
          

  
  
 

Kommunfullmäktige i Filipstad 
kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdagen den 12 mars 2020 kl. 

18.15 
  

  
 
Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.  
Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid samman-
trädet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.   
 
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 17 mars 2020 kl. 12.30 
Justerare: Henric Forsberg och Patrik Fornander med Britt-Marie Wall och Christina Söhr-
man som ersättare.   
 
 

1. Val av justerare 
2. Revisorerna informerar  
3. Styrdokument för kommunens arbete med krisledningsberedskap 
4. Antagande av detaljplan för Ny skola 
5. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Per Gruvberger (S) 
6. Interpellation om hörslingor 
7. Anmälningsärenden 

 
 
 

 
  
Välkomna! 
 
Filipstad den 5 mars 2020 
Ordförande 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
               
Kommunfullmäktige  12 mars 2020         
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 19 februari 2020   2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kf   § 
Ks  §  14                           Dnr 2020/49               
  
Styrdokument för kommunens arbete för krisberedskap 2020-2022 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 18/03101). 
Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).  
 
I enlighet med överenskommelsen har Filipstads kommun upprättat ett 
styrdokument för krisberedskap 2020-2022. Styrdokumentet anger 
kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden. 
 
Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för ärendet i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12. 
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument 2020-2022 
 
Förslag till beslut 
att  föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 
styrdokumentet för Filipstads kommun. 
 
Säkerhetssamordnare Michael Björklund presenterar ärendet och 
besvarar frågor i anslutning härtill.  
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att   anta styrdokumentet för kommunens arbete för krisberedskap 2020-
2022 
_______ 
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Enligt lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid    ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Sammanställd av Michael Björklund, Säkerhetssamordnare 
 

             Antagen av Filipstads Kommunfullmäktige mars 2020 
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1 INLEDNING 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 
18/03101). Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgär-
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning 
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).  
 
I enlighet med överenskommelsen har Filipstads kommun upprättat ett styrdokument för krisbe-
redskap 2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens övergripande mål och inriktning för 
arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
 
Av överenskommelsen framgår att kommunen för varje mandatperiod ska, med beaktande av 
risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), utarbeta och fastställa ett styrdokument som ska innehålla: 
 

• Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag 
och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden. 
 
Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige och kommer att revideras för varje ny man-
datperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning som årligen redovisas till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till Länsstyrelsen Värmland. Upp-
följningarna kommer att årligen i februari månad redovisas för kommunstyrelsen. 
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2 AVGRÄNSNING  
Syftet med detta styrdokument är att utifrån LEH och kommunöverenskommelsen beskriva kommu-
nens arbete med krisberedskap och inriktningen för hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden 
samt redovisa hur den ekonomiska ersättningen ska användas under mandatperioden. Styrdokumen-
tet inkluderar inte annat säkerhetsarbete eller uppgifter enligt annan lagstiftning, som exempelvis 
skydd mot olyckor även om vissa åtgärder har koppling till annan lagstiftning.  

2.1 Styrdokumentet 
Styrdokumentet ska fungera som ett paraply för riktlinjer, policy och verkställande dokument 
(se figur 1) som avser kommunens arbete med lagen om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap och säkerhetsskydd. 
 

 
 
 
Figur 1: Översiktbild på innehåll i styrdokumentet och dess bilagor. 
 
En samlad översikt av alla gällande dokument som berör krisberedskap presenteras i bilaga A. 
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3 ARBETSPROCESS 
För att utveckla kommunens förmåga inom krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar ska ar-
betet utgå ifrån tre steg:  
 

1. Identifiera risker och sårbarheter 
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska 
sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera samhällsstör-
ningar. Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen ska baseras på de risk- och sårbar-
hetsanalyser som tas fram av förvaltningarna/verksamheterna, erfarenheter från samhällsstörningar 
och övningar samt informationsutbyte med aktörer inom kommunens geografiska område. 
 

2. Planering 
Analysen av de samhällsstörningar som kan drabba kommunen ska ligga till grund för dimensioner-
ingen och utformningen av krisledningsförmågan. I den kommunövergripande planen för hantering 
av samhällsstörningar ska kommunens ansvar och krisledningsorganisation beskrivas. Även förvalt-
ningarna/verksamheterna ska, med beaktande av sin risk- och sårbarhetsanalys och kommunens 
övergripande plan för hantering av samhällsstörningar, fastställa planer för hantering av samhälls-
störningar för sin verksamhet. 
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen kan det framkomma risker/typhändelser som berör flera 
förvaltningar/verksamheter, kan få mycket stora konsekvenser eller där hanteringen av andra skäl är 
komplex. För sådana risker och typhändelser kan det finnas behov av att komplettera planerna för 
samhällsstörningar med underliggande instruktioner och checklistor.  
För att kunna vidta och prioritera de åtgärder som lyfts upp i risk- och sårbarhetsanalysen kan konti-
nuitetsplaner tas fram i syfte att öka förmågan hos de samhällsviktiga verksamheter som alltid måste 
fungera.  
 

3. Övning  
Risk- och sårbarhetsanalyserna samt planerna för hantering av samhällsstörningar ska användas som 
planeringsunderlag för både kommunövergripande och förvaltningsspecifik övningsverksamhet. 
Övningarna är ett verktyg för att pröva och utvärdera krisledningsförmågan. 
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4 MÅL OCH INRIKTNING FÖR ARBETET MED KRISBEREDSKAP 
UNDER MANDATPERIODEN 
Filipstads kommuns arbete med krisberedskap utgår från Lag (2006:544) om kommuners och reg-
ioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, förordning 
(2006:637) och överenskommelsen (SKR 18/03101) som reglerar kommunernas ersättning för de 
uppgifter de har enligt lagen.  
 
Under mandatperioden kommer kommunen att fokusera arbetet mot att säkerställa att Filipstads 
kommun har förmåga att omhänderta grunduppdragen inom krisberedskap som åläggs kommunen. 
Med ett systematiskt arbete där utrymme ges att vidmakthålla det arbete som planeras genomföras 
under mandatperioden är förhoppningen att långsiktigt stärka kommunens grundförmåga för krishan-
tering. Samma förmåga kan sedan komma att utgöra en god grund för de uppdrag som planeras 
bygga vidare på krisberedskapsarbetet, så som civilt försvar och säkerhetsskydd.  
 

4.1 Risk- och sårbarhetsanalys 

 
Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska om-

rådesansvaret, kommunens organisation samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund.  
•  Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomfö-

rande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet samt 
stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.  

•  Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både avseende på kom-
munens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i ar-
betet med risk- och sårbarhetsanalys. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
För att fullgöra uppgifterna enligt överenskommelsen ska kommunen fokusera på att under mandat-
perioden genomföra en risk- och sårbarhetsannalysprocess bestående av tre delar:  
•  Identifiering av kritiska beroenden och risker inom samhällsviktig verksamhet, 
•  risk- och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå, och 
•  en kommunövergripande sammanställning. 
 
 
Arbetet under mandatperioden ska genomföras enligt nedanstående tidsplan. 
År 1 och 2 – Planering av arbetsprocess och metodutveckling.  
År 3           – Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltnings/verksamhetsnivå. 
År 4           – Sammanställning av kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. 

 
 
 
 

Kommuner ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.       
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 
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Kommuner ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 

Kommuner ska, enligt 4 § Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH), ha de planer som behövs 
för verksamheten under höjd beredskap. 

Mål med analysen är att kommunen skall ha:  
• God kunskap och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka kommunens verk-

samhet.  
• God kännedom och en samlad bild om samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 

område samt vilka kritiska beroenden som finns för dessa.  
• En planering för hur risker och sårbarheter skall undanröjas, minskas eller hanteras.  
• Ha en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.  
• Möjlighet att verka för samordning av all krishantering, i det förebyggande arbetet och i ett akut 

skede, som berör aktör inom kommunens område.  
 
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen identifieras åtgärdsförslag, i syfte att öka robustheten och för-
mågan i Filipstads kommun för att hantera en kommunal krissituation. Åtgärdsförslagen samman-
ställs i en åtgärdslista som tydliggör vilken som får ansvaret för att hantera åtgärden.  
 
Plan för åtgärder enligt RSA  
Åtgärderna är kopplade till de åtgärdsbehov som har identifierats enligt RSA. Åtgärderna ansvars 
fördelas och en genomförandetid planeras även in, tills att åtgärden förväntas vara genomförd på. 
Åtgärdslistan presenteras i bilaga B. 
 
 

4.2 Planering 
 

 

 

 

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 
•  Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter som kommun-

direktören ska ha avseende krisberedskap. 
•  Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska innehålla:  

- hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser,  
- hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att 
uppnå inriktning och samordning, och  
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid   
extraordinära händelser. 

•  Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar 
•  Kommunen ska under perioden (till år 2020) påbörja en planering för sina uppgifter inom total-

försvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd bered-
skap samt dess krisorganisation och krigsplaceringar. 
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Kommuner ska, enligt 2 kap. 7 § LEH, inom sitt geografiska område i fråga om   
extraordinära händelser verka för att: 
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet, 
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas, och 

       3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

 
Filipstads kommuns inriktning 

• Kommunen ska ta fram en kommunövergripande plan för hantering av samhällsstörningar 
som ska innehålla punkterna ifrån överenskommelsen för krisberedskap.  

• Kommunen ska under år 2019 påbörja planering för kommunens uppgifter vid höjd bered-
skap.  

• Kommunens plan för hantering av samhällsstörningar ska utvecklas gällande civilt försvar. 
Verksamheterna ska utifrån den kommunövergripande planen ta fram egna planer för hante-
ring av samhällsstörningar som kan påverka verksamheten.  

• Under mandatperioden ska även kommunens plan för kriskommunikation uppdateras. 
 
Mål för planering  

• Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former.  
• Ansvar, organisation, lokaler och arbetsrutiner bör i princip vara desamma som i den dagliga 

verksamheten. Den ordinarie processen ersätts av ett snabbare agerande.  
• Vid en krishändelse i Filipstads kommun ska kommunchefen, stabschefen eller dess ersät-

tare. etablera en stab för att stötta den verksamhet som äger krishändelsen.  
• Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare skall löpande informeras för att lö-

pande kunna göra bedömningen om krisledningsnämnden bör sammankallas. 
 

4.3 Geografiskt områdesansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geogra-

fiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraor-
dinära händelser. 

•  Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och samord-
ningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder. 

•  Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär 
händelse. 

•  Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas.  
•  Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande 

kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättning för att 
samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.  

•  Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ska sändas via 
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 
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Kommunstyrelsen ska, enligt 3 kap. 4 § LEH, under höjd beredskap verka för att den verk-
samhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer 
till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. 

Kommuner ansvarar, enligt 2 kap. 8 § LEH, för att förtroendevalda och anställd personal får 
den utbildning och övning som behöver för att det ska kunna lösa sina uppgifter vid extraor-
dinära händelser i fredstid. 

 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar 
•  Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och 

möjligheter till samverkan på lokal nivå.  
 
Filipstads kommuns inriktning 
Kommunen ska under mandatperioden etablera samverkansformer med kommunala bolag och andra 
aktörer i syfte att uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Samverkan ska behandla 
risker, sårbarheter och förberedelser för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap.  
Kommunen ska stärka sin förmåga till samordning och inriktning med andra aktörer vid samhälls-
störningar. Kommunen ska också verka för samordning av information till allmänheten. Samverkan 
ska beakta de nationella rekommendationerna ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar”. 
 
 
Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att:  
• Kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommu-

nens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedel-
ser inför och åtgärder under en extraordinär händelse,  

• Kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kom-
munen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska om-
råde bör ingå  

• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas  
• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär 

händelse.  
• Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen kan få en samstämd upp-

fattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas.  
• Kommunen ska verka för att skapa och vara delaktig i den länsövergripande lägesbilden  
 

4.4 Utbildning och övning 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även beredskapsfunktioner 

inom till exempel kommunalteknisk försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 
•  Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommu-

nens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång per mandatperiod.  
 
•  Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och utvärdering 

av samverkansövningar på regional eller nationell nivå som avser fredstida kriser. 
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Kommuner ska, enligt 3 kap. 1 § LEH, vidta de förberedelser som behövs för verksam-
heten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). 
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen, enligt 3 kap. 2 § LEH, för ledningen av den 
del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar  
•  Nyckelpersoner1 i kommunens organisation ska under perioden (till år 2020) genom utbildning 

ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 
•  Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara 

för kommunens ledning. 
•  Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i utbildningar och övningar 

som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan statlig myndighet. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
Krisledningsorganisationen ska regelbundet utbildas och övas i syfte att underhålla och förbättra 
kunskapen och rutinerna för hanteringen av samhällsstörningar. Kommunen ska fastställa en öv-
nings- och utbildningsplan för mandatperioden som närmare reglerar målgrupp och innehåll.  
Kommunen ska genomföra både kommunövergripande samt verksamhetsspecifik övningsverksam-
het samt delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå.  

• Kommunen ska utvärdera både skarpa händelser och övningsverksamhet. 
• Scenarioövning med hela krisledningen ska genomföras minst en gång vartannat år.  
• Krisledningsnämnden ska i seminarieform fortbildas en gång vartannat år.  
• Krisledningsstab och övriga nyckelpersoner ska utbildas och övas minst en gång vartannat år.  
• Kvartalsvis övas teknik och samband tillsammans med Länsstyrelsen, andra kommuner och aktö-

rer. Syftet är att öka förmågan att nyttja de ledningssystem som används vid samhällsstörningar, 
t.ex. Rakel och WIS.  

• Krisledningsnämnden/Krisledningsstaben samtliga utbildningar och övningar utvärderas.  
 
Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:  
• Hålla en hög beredskap för att snabbt kunna planera och leda i en oförutsedd händelse. För detta 

ändamål finns en utbildad krisledningsstab. Utbildningen syftar till att kunna möta oförutsedda si-
tuationer.  

• Kommunen ska öva varje år för att kunna möta olika situationer. Övning som syftar till att säker-
ställa samhällsviktig verksamhet är prioriterad. I normalfall övas krisledningsstaben i samband 
med dessa övningar.  

• Övningarna ska bekräfta robustheten i kommunen men också att klarlägga framtida utbildnings-
behov och åtgärder  

 
Detaljerad övning och utbildningsplanering för respektive år presenteras i bilaga C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledning. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
(SKR 18/1807), sid 6. 
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Kommunen ska, enligt 2 kap. 9 § LEH och 2 § FEH, hålla länsstyrelsen informerad om vilka 
åtgärder som vidtagits enligt 2 kap. LEH och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. 
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge länsstyrelsen lägesrapporter och 
information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder. 

Kommuner ska, enligt 3 kap. 5 § LEH och 6 § FEH, under höjd beredskap hålla länsstyrelsen 
informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila 
försvaret i kommunen. 

4.5 Rapportering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer 

med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar (till exempel WIS och Rakel). 

•  Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en 
extraordinär händelse. 

 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar 
•  Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte. 
•  Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för 

lägesbild. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
Kommunen ska medverka vid införande och i implementering av tekniskt system och rutiner för 
informationsutbyte. 
 
Mål för kommunens arbete med rapportering är att:  
• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer 

med stöd av den teknik som tillämpas nationellt och regionalt för ledning och samverkan i kris 
samt att  

• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och sårbarheter i 
kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär hän-
delse. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kom-
munen vid en extraordinär händelse.  
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Säkerhetsskyddslagen gäller, enligt 1 kap. 1 § Säkerhetsskyddslag (2018:585), för den som 
till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och avser skydd 
av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan 
hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

4.6 Säkerhetsskydd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter enligt överenskommelse 
• Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. 

• Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som 
omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. 

• Kommunen ska under perioden (till år 2020) etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt 
analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
Under perioden 2019-2020 ska kommunen ta fram rutiner och anskaffa materiel för hantering av 
säkerhetsskyddsklassificerad information. 
Kommunens process för säkerhetsskyddsanalys ska samordnas med processen för risk- och sårbar-
hetsanalysen (se 4.1). 
Kommunen ska fram till år 2020 ha genomfört säkerhetsskyddsanalyser för arbetet med krisbered-
skap och civilt försvar samt för minst en säkerhetskänslig samhällsviktig verksamhet. 
 
Mål för kommunens arbete medsäkerhetsskydd: 
Filipstads kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att den samhällsviktiga verksamheten2 
inom kommunens ansvarsområden skyddas. På så vis ges även ett skydd för riket.  

4.7 Statlig ersättning 
Staten betalar årligen en ersättning - huvudsakligen baserad på invånarantalet - till kommuner för 
fullgörande av uppgifter enligt lagen. För Filipstads kommun del blir summan ca 680 tkr per år, un-
der åren 2020-2023.  
   
Kommunernas arbete med förberedelser för och hantering av extraordinära händelser är en inte-
grerad del av det verksamhetsansvar som åligger respektive ansvarig chef och berörd politisk 
instans. Med det som grund avsätts både personella och ekonomiska resurser i verksamheten för 
planering, utbildning, övning och anskaffning av utrustning och materiel utifrån de behov som 
respektive förvaltning/verksamhet har.  
 
Statsbidragets konstruktion har beslutats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Sveriges kommuner och regioner och gäller för perioden 2019-2023. Statsbidraget består av 
följande delar (i prisläge mars 2019): 
 

- Grundbelopp för att hålla en funktion för verksamheten på 318 000 kr per kommun för 
kommuner under 80 000 invånare.  

- Verksamhetsersättning för planering, övning m.m. som utgår med 17,25 kr per invånare 

- Ersättning för utomhusvarning med 1 145 kr per ljudsändare 

- Civilt försvar och säkerhetsskydd 
2 Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och 
tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.  
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I nedanstående tabell redovisas sammanställning över kommunens statsbidrag 2019: 
 
 
 
 
 
 

Av överenskommelsen framgår att i det fall kommunen inte fullgör sina uppgifter kan delar av 
ersättningen reduceras eller falla bort efter beslut från länsstyrelsen och MSB. 
 
Under 2019 fördelas statsbidraget enligt följande: 
Grundersättning och verksamhetsersättning: 

- Lönekostnader, lokaler och övriga omkost-
nader 

 
 390 000 

Kostnader för POSOM-verksamheten: 
 

30 000 

  
Övriga kostnader för verksamheten (t ex övningar, 
licenser, telekostnader m.m.) 

60 000 

Civilt försvar och säkerhetsskydd 160 000 
Samverkansersättning 
(avser resekostnader och logi som deltar i samver-
kansmöten samt vissa omkostnader för möteslokaler 
m m) 

40 000 

TOTALT  Ca 680 000 
 

4.7 Hantering av sparande från föregående år  
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i lagen och övriga åtaganden enligt överenskommel-
sen. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att genomföra åtgärder inom ramen för 
denna överenskommelse är möjligt, så länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska an-
vändas. Om kommunen inte har använt hela ersättningen ska de vid länsstyrelsens uppföljning moti-
vera varför denna inte har utnyttjats till fullo samt redogöra för hur kommunen planerar att använda 
oförbrukade medel kommande år. Om det finns ett sparande från föregående år som överstiger 10 
procent av den totala ersättningen ska det finnas en plan för den kommande medelsanvändningen.  
 

4.9 Riktlinjer för redovisning av den statliga ersättningen  
Den statliga ersättningen ska användas för att säkerställa handlingskraft vid och inför extraordinära 
händelser. Handlingskraften utgörs av planering, praktiska förberedelser, genomförande och utvärde-
ring. På detta vis uppnår vi ett önskat läge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruders. Verksamers. Varning 
Civilt 

försvar TOTALT 
 

 
318 000 186 214 5 725 

 
160 000 679 505 
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BILAGA A DOKUMENTÖVERSIKT KRISBEREDSKAP  
Nedan presenteras en förteckning av de dokument som beskriver kommunens arbete med krisbered-
skap. Samtliga dokument ska genomlysas och aktualiseras under varje mandatperiod. I tabell 1 besk-
rivs de åtgärder som kommer att genomföras under perioden. 
 
Dokument  Beslutade  Revideras  
Styrdokument LEH  
 

Antagen av KS  
2016-02-29 

Utkast 2019  
Fastställs under 2020  

Kommunövergripande risk- och sårbar-
hetsanalys  

Antagen av KS  
2019-12-18  

Revideras 2022  
 

Krisledningsplan/beredskapsplan  
 

Antagen av KF  
2020-01-23 

Revideras 2022  
 

Detaljerad övnings- och utbildningsplan  
 

Antagen av KS  
2015-10-28 

Fastställs/revideras årligen av 
kommunchefen 

Reglemente för krisledningsnämnd  
 

Antagen av KF  
2015-02-05 

Revideras vid behov 

Säkerhetsskyddsplan Antagen av KF  
2019-10-16 

Revideras vid behov 

 
Tabell 1. Översikt över dokument, policy och riktlinjer med avseende på lagen om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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BILAGA B ÅTGÄRDSLISTA BASERAT PÅ RSA  
 
I det nedanstående redovisas de åtgärder som kommer att genomföras under mandatperioden: 
 
• Krisledningsorganisationen ska vara tydligt förankrad i kommunledningen med tydligt ut-

pekade roller och uppdrag.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2020-03-31 
 

• De som ingår i den ordinarie krisledningsorganisationen ska känna till sina roller samt ut-
bildas och övas i linje med sina tänkta uppgifter.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2020-12-31 
 

• Alla kommunens samhällsviktiga verksamheter skall ha tillgång till en kontinuitetsplan till 
utgången av år 2022.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2022-03-31 
 

• Kommunen ska göra en översyn av befintlig reservkraft samt dess kapacitet, och inventera 
och dokumentera kommunens övriga behov av reservkraft för samhällsviktiga verksamhet-
er. 
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2021-03-31 
 

• Kommunen ska under perioden 2020–2022 fastställa lämpliga platser för trygghetspunkter 
i kommunen.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2021-03-31 
 

• En organisation för bemanning av trygghetspunkter ska upprättas 
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2022-06-31 
  

• Nödvattenplan ska tas fram för centralorten, Nykroppa, Lesjöfors, Brattfors, Nordmark och 
Persberg.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2022-03-31 
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BILAGA C ÖVNINGS- OCH UTBILDNINGSPLANERING  
Nedan presenteras en detaljerad planering av vilka övningar och utbildningar som kommunen 
avser att genomföra under mandatperioden. 
 
Genomförande  
[tidsperiod]  

Deltagare  Övning/Utbildning  

2020 1:a kvartalet    Nyckelpersoner Övning: TFÖ2020 del 2 
2020 1:a kvartalet  Krisledningsstab 

inkl. nyckelpersoner 
 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel  

2020 2:a kvartalet  Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel  

2020 2:a kvartalet    Nyckelpersoner Övning: TFÖ2020 del 2b 
2020 3:a kvartalet    Kommunstyrelsen/krisledningsnämnd Utbildning: Höjd beredskap 

och LEH3  
2021 2:a kvartalet   Krisledningsnämnd, Krisledningsstab 

inkl. nyckelpersoner 
Scenarioövning med motspel 

2021 3:a kvartalet  Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab  

2021 4:a kvartalet  Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel  

2022 2:a kvartalet    Kommunstyrelsen/krisledningsnämnd Utbildning: Höjd beredskap 
och LEH3  

2022 4:a kvartalet     Krisledningsnämnd, Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel 

2023 1:a kvartalet   Krisledningsnämnd, Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

Scenarioövning med motspel 

 
3 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap. 
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Kommunstyrelsen 
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Styrdokument för kommunens arbete för krisberedskap 2020-2022 
Sammanfattning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 18/03101). Överenskommelsen 
utgår från Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning 
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).  
 
I enlighet med överenskommelsen har Filipstads kommun upprättat ett 
styrdokument för krisberedskap 2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens 
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden. 
 

Bakgrund 
I enlighet med överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument  för sitt 
arbete med krisberedskap. Filipstads kommun har nu upprättat ett styrdokument 
för krisberedskap 2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens övergripande 
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
 
Av överenskommelsen framgår att kommunen för varje mandatperiod ska, med 
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), utarbeta och fastställa ett 
styrdokument som ska innehålla: 
 

• Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.. 
 
Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige och kommer att revideras för 
varje ny mandatperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning 
som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 



2 

 

samt till Länsstyrelsen Värmland. Uppföljningarna kommer att årligen i februari 
månad redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Styrdokument 2020-2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet för 
Filipstads kommun. 
 
 
 
 
  
Michael Björklund 
Säkerhetssamordnare 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
Kommunfullmäktige   12 mars 2020 

 
 

Kommunstyrelsen  15 januari 2020  
 
 

       Kf  §                            Dnr 2019/112 
Ks § 1 
 
Antagande av Detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), 
Filipstads kommun 
 
Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för ny skola 
(Västra Filipstad 1:2 m.fl.) i Filipstad. Planen handläggs med utökat 
förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget 
är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för byggnation av en ny skola. I planförslaget skapas även 
utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut 
genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att 
säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. Ny skolbebyggelse 
ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i den befintliga 
stadsbilden. 
Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Trafikbullerutredning 
Dagvattenutredning 
PM Trafik 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att   upprättat granskningsutlåtande godkänns  
 
att   planhandlingarna bedöms vara klara för antagande samt 
 
att   föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen. 
_______  
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 





Detaljplan för Ny skola  
(Västra Filipstad 1:2 m.fl.)

Filipstads kommun
Värmlands Län

2019/112

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING

2020-01-07

Utökat förfarande enligt PBL 2010:900
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Strandvägsskolan i Filipstad är omodern och behöver an-
tingen renoveras eller ersättas med en ny skola. Kommu-
nen har gjort bedömningen att förutsättningarna för att 
driva en modern pedagogik blir bättre av att bygga en ny 
skola, än att renovera en i grunden omodern skola.

Kommunstyrelsen beslutade 22 mars 2017 att det fortsatta 
arbetet med ny skola ska utgå från placering inom kvar-
teret Västra Filipstad 1:2. Ett område där det har stått en 
skola förut – den som med tiden kom att kallas Gamla 
skolan och som revs efter att ha stått tom i många år och 
som eldhärjades 1998. 

Ett arbetsmaterial till planprogram har tagits fram. Pro-
grammet, vilket tittade på ett större område i anslutning 
till tänkt placering av ny skola inom Västra Filipstad 1:2, 
har senare utgjort underlag i detaljplanearbetet. 

28 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att ta fram 
förslag till ny detaljplan för ny skola i kvarteret Västra Fi-
lipstad 1:2 samt för ny sporthall i anslutning till Spång-
bergshallen i kvarteret Spångberget 4.

Skälen till val av plats, Filipstad 1:2 är följande:

• Nära nuvarande Strandvägsskolan.
• Nära övriga befintliga skolor och förskolor. 
• Det är ett område där mycket barn och ungdomar 

rör sig idag.
• Möjlighet till samnyttjande av idrottshall med 

Spångbergshallen

Ny skola - ingående förutsättningar
Planarbetet har utgått från en användning för elever i låg- 
och mellanstadieåldrarna. Den nya skolan kan tänkas inrym-
ma ca 360 elever, vilket klarar nuvarande volymer samt en 
utökning av elevantalet. Skolan föreslås innehålla ett tillag-
ningskök samt en matsal. En ny idrottshall föreslås byggas 
i anslutning till Spångbergshallen, kvarteret Spångberget 4.

I slutsatserna i arbetsmaterialet till planprogram ges re-
kommendationen att låta tillkommande bebyggelse följa 
terrängen för att minska behov av markarbeten. Där re-
kommenderas även att större trafikytor bör förses med ol-
jeavskiljare för att minska påverkan för recipienten Daglö-
sen, som idag enligt senaste statusklassningen har måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.

12 mars  2018

Primärkarta

1:2 000

o

0 50 100 150 200 [m]

© Filipstads kommun och Lantmäteriet
OBS Gränsredovisning kan vara osäker och är ej juridiskt bindande
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Som underlag till planarbetet 
finns ett arbetsmaterial till 
planprogram. Det rödmar-
kerade området visar det 
område som utreddes i pro-
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Parallellt med programarbetet har även en skollokalutred-
ning tagits fram, för att klargöra skolans behov av lokaler 
utifrån hur framtidens undervisning kommer se ut. 

Resultat från utredningen ligger till grund för detaljpla-
nearbetet samt kommande upphandling av partnering (ett 
samarbete mellan kommunen och en entreprenör inom 
vilken skolan ritas, projekteras och sedan byggs).

