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Hidinge idrottshall

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna
och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får använda
marken och vattnet till inom ett planområde.
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 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
Denna detaljplan följer ett normalt planförfarande enligt nya PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU

Planbeskrivning
Bakgrund

Den senaste perioden har intresset att bosätta sig i Lanna ökat kraftigt. Ursprunget till
projektet ligger i att Hidinge skola efter 60 år har mycket stora behov av ombyggnad för att
klara moderna krav på pedagogik, tillgänglighet, energiförbrukning, fastighetsskötsel mm.
För att kunna möta behoven uttalades en politisk vision i Lekebergs kommun. Man ville ha
något mer än en skola som endast används dagtid. Istället ville man skapa ett centrum och
då bygga en idrottshall som skall fungera som en samlingsplats och katalysator för idrott,
kunskap och kreativitet i Lanna och Hidingeområdet. Ambition är att byggnaden skall
fungera som en mötesplats för alla, ung som gammal, med flera utbud och möjligheter.

Handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Denna planbeskrivning
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Trafikutredning Lanna-Hidinge (Sweco Infrastructure AB)

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en idrottshall med läktare och planer
för t. ex handboll och innebandy. Idrottshallen ska tillgodose skolans behov av mark för
entré, angöringsplatser för bussar och parkeringsplatser öster om Hidinge skola. I projektet
ingår även en ny anslutning till Hidingevägen.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Hidinge skola och golfbana, och utgörs av
delar av fastigheterna Vreta 1:38, Vreta 1:30 och Hidinge-Lanna 4:62.
Området består av ett öppet åkerlandskap som sluttar svagt mot öst. Planområdet gränsar i
söder mot Hidingevägen samt i väster mot Hidinge skola. I norr och öst gränsar området mot
golfbanan. Planområdet är cirka 2,65 hektar.
Markägoförhållanden
Marken är till största delen i kommunens ägo. Berörda delar inom planområdet ägs av
kommunens fastighetsbolag LeKo AB och Åsa Kristina Åkelid och Sara Kristina Tärnqvist.
Planen gränsar till flera privata fastigheter.

Tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Hela planområdet är område av riksintresse för naturvård Latorpsplatån. Latorpsplatån
är Närkes enda platåberg och innehåller unika förekomster av sedimentära pelozoiska
bergarter med ytnära kalkinslag. Flertalet inventeringar och underlag för naturvården har
legat till grund för kommunesn översiktsliga planer. Till exempel Jordbruksverkets ängoch betesinventeringar, Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventeringar, samt botanisk
inventering över Latorp från år 1998 och Calunna 2009.
Berört riksintresse bedöms inte påverkas negativ av föreslagen markanvändning.
Översiktsplan
I gällande ÖP anges för Lanna att ny bebyggelse ska ske i mindre grupper eller som
komplettering till befintlig bebyggelse och det aktuella området pekas ut som ett potenitellt
framtida utbyggnadsområde.
Fördjupad översiktsplan
För att översiktligt bestämma markanvändning i Lanna och Hidingeområdet antogs en
fördjupning av översiktsplan för dessa områden 26 november, 2009 där det aktuella
planområdet inte pekas ut specifikt. I den antagna fördjupade översiktsplanen anges
att tillkommande bebyggelse bör ske som komplettering och i anslutning till befintlig
bebyggelsegrupper.
Genom samarbete mellan Örebro och Lekebergs kommun pågick 2010 framtagandet av en
ny fördjupad översiktsplan för Vintrosa och Lanna och Hidingeområdet /VINNA-projekt/.
Planförslaget som ska ersätta gällande FÖP-en antogs av Lekebergs kommun i juni 2012 och
i Örebro kommun i september 2012. I planförslaget är området redovisat som område för
framtida utbyggnad av skola alt. idrottsverksamhet.
Detaljplan
Området är inte tidigare detaljplanelagt, men stor del omfattas det av områdesbestämmelser
för golfbanan vid Lanna vilka vann laga kraft 2001-03-15. Områdena väster och öster om
området är inte planlagda.

Miljömålsprogram
I Lekbergs miljömålsprogram anges att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Klimatstrategi
I den föreslagna Klimatstrategin för Lekebergs kommun, påpekas vikten av att gynna
utvecklingen av kollektivtrafik och en ökad användning av cykel. Detta görs bl.a. genom att
öka tillgängligheten i form av hållplatser och cykelbanor.

