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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 (A3)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Bedömning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse
- Riskutredning Laxåskogen 26:10 m.fl.
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Bakgrund
Inom planområdet fanns tidigare en ladugårdsbyggnad som brann ned under 2018. 
På denna plats vill företaget Wojab AB bygga en liknande byggnation som ska 
innehålla en verksamhet. Enligt gällande detaljplan ska området vara till syfte för 
järnvägsändamål, detta eftersträvar inte den sökande, vilket innebär att en ny detaljplan 
behöver arbetas fram.   

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att:
• möjliggöra kvartersmark för verksamheter och kontor i en till två våningar inom 

planområdet och skapa goda förutsättningar för verksamhetsutveckling inom 
terminalområdet i centrala Laxå. 

• vidare möjliggör planen även för parkering för att skapa en bred markanvändning 
för framtida behov. 

• skapa förutsättningar för byggnation som följer riktlinjer för skyddsavstånd och 
skyddsbestämmelser.

• dagvattenhanteringen ska lösas lokalt, nära utsläppskällan. 

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 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 
 
Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Planområdet berörs av grundvattenförekomsten Olshammarsåsen, Laxåområdet norra. 
Vattenförekomsten bedöms uppnå god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ 
status.

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET LAXÅ 4:3 
(TERMINALOMRÅDET) 
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Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på grundvattenförekomsten 
Olshammaråsen, Laxåområdet norra negativt. Stor del av grundvattenförekomsten 
sträcker sig längs med väg 205 vilket är det som lyfts i Viss (Vatteninformationssystem 
Sverige) kan påverka grundvattenförekomsten negativt. Ny bebyggelse inom 
planområdet bedöms inte medföra ytterligare påverkan då planområdet och stora delar 
av grundvattenförekomsten är bebyggda. Anmälan eller tillstånd kan behövas vid 
åtgärder eller användning av produkter som kan medföra miljöpåverkan. 

PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i norra delen av Laxå tätort, direkt söder om västra 
stambanan. Planen omfattar fastighet Laxå 4:3 som är placerad mellan järnvägen och 
järnvägsgatan. Området utgörs av en yta på ca 3000 kvadratmeter. 

Markägoförhållanden
Planområdet berör endast en fastighet, fastighet Laxå 4:3 som ägs av Wojab AB. Inom 
fastigheten finns tre servitut till förmån för fastighet Laxå 4:1 som ägs av Trafikverket.  

Utskriftsdatum 2019-04-04 Skala 1:5000

300m2001000

Rödstreckade område visar planområdets placering. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
I direkt angränsning i planområdets norra del finns riksintresse för järnväg. Detta 
innebär att järnvägen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller 
nyttjandet av den. Västra stambanan anses vara en central del för både person- och 
godstrafik och ingår i det utpekade strategiska godsnätet. Västra stambanan är av 
internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för järnväg då detaljplanen inte 
kommer medföra svårigheter i nyttjandet av eller tillkomsten till järnvägen. De servitut 
som finns till förmån för Trafikverket kommer bestå och därmed kommer fortsatt 
tillgång till området fortsatt vara säkrat.  

Öster om planområdet finns riksintresse för kulturmiljövård utpekat. Riksintresset 
utgörs av stationssamhället med sekelskiftskaraktär på bebyggelsen. Riksintresset 
behandlas i Riksintressen södra Örebro län som tagits fram på uppdrag av 
Länsstyrelsen Örebro län 2016. 

Riksintresseområdet begränsas till den stationsnära bebyggelsen längs med 
Järnvägsgatan och stationen. Enligt bedömningen av riksintresset utgör Laxå en viktig 
järnvägsknut som tydligt visar på järnvägens betydelse för orten. Det lyfts i texten 
om riksintresset att de fysiska uttrycken är stationsssamhällets planstruktur med en 
framsida som skulle vara representabel och en funktionell baksida, spårområdet med 
tillhörande station, den stadsmässiga sekelskiftsbebyggelsen och gatustrukturen som är 
utformad med utgångspunkt från järnvägen med parallella huvudgator. 

Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövård. Riksintresset för kulturmiljövård berör Laxås äldre centrala byggnader 
i anslutning till järnvägen och en byggnation av verksamhetslokal intill järnvägen anses 
inte medföra skada på utseendet eller karaktären på byggnaderna eller miljön berörda 
av riksintresset. 