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation 
av en ny skola. I planförslaget skapas även utbyggnads-
möjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas 
norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförsla-
get syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) 
samt parkering. Ny skolbebyggelse ska harmoniera med 
de kulturhistoriska värdena i den befintliga stadsbilden.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Bilagor och utredningar:
• Dagvattenutredning  

(Dämningsverket AB, 2019-05-10)
• Trafikbullerutredning (WSP, 2019‑04‑03)
• PM Trafik (SBK Värmland, 2019‑05‑10)

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprät-
tas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna 
synpunkter.

En fastighetsförteckning som redovisar fastighetsägare som 
är berörda av planförslaget upprättas av Filipstads kommun.

12 mars  2018

Primärkarta
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PLANFÖRFARANDE OCH  
TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande 
med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Program: Upprättas vid behov där inriktning och omfatt-
ning bestäms.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet tagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning  november 2018
Samrådsskede   juni 2019
Granskning    hösten 2019
Godkännande i KS  höst/vinter 2019
Antagande KF   februari 2020
Laga kraft   mars 2020

PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN
Total yta för området är ca 3,5 ha. Planförslaget berör föl-
jande fastigheter: 

Västra Filipstad 1:2 Filipstads kommun
Västra Filipstad 1:49 Filipstads kommun
Falken 5 Filipstads kommun
Ugglan 1 HSB Filipstad Ekonomisk 

förening
Spångberget 4 Filipstads kommun

 

2. TIDIGARE STÄLLNINGS-
TAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsens har 2018-11-28 §82 beslutat att ge 
Teknik- och servicekontoret i uppdrag att upprätta förslag 
till detaljplan för det aktuella området. 

ÖVERSIKTSPLAN
I gällande fördjupning av översiktsplanen för Filipstads 
tätort så är området (Västra Filipstad 1:2) utpekat för ex-
pansion av bostäder och kommunal service. Planförslaget 
följer i stora drag det som den fördjupade översiktsplanen 
anger för området.

DETALJPLANER
Området berörs av tre gällande detaljplaner, se bild nedan. 
Enligt gällande detaljplaner så är området utpekat för:

• F50 - Park och vägar
• F200 - Bostäder (B) och allmänt ändamål (A)
• F253 - Allmänt ändamål (A), Bostäder (B) och  

parkering (Tp)

Byggrätterna inom F238 och F253 är avgränsade så att det 
finns mycket små möjligheter till utbyggnader.

F50

F201

F254

F253

F200

F210
F238

F13

F250

F206

F224

F35

F213

F52

F56

F235

F251
F202

F57

F55
F53

F54

F62

F240

F209

F242

F255

F252

F233

F228

F200

F200

F258

F233

Planområdet berörs av tre gällande detaljplaner.

Planprogram Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Gransknings-

utlåtande
Laga kra� BygglovSamråds-

redogörelse
Antagande

Samråd

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande



6 | ANTAGANDEHANDLING

ÖVRIGA PROGRAM  
OCH POLICYS
Området berörs inte av andra program eller policys.

UNDERSÖKNING OM  
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt utförd undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-02-13, bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushåll-
ningen med mark, vatten eller andra resurser att det finns 
krav på att göra en miljöbedömning/strategisk miljö-
bedömning enligt PBL eller MB av planen. Undersökning 
om betydande miljöpåverkan har samråtts med Länssty-
relsen 2019-03-06.

Undersökningen visar på att följande frågor bör utredas 
eller fördjupas ytterligare: 

• Trafiksituationen i området
• Dagvattenhanteringen i området
•  Bullerutredning för att säkerställa utemiljön

Ovan nämnda frågor har utretts inom ramen för detaljpla-
nen genom specifika utredningar.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla de allmänna hänsynsreglerna ge-
nom val av lokalisering samt de avvägningar mellan intres-
sen som görs inom ramen för planprövningen.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, 
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möj-
ligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada na-
tur- eller kulturmiljön.

Området berörs inte av några skydd enligt 3 kap MB.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- 
och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Området berörs inte av några skydd enligt 4 kap MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskri-
vas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskil-
da normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fisk‑ och musselvatten 

(SFS 2001:554) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

MKN för utomhusluft
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldiox-
id, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Planområdet är inte närbeläget någon högt trafikerad väg 
eller verksamhet med utsläpp som bedöms kunna påverka 
luftkvaliteten. Ytterligare påverkan genom ökat luftutsläpp 
från trafik i området bedöms som ringa. Planförslaget be-
döms inte medföra att MKN för utomhusluft överskrids 
i området.

MKN för vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har anta-
git en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenföre-
komster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvat-
tenstatus år 2021 om inte särskilda skäl finns. MKN inne-
fattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en 
lägre statusklass.
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Recipient Daglösen har enligt senaste statusklassningen 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Främsta miljöproblemen är syrefattiga förhållanden, på-
verkan på morfologin, miljögifter och flödesförändringar. 
Enligt MKN ska sjön uppnå god ekologisk (2027) och ke-
misk status.

Ett genomförande av planen kommer att innebära en ök-
ning av hårdgjorda ytor i området, vilket kommer leda 
till ökade dagvattenflöden. En dagvattenutredning har 
genomförts som underlag för detaljplanen (Dämnings-
verket, 2019-05-10 - se vidare Dagvatten). Föroreningsbe-
räkningar som tagits fram i dagvattenutredningen visar att 
föroreningsbelastningen ökar efter exploatering om ingen 
rening implementeras. Vid implementerad rening av dag-
vattnet går det att få ned föroreningsmängden till en nivå 
som är likvärdig med dagsläget. 

Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till det kommu-
nala spill-, vatten- och dagvattensystemet. För att minska 
belastningen ytterligare bör oljeavskiljare installeras inom 
större hårdgjorda parkeringsytor för att minimera risker 
vid oljeläckage.

Ovanstående bör beaktas vid planering av omhänderta-
gande av dagvatten för tillkommande användning. För-
dröjningsbehov har identifierats inom området. Utvidgad 
verksamhet inom planområdet bedöms inte påverka nega-
tivt huruvida normerna för god ekologisk status eller god 
kemisk ytvattenstatus för Daglösen uppnås år 2027.

MKN	för	fisk-	och	musselvatten
Planförslaget berör ej några vattendrag som omfattas 
av förordningen (2001:554) i ”Naturvårdsverkets för-
teckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förord-
ningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk‑ och 
musselvatten”.

MKN för omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.

Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till 
bullerstörning som påverkar MKN för omgivningsbuller.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
Planområdet gränsar i nordöst mot Skillerälven. Strand-
skydd kommer att återinträda när planen görs om, men 
det finns skäl att upphäva strandskyddet inom detaljpla-
nen, primärt för att området redan är ianspråktaget. Se 
vidare under kap. 4.

Det finns inga rapporterade fynd enligt artdatabanken 
inom området. Merparten av området är redan bebyggt 
och det bedöms inte hysa arter som är biotopskyddade. 
Planområdet gränsar mot gator med alléer - Asphyttega-
tan i väster och Allégatan i norr. De båda alléerna omfattas 
av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB och 
bilaga 1 till förordningen om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. (1998:1252). Allérna bedöms emellertid inte 
påverkas vid ett genomförande av planen. Se vidare under 
Gator och trafik samt i PM Trafik.

Planområdet berörs inte av övriga områden som är skyd-
dade enl. 7 kap. MB.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planområdet sluttar norrut, ner mot Daglösen och cent -
rum. Högsta höjden i området (RH2000) är 151 möh (vid 
grönområdet i sydost) och lägsta punkten är 131 möh 
(grönytan vid Daglösen). Skoltomten är terraserad i tre 
nivåer mellan nivåerna 131 möh (Allégatan) och 144 möh 
(Värmlandsgatan).

Gräsytan och volleybollplanen söder om Spångbergshallen. Fastigheten Ugglan 1.
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Området som helhet består till stor del av grönområde och 
parkmark, innehållande GC-väg, klippt gräsyta och högresta 
lövträd. Denna grönyta utgör mer en passage än en plats för 
vistelse. De högresta träden samt allén längs intilliggande 
Allégatan medför att området upplevs lummigt och grönt.

Fastigheten Västra Filipstad 1:2 (gamla skoltomten) be-
står delvis av klippt gräsyta och är delvis hårdgjord. Den 
hårdgjorda ytan används idag som parkering. Ytan sö-
der om Spångbergshallen utgörs av klippt gräsyta och 
beachvolleybollplaner.

Längs Asphyttegatan i planområdets västra del finns två 
mindre grönområden, vilka dock inte bedöms hysa några 
betydande naturvärden. Området i sydväst, (Ugglan 1) är 
planlagd som bostadsområde, men tomten är obebyggd 
och utgörs idag av igenväxt kvartersmark innehållande 
lövträd. Det andra grönområdet är idag en del av Falken 5 
(förskolan Lyckan) och består av en klippt gräsyta samt en 
gång- och cykelväg in till förskolan. 

Planförslag
Västra Filipstad 1:2 möjliggörs som plats för ny skola 
(S). Uppvuxna träd i området utgör en kvalitet som med 
fördel kan bevaras och nyttjas i utformningen av den nya 
skolans utemiljö.

På del av Spångberget 4, norr om befintliga Spångbergs     ‑
hallen, möjliggörs tillbyggnad av den befintliga hallen (R). 

De delar av området som kommer bli föremål för exploa-
tering (S; R) bedöms inte hysa några betydande naturvär-
den eller arter som behöver skyddas då de primärt utgörs 
av klippta gräsytor. 

Den igenväxta kvartsmarken på Ugglan 1 föreslås tas i an-
språk för att säkerställa parkering för ny skola (P1). Plan-
förslaget möjliggör även iordningställande av parkering 
samt angöring för varuleveranser till befintlig förskola 
(parkering), med anslutning mot Asphyttegatan. 

Eventuell stödmur mot Värmlandsgatan får vara max 
1 meter över färdig  gatunivå (se vidare Bebyggelse och 
gestaltning). 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta så utgörs marken av morän el-
ler berg med ett tunt lager morän. Stora delar av området  
är idag bebyggt eller har varit bebyggt.

Det har gjorts utredningar inom planområdet tidigare, se 
nedanstående karta. Enligt utredning 24 så är grundför-
utsättningarna gynnsamma och hus upp till tre våningar 
kan överallt grundläggas på plattor i sedimenten. Hus med 
mer än tre våningar bör grundläggas i moränen. Fastighe-
ten Västra Filipstad 1:2 består enligt SGU:s jordartskarta 
av morän, samma som inom området för utredning 24. 

Enligt utredning 100 för Spångbergshallen så utgörs mar-
ken av morän med enstaka berghällar i ytan. Borrstopp har 

inträffat på ett djup av 0,2-2,2 m under markytan. Rekom-
mendationerna för grundläggning av sim- och idrottshal-
len är att byggnaden grundläggs på berg eller fast orörd 
lerfri morän.

Planförslag 
Sammantaget bedöms totalstabiliteten för området som 
tillfredsställande och det bedöms inte föreligga risker för 
ras och skred. 

Utredning 24 kan användas som underlag inför uppfö-
rande av bebyggelse inom fastigheten Västra Filipstad 1:2. 
Bebyggelse bedöms kunna uppföras i upp till tre våningar 
med platta på mark. Vid etablering av högre/tyngre bebyg-
gelse bör en detaljerad grundundersökning genomföras. 

Vid utbyggnad av Spångbergshallen kan utredning 100 ut-
göra underlag.

Först när byggnadens utformning är fastställd och känd 
kan erforderliga förslag till grundläggning presenteras. 

För delar av programområdet har geotekniska utredningar 
gjorts, framförallt 24 och 100 är av intresse.

Utsnitt ur SGU:s jordartskarta.  
Ljusblått = Morän   Röd med prickar = Berg med tunt eller 
osammanhängande ytlager av morän
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Nuvarande kunskaper om markens beskaffenhet be-
döms som tillräckliga för planskedet. Frågan kring er-
forderlig grundläggning hanteras vidare inom ramen för 
bygglovsprövning. 

Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar i området.

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, 
schakt- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontak-
tas enligt miljöbalken 10 kap 11§.

Radon
Enligt Markradonutredning för Filipstads kommun med 
tillhörande kartbilagor, utförd av SGAB, är största de-
len av Filipstads kommun normalriskområde för radon. 
SGAB rekommenderar att marken besiktas med avse-
ende på markradonrisken inför varje nybyggnad inom 
kommunen.

För mark som klassas som normalriskområde för radon 
gäller generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar 
från Boverket, att grundläggning ska utföras radonskyd-
dande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt 
med jorden utformas så att luft från marken förhindras att 
tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste där-
vid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. 
Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgär-
der för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs 
vid projekteringen av nybyggnationen. 

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker i 
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen
Området innehåller inte några skyddade eller utpekade 
byggnader eller miljöer. Området innehåller inte heller 
några kända fornlämningar.

I direkt anslutning till planområdet i nordöst finns ett min-
dre byggnadsverk kopplat till Spångbergskällan (se bild). 
Spångbergskällan har använts av filipstadsborna under 
flera hundra år innan vattenledningsnätet byggdes ut med 
början 1884 och vattnet togs då från Abborrtjärn. Käl-
lan vid Spångberget är en naturlig kallåder som kommer 
upp ur berget. Allra först täcktes källan av en träbyggnad, 
men i slutet av 1800‑talet byggdes den av sten, och fick 
nuvarande utseende. Genom sitt klara och friska vatten 
användes även Spångbergskällan av Spångbergsbryggeriet 
som då fanns i källans närhet. Även om inte byggnaden är 
utpekad som skyddsvärd så bör hänsyn tas vid byggnation 
samt markarbeten i anslutning till den.

Området angränsar i norr till fornlämningsområdet Fär-
nebo 88:1 (stadslager) som enligt FMIS är ett område där 
kulturlager från 1600-talsstaden förväntas påträffas. 

Planförslag
Under planarbetet har en eventuell påverkan på fornläm-
ningsområdet Färnebo 88:1 stämts av med länsstyrelsen. 
Kommunen gör bedömningen att ingen påverkan förvän-
tas uppstå på fornlämningsområdet. 

Området innehåller inga kända fornlämningar som kräver 
skydd. Dock gäller att om en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbry-
tas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbe-
tet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen.

Enligt KML kap 2 § 14 är det den som utför arbetsföre-
taget som betalar för utgrävning. Om fornlämningen ti-
digare varit okänd så kan den som utför arbetsföretagen 
slippa betala. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse och gestaltning
Själva skoltomten har tidigare varit bebyggd med en skola, 
kallad ”Gamla skolan”. Den tidigare skolbyggnaden, som 
eldhärjades svårt 1998 och sedan revs, var placerad på läg-
sta terrasseringen mot Allégatan, se bild på sidan 10. Spår 
av den gamla skolan finns kvar i området, bl.a. genom ter-
rasserna i marken samt stentrappor mellan terrassplanen.

I planområdets nordvästa del ligger förskolan Lyckan, 
vilken uppfördes 2015. Förskolebyggnaden omfattar ca 
640  m2 och  behöver säkerställas i detaljplan, då området 
idag är planlagt för bostäder. 

Byggnadsverket vid Spångbergskällan.
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Den kringliggande bebyggelsen i området är relativt stor-
skalig då den utgörs av offentliga byggnader som är upp-
förda mellan 50‑talet och 70‑talet samt flerbostadshus. 
Dock är bebyggelsen väl anpassad till terrängen och plat-
sens förutsättningar vilket maskerar volymerna. 

Norr om den planerade nya skolan, i korsningen Allé-
gatan/Sparbanksgatan, finns ett flervåningshus av sekel-
skifteskaraktär med burspråk och detaljutsmyckningar på 
fasad. Väster om dess kvarter löper en axel som kopplar 
den tidigare skolans placering med parken och älvrummet 
i norr. 

Planområdet omfattar del av Spångberget 4, grönområdet 
norr om Spångbergshallen. Marken omfattas i gällande 
detaljplan av prickmark, vilket innebär att den inte får 
bebyggas.

Planförslag 
Planförslaget möjliggör för byggnation av en ny sko-
la (S) med en begränsning av byggnadsarean (e2) satt till 
2500 m2, med hänsyn till friyta samt dagvattenhantering 
inom den tänkta skolgården. Byggnadshöjden är begrän-
sad till 14 m 14,0  av hänsyn till stadsbilden samt om-
givande bebyggelse. Byggnadshöjden är även anpassad 
efter den historiska stadsbilden och den gamla skolans tre, 
i höjd generösa våningar (se bild). Planförslaget syftar till 
att möjliggöra en ny skola med högst tre våningar.

På grund av den sluttande terrängen och de kraftiga 
höjdskillnaderna inom planområdet, avses byggnadshöjd 
beräknas från markplan (medelmarknivån) invid varje 
enskild byggnadskropp. Med byggnadskroppar avses en 
uppdelning av en sammanhängande byggnad, gjord med 
hänsyn till markens kupering. Med marknivå avses medel-
marknivån runt varje byggnadskropp. Se figurer på nästa 
sida samt vidare i Boverkets rapport 2016:30, Exempel på 
reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal.

Den befintliga förskolan Lyckan säkerställs i planförsla-
get för skolverksamhet (S). Användningen möjliggör såväl 
förskoleverksamhet som skola, om sådant framtida behov 
skulle uppstå. En begränsning av byggnadsarean (e1) är satt 
till 900 m2, vilket möjliggör viss tillbyggnad av verksam-
heten samtidigt som utrymme för friyta och dagvatten-
hantering säkerställs. Byggnadshöjden är begränsad till 12 
m 12,0 , för att möjliggöra en framtida utveckling där 
samtlig bebyggelse inom användningsområdet delvis byggs 
samman. En sådan utveckling kräver emellertid en anpass-
ning efter befintlig fjärrvärmeledning (u; se vidare Värme).

Bilden från 1930-talet visar terrassplanet söder om den gamla skolan. Skolbyggnaden skapade tillsammans med höjdförhål-
landena i området en god inramning av platsen. Bilden är från Filipstads Gilles arkiv.

Bilden från 1930-talet visar gamla skolan sett från nordöst. 
Bilden är från Filipstads Gilles arkiv.
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En byggnad belägen på kuperad mark kan delas upp i krop-
par vid starkt skiftande marknivåer. Delningen görs med 
hänsyn till markens kupering. Exemplet ovan visar på en 
indelning i två stycken byggnadskroppar - A och B.

Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal 23

Boverket

Figur 15. Marknivå vid sidor som möter andra byggnader eller byggnadskroppar.

När markplan fastställs sätts inga mätpunkter ut där byggnadskropparna möter 
varandra.

Markplan
Markplan är ett horisontellt plan som beskriver medelmarknivån runt 
byggnaden eller byggnadskroppen. Markplanet ska fastställas utifrån den 
färdiga/planerade marknivån invid byggnaden. 

Figur 16. Planerad marknivå.

Det är den planerade marknivån invid byggnaden som är utgångspunkten vid 
fastställelse av markplanet.

Med ”invid byggnaden” menas där byggnaden möter marken. 

Med planerad marknivå avses också ovansidan av ett planterbart eller 
körbart bjälklag.

I fall där detaljplanen anger varifrån byggnadshöjden ska mätas, mäts 
den därifrån.

Nivån för markplanet fastställs med 16 mätpunkter runt om byggnaden 
eller byggnadskroppen, varav två av punkterna ska finnas vid den högsta 

Markplan är ett horisontellt plan som i detta fall avser 
medelmarknivån runt varje byggnadskropp. Markplanet ska 
fastställas utifrån den färdiga/planerade marknivån invid 
byggnaden.

24 Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

Boverket

och den lägsta marknivån kring byggnaden. Resterande 14 mätpunkter 
fördelas jämnt runt byggnaden eller byggnadskroppen. Mätpunkternas 
medelvärde anger markplanets nivå.

Figur 17. Fördelning av mätpunkter.

En grundtanke är att de två mätpunkter som ska sättas ut vid den högsta 
och lägsta marknivån anger ett ”spann” för medelmarknivån, som sedan 
preciseras av övriga 14 punkter.

Figur 18. Markplanet är ett genomsnittsvärde för de 16 mätpunkterna.

Undantag för små schakt, uppfyllnader och uppbyggnader
När markplanet ska fastställas gäller vissa undantag, som kan tillämpas 
om det finns enstaka mindre schakt, uppfyllnader eller uppbyggnader in-
vid byggnaden. Dessa får undantas om de är förhållandevis små och för 
sin funktion behöver vara placerade invid byggnaden. Mätpunkterna sätts 
då längs med en fiktiv marklinje invid byggnaden som ansluter till mark-
nivån på ömse sidor om schaktet eller uppbyggnaden. 

Markplanet är ett genomsnittsvärde för de 16 mätpunkterna 
vid varje enskild byggnadskropp. Illustrationen ovan visar 
beräkningsprincip för markplan invid en byggnadskropp.

Beräkning av markplan/ 
byggnadskropp

Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av Spångbergs-
hallen norrut alternativt en ny byggnad (R), då område 
med prickmark i gällande detaljplan ersätts. Byggnaden 
ska kunna nyttjas som sim- och sporthall samt aula för den 
nya skolan. En tillbyggnad bör anpassas väl till befintliga 
Spångbergshallen samt terrängen. Byggnadshöjden för 
en tillkommande sport- och simhall är i planförslaget be-
gränsad till 12 m 12,0  av hänsyn till terrängen, befintlig 
hall samt övrig kringliggande miljö. Byggnadsarean (e3) är 
begränsad till 60% av användningsområdet, med hänsyn 
till dagvattenhantering samt utrymme för anpassning av 
marknivåer genom markmodellering. Eventuell stödmur 
mot Värmlandsgatan får vara max 1 meter över färdig  ga-
tunivå, med hänsyn till stadsbilden. Syftet är att erhålla fär-
diga marknivåer inom användningsområdet som är välan-
passade till den befintliga, sluttande terrängen i området. 

Tillkommande bebyggelse inom planområdet bör liksom 
nuvarande bebyggelse anpassas till terrängen för att sam-
spela med sin omgivning samt minimera markingrepp. 

Hänsyn till axel i den befintliga stadsbilden kan med fördel 
tas vid utformning av ny skola samt dess utemiljö.

Kommersiell service och arbetsplatser
Hela planområdet utgör skol- och idrottsområde, vilket 
tillsammans med närheten till centrum och busstation är 
en av anledningarna till valet av placering för en ny skola.

Planförslag 
Planförslaget möjliggör utbyggnad av befintliga verksam-
heters behov. 

Tillgänglighet
Området är kuperat, då det sluttar mot norr och Daglö-
sen. Höjdskillnaden mellan planområdets norra, lägre del 
och södra, högre belägna del är ca 20 m. 

Bebyggelsen och utemiljöer ska utformas så de är tillgäng-
liga för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

Planförslag 
Planförslaget möjliggör att den nya skolan kan nås från 
olika håll (se illustration sidan 13). Angöringsplats för ser-
vicetrafik möjliggörs i gatumark söder om skoltomten (S).

Ny parkering och infart för befintlig förskola med tänkt 
angöring från Värmlandsgatan skapas i planförslaget, vil-
ket möjliggör för personbilar samt varutransport att an-
göra i nivå nära förskolans marknivå. 

Tillgänglighet i utemiljö löses genom lokal höjdsättning.

A
B
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NATURLEK

ENTRÉ/DAGVAT-
TEN/LEK

LEK/VISTELSEENTRÉ

GRÖN MILJÖ MOT GATA; 
BULLERDISTANS

EV. SLUSS MOT 
GATA

KOPPLING NORR/SYD; 
SKUGGNINGSDISTANS

SKYDDAD GÅRD 
LEK/VISTELSE

rumsbildning
befintlig axel

Tidig illustration över förslag till hur utformningen av friyta på tillkommande skolgård kan delas in i olika zoner/rum utifrån 
funktion och platsspecifika förutsättningar. Skissen visar på en principiell utformning av ny skolbyggnad.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Inom planområdet finns flertalet lek‑ och rekreations‑
ytor kopplade till pågående verksamheter (skolgårdar och 
beachvolleyplan samt parkmiljö med gång- och cykelstråk). 

Förskolan Lyckan har idag en iordningställd utemiljö, an-
passad för verksamheten.

Det område som tas i anspråk för den nya skolan är kupe-
rat, har inslag av naturområde och rymmer flertalet upp-
vuxna träd.  

Enligt Boverkets skrift Gör plats för barn och unga! En vägled-
ning för planering, utformning och förvaltning av skolans och för-
skolans utemiljö beskrivs behovet av friyta per barn för att 
uppnå en god utemiljö. Bedömningen av tillräckligt stor 
friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den 
totala storleken på friytan. Ett rimligt mått utifrån antalet 
barn kan vara 40 m² friyta per barn i förskolan och 30 m² 
friyta per barn i grundskolan. Forskning visar att den to-
tala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m². 

Planförslag 
Förskolan Lyckans befintliga utemiljö säkerställs i planför-
slaget, genom en säkrad användning (S) samt begränsning 
av byggnadsarean (e1) till 900 m2. I begränsningar av bygg-
nadsarean har det tagits höjd för utrymme för friyta enligt  

Boverkets riktlinjer för utemiljö för förskola på 40 m2/
barn, utifrån en ökning till ca 80 förskoleplatser.

Ytan för den nya skoltomten är ca 14  300 m2. Byggrätten (e2) 
är begränsad till 2 500 m2 för att erhålla en friyta som efter-
strävar Boverkets rekommendation om ca 30 m2 friyta per 
barn. Antalet elever på skolan är uppskattat till 360 st barn  
(11 800 m2/360 ≈ 32.8 m2). 

Illustrationen över förslag till utformning av friyta (nedan) 
visar hur ett förslag till placering av den nya skolan kan 
bidra till att samspela med och i vissa avseenden även för-
bättra förutsättningarna för skolans utemiljö, t.ex. vad gäl-
ler trafikbuller från Allégatan. Förslaget för disponering 
av skolgården tar även hänsyn till faktorer som dagvatten-
hantering, tillgänglighet, trafiksäkerhet och kulturhistoria 
(terrasser och axlar i befintlig miljö). Området markerat 
för naturlek avser att befintligt grönområde i hög utsträck-
ning ska bevaras i ett naturlikt utförande som lämpar sig 
för skolgårdsmiljö.  

I stora delar bevaras den grönska som finns i området. 
De stora träden inom skolområdet bör vara kvar som 
karaktärselement. 

En utbyggnad av Spångbergshallen åt norr, tar mark i an-
språk som idag är gräsyta och beachvolleybollplaner (R). 
Begränsningen av exploateringsgraden till 60% av använd-
ningsområdet (e3) kan möjliggöra för att nya beachvolley-
bollplaner kan placeras inom användningsområdet.  
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Naturområdet i planförslagets sydöstra del (NATUR) 
avser att bevara befintligt grönområde i anslutning till 
Spångbergshallen, befintligt gång‑ och cykelstråk samt bli-
vande skolgård.

BERGRUM
Inom området finns ett bergrum med ledningscentral samt 
mast, vilket ägs av kommunen. Bergrummet ska vara kvar 
inom området och bör om möjligt förbli fritt från bebyggelse.

Planförslag
Tillgänglighet samt förhindrande av annan byggnation 
än teknisk anläggning intill bergrummet samt tillhörande 
mast, säkerställs i planförslaget (E). En begränsning av 
placering för ny byggnad eller byggnadsverk i anslutning 
till befintlig anläggning utförs med prickmark. Totalhöj-
den inom användningsområdet för teknisk anläggning är 
satt till 25 m 25,0 , vilken avser mast och är anpassad 
efter befintligt byggnadsverk (mast). 

Möjlighet till bildning av servitut (väg) för tillgänglighet 
via skolområdet säkerställs med planbestämmelse (g) - se 
vidare Gator och trafik. 

Området ovanför ingången till befintligt bergrum inkl. 
dess stödmurar bör förses med staket med hänsyn till risk 
för fallolyckor.

STRANDSKYDD
Området gränsar till Skillerälven och Daglösen. Inom 
gällande planer är strandskyddet upphävt för kvarters-
marken, men vid en planläggning så återinträder strand-
skyddet i enlighet med miljöbalken. Detta innebär att 
strandskyddet på nytt behöver upphävas inom ramen för 
kommande planläggning.

Planförslag
Strandskyddet upphävs i samband med att detaljplanen 
antas (a1). 

Som skäl för dispens för den nya skolan anges att platsen 
redan är ianspråktagen, platsen är avskild från strandlinjen, 
planförslaget innebär utvidgning av pågående verksamhet 
samt att skolan utgör ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses på annat ställe och samtidigt uppnå 
samma synergieffekter (MB 7 kap 18 § 1, 2, 4 och 5).