Förutsättningar
Mark och vegetation
Området består av ett öppet och relativt stort åkerlandskap och sluttar svagt mot öst och
möter i väst ett mindre skogsparti. En stor del av planområdet utgörs av mark använd som
golfbana, öppna gräsbevuxna ytor med få träd. Höjden inom området varierar mellan 82 och
84 meter över havet.
Inom planområdet och i skogsområdet väster om planområdet finns en hel del av storvuxna
ädellövträd och längs norr finns även flera låga stenmurar och rösen/åkerholmar som kan
omfattas av biotopskydd och bör bevaras. Om rösena, åkerholmar eller stenmur ska tas
bort krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Att behålla skogens funktion som
ekologiskt system i samklang med exploatering är en planeringsmässig utmaning.
Området berörs av den sk Latorpsplatån som består av odlingslandskap med lång
kontinuitet, naturbetesmarker och ädellövskog.
Geotekniska förhållanden
Marken består av företrädesvis av lerig morän samt bergrund av kalksten och alunskiffer.
Någon geoteknisk undersökning har ännu ej gjorts i området men bör göras för att marken i
området innehåller alunskiffer vilket ökar risken för höga radonförekomster.
Fornlämningar
Hela Lannaområdet är rikt på fasta fornlämningar i form av stensättningar, hallkistor och
rester av bo platser. Ett område med fossil åkermark finns väster om planområdet.
Inom planområdet finns ett fornlämningsområde (RAÄ nummer Hidinge 57:1), i form
av fossil åker av typ röjningsröseområde. Fornlämning avses ingå i ett naturområde och
påverkar inte av den föreslagna bebyggelsen.

Bebyggelse
Planområdet är obebyggt.
Den bebyggelse som gränsar till planområdet består av skolan och ett friliggande småhus.
Trafik
Planområdet nås idag från Hidingevägen i söder och till fots kan man även ta sig till området
från skogen som i väster gränsar till planområdet.
En övergripande trafikutredning för Lanna-Hidinge har tagits fram under våren 2012. Målet
med denna är bl. a. att Lekebergs kommun ska kunna erbjuda en väl fungerande infrastruktur
med god standard på vägar, gator och torg. Pendlingsmöjligheterna till omkringliggande
större orter ska vara goda och det ska vara lätt att hitta ett passande boende i Lekeberg.
Eftersom det aktuella detaljplaneområdet har funnits med som utbyggnadsområde under
framtagandet av trafikutredningen kommer inte detaljplanen begränsa möjligheterna för en
god helhetslösning för trafiksituationen i Lanna.
Trafikutredningen förseslår två alternativa lösningar för trafikmatningen i Lanna-Hidinge,
gällande såväl bil- kollektiv- och gång/cykeltrafik. Trafikmatning och ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter föreslås lösas genom att effektuera alternativ 1 och 2.
Alternativen berör flera väghållare och möten planeras under hösten 2012 tillsammans med
Trafikverket och Örebro kommun för att nå en överenskommelse avseende vem som bygger
vad och när byggnation kan ske. Ambitionen är att utbyggnadstakten av infrastruktur följer
utvecklingen avseende effekten av befintliga och kommande detaljplaner inom området.
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun har beslutat om att förorda att bygga trafiklösningar
i enlighet med förslag 1 och 2 enligt framtagen utredning för Lanna - Hidinge. Beslut togs
den 28 augusti 2012.

Planförslaget
Planförslaget i stort
Huvudverksamhet i området blir idrottshallen och en skola för Lanna och Hidingeområdets
samtliga elever i årskurserna 0-6. Skolarbetet står under ständig utveckling och förnyelse
och det kommer med största sannolikhet att fortsätta så även i framtiden. För att alla
verksamheter, skolan/förskolan och idrottshall, skall fungera så bra som möjligt och vara
trygg och stimulerande så är verksamheternas utformning såväl inne som ute av stor vikt för
att skapa en välfungerande lärmiljö. Trygga entréer och vägar till och från skolan minskar
risken för olyckor och andra negativa händelser.

Bebyggelse
Detaljplan möjliggör bebyggelse i tre plan med en byggnadshöjd på 10 meter.
Planillustrationen redovisar Hidinge skola, utbyggd, och nybyggd idrottshall med entré,
parkeringsplatser och bussrondell med angöringsplatser.
Gator och trafik
Biltrafik
Området trafikmatas från Hidingevägen och den nya lokalgatan som avslutas med en rondell
och vändplats med parkering. Gatunätet byggs ut i samband med de nya bostadsområdena
norr om Hidingevägen.
Anslutning till Hidingevägen
Anslutning till väg 566, Hidingevägen, korsar gång och cykelväg och ska tillgodose god
trafiksäkerhet och utformningen ska ske i enlighet med VGU.
Det är viktigt att denna korsningspunkt utformas på ett hastighetsdämpande sätt.