Utskriftsdatum 2019-07-02 Skala 1:2000

60m40200

Riksintresse för kulturmiljövård inom lila område, ungefärlig avgränsning på planområdet 
inom rödstreckat område. 
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Översiktsplan för Laxå kommun
I översiktsplanen pekar kommunen ut område strax norr om järnvägen som 
utvecklingsområde för industrier. Aktuellt planområde är beläget i anslutning till det 
utpekade området.

Detaljplaner 
Området berörs av stadsplan för del av Laxå köping (centrum). Stadsplanen 
upprättades 1958. För aktuellt planområdet medger stadsplanen bebyggelse för 
järnvägsändamål. 

Stadsplan för Laxå köping (centrum), ungefärlig placering av planområdet inom rödmarkerat 
område. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av en byggnad i två våningar som 
innehåller olika verksamheter, tidigare utgjorde byggnaden poliskontor samt pågående 
uppbyggnad av den som tidigare brunnit ned och utgjordes av en ladugårdsbyggnad.  
 
Omkringliggande bebyggelse utgörs av villabebyggelse, flerbostadshus, kontor och 
handel samt byggnader för järnvägsändamål. 

Trafik
Planområdet nås via Järnvägsgatan som sträcker sig söder om planområdet. 
Järnvägsgatan har en hastighetsbegränsning på 50 km/h. 

Västra stambanan angränsar till planområdet i norr och är utpekad som primär led för 
farligt gods. Invid järnvägen finns tre officialservitut till förmån för fastighet Laxå 4:1 
som ägs av Trafikverket. En av dessa är för trädsäkring som innebär att Trafikverket 
skapar trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter utåt från spårets mitt. Inom 
skötselgatorna tar Trafikverket hela ansvaret för avverkning, röjning och skötsel. 
Genom servitut skapas möjlighet att ta bort eventuellt farliga träd och träd som inom en 
tioårsperiod kan bli farliga träd. Med farliga träd menas träd som är så höga och står så 
nära spåret att de kan utgöra en fara för järnvägen eller tågtrafiken om de faller. Inom 
planområdet finns i dagsläget inga träd som innebär risk för järnvägen eller tågtrafiken. 
Servitut finns även för väg och förråd till förmån för Trafikverket. 

Skyddsavstånd farligt gods
Planområdets placering intill primär led för farligt gods innebär att det blir aktuellt med 
skyddsavstånd och skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen Stockholm län tog 2016 fram 
Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods  
där de tydliggör för vilka riktlinjer som bör följas.  
 
Enligt Länsstyrelsen Stockholms läns rapport ska område för verksamheter, kontor och 
parkering ha ett skyddsavstånd på 30 meter från järnväg. Enligt rapporten ska det finnas 
ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter från primär led för farligt gods. Inom 30 
meter från primär led ska det finnas vissa skyddsbestämmelser. Planbestämmelser ska 
finnas som säkerställer att: fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst 
brandteknisk status klass EI30, friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen, det ska 
vara möjligt att utrymma bort från järnvägen på ett säkert sätt. Avstånden mäts från 
närmaste spårmitt. 
 
En riskutredning togs fram av Norconsult 2020-09-24 i samband med planläggning av 
fastighet Laxåskogen 26:10 som ligger i direkt anslutning till Västra stambanan längre 
österut. I riskutredningen finns två alternativ, ett med byggnation 30 meter från västra 
stambanan och ett med byggnation 75 meter från järnvägen. För denna detaljplan 
används endast resonemang kring byggnation 30 meter från järnvägen på grund 
av planområdet ringa storlek som utesluter möjlighet till byggantion 75 meter från 
spårmitt. 
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I riskutredningen framförs att det enligt prognos för år 2040 kommer färdas cirka 60 
godståg om dagen förbi planområdet. Riskutredningen utgår från en hastighet på 160 
km/h. Enligt uppgifter från Trafikverket är hastigheten förbi aktuellt planområdet 
200 km/h. I utredningen behandlas urspårningsrisk och det bedöms att ett tåg kan nå 
som längst cirka 16 meter från spåret. Nedan visas en tabell från riskutredningen om 
sannolikhet för olika avstånd vid urspårning. 

Vid bedömning av risker i utredningen används samhällsrisk och individrisk inom 
ALARP-området. Med ALARP-område menas områden där riskerna är lägre än vad 
som ej kan tolereras men högre än vad som kan accepteras utan åtgärder. Det innebär 
att riskerna ska göras så låga som möjligt genom rimliga åtgärder sett till kostnader och 
genomförbarhet.  
 
