby, se kommentarerna till 
skolstyrelsens yttrande. 

Miljöfrågor som behandlas i översiktsplanen 
bör överensstämma med miljövårdsprogrammet. 

Trafiksäkerhetsfrågorna bör belysas ytterliga
re i planen. 

Övriga frågor ska i möjligaste mån beaktas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Beslutar att 
tillstyrka förslaget till översiktsplan och 
att yttranden som inkommit biläggs protokollet 
att beaktas i ärendets fortsatta handläggning. 

KOMMENTARER: 

Detaljerade miljöfrågor bör i första hand 
behandlas i miljöprogrammet. I övrigt bör 
översiktsplanen anpassas efter miljöprogram
met. 

Park- och fritidsnämnd: I yttrandet pekas på 
ett antal felaktigheter vad gäller fritids
servicen som bör rättas till. Lekutrymmet på 
nya barnstugetomter bör vara större. Innan nya 
bostadsområden projekteras bör en total under
sökning av området göras (mark, natur etc). 

KOMMENTARER: 

De flesta punkterna i yttrandet bör kunna 
beaktas. 

Sociala rådet: Kollektivtrafikens behov bör 
uppmärksammas. Speciella servicelinjer med 
specialbyggda bussar bör trafikera områden där 
de äldre bör kunna bo kvar, exempelvis i de 
mindre tätorterna och centralortens utkanter. 
Handeln i centrum skall främjas men inte på 
miljöns bekostnad. Bilparkering i centrum bö r 
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koncentreras till områden utanför torget. Fri
luftslivet skall stimuleras genom att grönyt
orna hålls fräscha och attraktiva. Motionsspår 
om 5 km med elljus skall finnas i varje tätort 
(tänk även på den rullstolsburne). Flerbost
adshus för i första hand äldre bör byggas i 
varje tätortsområde och vara av servicebost
adsstandard. 

KOMMENTARER: 

Vissa av fritids frågorna behandlas i det fri
tidspolitiska programmet. Översiktsplanen bör 
beakta det antagna fritidspolitiska program
met. 

Sociala målsättningsfrågor som berör den fys
iska planeringen bör som tidigare nämnts be
handlas mer i översiktsplanen. 

Socialnämnden: Några förslag till ändringar 
eller kompletteringar föreslås ej. 

Skolstyrelsen: Viktigt att bedöma förväntat 
elevantal och hur utrymme finns i nuvarande 
skolor. Upptagningsområdena till de olika 
skolorna måste bli mer flexibla än idag. Tra
fikmiljön bör förbättras för eleverna till och 
från skolan (inkl fritiden). Gång- och cykel
vägar skall anordnas för de mer utnyttjade 
färdvägarna. på sikt bör planskilda korsningar 
eftersträvas vid de större trafikkorsningarna. 
Några exempel på önskvärda planskilda kors
ningar är vägtorget, korsningen gamla E3:an 
vägen mellan Kumla-Abytorp, under riksväg 51 i 
Ekeby samt korsningen vid Folkets Hus i 
Abytorp. 

För Ekeby-Kvarntorp kan en fortsatt utbyggnad 
av Ekeby på sikt innebära att låg- och mellan
stadieskolan i stället förläggs i Ekeby. Redan 
i dagsläget åker många elever från Ekeby med 
omnejd till Kvarntorps skola. 

För Hardemo-Brändåsen är det önskvärt att an
talet elever ökar liksom att befintlig service 
åtminstone bibehålls. Detta kan innebära att 
en förtätning av bebyggelsen är nödvändig. 

För norra Mos gäller att konsekvenser för 
Hagaskolan och Stene skola tas fram. En ny LM
skola bör tas med. Vid byggande av norra Mos 
är det angeläget att grönytor bevaras och att 
nybyggnation görs på öppen mark. 
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För Sannahed är det önskvärt med ytterligare 
exploatering. 

För Hällabrottet gäller att utrymme finns i 
Tallängens och Romarebäckens skolor vilket 
möjliggör exploatering i området. 
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För Abytorp är det önskvärt med viss nybyggna
tion eftersom det skulle vara positivt för 
Stene skola om antalet elever ökar. Stene 
skola eller Hagaskolan kan påverkas av utbygg
naden i norra Mos. 

KOMMENTARER: 

Trafiksäkerhetsfrågor bör behandlas mer i 
planen. 

Vid en fortsatt utbyggnad av Ekeby bör behovet 
aven skola utredas. 

Frågan om en eventuell försiktig förtätning av 
Brändåsen får tas upp i utredningen om gräns
justering, Tälle-leden och servicen (se kom
mentar till Länsstyrelsens yttrande). En för
tätning av Brändåsen kan strida mot rekommen
dationen att ej utveckla fler tätorter. En 
eventuell förtätning blir troligen så begrän
sad att den ej har någon betydelse som extra 
befolkningsunderlag för service och skola. 

Övriga synpunkter blir beaktade om utbyggnader 
sker enligt bostadsförsörjningsprogrammet. 

Trafiksäkerhetskommitten: Vid planering av 
gator och vägar skall målsättningen vara att 
få bort vägbulor och andra fartdämpande åtgär
der. 

KOMMENTARER: 

Trafiksäkerhetsfrågor bör som tidigare nämnts 
beskrivas något mer i planen. Vägbulor och 
andra fartdämpande åtgärder görs för att öka 
trafiksäkerheten. 