GATOR OCH TRAFIK 
Som underlag för planförslaget har ett PM Trafik gjorts 
för området (SBK Värmland AB, 2019-05-10), för att stu-
dera förutsättningarna i området för en säker trafikmiljö 
för samtliga trafikslag, med särskilt fokus på oskyddade 
trafikanter. Utredningen i sin helhet finns som bilaga till 
planhandlingarna. Förslag till trafiklösning inom samt i an-
slutning till planområdet har anpassats utifrån synpunkter 
inkomna under planarbetet och illustreras på nästa sida. 

Parkering, utfarter, varumottagning
Förskolan Lyckan angörs idag med bil via Värmlandsga-
tan. Det hårdgjorda terrassplan som ligger direkt öster om 
förskolan fungerar som parkering. Parkering sker även i 
anslutning till bergrummet, längst in på Värmlandsgatan. 
Parkering för Spångbergshallen är belägen vid hallens en-
tré mot söder, utanför planområdet. Varumottagning till 
Lyckan sker idag via Värmlandsgatan. 

Planförslag 
Längs Asphyttegatan i planområdets västra del föreslås 
två områden tas i anspråk för att säkerställa parkering för 
ny skola samt befintlig förskola. Parkering för förskolan 
(parkering) föreslås på en del av Falken 5, vilken idag be-
står av en klippt gräsyta samt en gång- och cykelväg in till 
förskolan. Planförslaget innebär även att varutransporter 
till förskolan flyttas så att angöring sker via den nya parke-
ringen, för att erhålla en anslutning mellan förskolans- res-
pektive den nya skolans utemiljöer som är fri från trafik. 
Även varutransporter till den nya skolan kan ske via denna 
yta, men det blir då viktigt i kommande detaljprojektering 
av skolans byggnad att ta hänsyn till att varumottagning 
för skolbygganden måste placeras mot väster. 

På den del av skolans kvartersmark som ligger mellan 
användningsområdet för den tekniska anläggningen (E) 
och gatumarken för Värmlandsgatan (GATA) möjliggörs 
bildande av servitut (g). Möjligheten till servitutsbildning 
syftar till att säkerställa tillgänglighet för fordon från Värm-
landsgatan till bergrummet. I samma hörn av kvartersmark 
för skola finns även möjlighet att anordna en köryta vilken 
kan fungera som varumottagning för skolan samt vändzon 
för t.ex. sopbil och servicetrafik (färdtjänst etc.). Det blir 
även här viktigt i kommande projektering att planera för 
byggandens placering och disposition så att varumottag-
ning sker på ett enkelt och tydligt sätt. Lastplats bör  pla-
ceras intill skolmatsalens inlastning för att underlätta ar-
betet för yrkeschaufförerna. Det bör även finnas en säker 
passage för mjuka trafikanter mellan skolan och ytan mot 
Spångbergshallen (R).

Parkering för den nya skolan (P1) föreslås på Ugglan 1 i 
planområdets sydvästa del, som idag utgörs av igenväxt 
kvartersmark. Vegetation bevaras som visuellt skydd mot 
bostadsbebyggelsen i söder (NATUR). Angöring är tänkt 
att ske via Värmlandsgatan, för att undvika ytterligare en 
in‑/utfart på den mer trafikerade Asphyttegatan samt av 
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hänsyn till den biotopskyddade allé som kantar Asphyt-
tegatan. Parkeringen bedöms kunna samnyttjas av besö-
kare till Spångbergshallen under kvällar och helger. Plan-
förslaget möjliggör för markparkering i ett plan. Inom 
användningsområdet möjliggörs även uppförande av 
carports, cykelförråd och övriga skärmtak, med en total-
höjd på högst 4 meter 4,0 . Parkeringen bedöms även 
kunna utgöra ett alternativ för angöring av skolbuss. Se 
vidare Kollektivtrafik och skolbuss samt PM Trafik. Slutgiltig 
utformning av angöring för buss samt taxi utreds vidare i 
projekteringsskedet.

Gatumark på Värmlandsgatan samt för del av Allégatan i 
planområdets nordöstra hörn säkerställs (GATA). 

Gång	och	cykeltrafik
Då planområdet samt dess närhet idag hyser skolverksam-
heter från förskolan upp till gymnasiet är vägnätet och 
framförallt gång- och cykelnätet relativt väl utbyggt och 
det finns säkra passager. I huvudsak finns GC‑vägar i om-
rådets yttre delar och endast en GC-väg korsar genom 
planområdet. Framförallt för gående är situationen god 
i området då det i stort är trottoarer längs alla vägar. För 

VARU-
TRANSPORT

TRAFIK BEGRÄNSAS

HÄMTA/LÄMNA

PERSONAL-P P IDROTTSHALL
IDROTTSHALL

MÖJLIG ENTRÉ

PERSONAL-P
NY SKOLA

HÄMTA/LÄMNA

GATAN STÄNGS

EV. ANGÖRING
SERVICE-
TRAFIK 

HÄMTA/LÄMNA

ANGÖRING NY P

SKOLBUSS

Illustration över förslag till trafiklösning inom samt i anslutning till planområdet.

cyklister är det en del vägar där det saknas tillräckligt breda 
trottoarer för att även rymma cykel, vilket gör att cyklis-
terna hänvisas till blandtrafik i gata. Detta kan innebära 
trygghetsrisker främst under de mörka årstiderna då sikt-
förhållandena förändras. Dock är hastigheten i området 
på de flesta vägar låg då det är bostadsgator. 

Planförslag 
Vid ett ökat elevunderlag och en ny förbättrad skolmiljö så 
bör det prioriteras att kunna ta sig till skolan genom säkra GC-
vägar vilka ansluter till skolans entréer från flera riktningar. 
Det bör även finnas väl tilltaget med ordnade cykelparkeringar 
i direkt anslutning till skolans entréer. Vid passager och över-
gångsställen är flertalet av de övergångar som finns upphöjda 
och väl synliga, detta är ett tydligt ställningstagande för att gå-
ende och cyklister prioriteras i trafiken och detta ställnings-
tagande uppmuntras att fortskrida i det fortsatta planarbetet. 

Illustrationen ovan visar ett förslag till trafiklösning inom 
samt i anslutning till planområdet. Nya gång- och cykel-
vägar med koppling till förskolan Lyckan resp. den nya 
skolan föreslås i anslutning till de nya parkeringarna på del 
av Falken 5 samt Ugglan 1. 
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Kollektivtrafik	och	skolbuss
Avståndet till busstationen där länsbussarna stannar är  
ca 500 meter. Skolbussar stannar idag vid Strandvägssko-
lans entré vid Parkvägen, öster om planområdet.

Planförslag 
Nytt hållplatsläge för skolbuss föreslås utanför planområ-
det. Ett möjligt alternativ till placering är nordöst på pla-
nområdet, vid befintlig parkering. Den aktuella ytan bör 
göras tillgänglig för att minst tre stycken bussar ska kunna 
stanna samtidigt. Härifrån föreslås en angöring för gång-
trafikanter direkt in till skolgården. För vidare resonemang 
kring skolbusstrafik, se PM Trafik. I kommande skeden 
blir det ett viktigt arbete att se över kollektivtrafiken och 
skolbussarnas angöring till skolan. 

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Som underlag för planförslaget har en trafikbullerutred-
ning gjorts för området (WSP, 2019‑04‑03). Området är 
utsatt för trafikbuller från kringliggande vägar. De största 
trafikmängderna har uppmätts vid Allégatan och John Er-
icssongatan, men hastigheterna är generellt låga runt om 
i området.

Inga riktvärden finns för ljudnivå vid en skolbyggnads fa-
sad. Däremot finns det angivet vilka ljudnivåer orsakat av 
yttre bullerkällor som tillåts inomhus. Bedömningsgrun-
den för förskolor/skolors skolgård är baserad på Natur-
vårdsverkets vägledning, se tabell nedan.

Genom en medveten utformning kan byggnadens place-
ring på tomten bidra till minskad bullerstörning i utemiljön. 

I bygglovsskedet tillses att fasadens samlade ljudisolering 
är tillräcklig för rådande krav enligt Svensk Standard (väg-
gar, fönster och friskluftsventiler).

För att minska risken för ökade störningar i form av buller 
från en ökad mängd trafik till området så bör även åtgär-
der (mobility management) vidtas för att minska bilåkan-
det till och från skolan (både personal och föräldrar som 
hämtar och lämnar).

Risk för skred
Det bedöms inte förefalla någon risk för ras och skred 
inom planområdet. Orange skraffering i kartan (nedan) 
visar på aktsamhetsområde med hänsyn till finkornig jord-
art vid strandnära läge. Ljuslila gräns närmast Daglösen 
visar på låg eroderbarhet av strand, mörklila längre upp 
längs älven visar på viss eroderbarhet. Tidigare redovisad 
jordartskarta (se Geotekniska förhållanden) visar på att mar-
ken inom planområdet utgörs av morän samt berg.

400m3002001000
Ras_skred_erosion Skala 1 : 10000
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Koordinatsystem SWEREF 99 TM
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Utdrag ur ras-, skred- och erosionskarta. © SGI, SGU, MSB, 
SMHI samt Lantmäteriet
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SBK Värmland / Filipstads
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Beräkning av ljudnivå från vägtrafik. Ny
skola i Filipstad.

Beräknad ekvivalent ljudnivå för Nuläge
utan planerad bebyggelse.
Trafikdata för år 2019.
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Utdrag ur bilaga 1 till trafikbullerutredningen (WSP) -  
Ekvivalent ljudnivå, nuläge. Gult fält visar på 50-55 dBa. 
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder. Riktvärden för buller på
skolgård.

Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på
Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg-
och spårtrafik” (2017), se Fel! Hittar inte referenskälla..
Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning

Del av skolgård Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

De delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden
skolgården nyttjas.

4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag till utredningsalternativet för nuläget har tillhandahållits av
Filipstads kommun. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna
presenteras i tabell 2 och 3. För John Ericssonsgatan är mätning gjord år
2018, övriga gator 2019.

För uppräkning av trafikdata för prognosår 2040 har Trafikverkets EVA-
modell använts.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, trafikmätning 2019.

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Allégatan (norra körbanan) 1338 3 50

Allégatan (södra körbanan) 1493 2 50

Asphyttegatan 2604 4 50

John Ericssonsgatan 3289 3 50

Tabell över Riktvärden för ny skolgård, enligt Naturvårdsver-
kets vägledning ur trafikbullerutredningen (WSP)

Planförslag 
Trafikbullerutredningen visar att vid området på skolans 
norra och nordöstra sida närmast Allégatan så överskrids 
Naturvårdsverkets riktvärden för skolgård. Därmed re-
kommenderas att alla former av vistelseytor placeras på 
skolans södra och tysta sida där ljudnivåerna faller inom 
riktvärdena. Området närmast Allégatan är i planförsla-
get försett med prickmark, vilket innebär att marken inte 
får bebyggas. Prickmarken medför att en övervägande del 
byggrätten för ny skola faller inom gränsvärdet för beräk-
nad ekvivalent ljudnivå på 55 dBa, enligt trafikbullerutred-
ningens bilaga 1. 
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Planförslag
Först när byggnadens utformning är fastställd och känd 
kan erforderliga förslag till grundläggning presenteras. 
Nuvarande kunskaper om markens beskaffenhet bedöms 
som tillräckliga för planskedet. 

Översvämningsrisk och skyfall
Planområdet bedöms ha låg sannolikhet för översväm-
ning, tack vare mark- samt höjdförhållandena inom om-
rådet. Från områdets lägst belägna del vid grönytan mot 
Skillerälven och Daglösen i norr till vattendragens yta skil-
jer det ca 4 meter. 

Eftersom det är förhållandevis stor marklutning inom 
vissa delar av planområdet, kan det enligt dagvattenutred-
ningen finnas risk för erosion när vattenhastigheten på 
markflödena blir stora. Detta gäller särskilt vid övergångar 

Utdrag ur Skyfallskartering från Länsstyrelsen Värmland. 
Markerade ytor visar på risk för översvämning vid Köpen-
hamnsregn, där lila visar på störst djup. 

 
 

 
 

 
Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning Filipstad 1:2 m fl. 
Filipstads kommun. Upprättad 2019-
05-10.  

 

  

 

Figur 8. Beräknade ungefärliga vattenhastigheter vid ett klimatjusterat 100-års CDS-regn. 
Beräkningsmodellen är inte kalibrerad. Risk för erosion kan uppstå vid stora marklutningar, t ex 
mellan markerade terrasseringar.  Blå färg är låg vattenhastighet. Gul och röd högre 
vattenhastighet.  

5.3 BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM  
Informationsunderlag om befintliga dagvattenledningar har erhållits från Filipstads 
kommun. Det finns en befintlig anslutningspunkt för dagvattnet, Figur 9, i 
Värmlandsgatan. De gröna tjocka linjerna i figuren belyser de dagvattenledningar som 
leder bort dagvatten från fastigheten i dagsläget.  

Det löper en fjärrvärmeledning genom området som också är markerad i figuren, se 
magentafärgad linje.  

Terrasseringar 
Potentiella 

problemområden 
avseende erosion 

Figur ur dagvattenutredningen - Beräknade ungefärliga vattenhastigheter vid ett klimatjusterat 100-års CDS-regn.  
Beräkningsmodellen är inte kalibrerad. Risk för erosion kan uppstå vid stora marklutningar, t.ex. mellan markerade terrasse-
ringar. Blå färg är låg vattenhastighet. Gul och röd högre vattenhastighet.
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mellan låg lutning till hög lutning, exempelvis vid terras-
seringar. I dagsläget finns ett flertal terrasseringar inom 
planområdet.

Länsstyrelsens skyfallskartering för Värmland (s.15) vi-
sar på viss förhöjd risk inom delar av planområdet vid 
Köpenhamnsregn.

Planförslag
Planförslaget medför att dagens markterrasseringar kan 
bearbetas, för att anpassa marken till ny skolverksamhet. 
Risken för översvämning samt erosion i samband med 
skyfall bedöms kunna hanteras genom lokal höjdsättning 
samt dagvattenhanteringen inom planområdet (se vidare 
Dagvatten). Höjdsättningen ska utföras så att inget vatten 
som flödar ytligt från den södra sidan kan bli stående. 

Övriga risker och störningar
Området är i övrigt inte utsatt för eller belastat av stör-
ningar eller risker som innebär en begränsning av möjlig-
heterna att nyttja marken för fortsatta verksamheter, utök-
ning av befintliga verksamheter samt nyetablering av skola 
och bostäder.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Spill‑ och dricksvattenledningar finns i gatumark (Värm-
landsgatan). Nätet bedöms ha kapacitet att klara en utök-
ning av verksamheterna i området. 

Ledningar finns även i nordvästra delen av Spångberget 4. 
Dessa förutsätts flyttas till nytt läge i Spångbergsvägen.

En servis för spillvatten finns i nordöst inom fastigheten 
Västra Filipstad 1:2. Det finns en avloppspumpstation i 
anslutning till Sparbanksgatan. 

Planförslag
Markreservat som möjliggör bildande av ledningsrätt för 
befintliga ledningar för spill‑ och dricksvatten inom kvar-
tersmark skapas i planförslaget genom u-område (u) med 
kompletterande prickmark (mark som ej får bebyggas). 
Behöver ledningarna flyttas tas kostnaden av den som ini-
tierar flytten, se vidare under 6. Genomförandefrågor.

Ny bebyggelse bör om möjligt placeras 50 m från pumpsta-
tionen vid Sparbanksgatan, för att minimera risken för lukt.

Dagvatten
Dagvattenledningar finns i nordvästra delen av Spångber-
get 4. Denna förutsätts flyttas till nytt läge i Spångbergs-
vägen. Inom gatumarken finns kommunala dagvattenled-
ningar med utlopp i Skillerälven. Befintlig bebyggelse är 
ansluten till dessa ledningar. Det finns en befintlig anslut-

ningspunkt för dagvattnet i Värmlandsgatan, som leder 
vidare till dagvattennätet i Asphyttegatan. Det finns inga 
kända kapacitetsproblem i det befintliga dagvattennätet i 
Asphyttegatan.

Kapaciteten på dagvattenledningarna i Allégatan är så pass 
låg att det inte är lämpligt att leda mer dagvatten till dem.

Planområdet består idag av natur och parkmark, grönytor, 
diverse grusytor och asfalterade ytor samt en förskola. En-
ligt SGU jordartskarta (sidan 8) består områdets översta 
lager främst av morän samt morän ovan berg. Eftersom 
markens hydrauliska konduktivitet, dvs hur väl den släp-
per igenom vatten, kan variera i hög grad beroende på vil-
ken sorts morän det rör sig om, kan förutsättningarna för 
lokal infiltration av dagvatten vara begränsade. 

En dagvattenutredning för planområdet har utförts, se vi-
dare Dagvattenutredning (Dämningsverket, 2019-05-10).

Planförslag
Markreservat som möjliggör bildande av ledningsrätt för 
befintliga ledningar för dagvatten inom kvartersmark ska-
pas i planförslaget genom u-område (u) med komplette-
rande prickmark (mark som ej får bebyggas). Behöver led-
ningarna flyttas tas kostnaden av den som initierar flytten, 
se vidare under 6. Genomförandefrågor.

Ett första förslag på dagvattenhantering har tagits fram 
i dagvattenutredningen tillhörande planförslaget. Fördröj-
ningen inom planområdet ska uppnå två mål. Dels ska 
fördröjningen vara tillräcklig så att det inte släpps på större 
flöden än i dagsläget till det befintliga ledningsnätet vid 
rimliga återkomsttider. Dessutom ska fördröjningen möj-
liggöra att en tillräcklig reningsnivå uppnås ur ett MKN-
perspektiv. Föroreningsberäkningar har visat att det är re-
ning som bör prioriteras för området.

Fördröjningsberäkningarna har utgått ifrån ett konserva-
tivt antagande att det inte är möjligt att infiltrera dagvatten 
ner i marken eftersom genomsläppligheten utifrån det un-
derlag som finns har antagits vara låg. Förutsättningen är 
att allt dagvatten som ska fördröjas slutligen ska släppas 
till anslutningspunkter i det allmänna ledningsnätet och till 
recipienten och att inget dagvatten från hårdgjorda ytor 
infiltreras. Antagandet leder till att ett flertal åtgärder före-
slås inom planområdet, för infiltration samt fördröjning av 
dagvattnet (se figur). Förslaget är anpassat efter dagvatten-
utredningens beräkningar av erforderliga fördröjnings-
volymer och visar på ett möjligt alternativ för åtgärder 
inom planområdet. I dagvattenutredningen illustreras en 
principiell utformning samt placering av ny skolbyggnad, 
som legat till underlag för analysskisser i ett tidigt skede i 
planarbetet.

Planförslaget rymmer ytor som är reserverade för dag-
vattenhantering (dagvatten) inom den tillkommande 
skolgården.
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Grundvattennivåer, hydrogeologi och geoteknik bör un-
dersökas närmare inom utredningsområdet innan slut-
giltigt val av fördröjnings- och reningslösningar i senare 
detaljprojekteringsskede.

Föroreningsberäkningarna visar att det sker en ökning av 
föroreningsbelastningen till recipienten om inga renings-
åtgärder vidtas. Med föreslagen renings- och fördröjnings-
lösning blir föroreningsbelastningen efter exploatering i 
likvärdig nivå som för befintlig markanvändning.

För att inte riskera att försämra vattenkvaliteten i recipien-
ten så bör även större parkerings‑ och trafikytor ha en 
oljeavskiljare.

Värme
Det finns fjärrvärmeledningar i gatumarken samt inom 
fastigheten Västra Filipstad 1:2. Det är både möjligt och 
lämpligt att ansluta ny bebyggelse till befintligt nät.

Planförslag
Verksamhetens värmeförsörjning ska ske med långsiktigt 
hållbara energilösningar. 

Markreservat som möjliggör bildande av ledningsrätt för 
befintliga ledningar inom kvartersmark skapas i planförsla-
get genom u-område (u) med kompletterande prickmark 
(mark som ej får bebyggas). Behöver ledningarna flyttas 
tas kostnaden av den som initierar flytten, se vidare under 
6. Genomförandefrågor.

 
 

 
 

 
Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning Filipstad 1:2 m fl. 
Filipstads kommun. Upprättad 2019-
05-10.  

 

  

Kravet är god ekologisk status 2027. I motiveringen för detta lyder att det finns 
övergödning i vattendraget och att vattenförekomsten har problem med 
flödesförändringar pga. nivåregleringen i Lersjön. Även för denna recipient behöver en 
naturlig strandlinje återskapas för att den ekologiska statusen ska kunna höjas.  

6.2.2 KEMISK STATUS 
Daglösen uppnår inte heller god kemisk status pga. PDBE samt kvicksilver. Även med 
undantag för dessa två ämnen uppnår Daglösen inte god kemisk status pga. 
tributyltenn (TBT). TBT är ett helt syntetiskt ämne som dödar vissa vattenlevande 
organismer. Historiskt har det använts bland annat till skeppsbottenfärger, skogs- och 
pappersindustri samt som stabiliseringsmedel i mjukplast.  

7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING 
Ett första förslag på dagvattenhantering har tagits fram för detaljplanearbetet, se Figur 
15. Förslaget visas i större detalj i A3-format i Bilaga 1.  

 

Figur 15. Förslag på dagvattenhantering inom utredningsområdet. Förslaget visas i mer detalj i A3-
format i Bilaga 1.  

Illustration ur dagvattenutredning (Dämningsverket) som visar på förslag till fördröjningsåtgärder för dagvatten utifrån en 
principiell utformning samt placering av ny skolbyggnad.



| 19ANTAGANDEHANDLING

El, telefon och IT
Inom området finns ledningar för el‑, tele‑ och optonät.

Planförslag
Markreservat som möjliggör bildande av ledningsrätt för 
befintliga ledningar inom kvartersmark skapas i planförsla-
get genom u-område (u) med kompletterande prickmark 
(mark som ej får bebyggas). Behöver ledningarna flyttas 
tas kostnaden av den som initierar flytten, se vidare under 
6. Genomförandefrågor.

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske enligt Filipstads kommuns 
renhållningsordning.

Planförslag
Källsortering bör möjliggöras och uppföras inom lämp-
lig dragsträcka, vilket behandlas av fastighetsägaren i 
projekteringsfasen.

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM-
FÖRANDE

En utveckling av området enligt planförslaget bedöms inte 
leda till några betydande konsekvenser för omgivningen. 
Marken är till stor del redan ianspråktagen och området 
ryms inom befintlig infrastruktur, vilket gynnar den eko-
nomiska hållbarheten.

Planförslaget bedöms ha en positiv inverkan på den socia-
la hållbarheten då befintlig skolverksamhet i anslutning till 
den nya skoltomten kan ligga kvar inom samma område, 
men utöka barnantalet och förbättra lokaler samt friyta. 
Förslaget gynnar således barnen och den sociala hållbar-
heten även ur ett jämställdhetsperspektiv då området lig-
ger i anslutning till bostadsbebyggelse, kollektivtrafik och 
upplysta cykel- och gångvägar, vilket kan bidra till ett enk-
lare vardagsliv. Genom att skapa säkra miljöer för gående 
och cyklister samt arbeta med beteendepåverkan finns 
goda förutsättningar för att minska bilåkandet till skolan.

Tomten för nya skolan har tidigare varit plats för en skol-
byggnad så sett utifrån stadsbilden vore det en tillgång att 
tomten blir bebyggd. Intrånget i parkmarken bedöms som 
litet och påverkar ej möjligheterna att nyttja området. Det 
befintliga gång‑ och cykelstråk som går längs planområ-
dets östra kant upp mot Spångberget kommer att bevaras 
och funktioner som parkering och ev. även bollplaner be-
döms kunna ersättas inom planområdet. Av detta görs be-
dömningen att ianspråktagandet av marken inte försämrar 
den sociala hållbarheten för de kringboende.

En utveckling av området i enlighet med planförslaget be-
döms inte beröra fornlämningsområdet Färnebo 88:1. 

6. GENOMFÖRANDE-
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.  

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner 
laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomföra 
planen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl före-
ligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt.

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut vid bygglovsprövning.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen kommer fortsatt att vara huvudman för all-
män platsmark såsom gator och naturområden. 

Ansvarsfördelning
Planarbete Filipstads kommun  

(SBK Värmland AB)

Grundkarta, nybyggnads-
karta, bygglov

Filipstads kommun

Fastighetsbildning Lantmäteriet 
(På initiativ av Filipstads 
kommun. Fastighetsägare 
till respektive fastighet 
bekostar förrättning.)

Exploatering inom 
kvartersmark

Filipstads kommun

Utbyggnad av VSD 
ledningsnät

Filipstads kommun
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Avtal
Köpeavtal kommer att upprättas mellan Filipstads kom-
mun och HSB Filipstad Ekonomisk förening för Ugglan 1.  

Det bedöms inte krävas något genomförandeavtal för 
exploateringen, då det är kommunen som äger den mark 
som ska hysa den nya skolbebyggelsen och kommunen 
som ska bygga samt driva den nya skolan. 

Hyresavtal för skolans lokaler upprättas mellan upprättas 
mellan Filipstads kommun och eventuell berörd annan 
part.

Hyresavtal för Spångbergshallen upprättas mellan Filip-
stads kommun och eventuell berörd annan part. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Marken för skoländamål som omfattar fastigheterna Väs-
tra Filipstad 1:2 samt del av Västra Filipstad 1:49 föreslås 
regleras till en fastighet.

Naturmarken (omfattar delar av fastigheterna Västra Fi-
lipstad 1:2 samt Västra Filipstad 1:49) kan fastighetsregle-
ras i enlighet med detaljplanen.

Området för teknisk anläggning kan styckas av i enlighet 
med detaljplanen.

Området för besöksanläggningar kan styckas av i enlighet 
med detaljplanen.

Servitut, gemensamhetsanläggningar,  
samfälligheter och ledningsrätter
Vid upprättande av ledningsrätt ansvarar respektive led-
ningsägare för åtgärden och kontakt med Lantmäteriet. 
Det är huvudmannen för anläggningen som måste ta initi-
ativ till utnyttjande av markreservatet. Detta görs antingen 
genom ett avtal med markägaren eller genom ansökan om 
förrättning hos lantmäterimyndigheten.

För att säkerställa tillträde till bergrummet (E) via kvarter-
smarken för skola (S) kan ett officialservitut bildas. Plan-
förslaget möjliggör bildning av servitut genom g-område 
(g). Fastighetsägare för de båda berörda fastigheterna (del 
av Västra Filipstad 1:2 samt del av Västra Filipstad 1:49) är 
idag Filipstads kommun. Planbestämmelsen för g-område 
(g) syftar till att möjliggöra bildning av servitut, i det fall 
att tillträde för annan part än Filipstads kommun i fram-
tiden kan komma att behöva säkerställas via skolområdet. 
En lantmäteriförrättning krävs för att bilda ett eventuellt 
officialservitut.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Nedan redogörs för kommunala kostnader till följd av ett 
plangenomförande:

• Byggande av skola
• Iordningställande av utemiljö/skolgård
• Förvärv av mark för parkering (Ugglan 1)
• Byggande av parkering
• Byggande av besöksanläggning (sim-/idrottshall)
• Åtgärder på ledningar
• Åtgärder på infrastruktur (gata samt GC-väg)
• Åtgärder för dagvattenfördröjning
• Kostnader för fastighetsbildning
• Kostnader för detaljplan samt utredningar
• Drift- och underhållskostnader samt kapitaltjänst-

kostnader för nyinvesteringar

För att kunna genomföra detaljplanen avseende skolan 
behöver erforderliga beslut fattas och tillräckliga inves-
terings-, kapitalkostnads- och driftsmedel sättas av inom 
ramen för Filipstads kommuns budget.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

• Dagvattenutredning  
(Dämningsverket AB, 2019-05-10)

• Trafikbullerutredning (WSP, 2019‑04‑03)
• PM Trafik (SBK Värmland, 2019‑05‑10)

TILLSTÅND
Inga ytterligare tillstånd utöver lovgivning enligt PBL  
bedöms krävas inom ramen för kommande planläggning. 

I genomförandefasen bör särskilt bevakas att dispens som 
ansöks om hos länsstyrelsen krävs, om det är så att åtgär-
der som påverkar de biotopskyddade alléerna längs med 
Asphyttegatan respektive Allégatan blir aktuella. 



| 21ANTAGANDEHANDLING

7. MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Planarbetet har bedrivits i en arbetsgrupp hos SBK Värm-
land AB, bestående av Eva‑Marie Samuelson, Sofia Wedin 
och Daniel Nordholm. Emma Johansson har varit gran-
skare. Planarbetet har utförts i samarbete med Lena Wahl-
gren, Filipstads kommun.

