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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 PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU

Synpunkter skickas till:

KOMMUNSTYRELSEN
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Frågor ställs till:

Tobias Jansson
Bitr.Stadsarkitekt

0583-82047
tobias.jansson@sydnarkebygg.se



HANDLINGAR  Alla handlingar finns tillgängliga på www.sydnarkebygg.se

- Plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan (bilaga)
  Illustrationsplanens något större omfattning än plankartan 
  är endast för att visa på en framtida utveckling utanför 
  området som planläggs men ändå är av vikt för förslaget.

- Planbeskrivning (detta dokument)
- Behovsbedömning (bilaga)
-  Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (bilaga)
- Översiktlig markundersökning inkl åtgärdsutredning och riskbedömning 
 (bilaga) 
- Bullerutredning (bilaga)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med denna detaljplan är att säkerställa hög kvalitet på bebyggelse och stadsmiljö 
i den östra delen av Askersunds stadskärna. Målet är att utvidga den befintliga 
stadskärnan genom att tillämpa den traditionella småstadens struktur. Planen bygger 
vidare på de traditionella värdena hos dagens stadskärna, i stadsplanering och i 
trafikplanering. Därmed kan stadens varumärke stärkas och på så sätt locka företag, 
hushåll och besökare till Askersund. Detta är ett viktigt syfte i Askersunds antagna 
Stadslivsmanifest, som även utgör det övergripande styrdokumentet för denna 
detaljplan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra att en hållbar stadsutveckling kan 
gynnas, genom att skapa förutsättningar för korta avstånd, lägre bilberoende, integrerade 
funktioner och inbjudande offentliga platser.

Läge
Planområdet är beläget i centrala Askersunds östra delar av centrum, öster om Lilla 
Bergsgatan och söder om Norströmsgatan.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Askersunds kommun
I aktualiseringen av Askersunds översiktsplan (2003) framgår att det är viktigt att nya 
detaljplaner i första hand inte leder till omflyttning inom kommunen utan att i första 
hand attrahera nya kommuninvånare genom att erbjuda boende i attraktiva lägen. 
Översiktsplanen pekar också ut möjligheten för sjönära och attraktiva bostäder i 
centrala Askersund och menar att detta bör genomföras för att förstärka och utveckla 
kommunen. Fördjupad översiktsplan för Askersunds tätort (1990)
Hela området är undantaget i fördjupade översiktsplanen.



Stadslivsmanifest (2011)
Hela planområdet är beläget inom avgränsningen för Stadslivsmanifestet. Detta 
innebär att de mål och riktlinjer som tagits fram i Stadslivsmanifestet ska eftersträvas. 
Stadslivsmanifestet är ett strategiskt dokument som tagits fram av Askersunds kommun 
tillsammans med våra medborgare. Det handlar helt enkelt om att bygga och planera 
den stadsmiljö som efterfrågas av boende och turister. Utformningar och lösningar som 
avviker från manifestet kan bara genomföras om mycket starka motiv föreligger och om 
alla andra lösningar har prövats och underkänts på praktiska grunder.

Bevarandeplan för Askersunds stad
Kvarteret Verkstaden gränsar mot riksintresset för kulturmiljö. Kvarteret beskrivs 
därför inte i den bevarandeplan som finns för Askersunds stad och endast omfattar 
bebyggelse inom riksintresset. I bevarandeplanen nämns endast i ett par meningar att ett 
par större industribyggnader byggdes vid Lilla Bergsgatans södra del, vid sekelskiftet 
1800-1900-talet. Dock anges även att:

”Askersunds stadskärna är en kulturhistoriskt och socialt värdefull miljö av riksintresse 
och som skall bevaras, vårdas och återanvändas i största möjliga omfattning.”

Gällande detaljplaner
• Ändring av stadsplan för del av Askersunds stad, kv. Verkstaden m.fl., Antagen 7 

oktober 1960
• Ändring av stadsplan för del av Askersund, kv. Hotellet samt del av kv. Verkstaden, 

Antagen 30 maj 1983

Angränsande detaljplaner
• Tillägg till del av detaljplan (f.d. stadsplan) för del av Askersunds stad, kv. 