Räddningschefen: Rekommendationen att vara 
restrektiv med bostadsbyggande i Kvarntorpsom
rådet är riktig. Detta p g a de kemiska indu
strierna i området och planer för installation 
av stora gasolcisterner. Allmänna synpunkter 
på räddningsstyrkans numerär med hänsyn till 
insatstider och att en enda station är 
placerad i centralorten. 
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Förslag föreligger på att centralorten inte 
längre skall klassas som skyddsrumsort. 

KOMMENTARER: 

Beaktas. 
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Konsumentrådet: Kumla bör bibehålla sin karak
tär av småstadsidyll. Centrum bör inte göras 
för kompakt. Centrala grönområden bör bevaras . 

KOMMENTARER: 

Utbyggnad i centrum sker efter det antagna 
handlingsprogrammet. 

En fortsatt förtätning av Kumla tätort får man 
räkna med. Vissa värdefulla miljöer och grön
ytor måste dock bevaras. 

Bevarandevärda grönytor finns också omnämnda i 
det antagna parkprogrammet. 

Vattenfall: Befintliga större (40-400 kVl 
kraftledningar bör redovisas i översiktsplan
en. Bör även framgå att det finns krav på 
byggnadsfria zoner kring kraftledningar. 

KOMMENTARER: 

Beaktas. 

Kumla Energi AB: Allmänna synpunkter på fram
tida elförsörjningen. Olika frågeställningar 
beträffande fjärrvärme. Samverkan med övriga 
kommuner i regionen för att påverka SwedeGas 
och regering om tidplan och snabbare introduk
tion av naturgas i regionen. 

Samverkan med andra kommuner och dra på rikt
linjer för energiplanering i nybyggnadsområden 
samt hur områden med direktel som uppvärmning 
skall värmeförsörjas med alternativa energi
systemienergislag. 

KOMMENTARER: 

Energifrågorna bör mera tas upp i en reviderad 
energiplan. 

LEAbolaget: Reagerar mot skrivningen i rekom
mendationen att utbyggnaderna kräver önskemål 
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om utökat koncessionsområde för Kum1a Energi 
AB:s verksamhet. Ett betydligt bättre alterna
tiv är en rekommendation till samarbete mellan 
energiaktörerna i regionen med tanke på att 
engagemang i gas frågan , energihushållningsfrå
gor och andra ekonomiskt och personellt tunga 
poster ej rationellt kan bäras av var och en 
av el- och energiverken i regionen. Att om 
skisserade samarbetstankar ej kan komma till, 
måste en godtagbar lösning gällande konces
sionsgränser bli så att gränser ej kommer att 
skära mitt i ett kvarter eller dylikt. Se 
gärna till att grönområden e d i såfa1l skapas 
i gränslandet. 

KOMMENTARER: 

Frågan om koncessionsgränser bör lämpligen 
behandlas i energiplanen mer än i översikts
planen. 

Östernärkes Kraft AB: I frågasätter om 
kommunen bör verka för en utökning av konces
sionsområdet och om bostäder i glesbygd bör 
värmas med ved eller flis kombinerat med el. 

Plan- och eller bygglovsmyndighet tillsänder 
varje ansökan om byggnation i glesbygd på 
remiss till berörd eldistributör för att för
höra sig om nyelektrifieringskostnad. Detta 
eftersom en enstaka nybyggnad kan medföra 
kostnader på 100 000 kronor och därutöver. 

KOMMENTARER: 

Se föregående kommentar. 

I glesbygdsärenden bör samrådet utvecklas med 
eldistributören. 

LRF:s kommungrupp: Ny bebyggelse i glesbygd 
får ej diskrimineras. Eventuella ekologiska 
problem kan lösas med bättre teknik, avgifter 
etc. Anslutning till kommunalt reningsverk är 
ej det enda sättet att lösa avloppsproblem. 

Samhälle och kommun bör ersätta ägare när spe
ciella krav eller restrektioner åläggs, exem
pelvis inom områden med naturvårds-, frilufts
livs- eller kulturmiljöintresse. 

Om privatägda tätortsnära skogar åläggs rest
rektioner att ett ekonomiskt skogsbruk försvå
ras skall kommunen vidtaga åtgärder för att 
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ersätta markägaren. Övrigt skogsbruk skall ej 
beläggas med fler regleringar än det redan 
befintliga. 

Kommunen bör fortsätta sin policy att bidra 
till att det samfällda vägnätet hålls i gott 
skick. Högre anslag till enskilda vägar p g a 
ökad trafikintensitet kan motiveras bl a av 
kultur- och fritidsintressen. 

Huvuddelen av utlakningen från åkermark, 
skogsmark och vattenytor beror på det atmosfä
riska nedfallet. Länsstyrelsens miljöanalys 
visar också att det kommunala avloppsrenings
verken är det största utpekbara kväveläckorna. 

Länsstyrelsens analys skiljer ej på vattenlös
ligt och organiskt bundet fosfor. Allt organ
iskt bundet fosfor hänförs i deras analys till 
åkermark vilket är missvisande. 

KOMMENTARER: 

Att-satsen om restriktivt tillstånd till ny 
bebyggelse utan anslutning till reningsverk 
bör nyanseras. 

Ersättningsfrågor när det gäller restriktioner 
för pågående markanvändning är reglerade i 
annan lag. 

Miljöfrågor får i första hand behandlas i 
miljöprogrammet. 

Kumla biologiska förening: Tveksamt med ett 
nytt industriområde i anslutning till Norra 
Mosområdet. 