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB ge-
nom Eva‑Marie Samuelson, i samarbete med Lena Wahl-
gren, Filipstads kommun. 

Filipstad 2020-01-07

Eva-Marie Samuelson

Landskapsarkitekt/ 
Samhällsplanerare LAR/MSA 
SBK Värmland AB

Lena Wahlgren

Fysisk planerare 
Filipstads kommun
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Inledning 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under 

granskningen samt kommunens ställningstagande till dessa. 

Planprocessen 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25, § 89 att godkänna handlingarna för granskning. 

Detaljplanen har därefter varit utställd för granskning under tiden 7 oktober till 3 november 

2019.  

Granskning har kungjorts i Filipstads tidning, Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands 

Folkblad samt anslagits på kommunens anslagstavla. Meddelande om granskning har även sänts 

till sakägare enligt fastighetsförteckning, myndigheter, organisationer och andra berörda. 

Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga i kommunhuset, på Filipstads bibliotek samt på 

kommunens webbplats. 

Revideringar 
Planförslaget har efter granskningen reviderats och förtydligats enligt nedan: 

Förändringar av planen efter granskningen: 
 Planbeskrivningens genomförandedel har justerats gällande fastighetsrättsliga frågor, 

enligt kommentar från Lantmäteriet. 

 Planhandlingarnas namn har justerats från ”Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filip-

stad 1:2 m.fl.)” till ”Detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.)”. Det gamla 

namnet kan finnas kvar i tidigare framtagna handlingar men avser då den nya benäm-

ningen ”Detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.)”. 

Kvarstående synpunkter efter granskningen: 
Följande utgör yttrande med kvarstående synpunkter: 

 Sakägare 1, närliggande fastighet, se vidare under kommentarer på sida 7. 

Ställningstagande 
Efter gjorda justeringar bedöms detaljplanen vara redo för antagande enligt PBL 5 kap. 27 §. 

Sammanfattning av inkomna yttranden 
Inkomna synpunkter redovisas sammanfattade i detta granskningsutlåtande. Yttrandena har 

delvis anonymiserats för att möjliggöra publicering på nätet. Samtliga yttranden finns att tillgå i 

original hos kommunen.  

Yttranden utan erinran 
Länsstyrelsen i Värmland, Trafikverket, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden  

 

Yttranden med synpunkter 
Lantmäteriet, Post Nord, Ungdomsråd, Sakägare 1 
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Lantmäteriet 

Delar av planen som bör förbättras 

Osäker fastighetsgräns mot bostadsfastighet 
I planförslaget har planområdesgränsen lagts ut i direkt anslutning till befintliga 

fastighetsgränser med osäker kvalité.  

Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett 

annat läge. Risken i detta fall är att en del av den allmänna platsen ligger inom grannfastigheten 

eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om den 

allmänna platsen ligger inom grannfastigheten, innebär genomförandet av planen att en del av 

Falken 8 blir gatumark. Om detta inte är avsikten så är det lämpligt att så snart som möjligt göra 

en gränsutvisning där befintliga gränsmarkeringar letas upp om gränsen är osäker. Visar sig 

gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När 

gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge 

göras. 

Bilden nedan visar gränsernas kvalité enligt registerkartan, angivet i meter. 

 

Kommentarer 
I den aktuella delen av planområdet – Värmlandsgatans anslutning mot 

fastigheterna Falken 7 och 8 – är syftet att säkerställa befintliga förhållanden i plan. 

Efter granskningstiden har kompletterande inmätning av Falken 8 utförts 

(Asphyttegatan 17). Gränsmarkerande rör återfanns på plats och inmätningen av 

dessa visar att fastighetsgräns angiven i plankartan stämmer väl överens med 

befintliga förhållanden (avvikelse mindre än 0.1 m). Överskjutande del av byggnad 

på Falken 7 (Värmlandsgatan 9) in på gatumark utgörs av takutsprång, byggnadens 

grund bedöms stå inom Falken 7.  

Kommunen gör, med stöd av den kompletterande inmätningen, bedömningen att de 

aktuella fastighetsgränsernas kvalitét är säkerställda.  
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Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Fastighetsbildning – begrepp 
På s. 19 i planbeskrivningen framgår att område för teknisk anläggning och besöksanläggning 

kan ”fastighetsregleras i enlighet med detaljplanen”. I plankartan omfattar dessa områden egna 

ändamål, och kommer därmed bli föremål för avstyckning. Fastighetsreglering är den åtgärd 

som görs när en befintlig fastighet erhåller eller avstår mark, och avstyckning görs då en ny 

fastighet bildas.  

Kommentarer 
Noteras. Texten i planbeskrivningen justeras. 

Länsstyrelsen i Värmland 

Ärendet 
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med utökat förfarande den 30 september 2019, har 

översänts för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget 

har behandlats i samråd med berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 24 

oktober 2019. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6-skola. I planförslaget 

skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen. Planförslaget syftar även till att 

säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. 

Länsstyrelsens roll 
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, 

om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår 

flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Kvarstående synpunkter från samrådet 
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser, utformning, placering av 

skola samt biotopskydd. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens 

synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter i 

granskningsskedet. 

Kommentarer 
Noteras. 
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Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan förprövning. Länsstyrelsen 

kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de 

föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

Kommentarer 
Noteras. 

PostNord Sverige 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 

annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 

postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 

verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 

chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 

standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 

vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 

entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 

godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentarer 
Noteras. En detaljplan reglerar inte placering av postlådor, dock kan placering av 

en sådan funktion bli en konsekvens av föreslagen markanvändning såsom 

placering och utformning av gata. Aktuellt planförslag möjliggör för nybyggnation 

i form av utbyggnad av Spångbergshallen samt ny skolbyggnad, inom stadens 

befintliga gatustruktur. Skolan planeras att drivas av kommunen, vars 

posthantering idag sker via internpost.  

Trafikverket 

Ärendet 
Trafikverket har tagit del av rubricerat planunderlag som syftar till att möjliggöra för ny skola 

F-6 samt skapa utbyggnadsmöjligheter för Spångbergshallen och dessutom säkerställa befintlig 

förskola. Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet 2019-06-18 (TRV 2019/68763). 

Ärendet berör i första hand kommunalt gatunät. 350 meter norr om planområdet finns riksväg 

63 och cirka 600 meter österut finns riksväg 26. Trafikverket är väghållare för båda vägarna 

som också utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats 

ut i Funktionellt prioriterat vägnät. Cirka 180 meter väster om planområdet ligger Inlandsbanan 

där Trafikverket är infrastrukturhållare. 

  

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Trafikförutsättningar 
Trafikverket bedömer att förslagen detaljplan inte i någon påtaglig omfattning påverkar statlig 

infrastruktur och har inget att erinra. 

Kommentarer 
Noteras. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom det nu reviderade förslaget till detaljplan för en 

ny skola i kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i Filipstad. 

Kommentarer 
Noteras. 

Kommunala ungdomsrådet 
De viktigaste egenskaperna en skolbyggnad/skolområde ska ha är: 

 Utrymmen som inte är instängda 

 Skolgård för aktivitet, utrymme för alla, olika ytor 

 Matsal, inbjudande och bra utbud av mat 

 Bra teknisk utrustning, det ska fungera! 

Kommentarer 
Noteras. Planförslaget begränsar markytan som nya skolbyggnader får ta i anspråk, 

med hänsyn till att det ska finnas plats kvar för att skapa en bra skolgård, vars 

storlek följer Boverkets rekommendationer. Såväl ny byggnad som 

utemiljö/skolgård kommer att utformas inför kommande bygglovsprövning samt 

under projekteringsarbetet, inom ramen för vad planförslaget möjliggör. 

Utformning och gestaltning av inomhusmiljöer såsom matsal samt utbud av mat 

och teknisk utrustning hanteras inte i detaljplanen. Synpunkterna noteras dock. 

Socialnämnden 
Socialnämnden ställer sig bakom det nu reviderade förslaget till detaljplan för en ny skola i 

kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i Filipstad 

Kommentarer 
Noteras. 
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Sakägare 1 
Vi ställer oss i stort sett positiva till förslaget och byggandet av ny skola med undantag för en 

viss oro för att våra hyresgäster som innefattar både boende och kontor med krav på tysta 

arbetsplatser dagtid (bl.a. Filipstads Tidning) skall störas av ljudet från lekande barn. Det skall 

nämnas att vi i denna fastighet har stora fönsterpartier med 110 år gamla 2-glasfönster som inte 

är lika ljuddämpande som nyare fönster. 

Därför ser vi gärna att lekområden planeras in på den övre/södra delen av skolområdet och att 

en ljuddämpande buffertzon (med växtlighet) planeras in närmast Allégatan hela vägen ner till 

Spångbergskällan. Detta skulle även göra att eleverna får en tystare och trevligare miljö då de 

kommer en bit bort från trafiken på Allégatan. Hör gärna av er för diskussion/klargörande.  

Kommentarer 
Noteras. Den trafikbullerutredning som tagits fram som underlag för planförslaget 

visar att vid området på skolans norra och nordöstra sida, närmast Allégatan, 

överskrids Naturvårdsverkets riktvärden för skolgård. Den zon i planförslaget med 

prickmark (mark som inte får förses med byggnad) längs Allégatan är tänkt att 

fungera som just en buffertzon mot gatan, vilken samtidigt kan fungera som yta för 

dagvattenfördröjning.  

För att erhålla alternativa placeringslösningar inom det nya skolområdet inför 

bygglovsprövning, har kommunen valt att inte låsa en specifik placering av ny 

byggnad på tomten. Bullerberäkningar har emellertid gjorts på ett skissat 

placeringsalternativ längs Allégatan, vilka visar på att en sådan placering kan bidra 

till förbättrande förutsättningar för skolans utemiljö avseende buller söder om 

byggnaden.  

Kommunen har gjort bedömningen av den tillkommande skolverksamheten inte 

kommer att medföra omgivningsbuller som överskrider riktvärdena för 

intilliggande fastigheter. Under det kommande projekteringsarbetet samt 

bygglovsprövning, kommer effekten av tillkommande byggnaders inverkan på 

ljudnivån för såväl kringliggande fastigheter som barnens inne- och utemiljö att tas 

i beaktande. 

Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet är sammanställt på Miljö- och stadsarkitektkontoret vid Filipstads 

kommun den 7 januari 2020 av fysisk planerare Lena Wahlgren i samverkan med 

samhällsplanerare Eva-Marie Samuelson, SBK Värmland. 
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CHECKLISTA UNDERSÖKNING 

En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (BMP), där undersökningen är en analys som leder fram till 
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en strategisk 
miljöbedömning göras och en MKB tas fram.  

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, trots 
att planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i 
ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny 
kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket 
innebär att bedömningarna ska ses som preliminära.  

Begrepp: 
Strategisk miljöbedömning Processen för miljöbedömning- och 

konsekvensbeskrivningsarbetet 
Miljökonsekvensbeskrivning Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 
Undersökning Bedömning av om en plan behöver MKB eller ej 

Detaljplan för: Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), Filipstads kommun 

Fastighetsbeteckning: Västra Filipstad 1:2 m.fl. 

Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av ny skola samt 
tillbyggnad av Spångbergshallen och säkerställa befintlig förskola 
samt parkeringsbehov i detaljplan. 

Handläggare: Eva-Marie Samuelson, SBK Värmland/ 
Lena Wahlgren, Filipstads kommun 

Kort beskrivning av 
befintlig miljö/naturmiljö: 

Planområdet är beläget i centrala Filipstad och omges av 
kringliggande gatu- och bebyggelsestruktur. Utöver förskolan 
Lyckan är planområdet obebyggt och består till stor del av 
grönområde och parkmark, innehållande gc-väg, klippt gräsyta 
och högresta lövträd. Denna grönyta utgör mer en passage än en 
plats för vistelse. De högresta träden samt allén längs intilliggande 
Allégatan medför till att området upplevs lummigt och grönt. 
Planområdet bedöms inte besitta några skyddsvärda 
naturmiljövärden. Planområdet bedöms inte heller påverkas av 
några störningar från omgivningen. 
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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en skola, då den befintliga 
Strandvägsskolan (belägen strax utanför planområdet) blivit omodern. Kommunen har gjort 
bedömningen att förutsättningarna för att driva en modern pedagogik blir bättre av att bygga en 
ny skola, än att renovera en i grunden omodern skola. Planarbetet utgår från en användning för 
barn i låg- och mellanstadieåldern. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för 
Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. 
Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering i detaljplan. 

Planområdet är relativt stort (ungefärlig avgränsning med röd linje i bilden nedan). De flesta 
betydande förändringarna kommer att ske inom och runt fastigheterna Västra Filipstad 1:2, 
Västra Filipstad 1:49, Ugglan 1, Falken 5 samt Spångberget 4. 

För fullständig beskrivning av områdets förutsättningar, se planbeskrivning tillhörande förslaget 
Detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.). 

Den röda markeringen i kartan visar förslag till planområde. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet omges av kringliggande gatu- och bebyggelsestruktur i centrala Filipstad. 
Själva planområdet sluttar mot norr och består till stor del av grönområde och parkmark, 
innehållande gc-väg, klippt gräsyta och högresta lövträd. Denna grönyta utgör mer en 
passage än en plats för vistelse. De högresta träden samt allén längs intilliggande Allégatan 
medför att området upplevs lummigt och grönt.  

På platsen har det tidigare stått en skola, vilken brann ner 1998. Spår av den gamla skolan 
finns kvar i området, bl.a. genom terrasser i marken samt stentrappor mellan 
terrassplanen. Delar av den gamla skoltomten används idag som parkeringsyta, bl.a. för 
förskolan Lyckan som 2015 uppfördes i planområdets nordvästra del. Ytan norr om 
Spångbergshallen utgörs av klippt gräsyta och beachvolleyplaner. Inom planområdet finns 
även ett skyddsrum (bunker), till vilket tillträde behöver säkerställas. 
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Nuvarande miljöbelastningar inom planområdet 

Området är inte utsatt för störningar från större trafikleder eller farligt gods. Det finns 
inga kända markföroreningar i området. 

 Nuvarande miljöbelastning från omgivningen 

Inga störningar från omgivningen. 

Nollalternativ 

Den nuvarande Strandvägsskolan behöver rustas upp om planen inte ändras. 
Utrymmet för att på sikt ta emot ett större elevunderlag finns inte inom skolan och 
den behöver således byggas ut eller kompletteras med andra, tillfälliga byggnader.  

Lokaliseringsalternativ 

Skälen till val av plats, Filipstad 1:2 är följande: 

• Platsen har varit föremål för skola tidigare och är en etablerad plats i staden
som skoltomt.

• Nära nuvarande Strandvägsskolan.

• Nära övriga befintliga skolor och förskolor, det är ett område där mycket barn
och ungdomar rör sig idag.

• Nära skolköket i Strandvägsskolan som kommer att bibehållas.

• Möjlighet till samnyttjande av idrottshall med Spångbergshallen
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Planens tänkbara effekter på miljön (inom och utanför planområdet) 

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

1. Förordnanden/Skydd

Berör planen:

Faktorer Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

3-4 kap MB
Hushållningsbestämmelser,
Riksintressen

X Området berörs inte av några skydd enligt 
3-4 kap MB.

7 kap MB (Naturreservat, 
strandskydd, biotopskydd 
mm.)  

X Strandskyddet kommer att återinträda när 
planen görs, men det finns skäl att upphäva 
strandskyddet primärt för att området redan 
är ianspråktaget. 

Artskyddsförordningen 
(2007:845) 

X Finns inga rapporterade fynd enligt 
artdatabanken inom området. Merparten av 
området är redan bebyggt och det bedöms inte 
hysa arter som är skyddade. 

Kulturreservat, 
byggnadsminnen eller 
fornminnen 
(Kulturminneslagen m. fl.) 

X Berörs ej. 

Internationella konventioner 
(Natura2000, RAMSAR) 

X Berörs ej. 

2. Riksintresse för natur-, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv

Kommer planen att beröra:

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Område av riksintresse för 
naturvården 

X Finns inget utpekat. 

Område av riksintresse för 
kulturminnesvården 

X Finns inget utpekat. 

Område av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet, MB 
kap 3:6 

X Finns inget utpekat. 

Område av riksintresse för 
skyddade vattendrag, MB 
kap. 4:6 

X Finns inget utpekat. 

Område av riksintresse för 
kust-turism-och friluftsliv, 
MB kap. 4:2 

X Finns inget utpekat. 

Område som ingår i 
nätverket Natura 2000 

X Finns inget utpekat. 

Natur 
(nyckelbiotop, kommunala 
grönstrukturplaner, större 
opåverkade områden, 
naturminne, ekologisk 

X Merparten av området är redan bebyggt eller 
utgör hävdade gräsytor. Det parkstråk som 
finns i mitten kommer delvis att bli skolgård 
men här bör om möjligt de stora lövträden 
bevaras. 
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känslighet, tyst område, 
större träd) 

Den yta i sydost (Ugglan 1) som föreslås bli 
parkering är idag igenväxt kvartersmark, dock 
bedöms det inte vara en yta av vikt för djur 
och natur. 

Kultur  X  Området har tidigare varit bebyggt med en 
skola. 

Friluftsliv  X  Den gc-väg som löper längs planområdets 
östra gräns ämnas att bevaras. 

3. Högt naturvärde 

Kommer planen att 

beröra: 

  

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske  

område med högt regionalt 
naturvärde (Länsstyrelsens 
naturvårdsplan) 

 X  Finns inget utpekat. 

område utpekat i kommunal 
naturvårdsplan 

 X  Finns inget utpekat. 

område som är utpekat i 
skogsstyrelsens nyckelbiotop 
eller sumpskogsinventering 

 X  Finns inget utpekat. 

4. Ekologiskt särskilt känsligt område 

Kommer planen att beröra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

område vilket anses 
ekologiskt särskilt känsligt 
(enligt kommunens 
översiktsplan) 

 X  Berörs ej. 

5. Skyddsavstånd 

Kan planen innebära att: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

verksamhet/-er lokaliseras så 
att riktvärde för 
skyddsavstånd till befintlig 
bebyggelse enligt ”Bättre 
plats för arbetet” inte 
uppfylls 

 X  Berörs ej. 

 

EFFEKTER PÅ MILJÖN 

6. Mark  

Kan planens genomförande orsaka: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

instabilitet i 
markförhållandena eller de 
geologiska 

 X  En geoteknisk utredning har utförts för delar 
av området i ett tidigare skede.  
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grundförhållandena; risk för 
skred, ras etc. 

skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation 

 X   

risk för erosion  X   

förändrade sedimentations-
förhållanden i vattendrag, 
sjöar eller havsområde 

 X   

Har området tidigare använts 
som tipp, utfyllnadsplats, 
industrimark eller dylikt 
varvid miljö- och hälsofarliga 
ämnen kan finnas lagrade i 
marken 

 X   

7. Luft och klimat 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén 

 X  Det är inte problem med luftkvalitet i området 
och ett genomförande av planen bedöms inte 
heller påverka luftkvaliteten i området. Dock 
är det av flera andra skäl angeläget att minska 
behovet av bilåkande till skolan. 

obehaglig lukt  X   

förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt) 

 X   

8. Vatten 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

hantering av för risk för 
översvämning av 100 års-, 
200 års- eller beräknat högsta 
flöde 

 X  En dagvattenutredning ska tas fram som 
underlag för planarbetet. 

förändringar på 
grundvattenkvalitén 

 X  För att minska eventuell påverkan på 
grundvatten bör stora schaktarbeten undvikas 
genom att låta bebyggelsen följa terrängen. 

förändring av 
flödesriktningen för 
grundvattnet 

 X  Se ovan. 

minskning av 
vattentillgången i någon yt- 
eller grundvattentäkt 

 X   

förändrade 
infiltrationsförhållanden, 
avrinning eller 

 X  Planen innebär en viss ökning av hårdgjorda 
ytor inom området. 
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dräneringsmönster med risk 
för översvämning/uttorkning 

förändringar i 
ytvattenkvalitén 
(bakteriologiskt eller kemiskt, 
temperatur och 
omblandning) 

 X   

förändrat flöde eller riktning 
eller strömförhållanden i 
något vattendrag, sjö eller 
havsområde 

 X  Ingen påverkan. 

att vattendom krävs    Ej aktuellt. 

9. Vegetation 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

betydande förändringar i 
antalet eller 
sammansättningen av 
växtarter eller växtsamhällen 

 X  Ingen påverkan. 

minskning i antal av någon 
unik, sällsynt eller hotad 
växtart eller växtsamhälle 

 X  Ingen påverkan. 

införande av någon ny 
växtart 
 

 X  Ingen påverkan. 

10. Djurliv 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

betydande förändringar av 
antalet eller 
sammansättningen av 
djurarter i området (däggdjur, 
fåglar, reptiler, skaldjur, 
insekter) 

 X  Ingen påverkan. 

minskning i antalet av någon 
unik, sällsynt eller hotad 
djurart 

 X  Ingen påverkan. 

införande av nya djurarter i 
området, eller verka som 
gräns för djurens 
förflyttningar och rörelser 

 X  Ingen påverkan. 

försämring av fiskevatten 
eller jaktmarker 

 X  Ingen påverkan. 
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11. Stads- och landskapsbild 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

en förändring av någon utsikt 
eller landskapsmässigt/ 
stadsmässigt skönhetsvärde 
eller skapas någon för 
allmänheten obehaglig 
landskapsbild/stadsbild 

 X  Planen innebär att fastigheten Västra Filipstad 
1:2 återigen bebyggs med en skola. Området 
är idag delvis en grönyta, delvis en asfalterad 
yta. I planen föreslås befintliga axlar i 
stadsrummet förstärkas, t.ex. genom placering 
och utformning av tillkommande skolbyggnad. 
Längs Asphyttegatan i planområdets västra del 
föreslås två områden tas i anspråk för att 
säkerställa parkering för ny skola samt 
befintlig förskola. Området i sydväst, (Ugglan 
1) utgörs idag av igenväxt kvartersmark. Det 
andra området är idag en del av Ugglan 5 
(förskolan Lyckan) och består av en klippt 
gräsyta samt en gång- och cykelväg in till 
förskolan. 

12. Miljöpåverkan från omgivningen 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 

Stor Liten Kanske 

kan befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen ha 
negativ inverkan på projektet 

 X  Berörs ej. 

ligger befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen på 
otillräckligt skyddsavstånd 
enligt ”Bättre plats för 
arbete” 

 X  Berörs ej. 

 

EFFEKTER PÅ HÄLSA 

13. Störningar; utsläpp, buller, vibration mm 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen 

 X  Berörs ej. 

ökning av nuvarande ljudnivå 
(från trafik eller verksamhet, orsakad av 
planen eller som påverkar planområdet) 

 X  Trafiken till området bedöms öka, detta ska 
utvecklas vidare i ett Trafik-PM. Planen 
föreslår att befintliga gator nyttjas för att 
minska ytterligare påverkan på boende och 
vistande i området.  
 
Därtill föreslås ett Buller-PM tas fram för att 
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säkerställa barnens utemiljö som till viss del 
kommer att ligga nära Allégatan som är en 
viktig gata i staden. Skolbyggnadens placering 
kan således i ett tidigt skede placeras på ett 
sådant sätt att den skapar en tyst innergård för 
barnen.  

att människor exponeras för 
ljudnivåer över 
rekommenderade 
gränsvärden 

 X  Området utsätts inte för betydande buller. 
 
Se ovan avseende buller för utemiljö.  

vibrationer som kan störa 
människor 

 X  Berörs ej. 

Elektriska eller magnetiska 
fält 

 X  Berörs ej. 

Gifter i miljön  X  Berörs ej. 

Djurhållning med 
allergirisk 

 X  Berörs ej. 

14. Ljus och skarpt sken 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

nya ljussken som kan vara 
bländande 

 X  Berörs ej. 

15. Risk och säkerhet 

Kan ett genomförande av planen medföra: 

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 
 Stor Liten Kanske 

explosionsrisk  X  Ej aktuellt. 

risk för utsläpp av särskilt 
miljö- och hälsofarliga 
ämnen  

 X  Ej aktuellt. 

Att vid händelse av allvarlig 
olycka eller andra 
omständigheter innebära att 
människor utsätts för 
hälsofara 

 X  Ej aktuellt. 

att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa 

 X  Ej aktuellt. 

risk för att människor utsätts 
för joniserade strålning 
(radon) 

 X  Ej aktuellt. 

kan ett genomförande av 
planen ge upphov till 
förändrade risker i samband 

 X  

Ej aktuellt. 
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med transport av farligt gods 

Brandrisk och utrymning 
(ev. samråd med 
Räddningstjänsten) 

X Angöring till befintliga förskolan Lyckan 
säkerställs med ny parkering från 
Asphyttegatan. Angöring till skolans område 
föreslås ske från flera riktningar (gående) men 
med bil primärt från Värmlandsgatan.  

16. Mark- och vattenanvändning

Kan genomförandet av planen medföra:

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

avsevärd förändring av mark 
eller vattenanvändning i 
området 

X 

Planen innebär att fastigheten Västra 
Filipstad 1:2 återigen bebyggs med en skola. 
Området är idag delvis en grönyta, delvis en 
asfalterad yta. Utbyggnaden av 
Spångbergshallen innebär att gräsyta och ev. 
även beachvolleybollplan blir bebyggd. Två 
ytor som idag är kvartersmark för bostäder 
(idag igenväxt område resp. iordningställd 
grönyta) föreslås bli yta för parkering. 

17. Naturresurser

Kan genomförandet av planen medföra:

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Nyttjande av ändliga 
naturresurser  

X  Ej aktuellt. 

Vattenresurser X  Ej aktuellt. 

Areella näringar (jord- och 
skogsbruk, djurhållning, 
fiske) X  Ej aktuellt. 

Spridning av ämnen från 
samhällets produktion X  Ej aktuellt. 

Alstring av avfall X  Ej aktuellt. 

Annat (transportarbete, 
återvinning, 
kommunikationer, 
energiförsörjning, annan 
exploatering) 

X  Ej aktuellt. 

Motverkas mål och riktlinjer 
i grushushållningsplanen 

X  Ej aktuellt. 

18. Transporter/Kommunikationer

Kan ett genomförande av planen:

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Ge upphov till betydande 
fordonstrafik.  

X Planen innebär ändrade flöden av trafiken 
inom området. Skolan ersätter dock en 
befintlig så trafikökningen totalt till området 
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bedöms som ringa, däremot är det viktigt att 
arbeta med beteendepåverkande åtgärder för 
att minska behovet av bilar vilket kan 
innebära ökade bullerstörningar och 
trafikrisker för omgivningen. 

Påverka trafiksäkerheten. X Stor vikt bör läggas på utformning av 
trafikmiljön kring skolan samt att det finns 
säkra skolvägar för barnen att gå till skolan på 
ett säkert sätt.  

19. Rekreation, rörligt friluftsliv

Kan ett genomförande av planen medföra:

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Försämrad kvalité eller 
kvantitet på någon 
rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, 
rekreationsanläggning etc.) 

X  Den gc-väg som löper längs planområdets 
östra gräns ämnas att bevaras. 

20. Kulturminnesvård

Kan ett genomförande av planen:

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Negativt påverka område 
med fornlämningar eller 
annan kulturhistoriskt 
värdefull miljö 
(kulturminnesvårdsprogram) 

X  Berörs ej. 

MILJÖBALKEN 

21. Bestämmelser i miljöbalken

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Är ett genomförande av 
planen förenligt med 
bestämmelserna i 3 och 4 
kap. miljöbalken 

Planförslaget bedöms inte motverka 
bestämmelserna i 3 och 4 kap MB. 

Iakttas gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap. miljöbalken 

Planförslaget bedöms beakta gällande MKN 
enligt 5 kap MB. 

Kommer verksamheter som 
planen tillåter eller 
iordningställandet av 
planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken 

Ej aktuellt. 

Planen föreslår att det 
strandskydd som idag är upphävt 
och genom denna plan 
återinträder, ska kunna upphävas 
genom dispens från 
strandskyddet.  
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22. Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB.

Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Föroreningar i utomhusluft 
(SFS 2010:477) 

X Ingen påverkan. 