En förlängning av vägen som fortsätter norrut och ansluter mot Vretavägen planeras.
Gatunätet ska utformas på ett sätt som sänker hastigheten för den motordrivna trafiken
och som klarar kollektivtrafik. Vägområdets bredd beräknas bli 10 m och detta inkluderar
vägbana (6 m), trädallé (2x2 m) med dike. Vid trafikmätning för väg 566 (Hidingevägen)
utförd 2010-12-08 till 2010-12-15 belastades Hidingevägen med 1576 fordon eller 258
fordon/dygn.
Gång- & cykeltrafik
För att säkerställa hur oskyddade trafikanter kan ta sig till idrottshallen föreslås en ny separat
gång- och cykelväg i västra delen av området mot Hidinge skola och idrottshall.
Ny gång och cykelväg enligt FÖP VINNA Vintrosa och Lannaområde byggs öster om
planområdet med anslutning till golfhotellet för att knyta ihop planområdet med befintliga
och framtida bebyggelsen i Lanna-Hidingeområdet och skapa ett säkert trafiknät.
Kollektivtrafik
Lanna är välförsett med kollektivtrafik, 24 bussar passerar området i riktning mot Fjugesta
och 25 turer i riktning mot Örebro måndag till fredag och två expressbussar körs längs väg
204 i rusningstrafik. Inom planområdet kommer ingen kollektivtrafik att finnas. Närmaste
busshållplatsen heter Lanna centrum och finns ca 500 m från planområdet. Någon förändring
av kollektivtrafiken med anledning av utökad bebyggelse är inte att förvänta.
Grönområden
Inom planområdet finns ett naturområde som bevarats med hänsyn till den fossila åkern
inom detta område, vilken är utpekad som fornlämning. Detta naturområde knyts även ihop
med omkringliggande skogs- och åkermarksområden.
Teknisk försörjning
Vatten & Avlopp
Den tillkommande bebyggelsen avses kunna anslutas till kommunens vatten- och
avloppsledningar.
El- & telenät
El och tele bedöms kunna anslutas till befintliga ledningar efter samråd med respektive
nätägare. Om nybyggnation medför att TeliaSonera Skanova Access AB tvingas vidta
undanflytningsåtgärder ska den part som initierar åtgärden även bekostar den samt ansvara
för att kontakt tas för att genomföra eventuell flytt av kablar.

Miljöbedömning
Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning
göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan
behovsbedömning har gjorts för denna detaljplan där det framgår att planens totala
utnyttjande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs
planförslaget och följer detta genom planprocessen.

Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor

Handläggning av planen föreslås ske med normalt planförfarande enligt PBL /plan- och
bygglagen/ 5 kap 6 §. Detta innebär att kommunen efter samråd ska kungöra förslag till
detaljplan och låta det granskas under en viss tid, /granskningstid/, som ska vara minst tre
veckor innan den antas av kommunfullmäktige.
Tidplan
Samråd om förslaget			
v. 13-16,
Granskning av förslaget		
v. 25-28,
Antagande av förslaget		
november 2012,
Laga kraft				december 2012.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman för i planen
förekommande allmän platsmark/gator och naturmark/. TeliaSonera Skanova Access AB
ansvarar för telenät och E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för elnätet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och rättigheter
De berörda fastigheterna inom planområdet Vreta 1:38 ägs av Lekebergs Kommunfastigheter
AB, och Hidinge-Lanna 4:62 ägs av Best fastighet AB och Vreta 1:30 ägs av Åsa Kristina
Åkelid och Sara Kristina Tärnqvist.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.
Från Vreta 1:30 och Hidinge-Lanna 4:62 avstyckas önskat del i enlighet med planen och
överföras till fastighet Vreta 1:38.
Ledningsrätt bildas om det är nödvändigt. Kommunen ansvarar för ansökan om erforderlig
fastighetsbildning.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har tagits fram av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av Lekebergs
kommun.

Hikmet Hrustanovic			
Ove Sahl
Stadsarkitekt				Förvaltningschef