Skarbysjön bör klassas som minst länsintresse. 
Norra Mossjön bör redovisas på kartan, även så 
lövskog vid Hult. 

Planer för ett naturvårdsinriktat skogsbruk 
(NISP) bör krävas för samtliga skogsområden 
som används för rekreation eller som upptas 
som skyddsvärda områden. 

Eventuell risk för förorening av grundvatten 
vid Östersätersbrottet bör undersökas. 

Avloppsreningsverket bör förses med reserveI
verk för att skydda vattenrecepienten och ett 
oönskat utsläpp av orenat vatten. 
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KOMMENTARER: 

Norra Mosområdet behandlas separat i en för
djupad översiktsplan. Med hänsyn till närheten 
av större vägar torde det dock finnas intresse 
av någon form av industriområde i anslutning 
till Norra Mosområdet. 

I övrigt bör yttrandet till större delen kunna 
beaktas. 

12 fastighetsägare vid Mästaregatan och 
Gesällgatan: Motsätter sig helt en utbyggnad 
av industrifastigheter söder och väster om 
bostadsområdet. Ingen blev informerad om plan
erna på nytt industriområde när kommunala 
tomter köptes. Ingen erinran mot nytt bostads
område som alternativ till industriområdet. 

KOMMENTARER: 

Utbyggnaden vid Sörby utreds i den fördjupade 
översiktsplanen för Norra Mos. Gällande 
detaljplan från 1977 visar industriändamål för 
området sydväst om Montörsgatan. Den fördjupa
de översiktsplanen kan dock medföra ändringar 
av detaljplanen. 

Abytorps vägförening: Vägföreningen är positiv 
till utbyggnadsplanerna. Dock medför det allt
för stora krav på vägföreningen som redan idag 
är den största inom kommunen. Sillagatan blir 
mer trafikerad. Hur ska man få ner hastigheten 
på gatan. Gång- och cykelväg ut efter Fjuge
stavägen måste byggas före vidare utbyggnad av 
området. Träff med tjänstemän och politiker 
önskas. 

KOMMENTARER: 

Synpunkterna skall diskuteras vid en separat 
träff mellan kommunen och vägföreningen. 

Betaniaförsamlingen Abytorp: Lokalerna i Aby
torp behöver inom en snar framtid utökas. Den 
på vår tomt och enligt nuvarande plan tillåtna 
byggytan är starkt begränsad. Detta betyder 
att vi förmodligen kommer att ansöka om att få 
göra en tillbyggnad ut över nuvarande torget. 
I förslaget till översiktsplan finns en ny 
centrumbebyggelse på nuvarande torget. Vi 
anser att denna byggnad inte bör byggas så 
nära att Betania på något sätt kan komma att 
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hamna i ett sämre läge än för närvarande. 

KOMMENTARER: 

Frågan om utbyggnad av lokalerna får tas upp i 
den detaljplaneutredning som görs för centrum. 

Göran Andersson, Abytorp: Problem med länsväg 
534 genom samhället. Varför inte ändra sträck
ningen av vägen så att den går utanför samhäl
let. Sträckningen ändras från en lämplig punkt 
öster om Julsta och vägen dras sedan till 
korsningen E3-riksväg 52. Bullervallarna utmed 
motorvägen i samhället behöver förlängas såväl 
åt norr som söder. 

KOMMENTARER: 

En ny sträckning av länsvägen förefaller orea
listisk. 

I de fall ytterligare utbyggnad av samhället 
sker mot motorvägen måste frågan om förläng
ning av bullervallen tas upp. För närvarande 
finns dock inga sådana planer. 

Asta Larsson, Lars-Olov Eriksson, Carola 
Eriksson, fastighetsägare till Rosendal 1:1, 
Sannahed: Rosendal bör ingå i den kulturhisto
riskt värdefulla miljön i Sannahed. Samman
fattningsvis förefaller Rosendal i flera av
seenden ha fungerat som ett byns centrum. Hela 
fastigheten Rosendal 1:1, liksom det närbeläg
na missionshuset och bygatan däremellan, 
bevaras så att inte eventuell nybebyggelse 
kommer så nära inpå att den förtar den speci
ella karaktären. 

Sedan ca 20 år tillbaka har vid flera tillfäl
len (fem sådana väl kända av oss) byggnads
tillstånd vägrats för familjebostäder på de 
aktuella områdena, även för barn till mark
ägarna själva. Som skäl till avslag har upp
getts kulturhistoriska hänsyn. 

KOMMENTARER: 

Kulturintressena får i möjligaste mån beaktas 
när en detaljplan tas fram för utbyggnad åt 
väster mot Gränby. Kulturintresset skall utre
das. Intilliggande fastigheten med missions
huset finns med i bevarandeprogrammet. 
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Ekeby baptistförsamling: Församlingen är posi
tiv till en utbyggnad åt söder då detta kommer 
att innebära att baptistkyrkan kommer att bli 
mer centralt belägen i samhället. Angeläget 
att en utbyggnad av Ekeby sker skyndsamt. Det 
finns i Ekeby ett behov av hyresrätter 
och/eller bostadsrätter bland både ungdomar 
och äldre. 

Ekeby baptistförsamling är ägare till den 
aktuella delen av Nävesta 1:45. Församlingen 
ser inga hinder för att diskutera en använd
ning av marken för tomtändamål. 

