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P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, 
hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller 
gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden 
vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Förstudie - Utveckling av Närlundaskolan

Bakgrund
Närlundaskolan har cirka 300 elever där verksamheten är indelad i förskoleklass, 
årskurs 1-5, elever med särskilda behov samt grundsärskola 1-6 och fritidshem. 
Närlundaskolan har på grund av ökande antal elever brist på lokaler och behöver därför 
byggas ut. I led av detta krävs det en ny detaljplan för att kunna klara av att utöka 
skolverksamheten vid Närlunda. Under 2019 gjordes en förstudie för att ta fram olika 
alternativ på utformning och vilket behov skolan skulle försörja. 

Planens syfte
• Möjliggöra för 11 000 kvadratmeter byggrätt för skolverksamhet i höst 2-3 

våningar samt badhus ska möjliggöras.

• Bevara park- och naturmarken inom planområdet i enlighet med 
Grönstrukturplanen.

• Att dagvattenhanteringen ska fördröjas på den enskilda fastigheten genom 
infiltration och avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin innan den det 
avleds till det kommunala ledningsnätet.

• Att befintliga bostäder ska ha rätt markanvändning i sydöstra delena av 
planområdet. 

• Friyta för elever skall anordnas inom skolområdet och inom anslutande parkmark 
och uppnå de rekommendationer på minst 3000 kvadratmeter.  

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen medför 
betydande miljöpåverkan eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan (se bilaga 
Undersökning om betydande miljöpåverkan.) En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap. 
34 §. 

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET NÄRLUNDA 1:1 M.FL. 
(NÄRLUNDA SKOLAN)



4

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer (MKN), utfärdas med stöd av 5 kap 
miljöbalken och avser kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som behövs 
för att varaktigt skydda människors hälsa och miljön, eller för att avhjälpa skador 
på eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer finns för 
närvarande utfärdade för bl.a. luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten och ytvatten. 
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns föreskrifter om högsta halt av vissa ämnen 
i luft, bl.a. kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid och ozon.

Vägtrafik bidrar till utsläpp eller bildande av flera av dessa ämnen. I det aktuella 
området förekommer inte utsläpp från exempelvis industriprocesser eller 
förbränningsanläggningar som medför risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
Trafiken i området är inte heller av den omfattningen att normerna överskrids, utan 
består utav trafik relaterat till skolverksamheten eller till idrottshallen. Vidare har 
bullerfrågan undersöks och skyddsåtgärder föreslås inte. 

Under det aktuella området finns del av grundvattenförekomsten Askersundsåsen, 
Askersundsområdet (SE653017-144784). Detta är en Sand- och grusförekomst. 
Den kemiska grundvattenstatusen och den kvantitativa statusen är goda. 
Grundvattenförekomsten är klassad att ha god kvantitativ och kemisk status. 
Grundvattenförekomsten utgörs av grundvattenmagasin i sandstenen (sand- och 
grusförekomst). Grundvattenmagasinet är lokaliserad väster om planområdet.

Vatten som avrinner från det aktuella området kommer så småningom att nå 
vattenförekomsten Vättern  - Alsen SE652745-144911. För denna vattenförekomst 
finns miljökvalitetsnormer utfärdade, vilka innebär att det finns risk ekologisk status 
och kemisk status inte uppnås år 2027.

Planförslaget bedöms inte medföra några betydande förändringar som kan innebära att 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen möjliggör en utveckling av befintlig skolverksamhet i centrala delarna 
av Askersund tätort. Detta innebär det aktuella området är redan utbyggt med gång- 
och cykelvägar för eleverna och kunna färdas till och från skolan samt bra av- och 
hämtningsmöjligheter. Planförslaget ger möjligheten att utveckla skolan ytterligare, 
med en flexibel byggrätt kan skolan utvecklas ytterligare i framtiden och kan möta 
framtida eventuella befolkningsökningar. Planområdet består endast av befintliga 
skolområdet och natur- och parkmark. Ingen  del av natur- eller parkmarken tas i 
anspråk för ytterligare bebyggelse, utan kommer bestå.

