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1. Inledning 

Planens syfte 
Syftet med planen är att säkerställa Fräsarevägen som lokalgata i plan, samt utöka 
byggrätten i området för bostadsfastigheterna så att byggrätten anpassas till 
byggrätten hos moderna enbostadshus.  

Planområdet 
Planområdet är ca 17 000 m2. Kvartersmarken inom området ägs av 
privatpersoner och allmän platsmark av kommunen. 

 
Karta över planområdet. 
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Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och följer nedanståden process: 

 

Tidplan för planarbetet 
Planarbetet kommer att följa nedanstående tidplan: 

Samråd: Sommaren 2022 

Granskning Hösten 2022 

Antagande Hösten 2022 

2. Planförslag 

Allmän plats 
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild 
verksamhet. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park 

Gata 
Användningen gata används för att reglera gator avsedda främst för trafik inom en 
tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. 

Fräsarevägen med ny vändplats blir allmän plats GATA i nytt förslag till detaljplan.  

Filarevägen kopplas ihop med Alvägen i detaljplanen. Denna sammankoppling 
finns redan idag.  

Egenskaper 
Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas 
eller skyddas. 
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Stängsel och utfart 

Utfartsförbud säkerställs mot Östermalmsvägen för fastigheterna Östermalm 2:14 
och 2:16 samt för en del av Östermalm 2:11. 

Kvartersmark 
Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller 
vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt 
ändamål. 

B - Bostad 
Användningen Bostad används för områden för olika former av boende av varaktig 
karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen.  

I denna plan säkerställs användningen Bostad för enbostadshus. 

C - Centrum 
Användningen Centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som 
handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt 
eller vara lätta att nå.  

På fastigheten Östermalm 2:15 finns en byggnad som används för kyrkoändamål. I 
detaljplanen föreslås att fastigheten får användningen Centrum, där 
samlingslokaler ingår.  

Egenskaper 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark ger kommunen möjlighet att i detalj 
reglera bland annat bebyggandets omfattning, utformning samt skydd av 
kvartersmarken. 

Bebyggandets omfattning 

Genom att använda bestämmelser om bebyggandets omfattning reglerar 
kommunen hur mycket som får byggas på en plats, både i utbredning över och 
under markytan samt på höjden. 

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegrad för alla bostadsfastigheter utom Östermalm 2:18 ökas till 250 m2 
(e1) byggnadsyta för att möjliggöra moderna enbostadshus. 

Utnyttjandegraden för fastigheten Östermalm 2:18 är 22 % (e2) byggnadsyta av 
fastighetsarean. Denna byggnad har redan idag en byggnadsyta på 327 m2 vilket 
är betydligt större en övriga bostadshus i kvarteret. Nuvarande byggrätt säkerställs 
i och med planbestämmelsen. 

Utnyttjandegraden för byggnation på fastigheten Östermalm 2:15 är 500 m2 
byggnadsyta (e4).  
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Begränsning av markens utnyttjande 

Mot allmän väg säkerställs mark (5-6 meter) som inte får bebyggas (s k prickad 
mark) för att säkerställa siktförhållanden mot Filarevägen och Fräsarevägen.  

För del av Tegelbruket 1 får marken endast bebyggas med komplementbyggnader 
(s k plusmark). 

Höjd på byggnader 

Detaljplanen föreslås en nockhöjd på 8,5 meter. Detta möjliggör och säkerställer 
de tvåvåningshus som finns inom planområdet. 

Placering 

För att säkerställa att området närmast Östermalmsvägen får en bra ljudmiljö införs 
en bestämmelse om att huvudbyggnad ska uppföras med långsidan mot 
Östermalmsvägen (p1). Samtidigt gör planbestämmelsen det möjligt att skapa en 
bra stadsbyggnad längs med Östermalmsvägen. 

Utformning 

För att säkerställa att området närmast Östermalmsvägen får en bra ljudmiljö införs 
en bestämmelse om att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska 
orienteras mot en ljuddämpad sida (f1). Samtidigt gör planbestämmelsen det 
möjligt att skapa en bra stadsbyggnad längs med Östermalmsvägen. 

Stängsel och utfart 

Kommunen kan i en detaljplan reglera stängsel, utfart eller annan utgång mot 
allmän plats. 