Vattenförekomster (SFS 
2004:660) (ytvatten och 

grundvattenförekomst) 

X Recipient Daglösen har enligt senaste 
statusklassningen måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Främsta 
miljöproblemen är syrefattiga förhållanden, 
påverkan på morfologin, miljögifter och 
flödesförändringar. Enligt MKN ska sjön 
uppnå god ekologisk (2027) och kemisk status. 

Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till 
det kommunala spill-, vatten- och 
dagvattensystemet samt att föreslagna 
användningar inte innebär utsläpp. För att 
minska belastningen ytterligare bör dock 
oljeavskiljare installeras inom större 
hårdgjorda parkeringsytor för att minimera 
risker vid oljeläckage. 

Föroreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS 2001:554) 

X Ingen påverkan. 

Omgivningsbuller (SFS 
2004:675) 
(gäller idag endast kommuner över 
100 000 inv att de ska kartlägga och 
upprätta åtgärdsprogram) 

X Ingen påverkan. 

23. Social hållbarhet

Påverkan 

Sammanställning av planens 
påverkan på social hållbarhet 

Programmet innebär att området fortsatt kommer att vara en plats för 
skolbarn. Platsen ligger nära nuvarande skola. 

Jämställdhet Det finns goda möjligheter att ta sig till området utan bil. Platsen 
föreslås utformas tillgänglig och nåbar för alla människor. 

Barnens perspektiv Då det är en miljö för barn är det viktigt att både utemiljön och 
skolvägarna görs säkra samt att utemiljöerna är stora nog och 
utformade för lek och rekreation. Området har goda förutsättningar att 
uppfylla dessa krav. 

Tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning 

Då det är ett område som är kuperat är det angeläget att tänka på hur 
personer med funktionsnedsättning kan ta sig fram inom området. 

24. Transport, kommunikation, teknisk försörjning

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Vägar av riksintresse X 

Järnvägar av riksintresse X 

Ledningsstråk av riksintresse X 
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Reservatsområde för väg X 

Reservatsområde för järnväg X 

Reservatsområde för teknisk 
försörjning X 

Trafikstruktur X 

Behov av följdinvesteringar X 

Annat X 

25. Lokalklimat och ljusförhållanden

 Påverkan Kommentarer /åtgärder i planen 

Stor Liten Kanske 

Temperatur X 

Vindförhållanden X 

Vindtunneleffekt X 

Svackor med kalluft X 

Dimbildning X 

Snödrev X 

Norrläge X 

Skuggbildning X 

Solexponering X 

Annat 

Samlad bedömning av planens konsekvenser 
Markanvändning Planen innebär att fastigheten Västra Filipstad 1:2 återigen bebyggs 

med en skola. Området är idag delvis en grönyta, delvis en asfalterad 
yta. Utbyggnaden av Spångbergshallen innebär att gräsyta och ev. även 
beachvolleyplan blir bebyggd. Två ytor som idag är kvartersmark för 
bostäder (idag igenväxt område resp. iordningställd grönyta) föreslås 
bli yta för parkering. 

Övriga tillstånd för planens 
genomförande 

Inga ytterligare tillstånd bedöms krävas. 

Förebyggande och/eller 
kompensationsåtgärder 

För att minska risken för oljeläckage till Daglösen bör oljeavskiljare 
installeras vid större parkerings- och trafikytor. I övrigt bör 
bebyggelsen följa terrängen för att minska markingreppen och 
påverkan på stadsbilden. För att minska bilåkandet till och från 
området bör säkra skolvägar skapas och beteendepåverkansåtgärder 
genomföras parallellt med att skolan byggs och drivs. 

Motstående intressen Inga 
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Motiverat ställningstagande 

Med utgångspunkt från ovanstående checklista gör kommunen den bedömningen att ett 
genomförande av detaljplan för Ny skola kan ej medföra betydande miljöpåverkan enligt MB kap 
6§ 11. En miljöbedömning enligt MB kap 6 §11-16-18 bedöms därmed inte behöva göras. 

Avstämd med miljöenheten 19-02-12. 

19-02-13 rev. 20-01-07

……………………………. 

Handläggare  

Eva-Marie Samuelson 

Samhällsplanerare 

SBK Värmland AB 

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 
Att fortsatt beakta i planarbetet är: 

• Trafiksituationen i området

• Dagvattenhanteringen i området

• Bullerutredning för att säkerställa utemiljön

• Eventuellt kompletterande geoutredningar

Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning 
behöver upprättas för planområdet då planens konsekvenser inte bedöms innebära risk för betydande 
miljöpåverkan. 
Filipstads kommun fattar därmed beslut om att en strategisk miljöbedömning inte krävs för aktuell 
detaljplan. 



2019-04-03

TRAFIKBULLERUTREDNING
NY SKOLA, FILIPSTAD



TRAFIKBULLERUTREDNING
Ny skola, Filipstad

KUND

Stadsbyggnadskonsult Värmland AB

KONSULT

WSP Environmental Sverige
Box 117
WSP Sverige AB
651 04  Karlstad
Besök: Lagergrens gata 8
Tel: +46 10 7225000

wsp.com

KONTAKTPERSONER

Johan Andersson, WSP Akustik, Uppdragsansvarig,
johan.andersson@wsp.com

Elias Arvidsson, WSP Akustik, Handläggare,
elias.arvidsson@wsp.com

Sofia Wedin, Stadsbyggnadskonsult Värmland AB,
sofia@sbkvarmland.se

UPPDRAGSNAMN
Ny skola Filipstad,
Bullerutredning

UPPDRAGSNUMMER
10282774

FÖRFATTARE
Elias Arvidsson

DATUM
2019-04-03

ÄNDRINGSDATUM

Granskad av
Johan Andersson

Godkänd av
Johan Andersson

mailto:johan.andersson@wsp.com
mailto:elias.arvidsson@wsp.com
mailto:sofia@sbkvarmland.se


SAMMANFATTNING
WSP Akustik har på uppdrag av Stadsbyggnadskonsult Värmland AB utfört
en trafikbullerutredning i samband med en ny detaljplan för nybyggnation av
en skola på fastigheten Västra Filipstad 1:2 i Filipstad.

Bullerutredningen visar att skolan har tillgång till ytor inom planområdet där
riktvärden 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå - enligt
vägledning från Naturvårdsverket; ”Riktvärden för buller på skolgård från väg
– och spårtrafik” - inte överskrids. Skolans delar av området som är avsedda
för lek, vila och pedagogisk verksamhet och övriga vistelseytor bör i detta fall
placeras på skolans södra sida där bullret faller inom dessa riktvärden.
Området är utsatt för trafikbuller från kringliggande vägar. Enbart Allégatan,
Asphyttegatan och John Ericssongatan tas med i beräkningarna då trafikdata
för övriga vägar ej har tillhandahållits.

Inga riktvärden finns för ljudnivå vid en skolbyggnads fasad. Däremot finns
det angivet i SS 25268:2015 vilka ljudnivåer orsakat av yttre bullerkällor som
tillåts inomhus.

För slutgiltigt skede bör även trafikdata för Värmlandsgatan och Parkvägen
tas med i beräkningen då dessa kan komma att påverka resultatet.

Rapporten kommer att uppdateras med slutgiltig utformning på
skolbyggnaden när den är fastställd.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Stadsbyggnadskonsult Värmland AB utfört
en trafikbullerutredning för fastigheten Västra Filipstad 1:2 i Filipstads
kommun. Utredningen görs i samband med en ny detaljplan för nybyggnation
av en skola som planeras på fastigheten. Figur 1 visar lokalisering av
området.

Området är utsatt för trafikbuller från kringliggande vägar. Enbart Allégatan,
Asphyttegatan och John Ericssongatan tas med i beräkningarna då trafikdata
för övriga vägar ej har tillhandahållits. Figur 2 visar preliminär situationsplan
för skola och skolgård.

Figur 1. Lokalisering av aktuellt område för utredning (markeras med röd cirkel). Bild från
hitta.se.
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Figur 2. Preliminär situationsplan för skola och skolgård.

2 NYCKELBEGREPP

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats,
situation och varaktighet. Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är
”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt
eller i ett enskilt ärende. Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket
innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med
samordningen av plan- och bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft
2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan styrande för tillsyn.

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel
(dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta
ljud en människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar
den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

1 ”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, European Environment
Agency EEA Technical report No 11/2010
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Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den
subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller
under en bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent
och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket.
Antalet svängningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med
enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet
20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser men eftersom örat har varierande
känslighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats
känslighet med en så kallad vägning. I huvudsak innebär det att låga
frekvenser viktas lägre eftersom örat är känsligare för högre frekvenser. Den
vanligaste vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta
ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den
egna fasaden. Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och
innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men
sedan reducerad med 6 dB.
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder. Riktvärden för buller på
skolgård.

Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på
Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg-
och spårtrafik” (2017), se Fel! Hittar inte referenskälla..
Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning

Del av skolgård Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

De delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden
skolgården nyttjas.

4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag till utredningsalternativet för nuläget har tillhandahållits av
Filipstads kommun. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna
presenteras i tabell 2 och 3. För John Ericssonsgatan är mätning gjord år
2018, övriga gator 2019.

För uppräkning av trafikdata för prognosår 2040 har Trafikverkets EVA-
modell använts.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, trafikmätning 2019.

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Allégatan (norra körbanan) 1338 3 50

Allégatan (södra körbanan) 1493 2 50

Asphyttegatan 2604 4 50

John Ericssonsgatan 3289 3 50
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Tabell 3. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040.

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Allégatan (norra körbanan) 1497 3 50

Allégatan (södra körbanan) 1667 2 50

Asphyttegatan 2921 5 50

John Ericssonsgatan 3699 4 50

Samma andel tung trafik nattetid som dag och kvällstid har antagits.

4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial
från Metria (2019-02-20).

Preliminär situationsplan för planerad bebyggelse har tillhandahållits från
Stadsbyggnadskonsult Värmland AB (2019-02-01).

5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet
SoundPLAN version 8.0. I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell
modell som inkluderar terräng, byggnader och spår. Beräkningarna tar
hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket
innebär att reflektioner och skärmning påverkar ljudutbredningen.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets
rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport
4653. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för
beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid
neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0–3 m/s). Beräkningsmodellen
utgår från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande
trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria
däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters
avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett
medvindsförhållande.

Bullerspridning visad i form av färgfält är beräknade inklusive samtliga
reflexer. Beräknade ljudnivåer vid fasad och utemiljö är definierade som
frifältsvärden där alla beräkningspunkter enligt beräkningsmodellen har en
svag positiv medvind från ljudkälla till mottagare för att ljudnivåerna inte ska
underskattas.

Vid beräkning av frifältsvärde vid fasad har 3e ordningens reflektioner
använts. Beräkningar i markplan har gjorts 2 meter över mark med
upplösningen 2x2 meter.

Beräkningar av maximal ljudnivå har baserats på en 95-percentil för
vägtrafiken.
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5.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET
Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos
Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom
trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens
höjder etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.

6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna visas utförligt i Bilaga 1–4. Här redovisas
punktberäkningar som frifältsvärden gjorda vid fasad och utemiljö. Färgfält
visar ljudutbredning över skolgården som ska jämföras med riktvärdena.
Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar ska beräknade ljudnivåer
vara frifältsvärden och därför tar dessa beräkningar inte hänsyn till
reflektioner från planerad bebyggelse eller befintliga bebyggelser inom den
egna fastighetens gränser.

6.1 KOMMENTARER
Vid slutgiltigt förslag rekommenderas även att trafikdata för Värmlandsgatan
och Parkvägen erhålls då dessa kan påverka resultatet.

Samtliga områden avsedda för lek och vistelse förutom området vid östra
entrén klarar Naturvårdsverkets riktvärden för de delar av gården som är
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vid området på skolans
norra och nordöstra sida vid Allégatan så överskrids riktvärdena. Därmed
rekommenderas att alla former av vistelseytor placeras på skolans södra och
tysta sida där ljudnivåerna faller inom riktvärdena.

Ljudnivån vid fasad är beräknad till som högst 56 dBA ekvivalent ljudnivå
respektive 75 dBA för maximal ljudnivå (se bilaga 3–4). Resultatet är
godkänt förutsatt att byggnadens utrymmen klarar krav enligt Svensk
Standard 25268:2015. Man bör därför tillse att fasadens samlade
ljudisolering är tillräcklig (väggar, fönster och friskluftsventiler).
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi
erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport &
Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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SAMMANFATTNING 

Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för fastigheterna Filipstad 1:2 mfl. Syftet med den nya detaljplanen är att 

möjliggöra en ny skola samt att möjliggöra utvecklingen av infrastrukturen inom 

planområdet. Storleken på planområdet är ca 3.4 hektar.  

Avsikten är att den nya skolan ska förläggas ungefär i samma läge som den tidigare 

folkskolan som revs 1998 efter att ha stått tom en längre tid och som eldhärjats.  

VA-huvudmannen för verksamhetsområdet är Filipstads kommun.  

På grund av den nya detaljplanens ökade andel hårdgjorda ytor ökar det totala 

dagvattenflödet vid ett 10-årsregn från ca 200 l/s (exkl. klimatfaktor) till ca 400 l/s (inkl. 

klimatfaktor).  

En ny parkering föreslås avvattnas till befintligt ledningsnät. Detta dagvatten har, i 

samråd med Filipstads kommun, föreslagits fördröjas till ett befintligt flöde upp till ett 

10-årsregn. Övriga nya hårdgjorda ytor, samt några av de befintliga hårdgjorda ytorna, 

fördröjs utifrån 20 mm nederbörd, med fokus på rening av dagvattnet. 

Föroreningsberäkningar visar att föroreningsbelastningen ökar efter exploatering om 

ingen rening implementeras. Vid implementerad rening av dagvattnet går det att få 

ned föroreningsmängden till en nivå som är likvärdig med i dagsläget. 

Föroreningsberäkningar med schablonvärden är emellertid osäkra. Detta ställer krav 

på att reningen arbetas in på ett digert sätt och säkerställs i senare projekteringsskede 

för att se till att den maximeras. På så sätt bör detaljplanen inte påverka möjligheterna 

för recipienten att uppnå MKN.  

Det behöver råda stor klarhet i vem som har rådighet över framtida 

dagvattenlösningar, särskilt om de förläggs inne på kvartersmark. På så sätt kan 

driften skötas på ett långt och hållbart sätt, vilket säkrar dagvattensystemets funktion 

och därmed även recipientens status.  

Total beräknad fördröjningsvolym, med fokus på rening av dagvattnet, uppgår till 198 

m3.  

Framtaget förslag av dagvattenhanteringen innefattar biofilter (regnträdgårdar), 

makadammagasin, svackdiken och ytliga dagvattenstråk samt att en dagvattenyta 

möjliggörs vid skolan för lek och pedagogiska syften.  

 

  



 
 

 

 

 

Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

INNEHÅLL 
1 Inledning .............................................................................................................................. 1 

1.1 Uppdraget ................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................. 1 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................ 2 

1.4 Organisation ................................................................................................................ 2 

2 Underlag .............................................................................................................................. 2 

3 Riktlinjer för dagvattenhantering .................................................................................... 2 

3.1 Verksamhetsområde dagvatten, huvudmannaskap ............................................. 3 

3.2 Fördröjning och rening av dagvatten ...................................................................... 3 

3.3 Miljökvalitetsnormer ................................................................................................. 3 

4 Beskrivning av området .................................................................................................... 5 

4.1 Befintlig situation ....................................................................................................... 5 

4.2 Framtida situation ...................................................................................................... 6 

5 Förutsättningar ................................................................................................................... 6 

5.1 Koordinat- och höjdsystem ....................................................................................... 6 

5.2 Topografi och ytlig avrinning ................................................................................... 6 

5.2.1 Skyfallsmodell ..................................................................................................... 8 

5.3 Befintligt dagvattensystem ..................................................................................... 10 

5.3.1 översiktlig kapacitetsbedömning av ledninge Värmlandsgatan och 

Asphyttegatan ................................................................................................................... 11 

5.4 Geologi ....................................................................................................................... 12 

5.5 Föroreningar.............................................................................................................. 13 

5.6 Grundvatten .............................................................................................................. 14 

5.7 Vattenskyddsområde ............................................................................................... 14 

5.8 Markavvattningsföretag .......................................................................................... 14 

6 Recipient och Miljökvalitetsnormer (MKN) ................................................................. 15 

6.1 Skillerälven ................................................................................................................ 15 

6.1.1 Ekologisk status ................................................................................................ 15 

6.1.2 Kemisk status .................................................................................................... 16 

6.2 Daglösen .................................................................................................................... 16 

6.2.1 Ekologisk status ................................................................................................ 16 



 
 

 

 

 

Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

6.2.2 Kemisk status .................................................................................................... 17 

7 Förslag till framtida dagvattenhantering ...................................................................... 17 

7.1 Flytt av befintliga ledningar ................................................................................... 18 

8 Flödes- och fördröjningsberäkningar ............................................................................ 19 

8.1 Markanvändning ...................................................................................................... 19 

8.2 Dimensionerande flöden ......................................................................................... 19 

8.2.1 Nederbörd, årsmedel ....................................................................................... 20 

8.2.2 Nuvarande situation ........................................................................................ 20 

8.2.3 Framtida situation ............................................................................................ 21 

8.3 Fördröjningsberäkningar ........................................................................................ 22 

8.3.1 Fördröjningsvolymer ....................................................................................... 24 

9 Föroreningsberäkningar .................................................................................................. 28 

9.1 Indata ......................................................................................................................... 28 

9.2 Beräkningsmetod ...................................................................................................... 30 

9.3 Föroreningsberäkningar – resultat ......................................................................... 31 

9.4 Riktvärden för föroreningar.................................................................................... 33 

10 Föreslagna fördröjnings- och reningsmetoder ......................................................... 35 

10.1 Makadamdike ........................................................................................................... 35 

10.2 Svackdike ................................................................................................................... 37 

10.3 Biofilter....................................................................................................................... 39 

11 Ansvar för dagvattenhanteringen .............................................................................. 40 

12 Översvämning och extremflöden ............................................................................... 41 

13 Slutsats och fortsatt arbete .......................................................................................... 41 

14 Referenser ...................................................................................................................... 42 

  

 



 
 

 

 

 

Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning Filipstad 1:2 m fl. 
Filipstads kommun. Upprättad 2019-
05-10.  

 

  

1 INLEDNING  
1.1 UPPDRAGET 
Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för fastigheterna Filipstad 1:2 mfl. Planområdets lokalisering visas i Figur 1. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en ny skola samt att möjliggöra 

utvecklingen av infrastrukturen inom planområdet. Storleken på planområdet är ca 3.4 

hektar.  

Avsikten är att den nya skolan ska förläggas ungefär i samma läge som en tidigare 

folkskolan som revs 1998 efter att ha stått tom en längre tid och som eldhärjats.  

VA-huvudmannen för verksamhetsområdet är Filipstads kommun.  

 

Figur 1. Översiktsbild av centrala Filipstad. Planområdets lokalisering är inringat med rött. Bild: 
Lantmäteriet 2019 

 

 

1.2 SYFTE 

Planområdet 
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Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser det nya planförslaget kommer 

ha på dagvattenavrinningen och om området är lämpligt bebygga utifrån ett 

dagvattenperspektiv. Utredningen ska visa hur konsekvenserna kan hanteras utifrån 

gällande lagstiftning och riktlinjer.  

Vidare ska utredningen visa vilka hanteringsmetoder som är lämpliga för att 

planområdet ska uppfylla uppskattade behov ur ett dagvattenperspektiv. Utredningen 

ska även visa var sekundära rinnvägar kan etableras där ytvatten kan ledas när 

ledningsnätet går fullt med syftet att minska risken för skador vid stora skyfall (100-

årsregn).  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Denna utredning studerar förutsättningar och förslag till dagvattenhantering. I senare 

detaljprojekteringsskede finns därför friheten att välja metoder till dagvattenhantering 

så länge behoven enligt dagvattenutredningen uppfylls.   

I utredningen och dess bilagor anges bland annat flöden, fördröjningsvolymer, 

föroreningsberäkningar samt förslag till dagvattenhantering. Dessa ska ses som en 

kontroll och vägledning av platsbehov till det kommande detaljprojekteringsskedet.   

1.4 ORGANISATION 
Beställare: 

Uppdragsledare: 

Handläggare: 

Interngranskare: 

Kommunens granskare: 

Daniel Nordholm, SBK Värmland AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Sargon Saglamoglu, Dämningsverket AB 

Lena Wahlgren, Filipstad kommun 

2 UNDERLAG 
Följande material har använts som underlag till dagvattenutredningen. Samtliga 

underlag erhölls under februari månad 2019.  

• Konsultavtal med SBK Värmland daterat 2019-02-15  

• Fördröjningsförutsättningar från Filipstads kommun, erhållna 2019-03-28 

• Grundkarta med höjdkurvor samt ledningskarta från Filipstads kommun 

• Ledningsunderlag från Filipstads mätavdelning daterat 2019-03-04 

• Analysskisser från SBK Värmland daterade 2019-01-31 

• Underlag från SMHI avseende nederbörd, hämtat 2019 

• Tidigare utförda geotekniska utredningar på omgivande områden, inhämtade 

från SBK Värmland 2019-02-01 

3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 
Filipstads kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller dagvattenstrategi.  
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Utgångspunkten i denna rapport är att undersöka möjligheterna till att säkerställa att 

detaljplanen inte äventyrar att ekologisk och kemisk status i recipienten försämras. Det 

gäller även att detaljplanen inte får äventyra att MKN kan uppnås i framtiden.  

Denna utredning utgår ifrån principen att dagvattnet ska renas och fördröjas så nära 

källan som möjligt.  

3.1 VERKSAMHETSOMRÅDE DAGVATTEN, HUVUDMANNASKAP 
Eftersom planområdet befinner sig inom Filipstads kommuns verksamhetsområde för 

dagvatten är det enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster VA-huvudmannens 

ansvar att tekniska anordningar, t ex fördröjningsmagasin, kommer till stånd och 

fungerar. Tidigare rättsfall, exempelvis i domen MÖD P 7238, har visat att Mark- och 

Miljööverdomstolen anser att det är svårt att få till garantier för att en viss 

dagvattenlösning ska komma till stånd inom PBL, Plan- och bygglag (2010:900).  

Att föra över ansvaret på dagvattenhantering på kvartersmark, inom ett 

verksamhetsområde för dagvatten, innebär att det sker en osäkerhet gällande 

uppfyllandet av MKN. Reningen inne på kvartersmark kan bara möjliggöras, men inte 

framtvingas, för normalt dagvatten. För att det inte ska uppstå oklarheter i hur MKN 

ska kunna uppnås är det således mest lämpligt att placera dagvattenlösningar i allmän 

platsmark eftersom det då blir VA-huvudmannens, och slutligen kommunens, uppgift 

att följa upp att reningen säkerställs.  

Oavsett hur ansvaret fördelas, och om fördröjningen hamnar på kvartersmark eller 

allmän platsmark, ska det tydligt framgå i detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) så att det inte råder några oklarheter kring ansvarsfördelningen eftersom det 

då finns risk för att detaljplanen överprövas. 

3.2 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN 
Kriterier för fördröjning av det dagvatten som ska anslutas till befintligt dagvattennät 

erhölls av Filipstads kommun 2019-03-28. Dagvatten som ansluts till befintligt 

ledningssystem ska fördröjas till samma flöde vid ett 10-årsregn.  

Dagvattnet ska renas till en rimlig nivå som medger att planen inte påverkar MKN.  

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER 
2015 kom ett förtydligande från EU-domstolen på det s.k. ”icke-försämringskravet”. 

Detta förtydligande kom i en tolkning av ramdirektivet för vatten i ett ärende i floden 

Weser. Denna dom, Weserdomen, tydliggjorde att varje kvalitetsfaktor för en recipient 

ska bedömas individuellt. Detta innebär att inga enskilda kvalitetsfaktorer får 

försämras i recipienten.  

För att uppnå detta är det viktigt att kvalitén på dagvatten som genereras inom 

planområdet inte försämrar recipientens statusklassning. Eftersom det inte kommer 

förekomma någon miljöfarlig verksamhet eller trafik inom området är emellertid 
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sannolikheten liten att kvaliteten på dagvattnet försämras förutsatt att enklare 

reningsmetoder appliceras. En enkel schablonberäkning, se rubrik 9, har utförts för att 

bekräfta detta.  

Den 1 januari 2019 implementerades som en konsekvens av Weserdomen en skärpning 

av Miljöbalken (1998:808) som innebar en skärpning av miljökvalitetsnormerna. Det 

ställs således större krav än tidigare på kommunen på att visa att detaljplanen är 

förenlig med MKN. Detta gör det svårare att få till dagvattenrening inne på 

kvartersmark eftersom det finns få möjligheter att säkerställa och följa upp att reningen 

sköts på längre sikt. Detta sätter emellertid inga begränsningar på möjliggörandet av 

dagvattenåtgärder inne på kvartersmark i planskedet.  
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4 BESKRIVNING AV OMRÅDET 
4.1 BEFINTLIG SITUATION 
Utredningsområdet, se Figur 2, har en area på ca 3.4 hektar och består idag av natur- 

och parkmark, grönytor, diverse grusytor och asfalterade ytor samt en förskola. Figur 3 

visar ett ortofoto av området. 

 

Figur 2. Ungefärlig gräns för utredningsområdet, se område inringat med röd linje. Bild: 
Lantmäteriet, 2019.  

 

 

Figur 3. Ortofoto av det befintliga området. Bild: Lantmäteriet, 2019. 

Utredningsområdet 

Utredningsområdet 
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4.2 FRAMTIDA SITUATION 
Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att möjliggöra en ny skola på tomten 

Filipstad 1:2 samt del av 1:49. Den nuvarande Strandvägsskolan har bedömts vara 

omodern. Filipstads kommun bedömer att det ur ett pedagogiskt perspektiv är bättre 

att bygga en helt ny skola än att renovera den befintliga. Den nya skolan tänks kunna 

inrymma ca 400 elever.  

Det finns även planer på att möjliggöra en idrottshall i anslutning till den nya skolan. 

Se Figur 4 för en översiktlig illustration av området.  

 

Figur 4. Illustrationsskiss erhållen från SBK Värmland  2019-03-31.     

Den nya detaljplanen innebär att grönytor tas i anspråk och att det blir mer hårdgjord 

yta än i dagsläget. Eftersom detta ger upphov till ökade dagvattenflöden kommer det 

behövas både rening och fördröjning av dagvattnet.  

5 FÖRUTSÄTTNINGAR 
5.1 KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM 
Aktuellt plan- och höjdsystem för utredningsområdet är:  

Plansystem: SWEREF 99 13 30 

Höjdsystem: RH 2000 

5.2 TOPOGRAFI OCH YTLIG AVRINNING 

Ny skolbyggnad 

Ny idrottshall 
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En nivåstudie av terrängdata, se  Figur 5, visar att planområdets högsta del har en nivå 

på ca +147. Söder om den högsta punkten, markerad i figuren, är nivån ca +157. 

Planområdet lutar successivt norrut, från ca +147 i söder till mellan ca +132 och +137 i 

norr. En höjdprofil har även tagits fram i modelleringsprogrammet HEC-RAS, se Figur 

6. Profillinjen är markerad med orange streckad linje i Figur 5.  

 

Figur 5. Höjdrelief av planområdet. Gul linje visar den översiktliga lutningen inom planområdet. 
Orange linje visar höjdprofilen i Figur 6. 

Skillerälven 

Sjön Daglösen 

Nivå ca +147 

Nivå ca +157 

Allégatan 

Nivå ca +136 
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Figur 6. Höjdprofil från HEC-RAS av området. Planområdet, från söder (vänster) till norr (höger) i 
bilden, är markerat med en röd pil.  

Eftersom lutningen är relativt hög i området finns det därmed en risk för markerosion 

vid stora skyfall. För att undersöka detta ytterligare har en enkel skyfallsmodell satts 

upp av Dämningsverket.  

5.2.1 SKYFALLSMODELL 
En enkel skyfallsmodell av det befintliga området, upprättad med hjälp av marknivåer 

i HEC-RAS (version 5.0.6), se Figur 7, visar i hur ytliga flöden rör sig i området. De vita 

linjerna visar hur flödet rör sig i området. Som förtydligande visar de marinfärgade 

pilarna den generella flödesriktningen.  

Modellen är förenklad, inte kalibrerad och visar endast ytlig riktning på vattenflöden 

vid ett klimatjusterat 100-årsregn (CDS-fördelning) samt lågpunkter där det ansamlas 

vatten. Total regnvolym för detta regn är ca 105 mm.  