I utredningen beräknas samhällsrisken ligga inom ALARP-området vilket medför att 
alla rimliga skyddsåtgärder ska vidtas. 
I riskutredningens slutsats föreslås följande skyddsåtgärder på ny bebyggelse:
• Byggnader bör utformas så att utrymning är möjlig bort från järnvägen, 
• friskluftsintag bör placeras i högt läge eller vänt bort från järnvägen, 
• fönster och fasader som vetter mot Västra stambanan bör vara brandklassade i 

minst EI30. 
 
I utredningen bedöms att rimliga åtgärder uppnåts om ovanstående skyddsåtgärder 
genomförs. Det framför även att beräkningsmetoder och statistik gällande urspårning 
visar på att det är mycket osannolikt att tågdelar vid en urspårning hamnar på ett 
avstånd längre än 25 meter från spårmitt. Se tabell nedan. 

Planområdet sett från 
perrongen i norr. 
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Natur
Planområdet omfattas inte av några värden för natur eller rekreation.  
Väster om planområdet finns en yta som utgörs av natur, inte heller denna yta är 
utpekad att besitta särskilda värden för natur eller rekreation. Denna yta är i dagsläget 
inte skött och är placerad i direkt anslutning till järnväg. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska institut) jordartskarta består planområdets västra del 
av postglacial finsand och planområdets norra del av isälvssediment.  
 
Det föreligger ingen risk för ras och skred inom eller i angränsning till planområdet.

Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns inom eller i närheten av planområdet.

Förorenade områden
En översiktlig miljöteknisk markundersökningen genomfördes under 2020 av Structor 
Miljöteknik AB. I rapporten framgår att de genomförda labratorieranalyserna visar på 
låga föroreningshalter som underskrider riktvärdet för mindre känslig markanvändning 
(MKM). Enligt rapporten bedöms planerad markanvändning (Z) inom det undersökta 
området som lämpligt.  
 
På grund av strömförande kontaktledningar samt markförlagda ledningar fick tre 
provpunkter flyttas i fält vilket innebär att marken närmast spårområdet samt det 
föredetta magasinet som brann ner inte har genomgått provtagning. Det framgår att 
trots låga föroreningshalter går det inte helt att utesluta att eventuella föroreningar i 
form av exempelvis diuron kan påträffas närmre spårområdet. Detta bedöms enligt 
rapporten inte utgöra hinder för planerad markanvändning då planläggningen inte 
kommer att medföra en känsligare markanvändning inom fastigheten. 

I rapporten lyfts att marken i anslutning till det föredetta magasinet som brann ner 
har schaktats efter branden och återfyllts med nya massor innan den nya byggnaden 
uppfördes. Detta medför att eventuella föroreningar som tillkom vid branden helt eller 
delvis har avlägsnats. En undersökning av marken genomfördes dock inte i samband 
med schakningsarbeten. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Se information under rubriken ”riksintressen”. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag är att förändra användningen av planområdet, från 
järnvägsändamål till verksamheter för att möjliggöra för befintliga och framtida 
verksamheter inom området.  

Planerad bebyggelse
För att skapa en bred markanvändning regleras verksamheter, kontor och parkering. 
Inom verksamheter ryms flera olika typer av verksamheter med begränsad påverkan 
på omgivningen. Exempel på sådant som verksamhetsområdet medger är lager, 
tillverkning och service.  

Den huvudsakliga markanvändningen regleras till verksamheter för att 
stämma överens med den nutida markanvändningen. 

Kontor regleras för att skapa en bred markanvändning inför framtida 
behov. 

Parkering regleras för att skapa en bred markanvändning och kunna 
möta eventuella framtida behov av parkering vid stationen och centralt. 

Prickmarken regleras för att skapa ett tillräckligt bebyggelsefritt avstånd 
mellan byggrätt och järnvägen. 

Högsta utnyttjandegrad regleras till 40 % av fastighetsarean. Detta för 
att reglera att inte för stor yta av fastigheten bebyggs och därmed skapa 
möjligheter för parkering och liknande att anordnas inom fastigheten. 

Nockhöjden regleras till 7 meter då befintliga byggnader bedöms inrym-
mas inom denna höjd och inga önskemål om högre byggnader finns. 

Fasad ska utgöras i puts eller trä i jordfärger eller Falu rödfärg - detta 
regleras för att tillkommande bebyggelse inte ska störa de kulturhisto-
riska värden som finns inom riksintresseområdet i planområdets närhet.