Utfartsförbud från fastigheterna Östermalm 2:14, 2:16 samt del av 2:11 mot 
Östermalmsvägen har säkerställts i detaljplan. Denna bestämmelse fanns även i 
tidigare gällande detaljplan. 

Skydd mot störningar 

För att säkerställa riktvärdena för buller från vägtrafik införs en bestämmelse på 
plankartan avseende placering av uteplats. 

m1 – uteplats ska ordnas så att huvudbyggnad placeras mellan uteplats och 
Östermalmsvägen.  

Konsekvenser  
Planbestämmelserna gäller vid ny- och ombyggnation. Omfattningen på befintlig 
bebyggelses byggrätt säkerställs i detaljplanen. De byggnader som ligger på 
prickad mark får inte uppföras på samma plats vid rivning eller annat. 
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Tegelbruket 1 

För berörd del av Tegelbruket 1 tillåts även fortsättningsvis endast komplement-
byggnader. 

På den södra delen av område säkerställs även en ledningsrätt (u1). 

 

Östermalm 2:11 och 2:14 

Byggrätten på bostadsfastigheterna Östermalm 2:11 och 2:14 sätts till 250 m2 
byggnadsyta per fastighet. Detta innebär att byggrätten har ökats från gällande 
detaljplan där byggrätten är 210 m2 per tomt. 

Byggnadshöjden är 8 meter nockhöjd. Det motsvarar de två våningar som högsta 
byggnadshöjd i gällande plan. 
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Mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark) sätts till 6 meter mot gata. 
Detta innebär en minskning av den prickade marken mot Östermalmsvägen i 
jämförelse med gällande plan. 

En ledningsgata mellan fastigheterna säkerställer befintliga ledningar (u1). Området 
får inte bebyggas för att ledningshavaren ska kunna utföra drift och underhåll på 
ledningarna. 

Östermalm 2:15 

Byggrätt på 500 m2 byggnadsyta per användningsyta. Detta möjliggör byggande av 
ytterligare samlingslokal etc, inom centrumändamål eller en ny bostadsbyggnad. 

Nockhöjden sätts till 8 meter. 

Ledningar och ledningsrätter säkerställs med bestämmelsen u1 samt mark som 
inte får bebyggas (så kallad prickad mark). 

Mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark) sätts till 6 meter mot gata.  

 

Planförslaget möjliggör en ny bostadsfastighet där det finns plats att placera ny 
bebyggelse utan att flytta på befintliga ledningar och ledningsrätter. 
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Östermalm 2:16, 2:17, 2:19 och 2:20 

Mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark) sätts till 5 resp 6 meter mot 
gata. 

 

Ledningar och ledningsrätter säkerställs med bestämmelsen u1 samt mark som 
inte får bebyggas (så kallad prickad mark). 

Byggrätten på bostadsfastigheterna sätts till 250 m2 byggnadsyta per fastighet. 
Detta innebär att byggrätten har ökats från gällande detaljplan där byggrätten är 
210 m2 per tomt. 

Byggnadshöjden är 8 meter nockhöjd. Det motsvarar de två våningar som högsta 
byggnadshöjd i gällande plan. 

Östermalm 2:18 

Byggrätten på bostadsfastigheten sätts till 22 % av fastighetsarean. Detta 
motsvarar den yta på 327 m2 som bygglov beviljats för.  
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Byggnadshöjden är 8 meter nockhöjd. Det motsvarar de två våningar som högsta 
byggnadshöjd i gällande plan. 

Mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark) sätts till 5 meter mot gata 
(samma som i gällande detaljplan). 

Ledningar och ledningsrätter säkerställs med bestämmelsen u1 samt mark som 
inte får bebyggas (så kallad prickad mark). 

Östermalm 2:22 

På fastigheten Östermalm 2:22 säkerställs en vändplats på allmän platsmark. 
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Administrativa bestämmelser 
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör 
planområdet. Det handlar om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, 
genomförandetid och markreservat. 

Huvudmannaskap 
Finspångs kommun är huvudman för allmän plats (GATA). 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. Genom-
förandetidens längd har valts utifrån att området redan är fullt utbyggt. 

Markreservat för allmännyttiga ledningar 
Markreservat för allmännyttiga ledningar har säkerställts för vatten, avlopp, el och 
fjärrvärme har säkerställts i detaljplanen (u1) 

Ledningarnas exakta läge kommer att fastställas efter samrådet.  