Verkstaden m.fl.
• Ändring av stadsplan för del av Askersund, kv. Södra Väderkvarn, Antagen 26 

november 1979
• Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Askersunds stad, kv. Skolan m.fl, 

Antagen 29 juni 1964
• Detaljplan för del av Askersund, Borgmästarholmens friluftspark, Antagen 11 juni 

1992
• Detaljplan för Kunskaps- och kulturcenter mm, Antagen 25 Mars



FÖRUTSÄTTNINGAR
Areal
ca 17000 m2

Riksintresse för rörligt friluftsliv och turism
Till stor del ligger planområdet inom riksintresset för friluftsliv med syfte att: 
”Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk 
aktivitet och avkoppling. Viktiga naturkvalitéer för friluftslivet är bland annat variation i 
landskapet. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund 
av tillgänglighet samt natur- och kulturkvalitéer, att de är eller kan bli attraktiva för en 
stor mängd besökare.”

Området är idag omgärdat av ett högt staket med taggtråd överst. Ett av de viktigaste 
målen för detaljplanen är att öppna upp området för allmänheten. Det finns inte heller 
någon natur inom planområdet. Den naturupplevelse som finns i området är framförallt 
närheten till Alsen, strandparken och kulturmiljö i form av staden Askersund. 

Värdefulla vatten
Det finns från år 2006 en nationell strategi för att peka ut värdefulla sjöar och 
vattendrag i Sverige. Denna strategi är utarbetad av Naturvårdsverket tillsammans med 
Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket. Strategin utgör en del av miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag, där berörda myndigheter ska identifiera vattenområden 
och ta fram ett åtgärdsprogram för att miljömålet på sikt ska kunna uppnås. 

Syftet med strategin är att skydda vattenmiljöer och strandnära miljöer som har rika 
naturvärden och visar på biologisk mångfald. Sjöar och vattendrag som inte är eller 
har varit reglerade är exempel på naturliga vattenmiljöer som kan bli klassade som 
värdefulla. För att skapa en hållbar utveckling för dessa naturliga miljöer behöver stor 
hänsyn tas vid planering i och kring dessa miljöer. Vättern utpekas som ett värdefullt 
vatten vilket ställer krav på planering och exploatering i och vid sjön. 

Detsamma gäller för sjön Alsen, som Askersund ligger vid, vilken är länkad till Vättern. 
Alsen har haft stora problem med övergödning och så kallad död botten. Projektet 
Värna Alsen har, genom att identifiera utsläppskällorna och peka på lämpliga åtgärder 
för att minska utsläppen, resulterat i en förbättring av vattenkvaliteten och därigenom 
förbättrade levnadsvillkor för djur och växter. Det är av stor vikt att det som görs i och 
kring dessa värdefulla vattenmiljöer sker på ett sådant sätt att det inte står i konflikt 
med naturvärdena. Detta ställer krav dels på kommunen som innehar planmonopolet 
men även på de som ska exploatera området genom att iaktta stor försiktighet och visa 
hänsyn i samband med planering och anläggande.

Riksintresse för kulturmiljö
Till stor del ligger planområdet inom riksintresset för kulturmiljö. Askersund [T 4a] 
(Askersunds sn) Stadsmiljön Askersund, en typisk representant för de nygrundade 
städerna vid 1600-talets mitt. 

Uttryck för riksintresset:
”Askersunds gamla stadskärna med rätvinklig rutnätsplan från 1644, bevarad 
tomtstruktur, småskalig trästadsbebyggelse med stadsgårdar, glesare utkantsbebyggelse 
och inslag av institutionsbyggnader i sten och puts samt hamnmiljöer. 
Stadsförsamlingens kyrka och den stora landskyrkan väster om staden ingår också i 
riksintresset.”

Riksintresset för kulturmiljö beaktas i detaljplanen och förädlas snarare än förvanskas. 
Då detaljplanen till stor del är en moderniserad kopia av den stadsplan som ligger till 
grund för riksintresset ser vi inte att riksintresset påverkas negativt.