Sadeltak säkerställs för att tillgodose de kulturhistoria värden som finns 
inom planområdet och dess närhet.  

Det ska vara möligt att utrymma bort från järnvägen - regleras i enlighet 
med riskutredningen. 

Friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen - regleras i enlighet med 
riskutredningen.

Fasad ska utgöras i lägst brandteknisk klass EI30 - regleras i enlighet med 
riskutredningen. 

Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras - regleras för att skapa möj-
lighet till att vissa grönytor lämnas och att det därmed finns god möjlig-
het till dagvattenhantering inom fastigheten. 
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Skyddsavstånd farligt gods
Mellan planområdet och närmaste spårmitt är det ett avstånd på cirka 10 meter. Från 
närmsta spårmitt till byggrätt är det ett avstånd på 25 meter. I riktlinjerna från Stock-
holms län framförs att det minst ska vara ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter från 
spårmitt samt att det inom 30 meter ska finnas skyddsbestämmelser. 

Enligt den riskutredning som togs fram av Norconsult är det osannolikt att tågdelar når 
längre än 30 meter från spåret vid urspårning. Denna riskutredning genomfördes vid 
planläggning av område bredvid Västra stambanan längre öster ut. 

Mellan spåret och planområdet sträcker sig en perrong som bör tillskapa 
urspårningsskydd som medför att urspårning inte bör sträcka sig lika långt som 
riskutredningen framför. 

Natur 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på naturytan i väster. Detta 
på grund av att att ytan väster om planområdet inte är utpekad besitta värden för natur 
eller rekreation. 

Förorenade områden
I enlighet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen bedöms det 
inte föreligga risk för föroreningar som överskrider riktvärden för mindre känslig 
markanvändning.  

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Riksintresset avgränsning kan inte ses absolut och behöver därmed tas hänsyn till. För 
att planförslaget inte ska medföra skada på riksintresset för kulturmiljövård regleras 
byggnadernas utformning till att fasad ska utgöras av trä eller tegel med färger som 
rött eller ljusa jordfärger för att stämma överens med bebyggelsen inom riksintresset. 
Vidare regleras att endast sadeltak får finnas. Detta då befintliga byggnader inom 
planområdet har sadeltak samt att det stämmer bra överens med kringliggande 
bebyggelse. 

Dagvatten
Dagvatten avses omhändertas lokalt, nära utsläppskällan. Plankartan reglerar att 80 % 
av fastigheten hårdgörs vilket innebär att 20 % av fastigheten kommer kunna nyttjas för 
infiltration av dagvatten. 

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

El och tele
Bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar. Allmännyttig ledning i 
planområdets nordöstra hörn är angivet som u-område utan prickmarksbegränsning. 
Detta innebär att ledningen får överbyggas om ledningen kulverteras på sådant sätt som 
säkerställer att ledning inte skadas eller störs. 
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Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter 
rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter som är 600-900 liter per minut 
med ett maximalt inbördes avstånd på 250-400 meter. Byggherren/fastighetsägaren ska 
vidta åtgärder för att tillgodose behovet. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget medger bebyggelse för verksamhet, kontor och parkering. I dagsläget är 
planområdet delvis bebyggt, tidigare fanns en ladugårdsbyggnad inom planområdet 
som nu är återuppbyggt. Området är sedan tidigare ianspråkstaget i och med byggnaden 
i planområdets öster. Planområdet kommer nyttja redan befintlig väg som sträcker 
sig söder om planområdet. Planförslaget bedöms inte medföra negativ  påverkan för 
järnvägen i norr eller de arkitektoniska och estetiska värden som centrala Laxå besitter. 

Organisatoriska frågor
Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarar för planarbetet på uppdrag av Laxå kommun.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Laxå kommun. 

Tidsplan
Planförslaget beräknas kunna antas under sommaren 2020. Tidsplanen är preliminär 
och kan komma att ändras.  

Samråd: Höst 2019
Granskning: Sommar 2021
Antagande: Höst 2021
Laga kraft: Höst 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem (5) år från det att planen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Marken inom planområdet regleras som kvartersmark vilket innebär att huvudman för 
allmän plats ej behöver specificeras.  
 
Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft kan fastighetsbildning ske. Planområdet bedöms troligt fortsatt ingå i en och 
samma fastighet. 

I planområdets nordöstra hörn finns ett u-område. Genom att lägga ut markreservat 
för allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan 
utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver 
normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. 
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Fanny Germer               Fredrik Idevall
Planarkitekt     Samhällsbyggnadschef   