3. Planens genomförande 
I detta avsnitt redovisas de åtgärder och förutsättningar som behövs för ett 
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Avgöranden i frågor 
som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-anläggningar, vägar 
mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt detalj-
planen.  

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är 
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa 
anspråk på ersättning. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Allmän plats 

Finspångs kommun är huvudman för allmänna platser (gator, parker och natur-
områden) inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad av 
allmän plats samt ansvarar för drift och underhåll av dessa områden.  

Kvartersmark 

Varje exploatör och/eller fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande 
inom sin kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt 
detaljplanen.  

Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom 
kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.  

Fastighetsägaren/exploatören ska anmäla till respektive huvudman om anslutning 
av vatten och avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell. 

Teknisk försörjning 

Respektive ledningsägare för de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet, se 
vidare under ”Planeringsförutsättningar Teknisk försörjning”. 

Huvudman för respektive nät är följande: 

• Vatten och avlopp: Finspångs Tekniska Verk AB eller enskilt 
• Dagvatten: Finspångs Tekniska Verk AB 
• Fjärrvärme: Finspångs Tekniska Verk AB 
• El: Vattenfall 
• Opto/ Fiber: Finet AB 
• Tele: Skanova 

Avtal 
Detaljplanen medför inte att några avtal om marköverlåtelser eller markupplåtelser 
behöver upprättas för detaljplanens genomförande.  

Inom Östermalm 2:22 tillkommer allmän plats för gata men denna behöver inte 
lösas in eftersom kommunen äger fastigheten.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 
Fastigheten Östermalm 1:1 och 2:22 samt Grosvad 1:1 ägs av Finspångs 
kommun.  

Tegelbruket 1 ägs av Vallonbygden AB 
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Östermalm 2:15 ägs av Finspångsförsamlingen av Jehovas Vittnen. 

Övriga fastigheter (Östermalm 2:11, 2:14, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19 och 2:20) är 
privatägda. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Detaljplanen föranleder inte några ändringar av fastighetsgränser förutom att del 
av den kommunägda fastigheten Östermalm 2:22, som planläggs som allmän plats 
(gata), bör fastighetsregleras till Östermalm 1:1.  

Detaljplanen medför inte att några nya rättigheter eller gemensamhetsanläggningar 
måste bildas för att den ska kunna genomföras.  

I det fall rättigheter eller gemensamhetsanläggningar ändå behöver bildas inom 
kvartersmarken ska detta ombesörjas och bekostas av respektive fastighetsägare.  

Befintliga ledningsrätter blir belägna inom prickmark och markreservat (u1) i 
detaljplanen.  

Fastighetsbildning 
Detaljplanen kan medföra en klyvning av fastigheten Östermalm 2:15 i och med att 
möjlighet ger för både centrum- och bostadsändamål 

För att uppnå en enhetlig fastighetsindelning bör den del av Östermalm 2:22 som 
planläggs för allmän plats (gata), fastighetsregleras till kommunens gatufastighet 
Östermalm 1:1. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark är inte nödvändig för detaljplanens genom-
förande. Eventuell fastighetsbildning inom kvartersmarken ska ombesörjas och 
bekostas av respektive fastighetsägare. 

Gemensamhetsanläggningar, fastighetssamverkan 
Det finns inga gemensamhetsanläggningar inom området. Planens genomförande 
förutsätter inte att nya gemensamhetsanläggningar bildas. Nya gemensamhets-
anläggningar kan dock komma att bildas om det uppkommer behov av samverkan 
mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar inom kvarters-
mark. 

Rättigheter 
Detaljplanen föranleder inte att några nya servitut, ledningsrätter eller andra 
rättigheter bildas inom planområdet. I det fall det uppkommer ett framtida behov av 
att bilda servitut, ledningsrätt eller annan rättighet ska detta ske genom att avtal 
upprättas mellan berörda parter eller att någon av parterna ansöker hos lantmäteri-
myndigheten om bildande av servitut eller ledningsrätt.  
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Befintliga ledningsrätt 

Inom planområdet finns befintliga ledningsrätter för vatten, avlopp, fjärrvärme, tele 
och starkström.  