Planens genomförande bedöms utifrån ovanstående vara förenligt med miljöbalkens 
(MB) 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden om god hushållning av mark och vatten.
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i norra delarna av centrala av Askersund tätort i området 
Närlunda. Skolområdet är idag bebyggt och har bostadsbebyggelse omkring sig. 
Planområdet är cirka 7 hektar. 

Markägoförhållanden
Fastigheterna som berörs är Närlunda 1:1, Närlunda 1:60, Askersund 1:37, Askersund 
1:38, Närlunda 1:61 och alla dessa ägs av Askersunds kommun. 

Fastigheten Idrottsplatsen 2 ägs av Askersundsbostäder Aktiebolag.

Röda cirkeln visar planområdets läge i Askersunds tätort
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planområdet omfattas inte av något riksintresse.

Översiktsplan för Askersunds kommun 2015-2025
I den gällande översiktsplanen är planområdet utpekat för bebyggelseförtätning.

Planförslaget bedöms därmed överensstämma med intentionerna i kommunens 
översiktsplan.

Grönsstrukturplan
Planområdet omfattas av grönstrukturplanen som antogs 2016. Områdes klassas som 
ett Klass A-område. Detta innebär att det finns mycket höga värden för hela orten ur 
minst ett av de tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt. Genom området 
pekas det även ut grönstråk genom området. 

Förstudie - Utveckling av Närlundaskolan
Under året 2019 har en förstudie för utvecklingen av Närlundaskolan arbetas fram 
av en arbetsgrupp bestående av tjänstemannagrupp som i sin tur har rapporterat till 
en politisk styrgrupp. För det operativa arbetet har referensgrupper från skola, måltid 
och drift tillsatts. Förstudien utgör underlag för att fullgöra det projektdirektiv för 
utveckling av Närlundaskolan som fastställdes på kommunstyrelsen 2019-02-05.

Målsättningen med arbetet har varit att projektera för en strategisk och välplanerad 
skola med goda förutsättningar att uppnå en bra arbetsmiljö för både elever och 
personal. Projektet följer även att skapa ett skolområde med organisatoriska och 
utrymmesmässiga förutsättningar för förvaltningens verksamheter att uppnå 

Utdrag från Askersunds översiktsplan



7

verksamhetsmål i ändamålsenlig och hållbar miljö till relevant lokalkostnad.
Förstudien har utgått från 3- och 4-parallellig verksamhet. Fem förslag har tagits 
fram i förstudien för att visa hur det framtida skolområdet kan utformas. Alternativ 
1 har valts, och det föreslår att befintliga byggnader, förutom nya delen av Sålunda 
rivs. Nuvarande byggnadsform behålls i princip, förutom att våningsantalet höjs från 
en våning till två och tre våningar. Kvarvarande del av Sålunda renoveras och byggs 
om till nytt tillagningskök med tillhörande matsal. Gällande skolgård föreslås Lilla 
gården som avses för F-3 verksamhet att nuvarande natur behålls och kompletteras 
eventuellt med lekredskap och liten bollplan i befintlig miljö. Stora gården, avses för 
4-6 verksamhet, föreslås det att hårdgjorda ytor behålls och klätterredskap, gungor och 
sittytor monteras. Norra bollplanen, kulle och stora skogen behålls som idag.

Gällande trafiksituationen förslår det att för skolskjutsar skapas en vändzon med 
parkering för rörelsehindrade mellan Lilla gården och gavel på Nya Närlunda. 
Varutransporter till exempelvis kök och matsal sker via Rådmansgatan/Vretgatan till 
Nya Sålunda. Befintliga parkeringsplatser vid Rådmansgatan behålls, nya skapas vid 
Fågelvägen samt Vretgatan för att uppfylla tillkommande behov. Trafiksituation utanför 
skolområdet har ej beaktats i förstudien.