Modellen tar inte någon hänsyn till brunnar, ledningsnät eller infiltration i grönytor 

och är endast framtagen för illustrativa syften. Den visar således ett icke kalibrerat 

värsta scenario-fall.  

Allégatan 

Planområdet 

Spångbergshallen 
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Figur 7. Förenklad och icke kalibrerad skyfallsmodell uppbyggd i HEC-RAS som visar ytlig avrinning. 
Modellen visar flödesvägar vid stora regn, i detta fallet ett klimatjusterat 100-års CDS-regn.  

Eftersom det är förhållandevis stor marklutning inom vissa delar av planområdet kan 

det finnas risk för erosion när vattenhastigheten på markflödena blir stora. Detta gäller 

särskilt vid övergångar mellan låg lutning till hög lutning, exempelvis vid 

terrasseringar. I dagsläget finns ett flertal terrasseringar inom planområdet, se 

markeringar i Figur 8.  
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Figur 8. Beräknade ungefärliga vattenhastigheter vid ett klimatjusterat 100-års CDS-regn. 
Beräkningsmodellen är inte kalibrerad. Risk för erosion kan uppstå vid stora marklutningar, t ex 
mellan markerade terrasseringar.  Blå färg är låg vattenhastighet. Gul och röd högre 
vattenhastighet.  

5.3 BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM  
Informationsunderlag om befintliga dagvattenledningar har erhållits från Filipstads 

kommun. Det finns en befintlig anslutningspunkt för dagvattnet, Figur 9, i 

Värmlandsgatan. De gröna tjocka linjerna i figuren belyser de dagvattenledningar som 

leder bort dagvatten från fastigheten i dagsläget.  

Det löper en fjärrvärmeledning genom området som också är markerad i figuren, se 

magentafärgad linje.  

Terrasseringar 
Potentiella 
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avseende erosion 
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Figur 9. Befintliga dagvattenledningar i området. De gröna linjerna belyser de dagvattenledningar 
som leder dagvatten från det befintliga området till Skillerälven. Magentafärgad linje visar även 
fjärrvärmeledning inom planområdet. Bakgrundsbild: Filipstads kommun, 2019.    

Enligt Filipstads kommun finns det inga kända kapacitetsproblem i det befintliga 

dagvattennätet i Asphyttegatan. Det kommer finnas möjlighet att leda en viss del av 

dagvattnet från ny exploatering till ledningen i Värmlandsgatan. Övrigt dagvatten 

kommer att kunna ledas till Skillerälven separat.  

Kapaciteten på dagvattenledningarna Allégatan är emellertid så pass låg att det inte är 

lämpligt att leda mer dagvatten till dem.  

5.3.1 ÖVERSIKTLIG KAPACITETSBEDÖMNING AV LEDNINGAR I 
VÄRMLANDSGATAN OCH ASPHYTTEGATAN 

En enkel kapacitetsberäkning har utförts på ledningarnas maxkapacitet utifrån 

Colebrooks diagram. Förenklat har det inte tagits någon hänsyn till uppdämning 

nedströms i systemet vid kapacitetskontrollen. Beräkningen tar endast hänsyn till 

rörets diameter, lutning och rörmaterial. Resultatet visas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Kapacitetsbedömning av befintliga serviser.  

Gata Lutning Innerdimension Flöde 

D 300 BTG 

Servis: ca d 110 mm 
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Värmlandsgatan 28 ‰ 300 mm Ca 175 l/s 

Asphyttegatan 31 ‰ 400 mm Ca 393 l/s 

Filipstads kommun har bedömt att det inte finns några kända kapacitetsproblem i 

dessa ledningar. Flöden från nya hårdgjorda ytor bör emellertid fördröjas för att 

kapacitetsproblem inte ska uppstå i framtiden när den urbana miljön förtätas.  

5.4 GEOLOGI 
Enligt SGU (2019) består områdets översta lager främst av morän samt morän ovan 

berg, se Figur 10.  

 

Figur 10. Jordartskarta från SGU (2018). Bilden visar att det översta marklagret i området främst 
består av morän.  

SGU:s genomsläpplighetskarta visar även att området p.g.a. silten i marken har låg 

genomsläpplighet. Detta innebär att förutsättningarna lokal infiltration av dagvatten är 

begränsade, se Figur 11.  

Morän ovan berg 

Morän 
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Figur 11. SGU:s genomsläpplighetskarta (2018) som visar att genomsläppligheten i marken är låg 
p.g.a. den glaciala leran. 

Dämningsverket har erhållit underlag från två tidigare geotekniska undersökningar 

som utfördes precis väster och söder om utredningsområdet. Söder om 

utredningsområdet består det översta marklagret av fast morän ovanpå berg. 

Undersökningen till väst saknar data gällande markslag.    

Eftersom markens hydrauliska konduktivitet, dvs hur väl den släpper igenom vatten, 

kan variera i hög grad beroende på vilken sorts morän som avses, rekommenderas det 

att en ny geoteknisk undersökning utförs för utredningsområdet. På så sätt går det att 

säkerställa mer exakt vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig i byggskedet.  

Fast morän kan exempelvis ha både låg och medelhög genomsläpplighet. Eftersom det 

inte finns specifika data för utredningsområdet kommer denna utredning att utgå ifrån 

det mest konservativa antagandet, dvs att marken har låg genomsläpplighet.  

5.5 FÖRORENINGAR 
Enligt Länsstyrelsens öppna data från Geoportalen, inhämtade 2019-02-25 finns inga 

flaggade förorenade områden inom utredningsområdet, se Figur 12. Den närmaste 

flaggningen som Länsstyrelsen har bedömt potentiellt kan ha orsakat 

markföroreningar är en färgindustri markerad i figuren.   

Gult: Medelhög 
genomsläpplighet 

Grönt: Låg 
genomsläpplighet 
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Figur 12. Länsstyrelsens flaggade potentiellt förorenade områden enligt öppna data från 
Geoportalen (2019). 

Dessa platser bedöms i denna utredning inte utgöra några risker för 

dagvattenhanteringen inom området.  

5.6 GRUNDVATTEN 
Inga grundvattenförekomster ligger i anslutning till utredningsområdet.  

Det finns i dagsläget ingen information gällande grundvattennivåerna inom 

utredningsområdet. Framtida geoteknisk undersökning bör kompletteras med en 

hydrogeologisk studie för att säkerställa möjligheten till infiltration av dagvatten.  

5.7 VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Det finns i dagsläget inga fastslagna vattenskyddsområden som ligger inom eller i 

anslutning till utredningsområdet.  

5.8 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
Inga markavvattningsföretag påverkas av detaljplaneförslaget.  

 

 

Färgindustri 



 
 

 

 

 

Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning Filipstad 1:2 m fl. 
Filipstads kommun. Upprättad 2019-
05-10.  

 

  

6 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Utredningsområdet tillhör ett delavrinningsområde inom Göta älvs 

huvudavrinningsområde (SE108000). Informationen under denna rubrik är hämtad 

från VISS; Vatteninformationssystem Sverige, 2019.  

6.1 SKILLERÄLVEN 
Den delsträcka av Skillerälven, som är recipient av dagvattnet från planområdet, tillhör 

delavrinningsområdet ”Norr om Daglösen” (SE662249-140752), se Figur 13. 

 

Figur 13. Skillerälven, markerat i ljus turkos färg. Bild: Lantmäteriet 2019. 

6.1.1 EKOLOGISK STATUS 
Den aktuella delsträckan i Skillerälven är i dagsläget klassad med måttlig ekologisk 

status med hänvisning till fysisk påverkan och att det finns vandringshinder (dålig 

konnektivitet) i vattendraget samt att mätdata för fisk saknas.    

Kvalitetskravet är god ekologisk status med tidsfrist till 2027. Konnektiviteten ska 

åtgärdas till 2021 och för att nå en god ekologisk status behöver det skapas en ny 

naturlig strandlinje.   
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6.1.2 KEMISK STATUS 
Den kemiska statusen uppnår enligt VISS (2018) inte god status på grund av 

polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta är pga. ett nytt gränsvärde inom EU för halt 

i fiskar. PBDE är en kemikalie som främst används till flamskyddsmedel. Även halten 

kvicksilver, som i generellt alla andra vattenförekomster i Sverige, bedöms vara över 

det önskvärda gränsvärdet. Generellt sett är kvicksilverhalten högre i landets södra 

delar än i norr.  

Med undantag för PBDE samt kvicksilver finns det i dagsläget ingen klassning av 

recipienten.  

6.2 DAGLÖSEN 
Nedströms Skillerälven finns sjön Daglösen (SE661391-141175), se Figur 14. 

Länsstyrelsen har belyst ett flertal problem med Daglösen, bland annat pga. 

syrefattighet, miljögifter, flödesförändringar och morfologisk påverkan.  

 

Figur 14. Daglösen, markerad med ljus turkos färg i figuren. Bild: Lantmäteriet 2019. 

6.2.1 EKOLOGISK STATUS 
Daglösens ekologiska status är klassad som måttlig. Detta bland annat pga. måttlig 

status på parametern växtplankton och syrgasförhållanden. Eventuellt beror detta på 

stora utsläpp av näringsämnen, men detta har inte kunnat verifieras.  
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Kravet är god ekologisk status 2027. I motiveringen för detta lyder att det finns 

övergödning i vattendraget och att vattenförekomsten har problem med 

flödesförändringar pga. nivåregleringen i Lersjön. Även för denna recipient behöver en 

naturlig strandlinje återskapas för att den ekologiska statusen ska kunna höjas.  

6.2.2 KEMISK STATUS 
Daglösen uppnår inte heller god kemisk status pga. PDBE samt kvicksilver. Även med 

undantag för dessa två ämnen uppnår Daglösen inte god kemisk status pga. 

tributyltenn (TBT). TBT är ett helt syntetiskt ämne som dödar vissa vattenlevande 

organismer. Historiskt har det använts bland annat till skeppsbottenfärger, skogs- och 

pappersindustri samt som stabiliseringsmedel i mjukplast.  

7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING 
Ett första förslag på dagvattenhantering har tagits fram för detaljplanearbetet, se Figur 

15. Förslaget visas i större detalj i A3-format i Bilaga 1.  

 

Figur 15. Förslag på dagvattenhantering inom utredningsområdet. Förslaget visas i mer detalj i A3-
format i Bilaga 1.  
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Föroreningsberäkningarna visar att det är reningen som är avgörande för 

dagvattenhanteringen inom utredningsområdet som helhet, inte fördröjningen. I 

samråd med Filipstads kommun lämnas i utredningen ett förslag på att skapa ett nytt 

dagvattenutlopp till Skillerälven för att få undan dagvattnet utan att skapa 

kapacitetsproblem i närliggande befintliga ledningar.  

Istället för att använda ledningar som den primära lösningen för transport av 

dagvatten inom planområdet föreslås ytlig avledning av dagvatten i rännor och/eller 

konstgjorda bäckar. Exakt vilken lösning som är mest lämplig beror på hur 

projekteringen av lösningarna läggs upp i framtida projekteringsskede. Ytlig avrinning 

bidrar till att bromsa vattnets framfart, främjar rening samt lyfter fram dagvattnet som 

en pedagogisk resurs för den närliggande skolan.  

Parkeringar föreslås avvattnas till biofilter (t ex regnträdgårdar) med inbyggd ytlig 

magasinering av dagvatten. På så sätt fördröjs dagvattnet under tiden som det sakta 

kan infiltrera ned i filtermaterialet och renas, samt tas upp av växterna. Parkeringarna 

avvattnas därefter till antingen befintligt ledningsnät (södra parkeringen) eller till det 

öppna dagvattenstråket vid skolan.  

Takvatten föreslås ledas från stuprännor till upphöjda regnträdgårdar. Vid sporthallen 

leds detta dagvatten sedan vidare ut till ett svackdike norr om byggnaden och därefter 

vidare till det nya ledningsnätet som för dagvattnet norrut och sedan österut till 

Skillerälven.  

Takvatten från skolan leds också ned till upphöjda regnträdgårdar. Därefter leds det 

till de två föreslagna öppna dagvattenstråken vid skolan. På skolans östra del föreslås 

att det avsätts en dagvattenyta som kan designas med pedagogik och lek i centrum. 

När det inte regnar är ytan torr och vid större regn fylls den.  

Båda öppna dagvattenstråk avleds till inlopp som därefter leder dagvattnet vidare till 

Skillerälven.  

Ett mål med dagvattenhanteringen har varit att få så mycket dagvatten som möjligt till 

den nya anslutningspunkten. Endast parkeringen i det sydvästra hörnet kommer 

anslutas till det befintliga dagvattennätet.  

7.1 FLYTT AV BEFINTLIGA LEDNINGAR 
För att det inte ska bli konflikt med befintligt ledningspaket vid den nya sporthallen 

föreslås det att det flyttas västerut, se Figur 15 och Bilaga 1. Vid framtida projektering 

bör det även tas hänsyn till den befintliga fjärrvärmeledningen som sträcker sig väster 

om den föreslagna skolbyggnaden.   
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8 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 
Beräkningar i denna dagvattenrapport följer beräkningsanvisningarna i Svenskt 

vattens publikation P110. Indata för att beräkna flöden består av markanvändning 

tolkad från illustrationsförslaget för planen samt flygfoton.   

Föreslagna fördröjnings- och reningsmetoder förklaras kort i avsnitt 10. 

En klimatfaktor på +25% har antagits vid beräkning av flöden.     

8.1 MARKANVÄNDNING 
Planområdets area har delats in utifrån avrinningskoefficient (φ) enligt P110. De olika 

marktyper som har kategoriserats för nutida och framtida situation är: 

• Grönyta, parkmark, naturmark (φ = 0.1) 

• Grus (φ = 0.2) 

• Hårdgjord, t ex asfalt (φ = 0.8)  

• Tak (φ = 0.9) 

8.2 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 
Rationella metoden är ett sätt att beräkna flöde utifrån en given avrinningsarea, 

dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient: 

Qdim = i(tr) · φ· A  

Där 

Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/s, ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

Dimensionerande regnintensitet bestäms enligt:  

 i(𝑡𝑟) = √T
3 ln(t𝑟)

tr
0.98 + 2 

Där 

tr = regnvaraktighet (benämns även som tc) [minuter] 

T = Återkomsttid [månader]  

Området har klassats enligt Tabell 2.1 i P110 som ”tät bostadsbebyggelse”. Detta innebär 

att VA-huvudmannen har ansvar för en återkomsttid på 5 år vid dimensionering av nya 

ledningar samt ansvarar för en återkomsttid på 20 år med en trycklinje i marknivå. Detta 

innebär således att ledningar i vanliga fall bör dimensioneras för att klara av ett 20-
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årsflöde utan att det blir översvämning på markytan. Dvs, vattennivån i brunnarna kan 

gå över ledningarnas hjässa, men vattnet ska inte flöda ut på marken.  

Enligt information från Filipstads kommuns VA-avdelning (2019-03-06) finns inga 

särskilda bestämmelser i kommunen gällande fördröjning och rening av dagvatten. 

Denna utredning kommer att utgå från att flödet inte ska öka till det befintliga 

ledningsnätet jämfört med i dagsläget vid ett 10-årsregn. Utöver detta kommer flödes- 

och föroreningsberäkningarna att utgå från att föroreningsmängden till recipienten ska 

vara likvärdig eller mindre efter exploatering jämfört med innan exploatering.  

8.2.1 NEDERBÖRD, ÅRSMEDEL 
Årsmedelnederbörden för det aktuella delavrinningsområdet är 839 mm/år enligt 

SMHI Vattenwebb (2019).   

8.2.2  NUVARANDE SITUATION 
Koncentrationstiden (tc), också benämnd som rinntiden (tr), för avrinningsområdet har 

uppskattats till endast ett par minuter. Koncentrationstiden är hur lång tid det tar för 

en regndroppe att rinna från punkten längst bort i avrinningsområdet till 

utflödespunkten. Enligt P110 ska koncentrationstiden antas vara minst 10 minuter vid 

beräkningar med rationella metoden.  

Rinntiden för det aktuella området har uppskattats till ca 10 minuter pga. områdets 

marklutning som är ca 1 %. Om ytan hade varit flackare hade rinntiden blivit längre.   

För att kunna jämföra befintligt dagvattenflöde för befintlig situation med framtida 

markanvändning har ett 10-minuters 10- samt 20-årsregn valts till beräkningarna av 

flödet för befintlig situation, se Tabell 2 och Tabell 3. I Tabell 4 redovisas areaindelning 

och flödesberäkningar.  

Tabell 2. 10-minuters 10-årsregn enligt Svenskt Vatten P110. 

10-minuters 10-årsregn  

Återkomsttid 120 månader 

Varaktighet 10 minuter 

Regnintensitet, i(tr), enl. Dahlström (2010), exkl. klimatfaktor 228 l/s, ha 

Tabell 3. 10-minuters 20-årsregn 

10-minuters 20-årsregn  

Återkomsttid 120 månader 

Varaktighet 10 minuter 

Regnintensitet, i(tr), enl. Dahlström (2010), exkl. klimatfaktor 287 l/s, ha 
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Tabell 4. Beräknade totala flöden för nuvarande situation från utredningsområdet, 10-minuters 10- 
samt 20-årsregn, exkl. klimatfaktor.  

Yta Area [m2] φ [-] Ared [ha] 
T = 10 år 

Q [l/s] 

T = 20 år Q 

[l/s] 

Grönyta/sand 24810 0.1 0.248 57 71 

Grus 1060 0.2 0.021 5 6 

Asfalt 6825 0.8 0.546 124 157 

Tak 705 0.9 0.063 14 18 

Tot 33400 - 0.879 200 252 

 

Beräkningarna visar att ett 10-minuters 10-årsregn genererar ett dagvattenflöde på 200 

l/s och att ett motsvarande 20-årsregn genererar ett dagvattenflöde på 252 l/s.  

Ca 75 och 94 l/s (10- och 20-årsflöde) bedöms avledas mot ledningsnätet i 

Värmlandsgatan. Detta är ca 38% av de beräknade totala flödena.  

Övrig andel av dessa flöden har i dagsläget inte bedömts ha några särskilda 

utloppspunkter via befintliga brunnar och ledningar och leds sannolikt okontrollerat 

på marken och ut från planområdet vid intensiva regn. 

8.2.3 FRAMTIDA SITUATION 
Koncentrationstiden även för framtida situation har ansatts till 10 minuter enligt P110 

eftersom detta är den kortaste rekommenderade rinntiden.  

Fördröjningsvolymer i avsnitt 8.3 har beräknats med utgångspunkten att framtida 

flöden inte får överstiga befintliga flöden vid ett 10-årsregn.  

Flödesberäkningar exkl. fördröjning för hela området visas nedan i Tabell 5 för ett 10-

minuters 10-års- samt 20-årsregn.  Beräkningen antas vara ett värsta-fall-scenario om 

inga åtgärder vidtas för att minska dagvattenavrinningen.  

 

Tabell 5. Totala dimensionerande flöden för framtida situation, exkl. fördröjning. 10-minuters 10-
års- och 20-årsregn, exkl. och inkl. klimatfaktor.  

Yta 
Area 

[m2] 
φ [-] 

Ared 

[ha] 

T = 10 år 

Q [l/s] 

T = 20 år Q 

[l/s] 

T = 10 år Q 

[l/s], +25 % 

T = 20 år Q 

[l/s], +25 % 

Grönyta/sand 17675 0.1 0.177 40 51 50 63 

Grus 900 0.2 0.018 4 5 5 6 

Asfalt 10540 0.8 0.843 192 242 240 302 

Tak 4285 0.9 0.386 88 111 110 138 

Tot 33400 - 1.424 325 409 406 511 
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På grund av den nya detaljplanens ökade andel hårdgjorda ytor ökar det totala 

dagvattenflödet vid ett 10-årsregn från ca 200 l/s (exkl. klimatfaktor) till ca 400 l/s (inkl. 

klimatfaktor).  

Pga. nya hårdgjorda ytor i den södra delen av området kommer en större andel av 

dagvattnet för framtida situation att avledas mot anslutningspunkterna i 

Värmlandsgatan. Ca 52 % av det totala beräknade flödet uppskattas ledas till 

Värmlandsgatan i framtiden, jämfört med ca 38 % i dagsläget.  

Flödet till Värmlandsgatan ökar från ca 75 l/s (exkl. klimatfaktor) till ca 213 l/s (inkl. 

klimatfaktor) vid ett 10-minuters 10-årsregn.  

Vid ett 20-årsregn ökar flödet från ca 94 l/s (exkl. klimatfaktor) till ca 268 l/s (inkl. 

klimatfaktor) för framtida situation.  

Eftersom flödena ökar i utredningsområdet behöver dagvattnet fördröjas. 

8.3 FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 
Fördröjningen inom utredningsområdet ska uppnå två mål. Dels ska fördröjningen 

vara tillräcklig så att det inte släpps på större flöden än i dagsläget till det befintliga 

ledningsnätet vid rimliga återkomsttider. Dessutom ska fördröjningen möjliggöra att 

en tillräcklig reningsnivå uppnås ur ett MKN-perspektiv. Föroreningsberäkningar har 

visat att det är rening som bör prioriteras för området.  

Målet med fördröjningen är att befintlig flödessituation från området, som i dagsläget 

inte har någon dagvattenfördröjning, ska fördröjas till motsvarande befintligt flöde vid 

ett 10-årsregn.    

Fördröjningen är uppdelad enligt två olika metoder. Den ena metoden förutsätter att 

det är flödesfördröjningen som är prioriteringen – dvs att flödet inte får öka till det 

befintliga dagvattensystemet, upp till en viss återkomsttid. Den andra metoden 

förutsätter att det är reningen som prioriteras, trots att det inte behövs fördröjning.   

Beräkningarna har utgått ifrån ett konservativt antagande att det inte är möjligt att 

infiltrera dagvatten ner i marken eftersom genomsläppligheten utifrån det underlag 

som finns har antagits vara låg. Förutsättningen är att allt dagvatten som ska fördröjas 

slutligen ska släppas till anslutningspunkter i det allmänna ledningsnätet och till 

recipienten och att inget dagvatten från hårdgjorda ytor infiltreras.  

En beräkningsmetod enligt ekvation 9.1 i Svenskt vattens publikation P110 (sida 119) 

har använts för att beräkna volymen på fördröjningsmagasinen för det dagvatten som 

ska anslutas till ledningssystemet i Värmlandsgatan.  

I denna metod ansätts ett tillåtet utflöde från magasinet. Därefter beräknas den största 

volym som uppkommer av flera klimatjusterade 10-årsregn med olika varaktighet som 

ger upphov till ett varierande inflöde till magasinet över tid.  
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Magasinsvolymen beräknas enligt följande: 

V = 0.06 ∙ [iregn ∙ tregn − K ∙ tregn − K ∙ trinn +
K2 ∙ trinn
iregn

] 

Där 

V = specifik magasinsvolym [m3/hared] 

 iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s ha] 

tregn = regnvaraktighet [min] 

trinn = rinntid [min] 

 K = specifik avtappning från magasinet [l/shared] 

Rinntiden har antagits till 0 minuter för fördröjningsmagasinen/magasinet eftersom 

området är mycket litet. Detta ger en säkerhet i beräkningarna. Vid beräkningen av 

fördröjningsmagasin går det enligt P110 bra att anta rinntider kortare än 10 minuter. 

Dvs;  

trinn = 0 minuter 

Den faktiska volymen (Vmag) för magasinen fås genom att multiplicera specifik 

magasinsvolym (V) med reducerad area för respektive magasin (Ared).  

 Vmag = V ∙ Ared 

Vid beräkning av övriga ytor har det varit fokus på att reningen ska vara prioriterad 

över fördröjningen. Utgångspunkten har då varit att fördröjnings- och 

reningslösningarna ska kunna ta hand om 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. En 

dagvattenhantering som tar hand om denna volym fördröjer upp till ca 90 % av den 

årliga nederbördsvolymen enligt Svenskt vatten.  

Oftast är det dagvattnet som först rinner av som innehåller de högsta 

koncentrationerna föroreningar än det dagvatten som rinner av under resten av 

regnperioden. Med ett omhändertagande av 20 mm nederbörd går det att minska 

föroreningsbelastningen med upp till 80 % för vissa ämnen. Denna metod har tagits 

fram till Stockholms stad och ligger till grund för den åtgärdsnivå som används vid 

planering och omdaning av planområden i Stockholm. Metoden är också applicerbar i 

övriga delar av landet.  

Fördröjningsvolymen beräknas då istället som: 

 V = 𝑑r ∙ 𝐴 ∙ 𝜑 = 𝑑r ∙ 𝐴red 

Där 

V = dimensionerande fördröjningsvolym [m3] 

dr = regnvolym som ska hanteras [mm], i detta fall 20 mm 
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φ = avrinningskoefficient [-] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

Fördröjningsmetoder som designas utifrån denna metod stryps så att nederbörden har 

en uppehållstid på ca 12 timmar. På så sätt hinner dagvattnet renas. 

8.3.1 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 
Följande avsnitt beskriver beräkningen av erforderliga fördröjningsvolymer. 

Utredningsområdet har delats in i flera delområden som visas i Figur 16.  

 

Figur 16. Översiktsbild av området indelat i delområden för respektive fördröjningsvolym.  

Tabell 6 visar vald fördröjningsnivå för respektive delområde. Beroende på var 

dagvattnet ska släppas har fördröjningsnivån ansatts till att matcha befintligt flöde till 

ledningsnätet eller att fördröja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor.  

Tabell 6. Vald fördröjningsnivå för varje delområde. 

Område Vald fördröjningsnivå Volym [m3] 

1: ppl. och vändpl 20 mm från hårdgjorda ytor 26 

2: skola 20 mm från hårdgjorda ytor 56 

3: parkering Samma flöde som för ett befintligt 10-årsregn 58 

4: sporthall Samma flöde som för ett befintligt 10-årsregn 38 

5: Östra Värmlandsg. 20 mm från hårdgjorda ytor 20 

Totalt  198 

Område 1: Ny 
parkering och 
vändplats.  
26 m3 

Område 2: ny skola. 56 
m3 

Område 3: Ny parkering 
58 m3 

Område 5: Östra 
Värmlandsgatan 20 m3 

Område 4: Ny sporthall 
38 m3 
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Total erforderlig fördröjningsvolym är 198 m3. Som jämförelse motsvarar detta 

ungefär:  

• Ca 660 m2 stenmagasin (30 % porositet) med ett djup på 1 m.   

• Ca 260 m2 kassettmagasin (95 % porositet) med ett djup på 0.8 m.  

• Ca 570 m2 växtbädd / regnträdgård med ett fritt djup på 0.25 m och ett 

markdjup på ca 0.5 m och en porositet på 20 %.   

Beräkningarna för varje område visas i följande underrubriker.  

8.3.1.1 OMRÅDE 1 – PARKERING OCH VÄNDPLATS 
Befintligt område består till stor del av gräsytor och till viss del av hårdgjorda ytor. 

Framtida delområde antas vara helt hårdgjort, med asfaltsytor. Se Tabell 7 för 

erforderlig fördröjningsvolym. Denna yta föreslås avvattnas till en ny 

dagvattenledning som kommer att ledas ut direkt till skillerälven efter fördröjning och 

rening. 

Tabell 7. Erforderlig fördröjningsvolym för område 1, parkering och vändplats. 

Yta Area [m2] φ [-] Ared_V [m2] 
Nederbörd 

[mm] 
V [m3] 

Asfalt 1630 0.8 1304 20 26 

 

Erforderlig fördröjningsvolym: 26 m3. 

8.3.1.2 OMRÅDE 2 – NY SKOLA 
I dagsläget består denna yta till ca 2/3 av grönyta och 1/3 hårdgjord yta. Förslagsvis 

fördröjs och renas alla de nya hårdgjorda ytorna. På så sätt fås en viss kompensering 

för de övriga hårdgjorda ytor i området som inte får några specifika 

avvattningslösningar, t ex gång- och cykelbanor. Beräknad erforderlig volym visas i 

Tabell 8. Denna yta avvattnas till ny dagvattenledning och vidare till Skillerälven.  

Tabell 8. Erforderlig fördröjningsvolym för område 2, ny skola. 

Yta Area [m2] φ [-] Ared_V [m2] 
Nederbörd 

[mm] 
V [m3] 

Asfalt 1175 0.8 940 20 19 

Tak 2080 0.9 1872 20 37 

Totalt 3255 - 2812 - 56 

 

Erforderlig fördröjningsvolym: 56 m3. 