KOMMENTARER: 

Förtätning med lägenheter bör i första hand 
ske som planerats söder om Ekebygatan. Med 
hänsyn till bymiljön vid Björkavägen bör det 
vara mer lämpligt med anpassad friliggande 
småhusbebyggelse söder om baptistkyrkan. Detta 
kräver dock detaljplan. Utbyggnadsmöjligheten 
finns redovisad i översiktsplan. Förutom i 
detaljplan styrs utbyggnaden av bostads för
sörjningsprogrammet där området ej finns med
taget. 

Conny och Gunilla Gabrielsson, Nävesta 6:3, 
Ekeby: Till vår förvåning har vi upptäckt att 
översiktsplanen innehåller förslag till 
bostadsbebyggelse på flera av de tomter som 
angränsar till vår. För närvarande arrenderar 
vi delar av denna mark. Vi ser inte alls posi
tivt på den föreslagna användningen av markom
rådena runt omkring vår tomt. Någon form av 
flerbostadshus för äldre i Ekeby bör komma 
till stånd och bör då ligga ganska nära affär 
m m. Om den kraftiga utbyggnaden av Ekeby sam
hälle som föreslås i översiktsplan skall komma 
till stånd, måste Kumla kommun ytterligare 
bygga ut möjligheter för att erbjuda Ekebys 
ungdom lokala skolmöjligheter, ge Ekeby fri
tidsstöd m m. Ekeby måste då få samma möjlig
heter till detta stöd som idag finns i tätort
en Kumla. 

KOMMENTARER: 

Någon form av förtätning kan bli aktuell inom 
byn. Denna måste i så fall föregås aven 
detaljplaneläggning. Se föregående yttrande 
och kommentarer. 
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Lars Widarsson, Sånnersta, Östersäters gård: 
Olämpligt att planera för utbyggnad av 
bostadsområden i Sånnersta. Dessutom motsätter 
jag mig planerna på att den östra förbifarten 
skall dras öster om Kumlaån. Angående plan 
över Kvarntorp kräver jag att stämpeln indu
stri inom 10 år tas bort för Östersäters gård 
med anledning av att fastigheten är privatägd 
och ej till salu. Motsätter sig utbyggnad av 
soptippen i Östersäters-brottet. Även olämp
ligt att låta nuvarande soptipp byggas på till 
högre höjder. Vattenskidåkning i större skala 
i Norrtorpssjön är olämpligt p g a de buller
störningar som uppstår för de kringboende. 

KOMMENTARER: 

I detta skede måste det finnas en handlings
frihet för olika framtida utbyggnadsmöjlighe
ter av Kum1a tätort. Sånnersta-Brånsta bör i 
såfall som i gällande kommunöversikt redovisas 
som ett på lång sikt lämpligt utbyggnadsområ
de. Någon utbyggnad torde ej bli aktuell inom 
den närmaste 20-års perioden. 

Som Länsstyrelsen anger bör tillsvidare alter
nativa sträckningar för en tvärförbindelse 
finnas i översiktsplanen. 

Tippen i Östersäters-brottet är framtagen 
efter samråd med miljö- och hälsoskyddskonto
ret och Länsstyrelsen. Tippningen kan också 
ses som ett led i återställningen av landska
pet. Höjningen av tippen är motiverad av ett 
effektivt utnyttjande av området. När tipp
ningen är avslutad kan höjningen ej innebära 
någon olägenhet. 

Med hänsyn till läget och det topografiska 
förhållandena bör vattenskidåkning i Norr
torpssjön ej bli störande. 

Samrådsmöte Kumla (33 närvarande): Hur ställer 
vi oss till nybyggnation i Sånnersta-Brånsta? 
Viktigt att boende och företagare vet vad som 
händer i området och när i så fall. 

Beträffande Norra Mos kan byte av mark vara 
mer intressant än försäljning. Östra förbi
farten: svårt med utbyggnad av bostäder. Bro 
för övergång behövs nog. Utbyggnad västerut: 
brandstation ej med kartor. Var går Östra 
förbifarten på SAKAB-vägen? Fördjupad plan för 
områden där vi sitter? Kvarngatan m m. 
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Vargavrån: hur stort skall fritidsområdet 
vara? 

KOMMENTARER: 

Se tidigare kommentarer. 
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Samrådsmöte Abytorp (26 närvarande): Behov av 
samlingslokal speciellt för ungdomar. Trottoar 
och cykelväg utmed Fjugestavägen en gammal 
fråga som måste lösas. Elljusspår i skogen, 
gärna i kontakt med Hagavallen. Behov av dagis 
och hyreslägenheter. Dålig parkering vid 
butiken. Dålig sikt vid den planerade utfarten 
mot Fjugestavägen från nya dagis. 

KOMMENTARER: 

En del av frågorna utreds bl a i pågående 
detaljplanearbeten. 

Samrådsmöte Hällabrottet (8 närvarande): 
Besvärande tung genomfartstrafik på Yxhults
vägen. Behövs en cykelväg mot de östra delarna 
av samhället. Behov avelljusspår, gärna vid 
idrottsplatsen. Isbana vid idrottsplatsen. 

Behov av ungdomslokal. Kan lämpligen placeras 
vid idrottsplatsen och kombineras med före
ningslokalen. Speciellt viktigt på vintern. 
Spara mer naturskog söder om skolan. 

KOMMENTARER: 

Vid en framtida utbyggnad åt sydöst i Hälla
brottet bör värdefull skog i möjligaste mån 
förvaras. Områdets avgränsning mot öster bör 
också ses över. 