Illustrationen är ett utdrag från förstudien som gjordes under 2019.
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Gällande detaljplaner

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Askersund 
(Närlundaområde) i Askersunds kommun i Örebro län. Antagen 1974-09-30 och 
fastställd länsstyrelsen 1976-02-03.

I bilden på nästa sida pekas detaljplanen ut som punkt 1. Detaljplanen är en stadsplan 
som möjliggör flertalet markanvändningar i området. Denna detaljplan är den som 
omfattar störst area i planområdet. Närlundaskolan och dess skolområde är planlagt 
för allmänt ändamål och reglerar att en våning får byggas. Till öst regleras det för 
idrottsändamål.

• Ändring av detaljplan 844 för Närlundaområdet, NÄRLUNDA (del av Närlunda 
1:60 m.fl.). Antagen 2007-03-29.

I bilden på nästa sida pekas detaljplanen ut som punkt 2. En ändringsplan har gjorts på 
den underliggande Stadsplanen som klargjordes ovan. Denna ändringsplan omfattar 
endast en mindre del och möjliggjorde att ytterligare byggnation kunde ske. Här 
ändrades prick- och naturmark till markanvändningen Skola och reglerade en våning. 

• Del av Askersund GÅRDSJÖGATAN. Förslag till stadsplan och ändring av 
stadsplan. Antagen 1979-08-27 och fastställd av länsstyrelsen 1980-04-25.

I bilden på nästa sida pekas detaljplanen ut som punkt 3. Det är en Stadsplan över 
västra Närlunda. Den möjliggör inom det aktuella området Park eller plantering.

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Askersunds stad 
(Närlundaområdet). Antagen 1966-06-30 och fastställd av länsstyrelsen 1966-10-
27. 

I bilden på nästa sida pekas detaljplanen ut som punkt 4. Det är en stadsplan som som 
reglerar en mindre del av det aktuella planområdet. Inom planområdet reglerar den 
markanvändningen gata. 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Askersund 
(Närlundaområdet i Askersunds kommun, Örebro län. Antagen 1972-05-20 och 
fastställd av länsstyrelsen 1972-10-10. 

I bilden på nästa sida pekas detaljplanen ut som punkt 5. Det är en stadsplan som 
påverkar aktuellt planområde på två ställen. I norr pekar den ut park och i söder 
reglerar den för bostäder. 
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Karta som pekar ut de gällande detaljplanerena och vilket omräde de gäller över.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområde bedrivs det idag skolverksamhet i form av Närlundaskolan. Det finns 
tre byggnader som tillhör skolan varav en är Närlundahallen. 

I anslutning till skolan finns det bostadsbebyggelse runtom. I väst och nord är det 
ojämn terräng och vildvuxen natur som avskiljer bostadbebyggelsen och skolan åt. 

Befintlig verksamhet
Närlundaskolan har cirka 300 elever där verksamheten är indelad i förskoleklass, 
årskurs 1-5, elever med särskilda behov samt grundsärskola 1-6 och fritidshem.

Trafik
I Närlundaområdet finns det väl utbyggt cykelnät och flertalet leder genom 
Skolområdet. Via dessa kan skolan nås från alla riktningar. Närlundaskolan kan 
även nås mot flertalet håll med biltrafiken. I syd finns det två bilvägar längst med 
Rådmansgatan. Skyttegatan och Skrinnargatan leder från Rådmansgatan som avslutas 
med avsläppningsmöjligheter vid skolans sydvästra del. Öster om dessa gator finns det 
en till stickväg med cirkulationsplats och parkeringar öster om gatan.

Längst med den östra sidan av Närlundaskolan finns det avsläppningsmöjligheter via 
ett vändplan vid Fågelvägen.

Varutransport och avlämningar av varor sker idag via Fågelvägen.
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Parkering
I öst finns det en mindre parkeringyta för cirka 15 parkeringsplatser direkt norr om 
Närlundahallen. Söder om planområdet finns det en större parkeringar som omfattar 
större delen av skolans parkeringar. Den får plats med cirka 100 bilar. 