8.3.1.3 OMRÅDE 3 – PARKERING 
Eftersom detta område föreslås avvattnas till befintlig dagvattenledning i 

Värmlandsgatan blir det befintliga flödet från området till ledningsnätet 
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dimensionerande för storleken på fördröjningsvolymen. Beräkningsmetoden som har 

använts är enligt ekvation 9.1 i Svenskt vatten P110.  

Ansatt K-värde (28.8l/shared) för området motsvarar ett antaget utflöde till det 

befintliga ledningsnätet på 7.6 l/s, dvs flödet som motsvaras av ett befintligt 10-

minuters 10-årsregn.  

Den beräknade specifika magasinsvolymen visas i Figur 17.  

 

Figur 17. Specifik magasinsvolym för delområde 1 som funktion av regnvaraktighet. 

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid ungefär vid en 

regnvaraktighet på ca 50 minuter då den specifika magasinsvolymen når en topp på ca 

V = 219 m3/hared. 

Eftersom den reducerade arean för området är 0.264 hektar blir den faktiska 

magasinsvolymen: 

 Vmag = V ∙ Ared = 219 ∙ 0.264 ≈ 58m3 

Beräkningarna visar att total erforderlig fördröjning är 58 m3 med metodiken beskriven 

i P110.  

8.3.1.4 OMRÅDE 4 – NY SPORTHALL 
Detta område föreslås avvattnas till ny dagvattenledning som leds ut i Skillerälven. 

Eftersom det sker en stor ökning av hårdgjord area föreslås en fördröjning utifrån 

flödet, snarare än 20 mm nederbörd.  

Ansatt K-värde (26l/shared) för området motsvarar ett antaget utflöde till det 

befintliga ledningsnätet på 4.3 l/s, dvs flödet som motsvaras av ett befintligt 10-

minuters 10-årsregn.  
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Den beräknade specifika magasinsvolymen visas i Figur 18. 

 

Figur 18. Specifik magasinsvolym för delområde 1 som funktion av regnvaraktighet. 

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid ungefär vid en 

regnvaraktighet på ca 60 minuter då den specifika magasinsvolymen når en topp på ca 

V = 228 m3/hared. 

Eftersom den reducerade arean för området är 0.264 hektar blir den faktiska 

magasinsvolymen: 

 Vmag = V ∙ Ared = 228 ∙ 0.165 ≈ 38m3 

8.3.1.5 OMRÅDE 5 – ÖSTRA DELEN AV VÄRMLANDSGATAN 
Denna del av Värmlandsgatan kommer troligtvis att byggas om till viss del. Det är 

därför lämpligt att rena och fördröja dagvatten från den del av gatan som lutar österut. 

Detta behövs även som kompensationsåtgärd för att få till en tillräcklig rening av 

dagvattnet. Detta dagvatten föreslås avvattnas till ny dagvattenledning ut till 

Skillerälven.  

Yta Area [m2] φ [-] Ared_V [m2] 
Nederbörd 

[mm] 
V [m3] 

Asfalt 1200 0.8 960 20 20 
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9 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts med årsnederbörd och föroreningsläckage från 

olika markslag som underlag.  

Beräkningarna har utförts enligt systemprincipen i Figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Systemprincipen för reningsberäkningarna. 

I beräkningarna antas 90% av dagvattnet från nya hårdgjorda ytor renas medan 10% av 

dagvattnet bräddar direkt till ledningsnätet. För att uppnå miljökvalitetsnormerna 

behöver även 90% av den befintliga asfaltsytan renas. Dagvatten från grönytor och 

sandytor renas inte. Föroreningsberäkningarna är utförda under antagandet att 20 mm 

nederbörd från ytorna beskrivna under rubrik 8.3.1 ska renas.  

För att se resultatet av beräkningarna, gå direkt till avsnitt 9.3. 

9.1 INDATA 
Årsnederbörden har uppskattats utifrån data från SMHI till ca 839 mm/år, se avsnitt 

8.2.1.  

Schablonvärden för föroreningsläckaget från flera olika marktyper har hämtats från 

StormTac Web-databasen v2019-02-12, se Tabell 9. Eftersom grusytorna inom området 

är små har de förenklat antagits ha samma egenskaper som gräsytor.  

Ledningsnät 

Dagvatten från 
tak 

 

Biofilter 

 

Recipient 

Dagvatten från 
grönytor 

  

Svackdiken 
Öppet DV-stråk 

 

Dagvatten från 
parkeringar 

 

Biofilter 

 

Dagv. från del av 
Värmlandsg. 

 

Makadamdiken 

 

Dagvatten från 
nya GC-banor 

 



 
 

 

 

 

Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning Filipstad 1:2 m fl. 
Filipstads kommun. Upprättad 2019-
05-10.  

 

  

Tabell 9. Schablonhalter (µg/l för använda markslag i föroreningsberäkningarna Stormtac Web-
databas v2019-02-12). 

 

Föroreningsberäkningar som förlitar sig på schablonvärden ger en grov indikation till 

vilka föroreningshalter som förväntas finnas i dagvattnet före och efter exploatering. 

Detta gäller oavsett om beräkningarna utförs manuellt eller med modelleringsverktyg 

och resultaten bör tolkas med stor försiktighet. Halterna kan variera i hög grad bland 

annat beroende på byggnadsmaterial och hur de används, hur dagvattenfördröjnings- 

och reningsmetoderna utformas, markens beskaffenhet etc.  

Tre typer av reningsmetoder har valts i till beräkningarna. Svackdike, biofilter (t ex 

regnträdgård, infiltrationsdike) och underjordiskt stenfyllt magasin. Reningsgrader 

(min-, medel-, max-värden) har hämtats från Stormtac web-databas v2019-02-12.  

Reningsgraden för makadammagasinen är under förutsättning att de konstrueras så att 

det finns möjlighet för partiklar att sedimentera på magasinets botten. Detta gäller 

även utformningen för eventuella svackdiken.  

Eftersom PBL inte kan framtvinga specifika fördröjnings- och reningsmetoder finns det 

möjligheter att välja andra metoder i senare skeden. Detta är en första kontroll av vad 

som är möjligt i ett fördröjnings- och reningsperspektiv. Framtida projektering bör 

lämpligen gå in mer i detalj på detta.  

 

  GC-bana Gräsyta Tak Lokalgata Parkmark Parkering 

Ämne ug/l ug/l ug/l ug/l  ug/l  ug/l  

Fosfor (P) 85 160 140 150 120 140 

Kväve (N) 1800 1600 1600 1300 1200 2400 

Bly (Pb) 3.5 15 15 12 6 30 

Koppar (Cu) 23 30 30 30 11 40 

Zink (Zn) 20 100 100 70 25 140 

Kadmium (Cd) 0.3 0.7 0.7 0.2 0.3 0.45 

Krom (Cr) 7 12 12 1 3 15 

Nickel (Ni) 3.9674 9 9 1.2 2 15 

Kvicksilver (Hg) 0.05 0.03 0.03 0.06 0.02 0.08 

Susp. subs. (SS) 7400 70000 70000 60000 24000 140000 

Olja 770 700 700 170 300 800 

PAH16 0.125 0.6 0.6 0.2 0 3.5 

Benso(a)pyren (BaP) 0.01 0.05 0.05 0.007 0 0.06 
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Tabell 10. Reningsgrader (min, medel, max-värden) är hämtade från Stormtac Web-databas v2019-
02-12.  

Ämne Svackdike (%) Makadamdike (%) Biofilter (%) 

Fosfor (P) 7.5-54 30-70 0-85 

Kväve (N) 7.5-80 35-65 0-70 

Bly (Pb) 54-75 55-91 55-95 

Koppar (Cu) 42-74 50-90 0-93 

Zink (Zn) 45-85 65-91 55-95 

Kadmium (Cd) 65-72 65-90 75-90 

Krom (Cr) 40-80 45-90 25-65 

Nickel (Ni) 30-70 40-95 67-86 

Kvicksilver (Hg) 5-35 25-65 30-70 

Susp. substans (SS) 44-85 50-95 47-96 

Olja 65-95 70-95 40-80 

PAH16 40-80 40-80 65-95 

Benso(a)pyren (BaP) 40-80 40-80 65-95 

 

Reningsgraderna kan skilja sig åt i hög grad beroende på hur dagvattenlösningarna 

utformas. De antagna reningsgraderna för dagvattenhanteringslösningarna består av 

sammanvägda värden från ett flertal olika studier och är medelvärden.  

Eftersom marktypen är densamma för befintlig och framtida situation är det enda som 

ändras den reducerade arean. Flödesberäkningarna tidigare i rapporten visade att den 

reducerade arean ökar från ca 0.87 ha till 1.42 ha. Detta innebär att flödet, och därmed 

det totala föroreningsläckaget ökar i beräkningarna.  

Reningsmetoderna har valts utifrån de metoder som har antagits vara rimliga utifrån 

områdets förutsättningar för att ge ett första alternativ till dagvattenhanteringen.   

9.2 BERÄKNINGSMETOD 
Föroreningshalt (µg/l) och massflöde (kg/år) har beräknats enligt följande metod för 

respektive ämne (P, N, Pb osv): 

M =
Ctot ∙ qår
109

=∑
Cmarkslag ∙ qmarkslag

109
 

Där 

M = massflöde [kg/år] 

 Ctot = områdets sammanvägda föroreningshalt [µg/l] 

qår = årsmedelflöde från hela området [l/år] 

 Cmarkslag =schablonhalt för givet markslag [µg/l] 

qmarkslag = årsmedelflöde från givet markslag [l/år] 
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Först beräknads massflöde och halter för nuvarande och framtida markanvändning 

utan rening. Därefter, när massflöden beräknats för respektive avgränsningsområde 

för framtida markanvändning, används reduktionsfaktorerna för att beräkna förväntat 

massflöde efter rening. Samtliga flöden från respektive markslag är beräknade utifrån 

samma avrinningskoefficienter som de dimensionerande flödena. 10 % av de 

massflöden som går genom reningsmetoder antas bräddas till recipienten.  

För att räkna ut total halt Cred [µg/l] efter rening för respektive ämne delades det totala 

massflödet efter rening,  Mredtot [kg/år], med den totala avrinningen per år qår [l/år]:  

Cred =
Mredtot

qår
∙ 109  

Denna beräkningsmetod används bland annat av Stockholms stad. Det går även att 

beräkna massflöden och halter med programvaror, som t ex StormTac Web.   

9.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR – RESULTAT 
I  Tabell 11 och Tabell 12 visas beräkningsresultaten för föroreningsberäkningarna. 

Värden som överstiger dagens halter och massflöden är markerade med grått i 

tabellerna.  

Tabell 11. Beräknade föroreningshalter [µg/l]. Föroreningshalter efter rening visas med minimal, 
medel och maximal föroreningsreduktion i valda reningsmetoder.  Grå markering visar ökning 
jämfört med befintlig situation.  

   Min Medel Max 

  exkl. rening inkl. rening inkl. rening inkl. rening 

 Nuläge Framtid Framtid Framtid Framtid 

 
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Fosfor (P) 120 132 126 82 70 

Kväve (N) 1459 1600 1539 1164 885 

Bly (Pb) 5.9 11.2 6.7 4.8 3.8 

Koppar (Cu) 20.4 22.7 20.4 13.9 10.5 

Zink (Zn) 32.6 59.5 35.2 24.1 20.4 

Kadmium (Cd) 0.32 0.45 0.21 0.20 0.19 

Krom (Cr) 4.29 6.41 5.01 3.85 3.28 

Nickel (Ni) 2.73 5.85 2.96 2.55 2.07 

Kvicksilver (Hg) 0.038 0.041 0.035 0.025 0.025 

Suspenderad substans (SS) 28386 56111 36318 23995 18302 

Olja 435 391 292 232 211 

PAH16 0.14 0.99 0.44 0.28 0.20 

Benso(a)pyren (BaP) 0.008 0.021 0.010 0.007 0.006 

 

Schablonberäkningarna visar att halterna i dagvattnet för framtida situation generellt 



 
 

 

 

 

Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning Filipstad 1:2 m fl. 
Filipstads kommun. Upprättad 2019-
05-10.  

 

  

sett minskar efter rening, bortsett från PAH som visar en ökning. Detta är positivt, men 

i slutändan är det den totala mängden föroreningar som är det viktigaste utifrån 

recipientens perspektiv.  

Tabell 12. Beräknade massflöden [kg/år]. Grå markering visar ökning jmf. med bef. 

   Min Medel Max 

  exkl. rening inkl. rening inkl. rening inkl. rening 

 Nuläge Framtid Framtid Framtid Framtid 

 kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Fosfor (P) 0.87 1.57 1.50 0.98 0.83 

Kväve (N) 10.63 18.99 18.27 13.82 10.51 

Bly (Pb) 0.043 0.133 0.080 0.058 0.045 

Koppar (Cu) 0.149 0.269 0.242 0.165 0.125 

Zink (Zn) 0.24 0.71 0.42 0.29 0.24 

Kadmium (Cd) 0.00231 0.00538 0.00254 0.00233 0.00220 

Krom (Cr) 0.0313 0.0760 0.0594 0.0457 0.0390 

Nickel (Ni) 0.020 0.069 0.035 0.030 0.025 

Kvicksilver (Hg) 0.000279 0.000490 0.000413 0.000297 0.000300 

Suspenderad substans (SS) 207 666 431 285 217 

Olja 3.2 4.6 3.5 2.8 2.5 

PAH16 0.001050 0.011804 0.005249 0.003312 0.002345 

Benso(a)pyren (BaP) 0.000060 0.000243 0.000123 0.000088 0.000069 

 

Beräkningarna visar att det är möjligt att få en mindre framtida föroreningsbelastning 

än i dagsläget, förutom för kvicksilver, suspenderad substans, PAH16 och BaP. Detta 

ställer emellertid större krav på detaljprojekteringen av reningsmetoderna eftersom 

massflödet efter exploatering endast blir bättre och/eller likvärdig befintlig situation 

när reningsgraden är hög.  

Beräkningarna visar att framtida föroreningsbelastning, vid maximala reningsgrader, 

blir mindre än i dagsläget med föreslagen rening, förutom för kväve, kvicksilver och 

PAH16. Dessa värden ligger emellertid så pass nära det befintliga massflödet att det är 

rimligt att anta att resultatet hamnar inom beräkningarnas felmarginal.  

Beräkningarna visar dock att det sannolikt inte räcker med att bara rena dagvattnet 

från nya hårdgjorda ytor. Även en del av de befintliga hårdgjorda ytorna behöver 

renas för att det totala massflödet inte ska överstiga befintlig situation. I beräkningarna 

har det antagits att en del av dagvattnet från den befintliga Värmlandsgatans östra del 

avvattnas till fördröjnings- och reningslösningar.  
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För att maximera reningen bör valda reningslösningar kompletteras med en öppen och 

trög avledning i så stor mån som möjligt. Att bygga in tröghet i dagvattensystemet, t ex 

att sätta små dämmen i dikesbottnar, gör att dagvattnet får en större fördröjning och 

bättre rening. Om detta görs ökar möjligheterna ytterligare att minska den totala 

mängden föroreningar som når recipienten.  

Det tas inte någon hänsyn till öppen avledning i beräkningarna och i verkligheten sker 

det även viss rening vegetativt och via infiltration även där, vilket gör att 

beräkningsresultaten visar ett värsta-fall-scenario.  

9.4 RIKTVÄRDEN FÖR FÖRORENINGAR 
Det finns i dagsläget inga nationella krav för halter av föroreningar och näringsämnen i 

dagvatten. Det finns endast nationella krav på maximala koncentrationer i recipienter 

utifrån miljökvalitetsnormerna för ekologisk och kemisk status.  

Emellertid har några kommuner och organisationer tagit fram riktvärden som kan 

användas som bedömningsunderlag för halter i dagvatten. I denna rapport presenteras 

tre olika riktvärdesunderlag. Ett från Göteborgs stad, som främst är inriktat på känsliga 

recipienter, ett underlag från Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) samt ett 

underlag från Riksvärdesgruppen från 2009 för verksamhetsutövare.  

Se Tabell 13 för en jämförelse av beräknade totalhalter från detaljplaneområdet med 

dessa andra riktvärdesunderlag.  
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Tabell 13. Jämförelse av beräknade halter efter rening med riktvärden från Göteborgs stad, NSVA 
samt Riktvärdesgruppen 3VU (2009). 

 

Medel 

inkl. rening 

 

   

 Framtid  Göteborg NSVA RTK 2009 

 µg/l  µg/l µg/l µg/l 

Fosfor (P) 82  50 200 250 

Kväve (N) 1164  1250 2000 3500 

Bly (Pb) 4.8  14 8 15 

Koppar (Cu) 13.9  10 18 40 

Zink (Zn) 24.1  30 75 150 

Kadmium (Cd) 0.20  0.4 0.4 0.5 

Krom (Cr) 3.85  15 10 25 

Nickel (Ni) 2.55  40 15 30 

Kvicksilver (Hg) 0.025  0.05 0.03 0.1 

Suspenderad substans (SS) 23995  25000 40000 100000 

Olja 232  1000 5000 1000 

PAH16 0.28  - - - 

Benso(a)pyren (BaP) 0.007  0.05 0.03 0.1 

 

Jämförelsen visar att de beräknade medelhalterna av föroreningarna och 

näringsämnena är rimliga i jämförelse med de olika presenterade 

riktvärdesunderlagen. Några riktvärden på PAH:er har inte presenterats, varför det 

inte går att göra något jämförelse för detta. 

Halterna ligger dessutom under Göteborgs stads riktvärden på näst intill samtliga 

punkter, förutom fosfor. I slutändan är det dock den totala mängden föroreningar som 

är den viktigaste aspekten att beakta, inte halten föroreningar.  

  



 
 

 

 

 

Dämningsverket AB  
Organisationsnummer: 559120-4911 
Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 
412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning Filipstad 1:2 m fl. 
Filipstads kommun. Upprättad 2019-
05-10.  

 

  

10 FÖRESLAGNA FÖRDRÖJNINGS- OCH RENINGSMETODER 
Nedan ges exempel på de fördröjnings- och reningsmetoder som föreslås i denna 

dagvattenutredning. Vid senare detaljprojektering är särskilt viktigt att lägga fokus på 

vissa aspekter. En av dessa är att minska erosion vid inlopp och dämmen och det är 

viktigt att vattnets färdväg kontrolleras. Markens höjdsättning behöver i ett tidigt 

skede ge hänsyn till hur dagvattnets flödesvägar ska riktas för att det ska vara möjligt 

att ta hand om dagvattnet.  

10.1 MAKADAMDIKE 
Makadamdiken, se illustration i Figur 20,  kan fördröja dagvatten samt bidra med 

rening av främst partikelbundna föroreningar. Dagvattnet leds från avvattningsytan 

till det makadamfyllda diket där vattnet fyller upp hålrummet mellan stenarna.  

I makadamdiken som utförs med dräneringsledning skapas en sedimentationsvolym 

genom att ledningen placeras en bit ovanför dikets botten. Detta gör att 

makadamdikets reningskapacitet blir avsevärt bättre än om dräneringsledningen 

ligger i dikets botten. 

  

Figur 20. Principiell illustration av ett makadamdike. Framtagen av Dämningsverket 2018. 
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Makadamdiken kan utföras med tät omslutning på sidor och botten beroende på 

markförutsättningar och risk för farliga utsläpp till dikena. Där det är möjligt och 

önskvärt att infiltrera dagvattnet kan de utföras med genomsläpplig botten för att 

dagvattnet ska kunna infiltrera ned i marken.  

Makadamdiken är en förhållandevis billig åtgärd i relation till nyttan. Reningseffekten 

på lösta föroreningar är emellertid begränsad.  

I anslutning till diket byggs ofta en kupolsilsbrunn som bräddningslösning vid häftiga 

regn. Anläggningskostnaden för att anlägga ett makadamdike är förhållandevis låg. 

Denna lösning kräver generellt sett liten yta och kan även hålla dagvatten ytligt. Ett 

praktiskt exempel på hur ett makadamdike kan utföras visas i Figur 21. 

Driften för ett makadamdike innebär främst ogräsrensning och allmän renhållning. På 

lång sikt sätter ofta denna typ av diken igen pga. ansamling av sedimentpartiklar. Då 

grävs gruset upp och antingen tvättas eller ersätts med nytt grus.  

 

Figur 21. Exempelbild på ett makadamdike utmed en cykelväg i östra Göteborg. Foto: 
Dämningsverket 2018.  
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10.2 SVACKDIKE 
Svackdiken, se illustration i Figur 22, är ett vanligt och enkelt sett att avleda och delvis 

rena dagvatten från hårdgjorda ytor, samt bygga in fördröjning och tröghet i 

dagvattensystemet. Ett svackdike är generellt sett grundare än ett traditionellt dike. 

Dikets fördröjningskapacitet kan förbättras med exempelvis strypta dikesutlopp eller 

med permeabla vallar som anläggs i dikesbotten längs med branta sträckor. På så sätt 

skapas fördämningar i diket längs med lutningen, vilket bidrar till fördröjningen. 

Reningen av dagvattnet kan förbättras om diket kompletteras med en underliggande 

dränering, men de flesta svackdiken utförs utan dränering.  

Svackdiken kan utföras täta eller genomsläppliga beroende på rådande förutsättningar 

och säkerhetskriterier gällande utsläpp vid exempelvis olyckor.  

Långa diken bidrar med en bättre reningseffekt än korta diken. Svackdiken är främst 

bra på att avskilja partikelbundna föroreningar. Om diket har en god 

infiltrationsförmåga kan det även bidra med en viss rening av lösta föroreningar.  

 

Figur 22. Principiell illustration av ett svackdike. Svackdiket i illustrationen har även försetts med 
dräneringsledning. Ett svackdike utförs emellertid ofta utan dränering. Framtagen av 
Dämningsverket 2018. 
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Svackdiken är förhållandevis billiga att anlägga i relation till den fördröjning och 

rening som går att åstadkomma. Svackdiken är även flexibla i den mån att de är enkla 

att modifiera utifrån vilket syfte som de ska tjäna främst av rening, säker avledning av 

stora flöden samt fördröjning. 

Att kombinera ett utlopp med en kupolsilsbrunn som är upphöjd från dikesbotten kan 

vara ett sätt att främja sedimentation, infiltration och fördröjning. Ett exempel på ett 

grunt svackdike visas i Figur 23. 

 

Figur 23. Exempel på ett grunt svackdike med kupolsil i nya Ullstämmaområdet i Linköping. Foto: 
Dämningsverket 2018. 
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10.3 BIOFILTER 
Biofilter kan ligga ovan mark, t ex upphöjda regnbäddar, och nedsänkta i mark, t ex 

regnbäddar i mark (se Figur 24) och olika typer av infiltrationsdiken. Biofilter byggs 

generellt sett med en fri magasinering ovan jord för att större mängder regn ska kunna 

tas emot och fördröjas för att maximal rening ska kunna uppnås. Bräddavlopp ska 

även finnas i anslutning till ytmagasinet.Regnträdgårdarna i denna rapport har 

antagits ha ett djup i ytmagasinet på 0.25 m. Filtermaterialet byggs vanligtvis med en 

mäktighet på minst 0.5 m. Materialet i filtret ska ha god infiltrationsförmåga och vara 

väldränerat för att stora mängder nederbörd ska kunna renas.  

För att få en god rening dimensioneras magasinen vanligtvis för en tömningstid på 12 

timmar.  

 

Figur 24. Principiell bild på hur en regnträdgård kan se ut i gatumiljö. Framtagen av 
Dämningsverket 2019.  

Regnbäddar kan utformas på oändligt många olika sätt och det är främst funktion, 

kostnad och fantasi som sätter begränsningarna. För att fördröja, rena och ta till vara 

på takvatten kan exempelvis regnbäddar byggas i upphöjda lådor, där vattnet från 

taket kan släppas ut och infiltreras. Växterna hjälper till att ta upp lösta föroreningar 

och dagvattnet fördröjs. Växterna ska generellt sett vara tåliga mot torka eftersom 

materialet är väldränerat.  
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Figur 25 visar ett exempel vid Chalmers i Göteborg på en nedsänkt regnbädd i 

anslutning till gångyta och takytor. Spångar löper genom regnbädden med en 

plattform i mitten där det finns flera bänkar att sitta på.  

Det finns även andra typer av biofilter som är mer lika diken än rabatter. Målet med 

dessa diken på samma sätt som regnbäddar inte att leda undan vattnet utan att så stor 

del som möjligt ska infiltreras genom växterna och det material som ligger under 

dikesbotten.  

Drift av biofilter liknar driften av en robust växtrabatt. När filtermaterialet förlorar sin 

funktion efter ett antal år behöver detta bytas ut.  

 

Figur 25. Regnbädd vid Chalmers i Göteborg. Bild: Dämningsverket 2018. 

11 ANSVAR FÖR DAGVATTENHANTERINGEN 
För att kunna skapa en dagvattenhantering som inte motverkar MKN är det viktigt att 

det möjliggörs och lämnas plats åt dagvattenlösningar i planen. Plats på kvartersmark 

bör möjliggöras för dagvattenlösningar, men det föreslås i denna rapport att det är 

kommunen som står för driften av lösningarna för att funktionen på lösningarna ska 

kunna säkerställas på lång sikt.  
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12 ÖVERSVÄMNING OCH EXTREMFLÖDEN 
Vid kraftiga skyfall finns det risk för att stora flöden uppstår på markytan. Den enkla 

skyfallsmodelleringen framtagen till denna rapport visar att det inte finns några 

instängda lågpunkter inom utredningsområdet.  Höjdsättningen kring den nya skolan 

ska utföras så att inget vatten som flödar ytligt från den södra sidan kan bli stående. 

Detta gäller även den nya sporthallen.  

13 SLUTSATS OCH FORTSATT ARBETE 
Denna rapport ger ett första förslag till dagvattenhantering inom planområdet. Det är 

möjligt att både fördröja och rena dagvattnet i anslutning till utredningsområdet.  

Föroreningsberäkningarna visar att det sker en ökning av föroreningsbelastningen till 

recipienten om inga reningsåtgärder vidtas. Med föreslagen renings- och 

fördröjningslösning blir föroreningsbelastningen efter exploatering i likvärdig nivå 

som för befintlig markanvändning.  

Beräkningar av föroreningsbelastning med schablonhalter är emellertid osäkra och för 

att säkerställa MKN bör även en trög avledning av dagvattnet implementeras inom 

utredningsområdet, utöver de föreslagna reningsmetoderna. Trög avledning kan 

exempelvis utformas med öppen avledning av diken i rännor och diken. Utöver att 

detta ger bättre rening kan det även ha ett pedagogiskt syfte för eleverna på den nya 

skolan.  

Det behöver råda stor klarhet i vem som har rådighet över framtida 

dagvattenlösningar, särskilt om de förläggs inne på kvartersmark. På så sätt kan 

driften skötas på ett långt och hållbart sätt, vilket säkrar dagvattensystemets funktion 

och därmed även recipientens status.  

Vid framtida detaljprojektering av de lösningar som föreslagits i denna rapport är det 

viktigt att flöden och fördröjningsvolymer inarbetas i utformningen av de tekniska 

lösningarna.  

Grundvattennivåer, hydrogeologi och geoteknik bör undersökas närmare inom 

utredningsområdet innan slutgiltigt val av fördröjnings- och reningslösningar i senare 

detaljprojekteringsskede.  
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Strandvägsskolan i Filipstad är inte anpassad utifrån dagens krav på lärandemiljö och behöver antingen reno-
veras eller ersättas med en ny skola. Kommunen har gjort bedömningen att förutsättningarna för att driva en 
modern pedagogik blir bättre av att bygga en ny skola, än att renovera en i grunden omodern skola. Kommun-
styrelsen beslutade 22 mars 2017 att det fortsatta arbetet med ny skola ska utgå från placering inom kvarteret 
Västra Filipstad 1:2. Ett område där det tidigare har stått en skola – den har med tiden kommit att kallas Gamla 
skolan. Denna skola revs efter att ha stått tom i många år som ett reslutat av att ha eldhärjats år 1998. 
Den nya skolan kan tänkas inrymma ca 360 elever, vilket klarar nuvarande volymer samt en utökning av elevan-
talet. En idrottshall föreslås samordnas med Spångbergshallen. 