I detaljplanen kommer ledningsrätterna att bli belägna inom prickad mark och/ eller 
inom u1-områden. Nybildning eller ombildning av ledningsrätter ska ombesörjas av 
respektive ledningsägare. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Planavgift som ska täcka kommunens kostnad för detaljplanen tas ut i samband 
med bygglovsprövningen. 

Utbyggnad av allmän plats 
Utbyggnaden av den nya vändplatsen som planeras i slutet av Fräsarevägen ska 
bekostas av kommunen. 

En förprojektering och med kostnadskalkyl kommer att tas fram inför detaljplanens 
granskningsskede.  

Driftkostnader 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, parker och 
naturområden) inom detaljplanen bekostas med skattemedel. 

Ersättningar för marköverföringar (fastighetsregleringar) 
Ersättningar för eventuella framtida fastighetsregleringar och markupplåtelser (för 
ledningsrätt, servitut eller gemensamhetsanläggning) ska bestämmas genom 
överenskommelse mellan berörda parter.  

I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om 
ersättning. 

Anslutningsavgifter, ledningsflytt 
Anläggnings- och anslutningsavgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme, el etcetera 
ska betalas av fastighetsägarna enligt gällande taxor. 

Om någon ledning behöver flyttas för att möjliggöra planerad byggnation inom 
planområdet ska fastighetsägaren svara för samtliga kostnader.  

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov, anmälan och planavgift enligt gällande taxa.  
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4. Konsekvenser 

Undersökning betydande miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan för 
planområdet och gjort följande bedömning: 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 
kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att 
överskridas. 

5. Planeringsförutsättningar 
I planbeskrivningen redovisas en sammanställning av de planeringsunderlag och 
utredningar samt kortfattade sammanfattningar av innehållet i dessa och slutsatser 
som ligger till grund för detaljplanens omfattning och utformning. (PBL (2010:900) 
4 kap. 33 §). 

Kommunala 

Gällande planer 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan är ÖP2020. Aktuellt planområde ligger inom Tätortsområde 

Finspång tätort, där följande ställningstagande har gjort: 

Finspångs kommun avser att i Finspångs tätort: Inom 
avgränsningen ”ort” på kartan prioriteras bebyggelse, service och 
verksamheter som bidrar till ortens utveckling. Arbeta för att orten 
ska växa inifrån och ut genom både förtätningar och nya 
utvecklingsområden. Tillgängliggöra mer strandnära lägen både för 
rekreation och bostäder inom orten. Säkerställa tillgången till gröna 
ytor och stråk för en ökad livskvalitet och del i en hållbar ort. Arbeta 
för bättre möjligheter till att förflyttas till fots och med cykel inom 
orten. Säkerställa tillgången till bra och snabba kollektivtrafikresor i 
hela orten tillsammans med Region Östergötland. Skapa möjligheter 
för ett fortsatt starkt näringsliv genom god samhällsplanering.  

Generell inriktning bebyggelseutveckling:  
Nya områden för bostäder och verksamheter bör utvecklas och 
byggas på befintlig infrastruktur, det vill säga i närhet till exempelvis 
befintliga vägar, offentlig och kommersiell service samt vatten och 
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avlopp. Finspångs kommun ska verka för att det blir en blandning av 
upplåtelseformer och bebyggelsetyper i samtliga orter och områden 
för att gynna allas behov av bostäder i hela Finspång. I Finspång 
ska brukningsvärd jordbruksmark i möjligaste mån bevars för fortsatt 
brukande. Ny bebyggelse ska därför i första hand förläggas till redan 
i ianspråktagen mark och skogsmarker. Särskild hänsyn ska tas vid 
exploatering i känslig miljö, till exempel inom riksintresse för 
kulturmiljö och i anslutning till särskilt skyddsvärd bebyggelse eller 
natur. Bebyggelse i klimatsmarta lägen ska premieras, nära 
tillgängliga lösningar för kollektivt resande och i lägen som 
exempelvis är säkra för översvämningar, ras och skred. I 
utvecklingen av Finspång ska invånarnas närhet till natur- och 
friluftsliv samt utrymme för jord- och skogsbruk beaktas. 