Buller
Skolgården behöver klara de ljudnivåer som rekommenderas i Boverkets rapport 
2015:8: ”Gör plats för barn och unga!- En vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”. I denna vägledning anger Boverket 
att det är önskvärt med högst 50 dBA ekvivalent dagvärde på de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan, 
enligt rapporten, vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. Enligt naturvårdverkets 
vägledning Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik framgår det att 
en ny skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta 
bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som 
är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 
70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § 
i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en 
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Natur och rekreation
Området omnämns i Askersunds kommuns grönstrukturplan. I denna nämns det att 
området består utav ett långsträckt grönstråk med en gång- och cykelväg genom hela 
området. Att Närlundaskolan är en central del samt att det finns både skogspartier och 
öppna gräsytor med goda möjligheter till lek. I norra delen finns en sluttning med slaget 
gräs, som på vintern används som pulkabacke. 

Den norra skogen är lövskog dominerad av asp med inslag av en. Den är delvis 
kuperad med öppna berghällar och här finns både körsbärsträd och oxel, vilket visar att 
området har en historia som bebyggelse och/eller odlingslandskap. 

Kring Närlundaskolan finns öppna gräsytor med bland annat fotbollsplaner, basketplan, 
badmintonplan, pingisbord, gunga, rutschkana, bollplank, skateboardramp och 
grillplats. Röda vinbärsbuskar växer längs skolbyggnaden. Skogen som ligger i 
anslutning till skolan består dels av ett lövskogsparti med bland annat asp, hägg, 
körsbär och hassel, dels av ett tallskogsparti med främst tall men också asp, björk 
och ek. I de båda partierna finns berghällar och gott om välanvända stigar. Kring 
sporthallen/matsalen finns kortklippta gräsytor och en inhägnad skateboardpark.

De skyddsvärda kvalitéer som omnämns i grönstrukturplanen är att det finns 
skogspartier intill skolan som lockar till lek. Grönytan som helhet fungerar också 
som ett grönstråk som binder ihop norra delen av staden med de centrala delarna. 
Att avverka eller att exploatera på dessa platser är ett hot mot de värden som finns på 
platsen.

Friyta
Vid skolverksamheten ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor 
friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen 
för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand 
ordna friyta 9 § 8 kap. I vägledningen ”Gör plats för barn och unga”, från Boverket, 
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förs resonemang om 30 kvadratmeter friyta per barn i grundskolan, beroende på 
antalet barn. Vidare argumenterar Boverket för att friytan helst bör överstiga 3 000 
kvadratmeter. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan barngruppen få det 
svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.

Geotekniska förhållanden
Enligt Sveriges geologiska Undersökning består marken av berg och Lera (slit)

Vid byggnationen vid Närlundaskolan utförde VIAK AB år 1975 en 
grundundersökning. Undersökningen bestod utav motorslagborrning, viktsondering, 
provtagning med spadborr och kolvborr, neddrivning av grundvattenobservationsrör 
samt avvägning. Avvägning har skett med utgång från polygonpunkt 263. Upptagna 
jordprover har undersöktes på laboratorium. Resultatet från undersökningen visade att 
grundförhållanden under den planerade skolbyggnaden att jorden under matjordtäcket 
består jorden av sandig silt, delvis med tunna inlagringar av halvfast till fast lera. 
Djupet till fast botten eller fast friktionsjord är mycket varierade. Vid skolbyggnaden 
rekommenderas att grundläggningen kan ske direkt i mark med stöd under bärande 
väggar. Vidare visade provtagningen vid idrottshallen att jorden överst bestod av ett 
2-3 meter tjockt, fast lager av sandskiktad silt och torrskorpslera under matjorden. 
Under detta fast det sedan 0- 1,5 meter lös till galvfast, siltig lera och lerskiktad silt 
och sand, vilande på fastare lagrat materia. Rekommendationen var då att idrottshallen 
bör byggas på stödpålar. För noggrannare bestämningar av pålarnas djup bör viss 
provslagning utföras.