Riksintresse för yrkesfisket
Vättern utgör riksintresse för yrkesfisket. Detta innebär att sjön är värd att skydda på 
flera sätt. Åtgärder som negativt påverkar riksintresset, och vad det står för inom det 
aktuella området, ska begränsas eller undvikas. Detta ställer krav på de åtgärder som 
ska göras inom planområdet så att effekterna av dessa inte visar sig i, exempelvis en 
försämring av vattenkvaliteten och förutsättningar för fiskarnas fortplantning.



Historik
Under slutet av 1800-talet gjordes 
en utfyllnad i Alsen i samband med 
byggandet av järnvägsspår in mot 
industrin i kvarteret Verkstaden. Detta 
var en nödvändig åtgärd då den befintliga 
strandlinjen gick för nära kvartersmarken 
och omöjliggjorde dragning av 
järnvägsspår. Utfyllnader gjordes även i 
det område som idag utgör Strandparken 
och således även platsen för reningsverket. 

Platsen där kvarteret Verkstaden 
är beläget har under ett sekel haft 
industriverksamhet. År 1904 påbörjades 
verksamhet på området, då ingenjör 
Wilhelm Lindberg från Lindesberg 
anlade en mekanisk verkstad med gjuteri. 
Anledningen till etableringen i Askersund 
var att det fanns elkraft (Askersund var 
helt elektrifierat år 1899) samt direkta 
sjöförbindelser med Stockholm och 
Göteborg, vilket underlättade ut- och 
inskeppning av produkter och material.

Verksamheten pågick till mitten av 
1920-talet, innan Lindberg var tvungen 
att lägga ner på grund av dålig lönsamhet, 
kopplat till ryska revolutionen och de 
efterverkningar som denna hade på 
exporten. Under några år drevs gjuteriet 
av en firma från Örebro innan Lidköpings 
Värmeindustri AB köpte det och familjen 
Franzén kom in i bilden. Det var under 
1930-talet som verksamheten utvidgades 
och kom att kallas Askersundsverken. 
Familjen Franzén drev företaget fram 
tills tills år 2010 då Askersunds kommun 
förvärvade fastigheten. 
 
Markägoförhållanden
Askersunds kommun äger all mark inom 
planområdet. De berörda fastigheterna är 
Verkstaden 1, Verkstaden 6, Askersund 1:1 
och Askersund 1:77

Mark och vegetation
Några undersökningar av de geologiska 
eller hydrogeologiska förhållandena har 
inte utförts inom det aktuella området. 
Enligt det geologiska kartbladet utgörs 
den naturliga jordarten av lera. Med 
hänsyn till områdets topografi med berg 
i dagen längs Lilla Bergsgatan är det 
troligt att berget ligger ytligt i anslutande 
delar av fastigheten. Troligen är stora 
delar av marken utfylld. Utbredning och 
mäktigheten på en eventuell
fyllning är okänt. Grundvattennivån antas 
ligga relativt högt upp i markprofilen och 
korrespondera med närliggande sjön Alsen



Föroreningar
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Sydnärkes byggförvaltning utfört  en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning samt återgärdsutredning och riskbedömning. 
Undersökningarnas syfte har varit att kontrollera om mark och grundvatten inom 
planområdet har förorenats av verksamhet som har bedrivits där. 

Påträffade föroreningar är i huvudsak metaller och PAH. Den vanligaste åtgärdsmetoden 
för dessa föroreningar är schakt och borttransport, alternativt imobilisering(inkapsling). 
Föroreningarna på aktuellt område ligger lättillägnligt och tekniskt bedöms de vara fullt 
möjligt att åtgärda dem.

Rapporterna finns att tillgå i sin helhet hos Sydnärkes byggförvaltning och på vår 
hemsida www.sydnarkebygg.se

Planbestämmelse gällande föroreningar har införts på plankartan för att säkerställa att 
markföroreningar avhjälps innan bygglov ges.

Fornlämningar
Hela Askersunds stadskärna inklusive Kv Verkstaden utgör fornlämningsområde 
enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ187), vilket innebär att det har ett visst skydd 
mot exploatering. De värden som området innehar måste tas i beaktande i samband 
med planering och utveckling. Åtgärder kräver varsamhet och dialog med andra 
myndigheter. Länsstyrelsen är den myndighet som kan ge tillstånd för vissa abeten inom 
fornlämningsområdet och det är de som ska kontaktas i god tid för en diskussion kring 
behov av eventuell arkeologisk utgrävning. 