Samrådsmöte Ekeby (43 närvarande): Bygg eJ 1 

parken vid den enda kullen i Ekeby. Används 
bl a som pulkabacke av boende och dagis. Finns 
jordvärmeledningar i marken. Bygg ut samhället 
åt norr så att servicen kommer mitt i byn. 
Kyrkan äger marken. Atgärder måste ändå vidtas 
mot den störande genomfartstrafiken på Ekeby
gatan. Satsa på Ekeby. Ekebys tur att byggas 
ut. Varför får inte fler bygga utmed Björka
vägen där kommunalt VA finns? Inga kommunika
tioner finns för oss som bor längs Björkavä
gen. Belysning finns inte heller. 
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KOMMENTARER: 

Alternativa skisser tas fram för utbyggnaden 
söder om Ekebygatan. 

En alternativ utbyggnadsmöjlighet norr om 
Ekebygatan bör utredas. 

Samrådsmöte Sannahed (21 närvarande): Fler
bostadshus behövs. Viktigt att skolan får vara 
kvar. Lämplig plats för mindre golfövnings
bana. Gör iordning motionsstigar i skogen. 
Hänsyn till den kulturhistoriskt intressanta 
miljön i Gränby. 

KOMMENTARER: 

Detaljplan som medger utbyggnad med flerbo
stadshus e d finns framtagen. 

Beträffande miljön vid Gränby se tidigare 
kommentarer. 

I översiktsplanen finns olika grönområden 
redovisade. Vilket innehåll dessa områden 
skall ha får i första hand Park- och 
fritidsnämnden svara för. 

Samrådsmöte Kvarntorp (6 närvarande): Hur 
realistiskt är motorland? Vilket tillstånd 
finns för att fortsätta att fylla ut Öster
sätersbrottet? Planer på SAKAB 2? Varför inte 
tillåta ett par villor i slutet av Gasolvägen. 
Idag utlagt som park. Naturlig komplettering 
av villagruppen. 

KOMMENTARER: 

En komplettering av två villor vid Gasolvägen 
bör övervägas. 

Tippen vid Östersäters-brottet prövas som 
anmälan till Länsstyrelsen. 

Frågan om motorland tas upp i kommentarer 
nedan. 

SAKAB utreder för närvarande alternativa loka
liseringar inom landet. 
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Tidsperspektivet för översiktsplanen bör bely
sas närmare. Detta gäller framförallt de s k 
strategiska områdena. Dessa får i flera fall 
ses som alternativa utbyggnadsmöjligheter 
eller områden där den framtida markanvändning
en är osäker och eventuell förändring kan ske. 

på samma sätt som det finns strategiska områ
den öster om Kumla tätort bör även ytterligare 
områden markeras åt väster och söder. 

I samrådsförslaget på sid 61 säjs att det 
finns intressen att samnyttja området vid 
ytongbanan för ett s k motorland. Dessa planer 
kan, bl a med hänsyn till bullerstörningar, 
komma i konflikt med fritidsintressena. Styr
gruppen för projekt Kvarntorp anser att motor
landstanken strider mot bl a miljö och fri
tidsintressena i området. Om möjligt bör 
kommunen ta ett ställningstagande i översikts
planen. Alternativt redovisas området endast 
som trafikövningsplats. Huruvida området kan 
få innehålla annan mera begränsad motoraktivi
tet får tas vid detaljplaneläggning och 
avtalsskrivning. 

Förslaget bör kompletteras med ett avsnitt om 
"ekologiskt" byggande. 

STADSARKITEKTKONTORET 

~~ 
Kurt Larsson 
Stadsarkitekt 
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TJÄNSTEUTLATANDE l (9) 

Stadsbyggnadsförvaltningen 1990-05-10 

Kurt Larsson 

Bakgrund 

Samråd 

Utställning 

Kommunstyrelsen 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR KUMLA KOMMUN 

Kumla kommun har upprättat förslag till över
siktsplan för kommunen. Politisk ledningsgrupp 
för planarbetet har varit ledningsgruppen för 
fysisk planering (kommunstyrelsens- och bygg
nadsnämndens arbetsutskott). på tjänstemanna
planet har funnits en styrgrupp för fysisk 
planering. I styrgruppen är det stadsbyggnads
chef Bo Örtegren, stadsarkitekt Kurt Larsson 
samt planeringssekreterare Inger Lundin som i 
första hand har arbetat fram förslaget. 

Förslaget har varit utskickat på samråd under 
tiden 1989-07-12--1989-10-01. Förslaget var 
även utställt i kommunens tätorter där även 
särskilda samrådsmöten ägde rum. Inkomna ytt
randen finns sammanställda och kommenterade i 
en samrådsredogörelse. 

Efter information, diskussion och beslut i 
ledningsgruppen för fysisk planering 1989-11-
28 och 1990-02-13 har förslaget varit utställt 
för granskning. Utställningstiden var från 
1990-02-26--1990-04-26 sedan förlängt till 
1990-05-03. Annonser var införda i Nerikes 
Allehanda och Örebro Kuriren 1990-02-24 och 
1990-04-14. Dessutom skickades förslaget till 
länsstyrelsen Örebro och Hallsbergs kommuner, 
kommunens nämnder, föreningar med flera samt 
övriga som lämnat skriftliga yttranden under 
samrådstiden. yttranden skulle lämnas skrift
ligen senast 1990-04-26 till stadsbyggnadsför
valtningen. 