Utdrag från SGU:s jordartskarta 
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Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet. 

Förorenade områden och störningar
Inom planområdet finns det inga registrerade föroreningar.

I anslutning till planområdet finns det flertalet föroreningar. Det är i sydost om 
området längst med Bergslagsvägen finns det befintliga och har funnits flera 
drivmedelsstationer. Från närmaste befintlig eller avslutad drivmedelsstation är det  
cirka 130 meter samt bebyggelse mellan dessa punkter. 

Den verksamma drivmedelssationen är cirka 250 meter från Närlundahallen. 
Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram riktvärden i dokumentet ” Riskhänsyn vid 
ny bebyggelse - intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt 
bensinstationer” för att minimera risken. Grundförutsättningen är om det planläggs 
för bebyggelse eller verksamheter inom 100 meter från en bensinstationer och om det 
föreligger risk ska en riskanalys tas fram. Detta kan även krävas utöver dessa 100 meter 
om det finns särskilda förutsättningar. 

Rekommendationerna från Länsstyrelsen i Stockholm förordar är: 

• I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter 
från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. 

• Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter från en bensinstation bör undvikas 

• Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 
meter från en bensinstation bör undvikas
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Askersunds kommun behöver mer utrymmen för att bedriva skolverksamhet i 
framtiden. Närlundaskolan har pekats ut som en skola som kan utvecklas och ta emot 
fler elever. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckla Närlundaskolan och 
utöka byggrätten. Detta innefattar skolverksamhet med ytterligare en idrottshall som 
det framgår i förstudien samt ett mindre badhus. Vidare ska de rekommendationer på 
friyta som finns av Boverket uppfyllas. Detaljplanen medger cirka 17 500 kvadratmeter 
byggrätt inom markområdet för skolverksamhet. Inom planområdet ska grönområdena 
kring Närlundaskolan säkerställas som kompletterande skolgård och utrymme för 
allmänheten. 

En mindre del av planområdet består av befintliga bostäder som idag är bebyggda på fel 
markanvändning och är således med i detaljplanen för att ingå i rätt markanvändning.

Planerad bebyggelse
Planområdet ligger i bostadsområdet Närlunda i norra delen av centrala Askersund 
tätort. I planförslaget föreslås markanvändningen skola och besöksanläggning, 
precisering badhus. Detta för att möjliggöra utbyggnad av Närlundaskolan med 
skolverksamhet som tillkommer och även möjliggöra för ett mindre badhus. Med 
markanvändningen skola avser det alla slags skolor och andra undervisnings- och 
forskningslokaler. I användningen ingår till exempel förskola, fritidshem, grundskola, 
gymnasieskola, högskola, universitet och övrig vuxenutbildning. Även idrottshall, 
matsal, forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering som hör 
till skolverksamheten ingår. Ingen specificering av markanvändning kommer ges, 
utan hålls flexibel. Vidare föreslås besöksanläggning, precisering badhus. Detta avser 
badhus med tillhörande byggnader eller anläggningar. 

Planförslaget säkerställer allmänhetens rätt till grönytor norr och väst om 
skolverksamheten genom markanvändningen park och natur. Detta ger allmänheten 
fortsatt tillgång grönområdet och närhet för eleverna till grönyta. Vidare fastställs 
befintliga gator som Vretgatan samt Skyttegatan. Detta gäller även delar av Fågelvägen 
som planläggs för gata och en mindre del parkyta
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Skolverksamheten begränsas i dess byggrätt beroende på grund utav den varierande 
terrängen och olika närhet till befintlig bebyggelse. Byggrätten varierar från 30 % till 
80 % av markytan får upptas av byggnadsarean. Vidare regleras även att mellan 50 – 
90 % av markytan får hårdgöras. Höjden begränsas även den genom dess närhet till 
befintlig bebyggelse. Grundtanken är att exploatering nära befintlig bostadsbebyggelse 
ska hållas ned till en våning. Längre ifrån begränsas våningsantalet till 2-3 våningar. 
Terrängen är varierande och i södra delen föreslås det att exploatering ska ske i 
suterrängen och skall vara 114 meter över nollpunkten. Marknivån är cirka 104 meter 
över nollpunkten således kommer byggnationen vara cirka 10 meter i nock. 9 meter 
prickmark skyddar befintlig villabebyggelse i söder. 