Kommunen bedömer att planförslaget har stöd i gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 

Området omfattas av DP195 Detaljplan för Tegelbruksområdet (STG 831 m.fl.) för 
bostäder, förskola och samlingslokal, laga kraft 1991-07-30. Den tillåtna byggrätten 
i gällande plan skall regleras och utökas i syfte att anpassa bebyggelsen till dagens 
normer. Planens genomförandetid har löpt ut. 

B Bostäder 
C1 Samlingslokal 
e3 Största byggnadsyta 210 m2/tomt inkl. uthus och garage. Dock högst 1 tomt 
e4 Största byggnadsyta 400 m2 
e5 Största byggnadsyta 3000 m2 
e6 Största byggnadsyta 210 m2/tomt inkl. uthus och garage. Dock högst 2 
 tomter 
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DP195 

Området omfattas även delvis av D80 Stadsplan för del av Tegelbruksområdet för 
bostäder mm, laga kraft 5 april 1963. Den nya planen berör delar av allmän plats 
gata vid Östermalmsvägen. 

 
D80 
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Riksintressen 

Totalförsvaret 
Planområde ligger inom område som av totalförsvaret pekats ut som stoppområde 
för höga objekt samt influensområde luftrum. Föreslagen byggnadshöjd under-
stiger de 45 meter som gäller inom område för sammanhållen bebyggelse. 

Kommunens bedömning är att riksintresset för totalförsvaret inte påverkas negativt. 

Miljökvalitetsnormer 

Vatten 
Planområdet ligger inom avrinningsområde Lotorpsån med vattenförekomst 
Lotorpsån (Lotorp-Glan, SE650984-150226) 

Lotorpsån Ekologisk status Kemisk status 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2039 God kemisk ytvattenstatus 

Undantag – Mindre stränga 
krav: 
- Bromerad difenyleter 
- Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Statusklassning Måttlig 

Vandringshinder i 
vattendraget. 

Konnektivitet uppströms och 
nedströms. 

Vattenfårans form och kanter 

 

 

Uppnår ej god 

Kvicksilver och bromerade 
difenyleter, överstiger 
gränsvärdet i alla svenska 
vattendrag. 

Påverkanskällor Miljögifter från industri, atmosfärisk deposition, förändring av 
konnektivitet genom dammar, barriärer och slussa för 
vattenkraft samt påverkan från jordbruket. 

Underlag från Vatteninformationssystem Sverige (VISS), Förvaltningscykel 3 

(2017-2021) 
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Luft 
Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luftkvaliteten i 
Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i samhällsplaneringen. 
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft ska skydda 
människors hälsa och miljön. De ämnen som regleras är kvävedioxid och kväve-
oxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och 
ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där samverkar 
man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. SMHI:s 
program Simair används för beräkningar. Kommunen bedömer att det inte finns 
någon risk för att MKN överskrids i aktuellt område. 

Bebyggelse 

Stadsbild och gestaltning 
Området utgörs av ett befintligt bostadsområde med friliggande enbostadshus i 
måttligt kuperad terräng. Husen omges av buskage- och gräsytor samt mindre 
planteringar och varierande i ålder varför tydliga årsringar inte kan utläsas vid 
betraktande av enbart husen som omfattas av planområdet. Fräsarevägen 
separerar dessa hus från den storskaliga men låga vårdanläggningen som ligger 
på en kuperad tomt. 

Bostadsbebyggelsen är uppförd mellan 1925 och 2014. 

I väst och norr angränsar planområdet till friliggande enbostadshus i en relativt 
organisk gatustruktur medan området i öst och söder angränsar till flerfamiljshus 
av lamellkaraktär i 2-3 våningar placerade kring en gemensam gårdsyta. Förskolan 
Lillängsskolan finns cirka 200 meter västerut om planområdet. I närheten finns 
också Arena Grosvad med skola, motionsanläggning, simhall med mera. 

Service 

Kommersiell 

Kommersiell service finns både i Finspångs centrum, på Viberga handelsområde 
och i närområdet 

Offentlig 

Offentlig service finns i Finspångs centrum, ca 1 km från planområdet. 

Tillgänglighet 
Både byggnader och utemiljö skall utformas på ett sådant sätt att tillgäng-
lighetskraven uppfylls. Enligt Boverket ska den byggda miljön kunna användas av 
både personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel 
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rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller 
nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön. 