Följande instanser med flera har fått del av 
förslaget och har inkommit med yttrande . 
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Remissinstans yttrande 

Länsstyrelsen X 
Örebro kommun 
Hallsbergs kommun 
Byggnadsnämnden X 
Tekniska nämnden X 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden X 
Park- och fritidsnämnden X 
Socialnämnden X 
Sociala rådet 
Skolstyrelsen X 
Kulturnämnden X 
Trafiksäkerhetskommitten X 
Räddningschefen 
Konsumenrådet 
Kumla Energi AB 
Kumlabostäder 
Vattenfall X 
SJ X 
Östernärkes Kraft AB 
Leabolaget 
Kumla biologiska förening 
Hyresgästföreningen i Kumla 
Villaägareföreningen 
Hem och skola föreningen 
Hembygdsföreningen 
Fältbiologerna 
Länsmuseet 
Kumla församling 
Ekeby församling 
Hardemo församling 
Abytorps vägförening 
Frank Jansson (Mästaregatan 7) 
Lars Widarsson (Sånnersta) 
Asta Larsson (Sannahed) 
Ekeby Baptisförsamling (Ekeby) 
Göran Andersson (Abytorp) 
Betaniaförsamlingen (Abytorp) 
Conny Gabrielsson (Ekeby Nävesta) 

Dessutom föreligger följande yttranden 

Remissinstans yttrande 

2 

Kumla Golfklubb X (muntligt) 
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yttranden med 
kommentarer 

Inkomna yttranden har sammanfattats och 
kommenterats nedan. 

Länsstyrelsen: Drumlinområdet har redovisats i 
översiktsplanen som riksintresse från natur
vårdssynpunkt. De nya förutsättningar för 
skydd av området som den nya jordbrukspoli
tiken kan medföra innebär att det nu gällande 
skyddet i form av "samrådsområdet" behöver ses 
över i samarbete med länsstyrelsen (sid 12--
13, 29 och 31 i planförslaget). 

Frågan om gränsjustering mellan Kumla och 
Hallsbergs kommuner har behandlats i förslaget 
till översiktsplan. Det är väsentligt att 
denna förs vidare i en fortsatt dialog mellan 
kommunerna (sid 31--32 i planförslaget). 

KOMMENTARER: 

Påpekandet beträffande drumlinområdets skydd 
bör beaktas genom en justering och tillägg i 
planbeskrivningen. 

Frågan om gränsjustering mellan Kumla och 
Hallsbergs kommuner får i detta planerings
skede anses vara tillräckligt behandlad i 
planförslaget. Det förutsättes att fortsatta 
diskussioner sker mellan kommunerna när 
Hallsbergs kommun lämnat sitt förslag till 
översiktsplan. 

Byggnadsnämnden: Förslaget bör kompletteras 
med rekommendationer om hur kommunen skall 
verka för planering av god bostadsmiljö ( som 
exempel kan Boverkets "Tio byggord" som redo
visas i "Miljö för miljoner" användas). 

I samband med rekommendationer för god bo
stadsmiljö bör även kommunens friytekrav för 
bostäder inom olika områden redovisas. 

Säbylundsmossens nuvarande och framtida ( e x 
som område för det rörliga friluftslivet) an
vändning bör beskrivas. 
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Grundvattenfrågorna bör utvecklas mer. 

I och med att avfallshantering och begränsning 
av utsläpp (även från kommunala reningsverk) 
kommer att få en allt större betydelse (nya 
lagar och restriktioner) bör översiktsplanen 
behandla dessa frågor mer ingående. 

Plan- och kartredovisningen bör vara mer kon
sekvent vad gäller bebyggelsen kring tätorter
nas planlagda områden (t ex är det oklart vad 
som gäller för BL-områden). 

KOMMENTARER: 

Frågan om god bostadsmiljö finns delvis be
handlad i planbeskrivningens kapitel om 
sociala frågor i den fysiska planeringen (sid 
32). I kapitlet 2:3 om bostäder (sid 7) bör 
det vara lämpligt att föra in de "Tio bygg
orden" som exempel på planering för god bo
stadsmiljö. Där kan också införas en rekommen
dation om att kommun skall verka för planering 
aven god bostadsmiljö. 

I samma kapitel om bostäder bör införas re
kommendationer om friytekrav (normalt 100 m2 

friyta per 100 m2 våningsyta bostäder, centrum 
20--40 m2 friyta per 100 m2 våningsyta). 

I planförslaget redovisas att den blivande 
sjön vid Mosjöåsens grustäkt kan få intresse 
för det rörliga friluftslivet. Förslaget bör 
kompletteras med att även skogen runt Ekeby
mossen kan ha intresse för det rörliga fri
luftslivet (kapitel 2:8 sid Il och 12). 

I avsnittet 2:12 (sid 17) om värdefulla ämnen 
och material bör det även redovisas något om 
vilka övriga täkter med mera som finns inom 
kommunen. Som exempel bör anges Ekebymossen, 
lertäkten vid Björka, grustäkter samt sand
stenstäkten i Kvarntorp. 
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Även om det är väsentligt att ta upp grund
vattenfrågorna är det på grund av tids- och 
resursskäl ej möjligt att i denna första 
version av översiktsplanen behandla vatten
frågorna mer än vad som görs i kap 2:16 (sid 
23--26). 