Befintlig bebyggelse
Byggnaderna som syns idag har tillkommit under olika tider. Här fanns mekanisk 
verkstad med gjuteri 1904 och enligt ritningar från dec 1918 planerades en stor 
anläggning. På foton från 1932 syns delar av denna anläggning men dock inte helt enligt 
ritningar. 

I början av 1950 talet startade oljefatstillverkningen på allvar och utbyggnader för detta 
tillkom. Ritningar från 1954 visar byggnaderna för den nya fattillverkningen. Hallarna 
byggdes för godsvagnar med förhoppning om en bredspårig järnväg till Askersund men 
av detta blev intet. Faten transporteras med specialbyggda
lastbilar.



Nuvarande byggnadsbestånd har om- och tillbyggnader från senare tider. Ritningar 
finns från 1966 med revideringar 1983. Takkonstruktioner har bytts ut under hand. 
Tegelfasader har putsas, fönster har förminskats och de vackra karaktäristiska formerna 
och materialen som präglade det tidiga nittonhundratalets verkstadsbyggnader har delvis 
tyvärr raderats.

I dagsläget förekommer ett accelererande förfall av ytor och stomme i mer eller mindre 
omfattning. En del är att betrakta som patina, andra skador är grava och påskyndar 
avsevärt byggnadernas kondition och möjlighet till bevarande.

De aktuella byggnaderna ligger intill men utanför det område som ingår i den 
kulturhistoriska inventeringen som utfördes 1993 i Askersund. De mest karaktäristiska 
byggnaderna är de som ligger norrut. Det är 6 eller möjligen 7 byggnader som är mest 
karaktäristiska även om de delvis är ombyggda. 

Även några av de äldre husen söderut längs Lilla Bergsgatan är tillkomna i ett senare 
skede. De är murade i den blå lättbetongen från Ytong och är arkitektoniskt i liknande 
stil som övriga byggnader, men i sämre skick.

Trots ombyggnader och förfall är det dock klart att delar av Askersundverken är väl 
värda att bevara. Många Askersundsbor har anknytning till verkstäderna och de har en 
stor betydelse för staden på många sätt. En del äldre kvaliteter går, med inte alltför stora 
kostnader, att återställa.

Vissa av byggnaderna är redan idag rivna, det gäller främst de senare byggnaderna i 
blåbetong.

Gator och trafik
Planområdet gränsar till Norströmsgatan i norr, Lilla Bergsgatan i väst och två 
återvändsgator i öst, Trädgårdsgatan och Hagavägen. Strax söder om planområdet 
passerar en gång- och cykelväg längs med Alsen.

Norströmsgatan i norr är den mest trafikerade av de angränsande gatorna. Bilister och 
cyklister delar på vägbanan medan gående använder sig av trottoaren på båda sidor.

Planområdet gränsar till Askersunds busstorg i nordöst. Här ankommer och avgår bussar 
regelbundet.

Störningar
Det finns inga verksamheter inom planområdet som genererar störningar för 
framtida boende. Planområdet gränsar dock till Askersunds busstorg där ett flertal 
bussar anländer och avgår dagligen. En bullerutredning har utförts och bifogas 
planhandlingarna.

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsätt ningarna för friluftslivet och att bevara 
goda livs villkor för djur- och växtlivet. Detta regleras i 7 kap 13 § miljöbalken (MB).  
Det generella strandskyd det gäller 100 meter från strandlinjen, dels upp på land och dels 
ut i sjön. Det finns även utvidgat strandskydd som innebär ett större avstånd. Det krävs 
dispens från strandskyddet, enligt 7 kap 18 § miljöbalken, om exempelvis byggnation 
ska ske inom zonen.

Inom planområdet gäller strandskydd med 100 meter ifrån Alsens strandlinje, i enlighet 
med 7 kap 14 § miljöbalken (MB). Strandskyddet upphävs, i enlighet med 7 kap 18 
§ MB, inom delar av planområdet i samband med upprättandet av detaljplanen. Det 
särskilda skäl, enligt 7 kap 18C § miljöbalken, som åberopas, är den femte punkten: 
Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan ske utanför området.