Utemiljö, lek och rekreation 
Behovet av rekreationsmiljöer kan tillgodoses av det närbelägna Arena Grosvad, 
vilket inrymmer simhall, träningslokaler etc. I anslutning finns också ett stort 
rekreationsområde, som är av stort värde för friluftslivet. Nordöst om planområdet 
finns ett naturområde. 

Natur 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU’s jordartskarta består marken av sandig morän, urberg och glacial lera. 

Hälsa och säkerhet 

Buller från vägtrafik 
År 2018 trafikmätning på Östermalmsvägen mellan Kapellvägen och Slottsvägen: 
5428 ÅDT (2 % lastbil/ tungtrafik). Enligt Trafikverket har Östermalmsvägen på 
sträckan Gronvägen – väg 1167 2001-4000 ÅDT. Planområdet ligger mellan 
Gronvägen och Kapellvägen.  

Enligt Trafikverkets prognos för persontransporter kommer trafiken att öka med 
27% mellan 2017 och 2040. När trafikräkningen på Östermalmsvägen räknas upp 
med 27 % ger detta 6893 ÅDT (årsdygnstrafik). Hastigheten på den aktuella 
sträckan är 40 km/h. 

Riktvärden för trafikbuller 

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från 
vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en 
skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska 
hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 – 22.00. 

Vid ombyggnad gäller att minst ett bostadsrum i varje bostad bör vara vänt mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad. 
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Kommunens bedömning 

Enligt Hur mycket bullrar vägtrafiken? (Boverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2016) uppnås kravet på max 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostads 
fasad vid 20 meter från vägmitt. Detta innebär att planbestämmelse kommer att 
införas på plankartan för att säkerställa en god miljö för bostäderna. 

 

Riktvärde för ekvivalent nivå för uteplats uppnås 88 meter från vägmitt. Detta 
innebär att 2:11, 2:14, 2:16, 2:17, 2:20 behöver anordna uteplats i bullerskyddat 
läge. För att säkerställa riktvärdena för uteplats kommer en planbestämmelse 
införas på plankartan för att styra uteplatsernas placering. 

Förorenade områden 
Inom området finns inga kända föroreningar. 

Radon 
Allt byggande inom området ska ske radonsäkert. 

Ras och skred 
Planområdet ligger inte inom riskområde för ras och skred. 



 

DPXXX

  

23 (24) 

Översvämning 
Inom planområdet finns inga lågpunkter där det finns risk för att regnvatten samlas 
vid ett skyfall. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Området är anslutet till kommunalt vatten, avlopp och dagvattensystem. 

Värme  
Fjärrvärme finns inom planområdet. 

Avfall 
Finspång Tekniska Verk AB utför renhållning i området på uppdrag av Finspångs 
kommun. 

El, tele och fiber 
El, tele och fiber finns i området. 

Posthantering 
Posthantering sker i anslutning till respektive fastighet 

Kulturmiljö 

Kulturhistorisk bebyggelse 
Inom området finns ingen kulturhistorisk bebyggelse. 

Fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornlämningar. 

Gator och trafik 

Gatunät 
Fräsarevägen och Filarevägen som ingår i planområdet är idag en asfalterade 
vägar med en bredd på ca 5 meter. Vägarna har en god standard för aktuell trafik 
och kan nyttjas av utrycknings- och renhållningsfordon. En eventuell ökning av 
trafiken på vägarna bedöms inte medföra ytterligare åtgärder för att förbättra 
säkerheten och framkomligheten på vägen. Sikten från vägarna bedöms vara god 
vid utfart på Östermalmsvägen. 
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Fräsarevägen föreslås få en ny vändplats, med måtten en diameter på 19 meter 
plus 1,5 meter. Vändplatsen kommer att förprojekteras inför granskningen av 
detaljplanen. 

Gång- och cykeltrafik 
På Fräsarevägen och Filarevägen sker gång- och cykeltrafik på samma utrymme 
som biltrafiken. Hastighetsbegränsningen på 30 km/h är anpassad efter den 
blandade trafiken. 

Kollektivtrafik 
Busslinje trafikerar den intilliggande Östermalmsvägen. 

Biltrafik och angöring 
Fräsarevägen och Filarevägen används som tillfart till bostadstomterna samt 
kyrkan. 

Parkering 
Parkering sker på egen fastighet. 