Avfallsfrågorna hinns ej med att behandlas 
ytterligare i denna översiktsplan. Däremot bör 
kapitlet 2:15 avfallahantering (sid 22, 23) 
kompletteras med en rekommendation om att en 
ny avfallsplan bör tas fram när de nya 
centrala riktlinjerna föreligger. Under tiden 
bör det ytterligare utredas om hur plats för 
olika typer av deponier på lämpligt sätt kan 
erhållas inom Kvarntorpsområdet. 

För att planredovisningen skall bli konsekvent 
bör BL-områdena utgå. 

Tekniska nämnden: Gränsdragningen mellan be
byggelse och skog i Norra Mos som lednings
gruppen för fysisk planering redovisade över
ensstämmer inte med den som redovisas i över
siktsplanen. 

KOMMENTARER: 

Översiktsplanens redovisning av Norra Mos 
Sörbyområdet får ses som mycket schematisk. 
Den översiktliga planeringen för området 
kommer att fördjupas varvid avgränsningar med 
mera kan komma att ändras. Tills de fördjupade 
översiktliga planutredningarna och samråds
diskussionen eventuellt kommer fram till nya 
förslag kan översiktsplanen justeras så att 
gränsen mellan bebyggelse och skog bättre 
överensstämmer med ledningsgruppens rekommen
dationer. 

Miljö- och hälsokyddsnämnden: Förslag till 
rekommendation i kapitel 2:10 jordbruk. Genom 
information, tillsyn och kontroll skall 
negativ miljöpåverkan från jordbruket mini
meras. 
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Kapitel 2:18 miljö, hälsa och säkerhet. ytter
ligare begränsningar av tomgångskörning är 
nödvändig . 

Förslaget bör kompletteras med en rubrik och 
avsnitt om transporter av farligt gods. Här 
skall vikten av aktuella katastrofplaner etc 
tas upp. 

Ett nytt stycke om kemikalier bör införas. 
Kontinuerlig inventering, tillsyn och kon
troll skall ske över vilka kemikalier som an
vänds i förvaltningarna samt i företag inom 
kommunen samt över hur de transporteras och 
var de hamnar efter förbrukning. Intensifierad 
information till hushåll och villaägare i 
syfte att minska kemikalieanvändningen. 

KOMMENTARER: 

yttrandet tar upp flera punkter som mera 
naturligt hör hemma i miljövårdsprogrammet. 
Tills en revidering av miljövårdsprogrammet är 
gjord och den och översiktsplanen har blivit 
bättre samordnad bör yttrandet kunna beaktas. 

Socialnämnden: I planarbetet har socialför
valtningen främst framfört synpunkter rörande 
boende frågor , social service och kollektivtra
fik. 

Det har varit viktigt för förvaltningen att 
poängtera behovet av bra bostäder både för 
barnfamiljer och äldre i både Kumla tätort och 
tätorterna runt Kumla. Det lokala serviceut
budet i form av barnomsorg, resurs inom hem
tjänst med goda kommunikationer har ansetts 
avgörande. 

KOMMENTARER: 

Socialförvaltningens synpunkter får anses 
redan vara beaktade i planförslaget. 

Skolstyrelsen: Ingen erinran. 
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Kulturnämnden: Ingen erinran. 

Trafiksäkerhetskommitten: Av kommentarerna 
till trafiksäkerhetskommittens yttrande vid 
samråd 1989 framgår att vår mening har fel
tolkats. Kommitten menade att gator och vägar 
skall planeras så att några vägbulor och andra 
fartdämpande hinder inte behöver tillgripas . 
Sådan åtgärd kan vara att bostadsområdena får 
lokal gator så att inte genomfartstrafiken 
berör områdena. 

KOMMENTARER: 

Även om man planerar nya områden så att genom
fartstrafik undvikes kan det ibland vara nöd
vändigt med fartdämpande hinder eller dylikt. 
Allt för konstlade lösningar skall givetvis 
undvikas. Inom befintliga områden med blandad 
trafik måste oftast hinder införas för att få 
ner hastigheten eller för att slippa dyra lös
ningar med signaler eller tunnlar. 

Någon revidering av förslaget med anledning av 
yttrandet behöver ej göras. 

Vattenfall: Ledningarnas spänningar bör av 
sekretesskäl inte skrivas ut på kartan. 

KOMMENTARER: 

yttrandet bör beaktas. 

SJ: Ingen erinran. Anordnande av eventuella 
industrispår och dess anslutning till huvud
spår är en teknisk kompliserad och kostsam 
fråga som måste föregås av förhandlingar 
mellan statens järnvägar, banverket och 
blivande industrispårägare för bedömning av de 
ekonomiska och tekniska förutsättningarna för 
utbyggnad av nya industrispår. 

KOMMENTARER: 

Yttrandet föranleder inget behov av ändring av 
förslaget. 
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Ställningstagande 
kvarstående syn
punkter 

Fortsatt hand
läggning 

Kumla golfklubb (muntligt yttrande): Över
siktsplanen bör justeras så att en eventuell 
framtida utbyggnad av golfbanan med nio hål 
möjliggörs. 

KOMMENTARER: 

Med hänsyn till den utveckling och förändring 
som sker inom Kvarntorpsområdet kan det vara 
svårt att göra riktiga avgränsningar för olika 
ändamål inom området. För närvarande pågår 
diskussioner och utredningar beträffande 
planmässiga konsekvenser av ett gruvmuseum, 
utbyggnad av halkövningsbanan, utökning av 
industriområdet, mark för olika typer av 
avfallsdeponier samt golfbanans eventuella 
utbyggnad. I översiktsplanen bör därför fram
hållas att områdesavgränsningarna kan komma 
att justeras. 