Området behöver tas i anspråk för det angelägna allmänna intresset av att Askersund ska 
kunna utvecklas och erbjuda goda och attraktiva boendemiljöer för så väl nuvarande och 
framtida Askersundare.



Askersund har vuxit fram längs Alsen, sjön har starkt bidragit till stadens 
attraktionskraft och att den har utvecklats till vad den är idag. Det är av största vikt 
att Askersund, ur både ett lokalt och regionalt perspektiv, kan fortsätta utvecklas i 
en positiv riktning. Det aktuella området, vid Alsens norra ände, är därför vikitgt att 
exploatera, för att åstadkomma detta.

Verksamheterna som bedrivits på kv Verkstaden har inneburit att allmänheten inte har 
kunnat nyttja området. Området är inhägnat med stängsel som sträcker sig ner till ca 
20 meter från Alsen. Detaljplanen kommer att gagna allmänhetens tillträde till hela 
området längs vattnet och därmed bättre tillgo dose strandskyddets syften än vad som är 
möjligt idag.  Planområdet utgör del av och gränsar till Strandparken, ett grönområde 
som är flitigt använt av stadens och kommunens medborgare samt av många andra 
besökare. Målet är att Strandparken ska utvecklas och göras ännu mer tillgänglig, som 
en del i de tankar och den avsikt som finns att bygga ett gång- och cykelstråk som 
sammanbinder Edö med Stjernsunds slott, via och genom Askersunds stad. Stråket ska 
göras tillgängligt så att alla kan vistas och röra sig längs Alsen, vare sig personen sitter i 
rullstol, permobil eller behöver käpp eller rollator för att kunna ta sig fram. 

Teknisk försörjning
Befintliga vatten- och avlopps- och elledningar finns i anslutning till planområdet.

PLANFÖRSLAGET
Planbestämmelser
Områden som betecknas med C (Centrum) i detaljplanen: Här tillåts verksamheter 
som butiker, service, kontor, bio, bibliotek, kontor, föreningslokaler, restauranger, och 



egentligen all typ av markanvändning som bör vara en del i en stadskärna som inte är av 
en för störande karaktär.

Områden som betecknas med B (Bostäder) i detaljplanen: Här tillåts alla typer av 
permanenta bostäder, även särskilda boendeformer.

Områden som betecknas med E (Tekniska anläggningar) i detaljplanen:
Här tillåts tekniska anläggningar, både offentliga och privata för produktion eller 
omvandling av elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler samt värme, vatten, avlopp och 
avfall. Annan typ av industriell verksamhet ingår inte i begreppet.

Områden som betecknas med TORG i detaljplanen: Här tillåts kiosker, serveringar och 
hållplatsskydd för kollektivtrafik.

Områden som betecknas med T (Trafik) i detaljplanen: Här tillåts för ändamålen 
järnväg, buss och taxi erforderliga åtgärder.

Områden som betecknas med P (Parkering) i detaljplanen: Här tillåts markparkering, 
P-hus, garage.

Områden som betecknas med R (Kultur och fritid) i detaljplanen: Här tillåts museum, 
nöjesparker, idrottsanläggningar, hotell.

Natur och Park
För att skapa en attraktiv stadsmiljö är de gröna ytorna oerhört viktiga, båda den nära 
stadsgrönskan utanför din port som de större gröna stråken man promenerar eller 
cyklar i och till. Stadsgrönskan fyller även viktiga eko-funktioner, såsom hantering 
av dagvatten och luftrengöring. Strandparken som sträcker sig utmed sjösidan och 

Illustrationsplan: Gry Arvidsson, Landskapsarkitekt, WSP



angränsas till området Askersundsverken är ett ovärderligt rekreationsstråk för stadens 
invånare och våra besökare.

Strandparken är redan idag fantastisk men skulle kunna utvecklas ännu mer, med bättre 
anpassade gångvägar, planteringar och större möjligheter att sitta och njuta av den 
fantastiska vyn över sjön Alsen med Stjärnsunds slott i periferin.

