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Planbeskrivning
Detaljplan för del av
Åsbro industri, Åsbro 1:17 m.fl

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 standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU

Handlingar
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Bakgrund

Åsbro industriområde är idag detaljplanelagt sedan år 2000. Detaljplanen behöver
uppdateras för att området ska kunna utvecklas och användas mer effektivt för
befintliga verksamheter såväl som nyetableringar.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra för ett samlat verksamhetsområde i utkanten
av Åsbro, vid Riksväg 50. Detaljplanen ska möjliggöra för en effektiv
markanvändning där nödvändiga begränsningar görs samtidigt som planen öppnar
för en bred utveckling av området.

Planprocessen

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för
detta är uppfyllda.

Miljöbedömning

Enligt PBL (plan-och bygglagen) 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.
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.

Plandata
Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 14 hektar och är beläget i Åsbro. Planområdet avgränsas
av Riksväg 50 i väster, Gamla Riksvägen och Karintorpsvägen.
Markägoförhållanden
Planområdet ägs av Askersunds kommun, Askersunds industrifastigheter AB och
ett antal privatpersoner och företag.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I fördjupning av översiktsplanen för Åsbro tätort, antagen av kommunfullmäktige
1990-11-26 föreslås det nu aktuella planområdet användas för industri i det västra
området med område för bilservice i norr. Östra delen av planområdet föreslås
användas för idrottsändamål.
I förslag till ny Översiktsplan för Askersunds kommun från 2014 är hela det
aktuella planområdet markerat för verksamhetsförtätning.
Detaljplaner
Nu gällande detaljplan, Detaljplan för utökning av Åsbro industriområde, antogs
år 2000 och fick vissa ändringar år 2009 i och med Ändring av detaljplan 451 för
fastigheterna Åsbro 1:17, Åsbro 1:156, Åsbro 1:283, Å 1:13 m.fl.
Gällande detaljplan för området möjliggör för småindustriändamål i största delen
av planområdet, med bilservice och handel i norr och ett naturområde i öster.

Förutsättningar och förändringar
Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Användningen verksamheter tillämpas för områden för service, lager, tillverkning
med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra
verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.
I öster avgränsas verksamhetsområdet av ett naturområde längs med Gamla
Riksvägen.
Genom planområdet sträcker sig en lokalgata från Gamla Riksvägen ner till
Karintorpsvägen.
Ett u-område utan prickmarksbegränsning möjliggör för överbyggande av området
med förutsättningar att allmännyttiga underjordiska ledningar ska vara tillgängliga
genom exempelvis kulvertering.
Riksintresse och fornlämningar
Inom planområdet finns en fornlämning av typen färdväg/hålväg. Hålvägar har
uppstått genom att en ”ränna” nötts upp genom användning och vattenerosion.
Fornlämningar är enligt lagen skyddade och får inte skadas. I enlighet med lagen
är det Länsstyrelsen som beslutar i ärenden som rör fornlämningar och den som på
något sätt vill förändra en fornlämning måste ha Länsstyrelsens tillstånd.
Med tanke på närheten till kända fornlämningar och det topografiska läget på en
grusås kan fornlämningar förekomma i planområdet. För att klargöra huruvida
det finns fornlämningar inom planområdet måste en arkeologisk utredning enligt
2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, utföras innan obebyggda delar i
planområdet exploateras. Den arkeologiska utredningen beslutas av Länsstyrelsen,
men ska enligt KML betalas av företagaren.
Befintlig bebyggelse
Den befintliga bebyggelsen består av industri/lager-byggnader för företagen ITS
och Husqvarna i sydvästra delen av planområdet. I nordväst finns Bosse bil, med
bilförsäljning. Nordöst om Metallvägen ligger lokal för företaget Amphitech.
I den sydöstra delen av planområdet finns en äldre folkskola, ett f.d. kapell som
nu används till näringsverksamhet. I nordöstra delen av planområdet finns även en
bostadsfastighet.
Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för en utökad bebyggelse med en högsta byggnadshöjd på
13 meter.

Mark och vegetation
Planområdet är relativt flackt med en stor andel klippta gräsytor kring de befintliga
verksamheterna. Längs riksväg 50 finns ett avrinningsdike. I östra planområdet,
längs med Gamla riksvägen, finns ett hygge med ung plantering som, mot vägen,
kantas av tallskog med inslag av lönn, sälg och andra lövträd. Enligt förslag till
Grönstrukturplan är området lämpligt att exploatera.
Föroreningar
Inom planområdet finns ett potentiellt förorenat område i branschklass 2
inom fastigheten Åsbro 1:361. Då ingen inventering gjorts kan man dock inte
med säkerhet säga om eller vilken föroreningshalt som finns på den aktuella
fastigheten.
Alla områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående
industriella verksamheter ska identifieras. De ska kartläggas med hjälp av
det förorenade områdets geografiska koordinater och fastighetsbeteckning.
Områdena får en översiktlig klassning utifrån vilken bransch som verksamheten
tillhörde/tillhör, en så kallad branschklass. Naturvårdsverket har tagit fram
en lista med olika branscher som bedöms kunna orsaka föroreningar i mark,
vatten eller sediment. Branscherna har delats in i olika prioriteringsklasser som
kallas branschklasser (BKL). Vilken BKL en bransch har tilldelats beror på hur
stor risk för förorening branschen i helhet har bedömts utgöra. Det betyder att
branschklassen är gemensam för alla verksamheter inom respektive bransch och
endast utgör en första generell indelning. Branschklasserna är uppdelade från 1 till
4, där 1 innebär högst prioritering och 4 lägst prioritering.
Den pågående verksamheten inom fastigheten Åsbro 1:361 kommer inte att
förändras utifrån att det beslutats om en ny detaljplan.
Geotekniska förhållanden
Detaljplaneområdet är delvis bebyggt och planområdet består generellt av
isälvssediment, sandblock och sand.
Trafik
Planområdet nås via de tre omkringliggande vägarna; Riksväg 50, Gamla
riksvägen och Karintorpsvägen. Genom området, mellan Karintorpsvägen och
Gamla riksvägen sträcker sig idag Metallvägen.
I detta förslag till detaljplan följer Metallvägen sin nuvarande sträckning från
Gamla Riksvägen genom första halvan av planområdet för att sedan vika av
österut innan den viker ner mot Karintorpsvägen där vägarna möts längre österut
än tidigare.
Förändringen av Metallvägens sträckning syftar till att möjliggöra utbyggnad
österut av befintlig verksamhet i västra planområdet.
Planområdet avgränsar till riksväg 50 som är utpekad som riksintresse enligt
3 kap. 8 § miljöbalken. Länsstyrelsen har beslutat att det inte får uppföras
byggnader, tillbyggnader, övriga anläggningar eller vidtas sådana åtgärder som
kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett avstånd på 30 meter längs
riksväg 50. Detaljplanen är utformad för att inte inverka på riksväg 50 och det
byggnadsfria avståndet på 30 meter längs med vägen.