Befintlig parkering norr om Närlundahallen regleras med prickmark och föreslås 
fortsatt vara parkering. Även i sydväst pekar förstudien ut befintlig lekyta som 
parkering. Denna ytan regleras också med prickmark och får således inte bebyggas. 

I sydöstra delarna av planområdet föreslås det planläggas för bostäder. Detta för att 
befintliga bostäder är belägna på planlagt område för idrottsändamål. Detta föreslås 
regleras så att bostäderna får rätt användning. Byggnaderna regleras med totalhöjd 
på 13 meter. En mindre del regleras som korsmark med totalhöjden 3,5 meter, för att 
säkerställa befintliga garage. Mellan skolområdet och bostäderna regleras det att körbar 
förbindelse inte får anordnas. 

Trafik
Avsläppningsmöjligheterna vid Skyttegatan och Fågelvägen  samt Rådmansgatan/
Vretgatan kommer bestå.

Varutransport ska ske via Fågelvägen. 

Parkering
I förstudien föreslås två stycken parkeringsplatser varav en är befintlig i dagsläget. 
Plankartan regelerar dessa områden som prickmark för att möjliggöra parkering. Den 
sydvästra parkering har en yta för cirka 20 parkeringsplatser.Även den befintliga 
parkeringen i öst säkerställer cirka 15 parkeringsplatser och regleras med prickmark.

Illustration över olika regleringar på höjd av byggnader
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Natur och reakration
Merparten av grönytan som finns inom planområdet säkerställs genom 
markanvändning park eller natur. Skogsdungen som finns i södra delen av planområdet 
faller inom byggrätt och delar kan komma att exploateras. Bedömningen görs att den 
kvarvarande ytan samt närliggnade natur och park skapar en tillfredställande yta för 
allmänheten och skolan.

Friyta
Markanvändningen skola omfattar cirka 42 500 kvadratmeter och byggrätten regleras 
till cirka 17 500 kvadratmeter mark för exploatering. Återstående yta bedöms kunna 
tillskapa en attraktiv skolgård. Boverkets rekommendation på minst 3 000 kvadratmeter 
attraktiv skolmiljö kan tillskapas. Närlundaskolan har även använt befintlig park 
och naturområde i direkt anslutning till skolgård, detta kommer kvarstå. Allmänna 
platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kommer utgöra ett komplement för 
Närlundaskolan genom samutnyttjande av grönytorna. Detta kommer skapa mervärden 
för bostadsområdet som helhet och det blir även en effektiv användning av marken.

Buller
Närlundaskolan utsätts inte för vältrafikerade vägar eller några bullerproducerande 
störningar i området. 

Geotekniskt
Under 1975 genomfördes en geoteknisk undersökning av VIAK AB när 
Närlundaskolan först planerades. Den visade att pålning krävdes vid idrottshallen och 
själva skolan kunde grundläggas direkt i mark. Vid bygglov krävs det provtagning för 
att bestämma kravet på framtida grundläggning.

Teknisk försörjning
Vid förflyttning av befintliga ledningar bekostas detta av exploatören. 

Vatten och avlopp
Planområdet avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

El och tele
Planområdet avses anslutas till befintliga el- och teleledningar.

Dagvatten
Planförslaget möjliggör att antalet hårdgjorda ytor kommer öka. För att ta hand 
om dagvattnet föreslås att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas 
på den enskilda fastigheten genom infiltration och avledning till grönytor eller 
fördröjningsmagasin innan det avleds till det kommunala ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter gällande 
riktvärden. Byggherren/fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att tillgodose behovet. 
Rekommenderade minsta kapacitet i markbrandposter är 600-900 liter per minut med 
maximalt inbördes avstånd av 250-400 meter. 
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Förorenade områden och störningar
Bedömningen som görs att föroreningarna som finns i området inte påverkar 
lämpligheten av planförslaget och därav inte heller behöver utredas. 