Den nära tillgången till vattnet höjer området avsevärt, vilket gör den till en tillgång 
som skall användas. Tankar om att även göra vattnet mer tillgängligt med sittbryggor 
som ger möjlighet att komma vattnet närmare. Bryggor som ska vara utformade 
så att de är väl handikappsanpassade och att där det skall vara lätt att köra ner nära 
vattnet. Sittplatser på bänk samt utformning skall ge möjlighet att sitta med fötterna i 
vågskvalpet och njuta av utsikten, även för den som har en funktionsnedsättning.

Ny bebyggelse
Detaljplanens syfte är att ny bebyggelse skall utformas i Askersundsanda och respektera 
och ansluta till de arkitektoniska värden som redan finns i Askersunds stadskärna idag. 
Bebyggelsen kommer att omsluta gatorna och skapa kvarter på samma sätt som det ser 
ut inne i Askersund idag. Fastigheten är kuperad och kommer på så sätt att möjliggöra 
för att i princip alla bostäder har en magnifik utsikt över Alsen. Bostäder är förlagda i 
sydväst på fastigheten för att få bästa möjliga solljus och utsikt.

I detaljplanen så möjliggörs bevarandet och användandet av de gamla industrilokalerna 
i norr i kvarteret. Syftet är att lokalerna ska kunna renoveras och användas för olika 
kultur- och fritidsaktiviteter. Det är idag svårt att bygga nytt och hitta ekonomi för 
verksamheter av sådan karaktär. Således är detta ett ypperligt tillfälle att få lokaler med 
karaktär och känsla inne i centrala Askersund till en rimlig kostnad.

Detaljplanen föreslår en blandad bebyggelse med både radhus och flerbostadshus i 
området. Målsättningen är att få en blandad stadsdel där det finns flera olika typer av 
upplåtelseformer.

Miljövänlig byggnation
Askersunds kommun har en tydlig politisk ambition att vi som kommun ska vara 
bidragande till en hållbar utveckling. I den nya översiktsplanen för Askersund som varit 
ute på samråd så står det:

”Vi minskar våra utsläpp och begränsar vår energianvändning, hushåller med mark och 
vatten samt arbetar aktivt för att driva klimatförbättringen framåt.”

Ett miljövänligt genomförande av planen kommer att säkerställas i framtida 
upphandlingar och avtal med köpare och exploatörer. Askersunds kommun har 
ambitionen att ställa högre krav än Boverket vad det gäller energiförbrukning i framtida 
byggnationer inom detaljplanen. Det kan även komma att ställas krav på vilken typ av 
energi som skall användas, då ambitionen i första hand är att det skall komma från en 
förnyelsebar energikälla. Detta är möjligt då Askersunds kommun äger fastigheterna och 
kan reglera dessa krav i avtal med köpare/exploatörer.
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Gator och trafik
Tanken och idéerna med området är att skapa en gemytlig ”Askersunds”-känsla med 
trånga gator, blommande grönska och känslan av en småstadsstruktur.

Inom området skall principen av shared space efterföljas. Shared space är ett gemensamt 
utrymme för skyddade samt oskyddade trafikanter där platsen skall användas på 
förutbestämda villkor. Det handlar helt enkelt om ett stadsrum där gångare, cyklister och 
bilister delar på ytan med ansvar och respekt för varandra. I Sverige kallar vi det även 
gångfartsområde. En generell regel är att gatan är reserverad för fotgängaren, men att 
även cyklister samt bilister är tillåtna men skall tillämpa särskild omsorg och hänsyn till 
fotgängare. Fotgängarna skall även i sin tur inte hindra trafiken medvetet.

Shared space används för att skapa en attraktivare stadsmiljö för alla och ett levande 
stadsrum, där ytorna anpassas för att alla oavsett hur man tar sig fram kan man ta sig 
genom stadsrummet på ett tryggt sätt. Fördelarna med Shared space är att man inte 
delar upp gaturummet, utan ytan finns till för alla. Hastigheten sänks och risken för 
olyckor minskar samt att anpassingen av ytorna blir bättre. Denna princip är mycket 
använderbar i området Askersundverken då vi eftersträvar det täta gaturummet som ger 
småstadskänsla i området. 