Farligt gods och riskhänsyn
Riksväg 50 är en rekommenderad primär väg för transporter av farligt gods.
Vägsträckan som löper parallellt med planområdet är hastighetsbegränsad till
70 km/h.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram ett dokument för vägledning för
planläggning intill transportleder för farligt gods (2012).
”Konsekvenserna av en farligt gods-olycka är beroende av i vilken utsträckning
som människor vistas inom riskzonen för utsläppet, status på personer (vakna eller
sovande), förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet (vuxna
eller barn, funktionshindrade etc.), kännedom om byggnader och område.
I vägledningen används därför en zonindelning utifrån avståndet mellan riskkällan
och olika typer av markanvändning. Utgångspunkten är att normalt behöver inga
åtgärder med anledning av farligt gods vidtas, om dessa skyddsavstånd hålls.”
ur Farligt gods, riskhantering i fysisk planering, Vägledning för planläggning
intill transportleder för farligt gods (2012)
Det nu akutella planområdet ligger i anslutning till Riksväg 50 och möjliggör för
verksamheter med upp till 13 meter i byggnadshöjd. I enlighet med vägledning för
planläggning intill transportleder för farligt gods (2012) har området upp till 30
meter från riksvägen utformats som prickmark för att inte möjliggöra bebyggelse
inom området med störst risker för skador kopplade till transporter med farligt
gods.
Den nu aktuella detaljplanen bedöms lämplig med hänsyn till avståndet och den
planerade användningen av planområdet för verksamheter.
Terrängförhållanden, topografi, tät vegetation, höjdskillnader, markens
lutning, murar och vallar mellan vägen och det planerade området kan utgöra
ett visst skydd och begränsa konsekvenserna av en olycka. Marklutning
som gör att riskkällan ligger högre än den planerade bebyggelsen kan dock
förvärra risksituationen. I det aktuella området befinner sig riskkällan lägre än
verksamhetsområdet.
För att minimera konsekvenserna av en olycka med farligt gods på riksväg 50, för
detaljplaneområdet, kan utformningen av bebyggelsen och tekniska åtgärder vara
betydande.
Detaljplanen föreskriver att utrymningsvägar ska lokaliseras på den sida som
vänds från riskkällan för området närmst riksväg 50, ventilationen ska utformas
så att spridning av gaser, från fordonsolyckor på riksväg 50, förhindras inuti
lokalerna och fasader längs riksväg 50 ska utföras i obrännbart material. Genom
dessa åtgärder minskar riskerna för de personer som vistas i verksamhetslokalerna,
vid en olycka med farligt gods på Riksväg 50, parallellt med planområdet.

Dagvatten
Dagvattnet inom planområdet leds idag från befintliga fastigheter ut till det
kommunala ledningsnätet. Dagvattennätet är underdimensionerat vilket betyder att
dagvatten inom nya exploateringar inom planområdet måste fördröjas innan det
släpps ut till det kommunala dagvattennätet.
Marken består av sand som lämpar sig bra för LOD anläggningar.
Hanteringen av dagvattenfördröjning hanteras inom ramen för
exploateringsavtalet.
Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i planområdet ska anpassas till gällande riktvärden. Om
brandvattentillgång behöver utökas och anpassas ska fastighetsägaren/byggherren
vidta åtgärder för att tillgodose behovet.

Genomförandefrågor
Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande.
Samråd: Sommar 2015
Granskning: Höst 2015
Antagande: Vinter 2015/2016
Laga kraft: 2016
VA och el
Området avses anslutas till befintliga va- och elledningar.
Skanova har anläggning inom detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden
även bekostar den.
Genomförandetid
Genomförandetiden för denna plan är tio år efter det att planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Ekonomiska frågor
Planarbetet och förändrad vägdragning bekostas i sin helhet av Askersunds kommun.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Genom detaljplanearbetet möjliggörs ett flertal skilda fastighetsindelningar för att
anpassa fastigheterna till de verksamheter som kan bli aktuella.
Metallvägens sträckning avses förändras men kommer även fortsättningsvis sträcka
sig genom fastigheten Åsbro 1:17.
Detaljplanen möjliggör för utökning av fastigheterna Åsbro 1:357 och 1:366 i östlig
riktning.

Medverkande tjänstemän

Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
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