Gällande skyddsavstånden finns närmsta byggrätten cirka 130 meter från 
drivmedelsstationen. Bedömningen görs att ingen del av planområdet utsätts för någon 
risk och således inga skyddsåtgärder krävs utifrån länsstyrelsen Stockholms vägledning 
med grund på det långa avståndet.

Utdrag från länsstyrelsen Örebro informationskarta som visar de tre förorenade områdena. Rödcirkel 
visar verksam drivmedelsstation. 
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Utblick från Närlundaskolan ut mot parken i norr.

Vy över östra delen av Närlundaskolan

Vänstrabilden visar västra delen av planområdet ner mot Skyttegatan; Högra bilden visar Närlundahallen

Aktuella bostäder i sydöstra delen av planområdet syns i höger i bild.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Konsekvenser av ett genomförande av denna detaljplan är att flertalet andra 
detaljplaner påverkas eller upphör gälla. Markanvändningen kommer inte skilja 
märkvärt utan byggrätten kommer utökas. Antal kvadratmeter och höjden kommer 
utökas. Vidare möjliggörs även möjligheten att ha badhus och ytterligare idrottshall 
samt fler elever i området. Detta kan leda till att trafikmängden kommer öka på gator 
samt gång- och cykelvägar. 

Grundtanken med planförslaget är att inte grönytan ska minska avsevärt och friytan för 
eleverna ska vara god. Även ska inte allmänhetens tillgång till grönytan hindras genom 
att den blir skolgård. Viss grönyta kommer exploateras och bestå utav skolbyggnader.

Konsekvens av genomförandet av detaljplanen är att bostäderna i söder kommer ha 
rätt markanvändning. Detta kommer underlätta i framtiden vid eventuella bygglov. 
Bostäder i söder följer med denna detaljplan korrekt markanvändning.

Gator säkerställs också och bedöms inte få någon konsekvens. 

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds 
kommun

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Askersunds kommun. Exploatören ansvarar för 
planens genomförande och bekostar all utbyggnad inom kvartersmark.

Exploatören som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 
genomförandet av detaljplanen.
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Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande.  Planförslaget beräknas kunna antas 
under hösten 2020. Tidplanen utgör en preliminär bedömning och kan komma att 
ändras under planarbetets gång.

Samråd: Vår 2020
Granskning: Sommaren 2020
Antagande: Höst 2020
Laga kraft: Höst 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag då planen vunnit laga 
kraft. Genomförandetiden räknas från den dag då planen vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar gälla 
och under genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 
berörda fastighetsägares vilja.

Huvudmannaskap
I en detaljplan regleras vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna platser
(område för väg, gata och natur). Alla allmänna platser ska ha en huvudman.
Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att iordningställa och
förvalta allmänplats, till exempel handlar det om att bygga ut och sköta vägar, gator,
naturområden, gång- och cykelvägar mm. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en
detaljplan kan vara antingen kommunalt, enskilt eller delat. Huvudregeln är dock att 
kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Askersunds kommun är huvudman 
för allmän platsmark inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen innebär en del förslag på ombildningar av fastighteter och utgör 
erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer kunna ske när 
detaljplanen vunnit laga kraft. En fastighet berörs av planförslaget och under beskrivs 
konsekvenserna i konsekvensbeskrivningen nedan. 

Fastighet Konsekvenser
Närlunda 1:1 Föreslås bestå
Närlunda 1:60 Föreslås innförlivas i Närlunda 1:1
Askesund 1:37 Föreslås bestå
Närlunda 1:61 Föreslås innförlivas Närlunda 1:1
Idrottsplatsen 2 Föreslås bestå
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Patrik Igelström  Lars Johansson
Planarkitekt   Förvaltningschef    

   