En viktig del av detta är den fysiska utformningen, att markbeläggning, planteringar 
och liknande utformas så att hastigheterna hålls nere och tillgängligheten är hög. 
Givetvis separeras oskyddade trafikanter från fordon när hastigheterna ökar utanför 
”shared space”-zoner. Inom hela planområdet så får motorfordon endast framföras på 
gångtrafikanternas villkor. Det är ett gångfartsområde med mycket folk i rörelse.

Bussar
Den befintliga busstationen i Akersund kommer att ges ett lyft. Tanken är att skapa 
en torgkänsla/mötesplats för bussresenärer, besökare till stationens kiosk samt 
förbipasserade in till området Askersundverken. Torget kommer även att fungera som en 
säker ”överfart” för skolans ungdomar när de skall ta sig från skolan till den planerade 
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idrottshallen. Det pågår en trafikutredning för hur bussarna kommer att röra sig inom 
området, både när det gäller linjetrafik och skolskjuts.

Parkering
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillskapa fler 
parkeringsplatser inne i centrala Askersund. Denna detaljplan möjliggöra för ytterligare 
70-90 parkeringsplatser beroende på utförande, för boende och besökare.

Tanken med parkeringsplatserna är att utforma säkra och trygga parkeringar som 
omgärdas av en grön miljö för att inte skapa stora gråa ytor utan en inbjudande 
stadsmiljö. Både parkering på parkeringsplatser samt parkering utefter gata kommer 
att möjliggöras. Nere vid sjösidan kommer även parkeringsmöjligheter för besökare 
och båtplatsägare att skapas. Även parkering för cykel skall möjliggöras vid de publika 
loklarna samt cykelparkering nära entréer för de boende inom området.

Dagvatten
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sådant sätt att det vatten som når recipienten 
är så rent som möjligt. Detta ställer stora krav på avledning och rening för att en 
hållbar ekologisk utveckling ska kunna bli möjlig. Hårdgörande av markytor innebär 
att dagvattnet får svårt att infiltrera i marken, vilket även förvärras vid kraftiga regn 
och vårflod. Brunnar och dammar får då svårt att hantera mängden vatten varför stora 
bekymmer kan uppstå, med exempelvis översvämning av källare eller inträngningar i 
husgrunder etc. som följd. 

Dagvattnet kan med fördel fördröjas, vilket innebär att det leds om via exempelvis 
dammar eller bredare diken. Genom att låta dagvattnet passera grusbäddar och 
andra filtrerande material kan det ske en rening innan det når recipienten eller 
dagvattenledningarna. Detta leder till att dagvattenledningarna får större möjligheter 
att hantera vattenmängden på ett bättre sätt; inte minst för att möta upp det behov som 
uppstår i samband med kraftiga regn och eventuell vårflod.   

Genom att skapa mjukare ytor kan vissa mängder dagvatten filtreras ner i marken. Det 
kan därför vara fördelaktigt att blanda hårdgjorda ytor med exempelvis grusade partier 
och planteringar samt annan grönstruktur för att dagvattnet ska kunna tas om hand på ett 
bra sätt.

För att få en bra dagvattenhantering av hela Kv Verkstaden kommer dagvattnet att 
fördröjas så att det sedimenteras innan det rinner vidare ut i Alsen.

MILJÖKONSEKVENSER
Miljöbedömning
Enligt 5 kap 18 § 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 
denna exploatering medför betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs 
planförslaget och följer detta genom planprocessen. En miljökonsekvensbeskrivning, i 
enlighet med 6 kap 12 § Plan- och bygglagen (2010:900), har därför upprättats. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Verkstaden 1: 
Fastigheten Verkstaden 1 kan delas upp i huvudsak tre stycken kvarter.
 
Kvarter 1, ca 2700 m²: I det här kvarter är tanken att det ska bildas två stycken 
fastigheter, en för Kultur&Fritidsverksamhet och en för Centrumverksamhet.  

Kvarter 2 bildas av del av fastigheten Verkstaden 1 och Askersund 1:1.  
Från Verkstaden 1, är det möjligt att bilda en fastighet för bostadsändamål på ca 1900 
m². Parkeringen kan antingen avstyckas från Verkstaden 1 eller överföras genom 
fastighetsreglering till området med användningsområdet Trafik för bussterminalen 
tillhörande Askersund 1:1.