Planförslaget föreslås att revideras/ komplet
teras enligt kommentarerna till inkomna ytt
randen. Därmed blir samtliga synpunkter som 
framförts under utställandet tillgodosedda. I 
vissa fall kan dock fortsatta utredningar och 
detaljplanediskussioner ge till resultat att 
en del av förslagen blir svåra att genomföra. 

Efter det tidigare samrådet kvarstår heller 
inga större principiella erinringar som ej 
blivit beaktade. Vissa enstaka synpunkter 
bland annat i tilläggsyrkanden till tekniska 
nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och LRF 
har ej helt blivit tillgodosedda. Ej heller 
har Göran Anderssons i Abytorp förslag till 
flyttning av länsvägen samt Lars Widarssons 
erinringar beträffande eventuella förändringar 
i Sånnersta och Kvarntorp kunnat beaktas. 

Ledningsgruppen för fysisk planering som tidi
gare varit ansvarig för planarbetet överlämnar 
härmed ärendet. Om kommunfullmäktige skall 
kunna antaga förslaget före l juli 1990 måste 
det behandlas vid sammanträdet den 18 juni 
1990. Innan dess skall i så fall kommunstyrel
sen godkänna förslaget den 30 maj 1990. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 1990-06-18 

1990-05-30 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1990-05-15 

Ju s teringssign 

jY J[ / 
I. ,j 
/ 

Kf § 44, forts 

Ks § 44, forts 

Kommunstyrelsens beslutar 

att tillstyrka arbetsutskottets 
Cederstrands tilläggsförslag. 

förslag med 

Mot beslutet reserverar sig Arne 
Gunnar Persson till förmån för 
förslag. 

Larsson och Sven 
sina respektive 

Sven Gunnar Persson yrkar bifall till sitt i 
kommunstyrelsen avgivna tilläggsförslag. 

Börje Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag med ändringen att i översiktsplanen antagen 
befolkningsutveckling ändras så att den överens
stämmer med den senast antagna befolkningsprog
nosen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag med Börje 
Petterssons ändringsförslag. 

Då ordföranden finner övervägande ja för 
till Sven Gunnar Perssons tilläggsförslag 
votering. 

Följande propositionsordning fastställes: 

avslag 
begärs 

Den som vill avslå S G Perssons förslag röstar Ja, 
den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har full
mäktige beslutat bifalla S G Perssons förslag. 

Voteringen, som redovisas i särskild förteckning, 
utföll så att fullmäktige med 26 Ja-röster mot 16 
Nej-röster beslutat att avslå S G Perssons förslag. 

Ola Dareus, Katrin Tensmyr, Gunnar Persson, Kerstin 
Lundqvist-Eriksson, Gösta Arvedson, Barbro Holm
qvist, Johan Lagerfelt, Sven Gunnar Persson och Per 
Holm reserverar sig mot beslutet till förmån för 
S G Perssons förslag. 

Utdragsbestyrkande 
A' 
~/ 1,/iK,"--'r Iv ,I 

.J I 

8 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 1990-06-18 

Kommunstyrelsen 1990-05-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1990-05-15 / /,~r' (;C: "2 ) 
/ V"/ ; I~,-· 

Kommunens sty
relser och 
nämnder 
Statens plan
verk 
Länsstyrelsen 
Hallsbergs 
kommun 
Örebro kommun 

Justeringssign 

l ~ . 
/' J ;-

Kf § 44 

Ks § 44 

Au § 100 Dnr 1990.2113.312 

Översiktsplan för Kumla kommun 

Enligt plan- och bygglagen skall kommunfullmäktige 
före den l juli 1990 ha antagit en kommunomfattande 
översiktsplan. 

Ett förslag till översiktsplan har utarbetats. För
slaget har varit utskickat för samråd och utställt 
för granskning under 1989-90. 

Stadsarkitekten redovisar i tjänsteutlåtande 1990-
05-10 en sammanfattning av inkomna yttranden samt 
föreslår vissa ändringar och tillägg till över
siktsplanen. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med redovisade 
föreliggande förslag 
kommun. 

ändringar och tillägg anta 
till översiktsplan för Kumla 

Arne Larsson föreslår att sista meningen andra 
stycket sidan 19 skall ha följande lydelse: 
Tillkommande bebyggelse sker utanför den gamla 
gränsen, varför kommunen bör verka för en sam
ordning av eldistributionen inom Kumla kommun. 

Sven-Ove Cederstrand föreslår att följande tillägg 
görs till sista meningen andra stycket sidan 19: 
eller samordning av eldistributionen. 

Sven Gunnar Persson föreslår att följande tillägg 
görs under rubriken Rekommendationer sidan 18: En 
inventering av platser lämpliga för vindkraftverk 
görs. 

forts 

Ut dr ags bes t y rkande 

7 
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Förslag till 
beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att efter revideringar och kompletteringar 
enligt tjänsteutlåtandets kommentarer godkänna 
förslaget samt överlämna det till 
kommunfullmäktige för antagande. 

STADSARKITEKTKONTORET 

J~/) '-\ . _ . . ::-1-,->-- -c .' ~ ·- .r ' ::·· ........ ...... . "!,-... --.-__. 

Kurt Larsson 
Stadsarkitekt 
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