Kvarter 6, ca 1100 m²: Kan avstyckas i en eller flera fastigheter för Centrumverksamhet.

Kvarter 4 bildas av delar av fastigheter från Verkstaden 1 och 6 samt Askersund 1:1. 
Kvarteret är tänkt för en bostadsfastighet som kan bildas genom avstyckning och 
fastighetsreglering via mark från ovan nämnda fastigheter, från Verkstaden 1, ca 200 m²

Inom Kvarter 3 och 5 finns det små markområden som kommer från Verkstaden 1.

Verkstaden 6:
Fastigheten Verkstaden 6 kan delas i huvudsak i två stycken kvarter.

Kvarter 3, ca 850 m²: En fastighet för bostadshus och parkering. 

Kvarter 5, ca 3100 m²: Möjligt att bilda fastigheter för Bostäder, Parkering, Tekniska 
anläggningar och Centrumverksamhet. 

I Kvarter 5 finns det ett område med användningsområdet PE. Området har även 
en egenskapsbestämmelse som medger att marken får byggas över med ett körbart 
bjälklag. Det undre planet är avsett för tekniska anläggningar. Här är möjligt att 
genom tredimensionell fastighetsbildning avstycka parkeringen eller de tekniska 
anläggningarna i var sin fastighet.

På marken för bostadsområdet i Kvarter 5 finns ett x-område markerat. 
Egenskapsbestämmelsen x innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gång- 
och cykeltrafik. I praktiken innebär det att kommunen på fastighetsägarens begäran är 
skyldig att bilda ett servitut för gång- och cykeltrafik. Med x bestämmelsen följer även 
att kommunen ansvarar och bekostar drift och underhållet för gång- och cykelvägen 
på servitutsområdet. När servitutet bildas ska kommunen betala ersättning till 
fastighetsägare för att de tar marken i anspråk. 

Kvarter 4 bildas enligt beskrivning ovan där ca 500 m² kommer från Verkstaden 6.

Askersund 1:1
Kvarter 2 bildas enligt beskrivning ovan av områden från Askersund 1:1 och Verkstaden 
1. Huvuddelen av Askersund 1:1 inom kvarter 2 avser område för Trafik, busstationen 
ca 1700 m². Den här delen kan avstyckas till en egen fastighet för trafikändamål. 
Till Kvarter 2 kan ett område om ca 200 m² för bostadsändamål överföras genom 
fastighetsreglering. 

Inom Kvarter 2 finns Askersunds gamla stationsbyggnad. Den byggnaden omfattas av 
en q-bestämmelse vilken innebär att stationen inte får förvanskas. Om bestämmelsen 
innebär att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras för fastighetsägaren har 
denne rätt att ansöka om ersättning från kommunen för den skada bestämmelsen medför.  

Kvarter 4 bildas enligt beskrivning ovan där ca 100 m² kommer från Askersund 1:1. 
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Antagande mars/april 2013

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning
Sydnärkes byggförvaltning utarbetar detaljplanen på beställning av Askersunds 
kommunfastigheter. Askersunds kommun ansvarar för iordningställande av allmän 
platsmark enligt detaljplan.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Detaljplanen bekostas av Askersunds kommunfastigheter AB. Utbyggnad av gator, 
vatten och avlopp inom området bekostas och anordnas av Askersunds kommun.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
En översiktlig markundersökning inkl åtgärdsutredning och riskbedömning har 
genomförts.

En bullerutredning har genomförts.

Medverkande tjänstemän
Ett flertal tjänstemän inom Askersunds kommun har deltagit i framtagandet av 
detaljplanen med sina respektive specialistkunskaper. Planarbetet har samordnats och 
letts av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av Askersunds kommun. Peter Larsson, 
Structor miljöteknik, har utarbetat miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillsammans 
med Karin Lindeblad, Riksantikvarieämbetet. Gry Arvidsson, Landskapsarkitekt WSP,  
har varit ansvarig för trafikföring och landskap. Fastighetskonsekvensutredning har 
gjorts av Jonas Robertsson, Förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Fotografier till 
planhandlingarna har tagits av Linda Wiktorsson och Amanda Karlsson. 
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