Skälen till val av plats, Västra Filipstad 1:2 är följande:

• Nära nuvarande Strandvägsskolan.
• Nära övriga befintliga skolor och förskolor, det är ett område där mycket barn och ungdomar rör sig idag.
• Möjlighet till samnyttjande av idrottshall med Spångbergshallen.

SYFTE
Syftet med trafikutredningen är att beskriva hur trafiksituationen ser ut idag och hur den kommer fungera när 
den nya skolan är färdigbyggd, samt att beskriva vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella för att säkerställa 
en god trafikmiljö.

AVGRÄNSNING
Trafikutredning omfattar området som redovisas nedan inom rödstreckad linje. Trafikrörelser strax utanför 
planområdet tas i beaktande. Planområdet är beläget i centrala Filipstad strax nordväst om nuvarande Strand-
vägsskolan och strax söder om Filipstads tätort. Planområdet omfattar ca 3,5 ha. 

Kartan ovan visar planområdet med röd streckad linje samt befintliga vägar och skolans nuva-
rande och tänkta placering.

12 mars  2018
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Detaljplanen omfattar fastigheterna Västra Filipstad 1:2, Falken 5, Ugglan 1, Spångberget 4 och Västra Filipstad 
1:49, se bild nedan. Planområdet utgörs i dag i huvudsak av en grusplan som går i terrass från Allégatan upp till 
Värmlandsgatan. I väster återfinns förskolan Lyckan och bostadsbebyggelse. I öster återfinns en höjd och ett 
gångstråk. Utmed Parkvägen ligger nuvarande Strandvägsskolan och Spångbergsgymnasiet.  Här finns också ett 
tillagningskök samt varumottagning (norrut). På Strandvägsskolan går idag ca 280 elever och personalen uppgår 
till ca 35 personer.

FÖRSKOLAN LYCKAN
På förskolan Lyckan (inom fastigheten Falken 5) går idag 54 stycken barn. I personalen finns 16 personer, varav 
två ingår i verksamhetens ”nattis”. Till förskolan sker huvudsakligen hämtning och lämning med bil, detta sker 
utmed Värmlandsgatan.

SIM- OCH IDROTTSHALL (SPÅNGBERGSHALLEN)
I Spångbergshallen finns en simhall med en bassäng på 25 meter. Spångbergshallen inhyser även en idrottshall, bord-
tennissal och en bowlinghall. Anläggningen och parkeringen i anslutning till hallen har en relativt hög beläggning.

13 november  2017
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TRAFIK
BILTRAFIK
I dag präglas området till stor del av skolfunktion med tillhörande trafikrörelser. Dessa trafikrörelser bedöms 
omfattas av leveranser, personaltrafik (morgon och eftermiddag) och hämtning och lämning genom privat-
transporter (morgon och eftermiddag). Då området omfattas av en F-6-skola och ett gymnasium bedöms en 
betydande andel av eleverna ta sig till skolan via privattransporter eller skolskjuts och en mindre andel via gång- 
och cykeltransport. Delvis inom och intill planområdet ligger en simhall som alstrar större delen av trafiken i 
området efter skoltid. Den bebyggelse som finns i området, genom en- och flerbostadshus, bedöms också alstra 
trafik efter skoltid.  
Till planområdet ansluter och passerar vägar med varierande trafikintensitet och standard. I den sydvästra delen 
av planområdet löper Spångbergsvägen som ansluter mot sim- och idrottshallen och slutligen övergår i Värm-
landsgatan i norr. Relativt tidigt i områdets södra del viker Spångbergsvägen av och Asphyttegatan tar vid för 
att i norr ansluta till Allégatan. Allégatan går i öst-västlig riktning i den norra delen av planområdet och präglas 
av den lindallé som anlagts. I nord-öst övergår Allégatan i John Ericssonsgatan vilken i sin tur relativt snart 
övergår i Parkvägen som löper utmed den östra delen av planområdet. Värmlandsgatan, vilken återfinns i den 
nord-västra delen av planområdet, ansluter mot Asphyttegatan och fortsätter sedan än längre västerut för att 
övergå i Järnvägsgatan. 

ÅDT (ÅRSMEDELDYGNSTRAFIK)

Årsmedeldygntrafiken (ÅDT) utmed Allégatan, mätpunkt A & B, år 2019 till 2831 fordon per dygn. Vid John 
Ericssonsgatan, mätpunkt 1.C är det uppmätta ÅDT från år 2018 3289 fordon per dygn. Utmed Asphyttegatan 
(korsningen Allégatan), mätpunkt 1.D, är ÅDT år 2019 uppmätt till 2604 fordon per dygn. 
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.   © Lantmäteriet
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Mätpunkt 1. A & B 1. C 1. D 2. A 2.B 3. A 3. B

Gata Allégatan John Ericssonsgatan
Asphyttegatan 

(korsning Allégatan)

Asphyttegatan 
(korsning 

Värmlandsgatan)

Vämlandsgatan 
(östra)

Parkvägen
Värmlandsgatan 

(västra)

ÅDT 2831 3289 2604 2285 121 802 239
Maxtimme 376 463 320 281 25 116 53

Procent av ÅDT 
under 

maxtimme
13% 14% 12% 12% 20% 14% 22%

Fordon/minut 6 8 5 5 0,4 2 0,9
Klockslag 15:30 15:15 15:30 15:15 07:15 16:30 15:15
Mätår 2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Ovan: Mätpunkter och sammanställning av insamlat data. 
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I höjd med korsningen Asphyttengatan/Värmlandsgatan är ÅDT i mätpunkt 2.A år 2019 uppmätt till 2285 for-
don per dygn. Vid mätpunkt 2.B utmed Värmlandsgatans östra del (sett från Asphyttegatan) uppgick ÅDT till 
121 fordon, mätningen genomfördes år 2019. Mätpunkten 3.A, vid Strandvägsskolan på Parkvägen, redovisar 
ett ÅDT på 802 fordon per dygn, mätningen genomfördes år 2019. I mätpunkt 3.B Värmlandsgatans västra del 
(sett från Asphyttegatan) uppgår ÅDT till 239 fordon, mätningen gjordes år 2019. Den mest trafikerade gatan i 
området är John Ericssonsgatan följt av Asphyttegatan. Minst trafikflöde är det på Värmlandsgatan (östra).

FLÖDEN UNDER MAXTIMME
För att ge en tydligare bild av hur mycket trafik som rör sig i planområdet idag redovisas maxtimmestrafiken. 
Maxtimmen är den timmen på dygnet då det är som mest trafik. I denna utredning visar trafikmätningarna att 
maxtimmen infinner sig på eftermiddagen, i huvudsak mellan 15:15-15:30 under en normal vardag. På ge-
nomfartsvägar utgör maxtimmen vanligtvis 10% av ÅDT, men eftersom det även finns en skola i området så 
är siffran något högre och maxtimmen utgör ca 12-14 % av ÅDT. Trafikflödet på gatorna under maxtimmen 
redovisas i tabellen på föregående sida. Även andelen fordon/mintur redovisas i tabellen. Det som är värt att 
notera utifrån denna mätning är att trafiken under maxtimmen utmed Värmlandsgatan utgör ca 20 % av det 
totala ÅDT på sträckan, vilket innebär att en betydande del av trafiken kommer under en given tidpunkt. På 
den östra delen av Värmlandsgatan kan trafiken härledas till att många föräldrar lämnar sina barn på förskolan 
samt reser till arbetet då maxtimmen inträffar ca 07:15. Vad gäller den västra delen av Värmlandsgatan är dock 
troligen slutet av arbetsdagen det som gör att maxtimmen inträffar ca 15:15. Det som antas bidra till att trafiken 
under maxtimmen utgör en så stor del av det totala ÅDT  utmed den västra delen av Värmlandsgatan är att 
kommunens gatu- och parksektion har sin verksamhet där. Denna verksamhet har en stor andel fordon inom 
sin verksamhet.

VÄGBREDD & HASTIGHET
Vägbredd utmed Asphyttegatan är 8,5 m med undantag för ett kortare parti som är 11 meter.  Allégatans 
bredd är totalt 19 m, där varje körfält utgör 6 meter vardera. Den mittersta delen på 7 meter är gatans lindallé.    
Spångbergsvägens vägbredd varierar mellan 4 och 5 m. Parkvägens bredd är 7 m. Även John Erikssonsgatan 
innehar en vägbredd om 7 m. Den skyltade hastigheten i området är satt till 50 km/h. 

KOLLEKTIVTRAFIK (SKOLBUSS)
Skolbussar angör utmed Parkvägen och har sin på- och avstigning framför Strandvägsskolans lokaler. Ca 13-15 
skolbussar angör skolområdet under en vanlig skoldag (6 st av dessa hör till träningskolans verksamhet). I dags-
läget är det 26 elever som åker skolskjuts. Skulle de skolor som finns utanför tätorten läggas ner så påverkas 
inte antalet angörande bussar då det redan idag går skolskjutsar i dessa riktningar.
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GÅNG- OCH  CYKELVÄGAR, STIGAR
 Idag finns i huvudsak GC-vägar i områdets yttre delar och endast en GC-väg korsar genom området. I övriga 
delar av området hänvisas gående och cyklister att vistas i blandtrafik, vilket kan innebära trygghetsrisker främst 
under de mörk årstiderna då siktförhållandena förändras. I kartbilden på sida 11 (och nedan) har en bedöm-
ning av vägnätet gjorts utifrån hur god kvalitet som vägarna bedöms ha för gående och cyklister. Generellt kan 
sägas att vägnätet för gående inom området är bra och upprätthåller en hög standard. För cyklister finns dock 
inte samma möjligheter till separerad angöring till skolans område, där hänvisas större delen av cyklandet till 
blandtrafik. Förslagsvis görs en generell översyn kring vilka stråk som bör prioriteras för gående och cyklister, i 
tabellen nedan har några förslag till åtgärder presenterats där det huvudsakligen framgår att breddning generellt 
föreslås för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelvägnät genom området. Vid ett ökat elevunderlag 
och en ny förbättrad skolmiljö så bör det prioriteras att kunna ta sig till skolan genom säkra GC-vägar vilka 
ansluter till skolans entréer från flera riktningar. Det bör även finnas väl tilltaget med ordnade cykelparkeringar 
i direkt anslutning till skolans entréer. Vid passager och övergångsställen är flertalet av de övergångar som finns 
upphöjda och väl synliga, detta är ett tydligt ställningstagande för att gående och cyklister prioriteras i trafiken 
och detta ställningstagande uppmuntras att fortskrida i det fortsatta planarbetet. 

Nedan redovisas det befintliga vägnätet för gående och cyklister. Utmed den södra sidan av Allégatan finns 
en nybyggd gång- och cykelväg (GC-väg) (2). Denna ansluter i öster mot den GC-väg som finns utmed John 
Erikssonsgatan (4). GC-vägen korsar Parkvägen och fortsätter därefter utmed  Daglösens strand (6), hela 
vägen från gångbron över Skillerälven förbi Skogsryd och vidare till bostadsområden söder därom. En frekvent 

använd GC-väg korsar genom området och ansluter 
mot sim- och idrottshallen (7). Inom planområdet finns 
därutöver ett flertal stigar som i huvudsak knyter sam-
man skolområdet med andra viktiga funktioner, så som 
sim- och idrottshall, skolornas entréer samt parkerings-
platser. Stigarna kan ses i sin helhet i bilden på sida 6. 
I övrigt hänvisas gång- och cykeltrafiken till att vistas 
i blandtrafik. Med anledning av gatornas generösa 
bredd så bedöms det i dagsläget fungera bra att vistas i 
blandtrafik.

© Filipstads kommun och Lantmäteriet
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Funktionen kring skolan upplevs som god. Mindre insatser kan 
behöva vidtas för att skapa tydlighet och trygghet. Se röd markering.

Smal trottoar på båda sidor om vägen. Bör ses över om den kan göras 
om till en bredare. 

Trottoar och GC saknas, oskyddade tra�kanter vistas i blandtra�k.

Separerad GC-väg, dock endast GCM-stöd mellan parkering och GC. 
Kan behövas ses över för ökad trygghet och sammanhängande stråk. 

Separerad och väl avskild GC-väg. Fin sträckning utmed vattnet. 
Vet inget om beläggningsskador/likande.

Separerad GC-väg, staket mellan GC och körbana. Leder mot centrum.

Frekvent nyttjad och väl separerad GC-väg som löper geom området. 

GC-bro över Skillerävlen. Passage vid John Erikssonsgatan regleras 
med tra�kljus. 

På sträckan �nns trottar på båda sidor om vägen, ca 2 m bred. Bör 
ses över om breddning av ena sidan är möjlig. 

Är ej skyltad som GC-väg men innehar två separerade gångbanor 
med en bredd om ca 2,5-3 meter så denna bör “klassas om”. 

Separerad, GC-väg övergår i trottoar på båda sidor om vägen, 1,5-2 
meter bred. Möjligheten att ta bort en av dem och bredda den andra 
till en GC-väg bör ses över.

Nybyggd GC-väg
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Infart till förskolan Lyckan. Stäckan saknar GC-väg, �nns dock en
trottoar som upplevs vara i ok skick. 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Smal trottoar på östra sidan om vägen. Bör ses över om den kan göras 
bredare. 

15.

Beskrivning av funktion StandardNr

15.

Smal gata, bör utredas för avstängning för biltra�k. Kan då nyttjas som 
GC-väg samt infart till fastigheter. 
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Ovan: Gång- och cykelnätets bedömda kvalitet och funktion.
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VARUTRANSPORTER & AVFALLSHANTERING
Varuintag är idag placerat i den norra delen av Strandvägsskolans lokaler. Strandvägsskolan inhyser kommunens 
centralkök vilket innebär att där lagas mat till alla mottagningskök i Filipstads kommun. Mat- och mejerileveran-
ser sker med en stor lastbil varje dag. Därtill sker leverans av varm mat från köket flera gånger varje dag genom 
två mindre lastbilar och en miniskåpbil. Både leveranser och returer sker vid flera tillfällen varje dag. All avfalls-
hantering som avser köket hämtas av en stor sopbil 1 gång/vecka. Även skolmaterial kommer till lastkajen norr 
om Strandvägsskolan, dock saknas uppgifter om hur ofta. Ett antagande görs om att det är ca 2 gånger/vecka. 
Till (mottagnings)köken i Filipstad kommer det leverans av varm mat varje dag med en mindre lastbil. Även 
leveranser av mejeri- och grosstransporter kommer med stora lastbilar ca 1 -2 gånger/ vecka. Även avfallhatse-
ring sker vid de skolorna, ca 1 gång/vecka.

   
PARKERING & HÄMTA/LÄMNA
Parkering sker inom ett flertal platser inom planområdet och de olika ytorna kan ses i bilden på nästkommande 
sida genom kartbild för förutsättningar. De flesta av de markerade ytorna är ordnade parkeringsplatser. En yta 
centralt i den norra delen av området är inte ordnad som parkeringplats, men nyttjas som det. I vissa partier 
utmed befintlig gatustruktur parkeras även utmed gatan, både där det är anvisat och där det inte är tillåtet. Anta-
let platser för de olika ytorna, vilka nyttjas som parkeringsplatser (både anvisad parkering och ”spontan”), har 
uppskattats dels utifrån ett platsbesök men även genom översiktlig räkning. Fördelningen ser ut på följande sätt: 

• Johan Ericssonsgatan ca 40 parkeringsplatser. Denna parkering antas främst att nyttjas av personer som 
arbetar på närliggande arbetsplatser, personal på skolan samt elever på Spångbergsgymnasiet. 

• Söder om Allégatan och nordväst om förskolan Lyckan finns vid inventering 4 bilar parkerade. Utrymme 
finns för ca 7 platser. Dessa antas framförallt nyttjas av boende i lägenheterna inom Falken 11. 

• Öster om förskolan Lyckan finns utrymme för ca 30 parkeringsplatser, parkeringen är inte ordnad. Vid 
inventering stod 7 bilar parkerade där. Dessa antas nyttjas av personal på förskolan. 

• Väster om Strandvägsskolan finns utrymme för ca 16 platser. Vid inventering stod 13 bilar parkerade. 
Dessa antas i första hand att nyttjas av personal på skolan men även av elever på skolan.  

• Söder om sim- och idrottshallen finns utrymme för ca 70 parkeringplatser. Dessa nyttjas både av besökan-
de till simhallen men även av personal och elever på Spångbergsgymnasiet.  

En zon avsedd för hämta/lämna finns i den nordöstra delen av planområdet. Denna nyttjas främst vid läm-
ning på morgonen. Studie av beläggning morgontid har inte gjorts inom ramen för denna utredning. 

Ovan: tv, parkering inom det område som föreslås utgöra resursyta 
för hämta/lämna. Th, parkering inom det området som föreslås 
planläggas för skola.

Intill: Vändslinga noröst om planområdet.
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TRAFIKSÄKERHETSSITUATION
Genom Transportstyrelsens databas för trafikolyckor, STRADA, kan statistik för polis- och sjukvårdsrap-
porterade olyckor tas fram. Olycksstatistiken i området kring den planerade skolan domineras av singelolyckor 
med fotgängare. Statistiken utgår från 10 år (2009-01-01 - 2018-12-31) och under dessa år har en (1) allvarlig 
skada rapporterats in. Från 2009 har totalt 16 olyckor rapporterats in, se tabell nedan. Bilden nedan visar en 
karta över inrapporterade olyckor till STRADA. Som kartan visar finns det ett antal inrapporterade trafiko-
lyckor med motorfordon inblandade intill den planerade skolan. Dessa olyckor har främst inträffat i  korsning-
en Allégatan-Asphyttegatan men även i korsningen Värmlandsgatan-Asphyttegatan. Även korsningen John 
Ericssonsgatan-Parkvägen har registrerade olyckor. 

Ovan: Underlag från STRADA. 
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3. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
PLANERAD BEBYGGELSE
Skoltomten har tidigare varit bebyggd med en skola, kallad ”Gamla skolan”. Den tidigare skolbyggnaden, 
som eldhärjades svårt 1998 och sedan revs, var placerad på lägsta terrasseringen mot Allégatan. Spår av den 
gamla skolan finns kvar i området, bl.a. genom terrasserna i marken samt stentrappor mellan terrassplanen. 
I planområdets nordvästa del ligger förskolan Lyckan, vilken uppfördes 2015. Förskolan behöver säkerställas 
i detaljplan, då området idag är planlagt för allmänt ändamål.  Den kringliggande bebyggelsen i området är 
relativt storskalig då den utgörs av offentliga byggnader som är uppförda mellan 50-talet och 70-talet samt 
flerbostadshus. Dock är bebyggelsen väl anpassad till terrängen och platsens förutsättningar vilket maskerar 
volymerna. Planförslaget innebär att området får bebyggas med en skola. Därtill föreslås att parkeringsplatser 
får uppföras inom den västra delen av kvarteret Falken 5 samt inom Ugglan i sydvästra delen av planområdet. 

SKOLA
En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsen, Teknik och service samt Barn- och ungdomsför-
valtningen har arbetat fram en förstudie. Denna förstudie har resluterat i ett förslag där en ny skola för elever 
i låg- och mellanstadieåldrarna byggs inom fastigheten Västra Filipstad 1:2. Skolan ska inrymma 360 elever 
och förutätts motsvara en nybyggnad på ca 4350 kvm (ca 12 kvm/elev). Skolan föreslås innehålla ett till-
lagningskök samt en matsal. En idrottshall föreslås byggas i anslutning till Spångbergshallen, inom kvarteret 
Spångberget 4. Antalet anställda inom skolan beräknas uppgå till ca 45 stycken (ca 12 %  av elevunderlaget). 
Skolan bör placeras på ett sådant sätt att skolans entréer kan nås från fler riktningar. Detta ger fler möjligheter 
till att avlasta trafiksituationen vid skolan, se riktningspilar nedan. Genom att dels nå skolan från norr via den 
nybyggda GC-vägen, samt centralt i området via Värmlandsgatan så skapas kopplingar från flera riktningar. 
Det är viktigt i det framtida projekteringsarbetet att säkra passager och tydliga angöringar till skolan, både 
med cykel och till fots. 

SIM- OCH IDROTTSHALL
Detaljplanen föreslår att sim- och idrottshallen ska kunna byggas ut. Den trafik som förväntas öka till hallen i 
och med en utbyggnation sker i huvudsak kvällar och helger men förväntas inte bli i sådan omfattning att den 
kräver åtgärder på gatustrukturen. Den större parkeringen inom Kv Ugglan har ett strategiskt läge nära nuvarande 
Spångbergshallen och ligger i nära anslutning till det område som i detaljplanen förslås inrymma en idrottshall. 
Antalet parkeringsplatser, ca 100 stycken, för matchsituationer eller likande aktiviteter bedöms som tillräckligt.

 

TRAFIK
TRAFIKALSTRING I PLANOMRÅDET
Andel tillkommande trafik som exploateringen inom planområdet kommer att tillföra är inte helt enkel att 
bedöma med exakthet. Därav har antaganden gjorts för att kunna beräkna en rimlig prognos. 
Utredningen har utgått från tillkommande trafik till skolan. Av ca 360 elever antas 30 % av eleverna få skjuts 
till skolan med bil. 1,2 elev antas sitta i varje bil och varje bil alstrar 2 fordonsrörelser. Detta ger ett fordons-
flöde på 260 fordon per vardagsdygn. 
Av det totala antalet elever är ca 280 st av dessa idag elever på Strandvägsskolan (öster om planområdet) och 
således finns deras trafikalstring i området redan idag. Beräknas deras alstring utifrån samma beräkning 
som ovan ger det ett fordonsflöde om ca 200 fordon per vardagsdygn. Den ökade andelen fordon per dygn, 
baserat på att 30 % av eleverna åker bil ökar därav från ca 200 till 260 fordon per vardagsdygn. Denna ökning 
bedöms även det nya området klara av att hantera om infrastrukturen byggs ut och hanteras på det sätt som 
föreslås i denna utredning. 

På den nya skolan uppskattas ca 45 stycken personer utgöra personal. 35 % av personalen antas köra bil till 
arbetet, 1,1 person antas sitta i varje bil och varje bil antas alstra 2 fordonsrörelser. Detta ger ett fordonsflöde på 
ca 35 fordon per vardagsdygn. Sammanlagt genererar elever och anställda ett fordonsflöde på ca 295 fordon per 
vardagsdygn. Till det tillkommer trafikalstring från varuleveranser och övriga besök. Dessa antas uppgå till 20 
resor per vardagsdygn. Utifrån antaganden bedöms skolan totalt alstra 315 fordon per vardagsdygn.
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PLANOMRÅDETS PÅVERKAN PÅ TRAFIKMILJÖN I OMRÅDET 
Planförslaget kommer öka trafikalstringen i området. Den nya skolan kommer ge en ökad trafikalstring för 
området genom större verksamhet med fler antal elever och anställda än vad det är idag. 

Beräkningen visar att elevantalet på nuvarande Strandvägsskolan, till den nya skolan ökar från ca 280 till 360 
elever, vilket innebär en ökning om ca 30 procent. Deras alstring utifrån beräkningen ovan innebär att de antas 
alstra ca 260 fordon per vardagsdygn. Sammanlagt genererar elever och anställda ett fordonsflöde på ca 295 
fordon per vardagsdygn. Till det tillkommer trafikalstring från varuleveranser och övriga besök. Dessa antas 
uppgå till 20 resor per vardagsdygn. Utifrån antaganden bedöms skolan totalt alstra 315 fordon per vardagsdygn. 
Det antas därav, som en generell uppskattning i denna utredning, att det beräknade ÅDT utmed de befintliga 
gatorna kommer att te sig likt idag, men att ÅDT utmed de gator som redovisats tidigare i denna utredning i 
närtid ökar med ca 315 fordon per dygn. Därtill antas att merparten, i denna utredning uppskattat till 80%, av 
den trafik som idag trafikerar Parkvägen att omflyttas och i större utsträckning belastar Allégatan, Johan Erics-
sonsgatan, Asphyttegatan och Värmlandsgatans östra del i stället. Parkvägen bedöms få ett lägre ÅDT.

Detta innebär att 80 % av ett ÅDT på Parkvägen som är uppmätt till 802 blir 642, vilket bedöms förflyttas till 
övriga gator i skolans område (ej Värmlandsgatans västra del). Det nya uppskattade ÅDT i närtid utmed gata-
orna redvisas i tabellen ovan, där ingår uppmätt ÅDT från 2019, uppskattad ökning om 315 fordon vilket den 
nya skolan förväntas alstra samt en omflyttning av 80 % av de fordon som idag trafikerar Parkvägen till övriga 
gator. Maxtimmen bedöms utgöra ca 15 % av  den totala trafiken. Antal fordon/ minut kommer således gene-
rellt att öka och detta kan tänkas bli mest kännbart utmed Värmlansgatan östra del och vägen in mot den ny 
skolan. Dock bedöms den tillkommande trafiken rymmas inom Värmlandsgatans infrastruktur om den byggs 
om i enlighet med denna utrednings förslag och får ett bättre flöde för parkering och hämta/lämna.

Mätpunkt 1. A & B 1. C 1. D 2. A 2.B 3. A 3. B

Gata
Allégatan + 80% av Parkvägens 

tidigare trafik
John Ericssonsgatan + 80% 
av Parkvägens tidigare 

trafik

Asphyttegatan (korsning Allégatan) 
+ 80% av Parkvägens tidigare trafik 

Asphyttegatan (korsning 
Värmlandsgatan) + 80% av 
Parkvägens tidigare trafik

Vämlandsgatan (östra)+ 80% av 
Parkvägens tidigare trafik

Parkvägen
Värmlandsgatan 

(västra)

Uppskattat ÅDT 3788 4246 3561 3242 1078 160 625
Maxtimme 568 637 534 486 162 24 94

Fordon/minut 9,4 10,6 8,9 8,1 2,7 0,4 1,5
Bedömt klockslag 
för maxtimme 15:30 15:15 15:30 07:15 07:15 16:30 15:15

Baseras på siffror 
från mätår 2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019

N 6618772

E 
45

27
93

1:2 813

K
oordinatsystem

 S
W
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EF 99 TM

N 6619530 E 453345

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.   © Lantmäteriet
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Ovan: Sammanställning av uppskattad trafikökning.
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VARUTRANSPORT OCH ANGÖRING
Dagens angöring för varutransporter sker i anslutning till John Ericssonsgatan, nordöst om planområdet, 
strax intill den hämta/lämna-slinga som finns där idag. Denna lastzon kommer behöva ersättas med en ny, 
inom den nya skolans område. Idag angör varutransporter till förskolan via Värmlandsgatan och backar den 
sista biten ned mot varuintaget som finns på byggnadens nordöstra sida. Planförslaget innebär att varutran-
sport till förskolan föreslås ske via Asphyttegatan, via den parke-
ring som föreslås inom fastigheten Falken 5 samt backning för 
att angöra till  befintlig lastbrygga. Backning inom detta område 
anses kunna ske riskfritt då lekande barn återfinns inom byg-
gandens södra sida samt att en bom/annan avgränsande funktion 
med fördel kan uppföras för att reservera ytan för lastfordon. Även 
varutransporter till den nya skolan kan ske via denna yta, men det 
blir då viktigt i kommande detaljprojektering av skolans byggnad 
att ta hänsyn till att varumottagning för skolbygganden måste pla-
ceras mot väster. Varumottagning till den nya skolbyggnaden kan 
därtill likväl ske från söder, med angöring via den större vändzo-
nen som föreslås utmed Värmlandsgatans östra del, dock behöver 
då barnens antagna väg till föreslagen yta för idrottshall att korsas, 
varför alternativet med angöring i norr är mest 
fördelaktigt ur säkerhetssynpunkt. Det blir även 
här viktigt i kommande projektering att planera 
för byggandens placering och disposition så att 
varumottagning sker på ett enkelt och tydligt 
sätt. Lastplatsen bör därtill placeras intill skol-
matsalens inlastning för att underlätta arbetet 
för yrkeschaufförerna. Varumottagningen bör 
vara separerad från hämta/lämna platserna ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Detta kan uppnås i och 
med att hämta/lämna platserna föreslås anläggas 
längre västerut utmed Värmlandsgatan. 

KOLLEKTIVTRAFIK (SKOLBUSS)
Skolbussar föreslås få ett hållplatsläge utmed 
Allégatans södra sida, se illustration på sidan 11. 
Ytan bör göras tillgänglig för att minst 3 stycken bussar ska kunna 
stanna efter varandra samtidigt. Ytan över Allégatan kan med fördel 
göras upphöjd så att oskyddade trafikanter synliggörs och på ett 
tryggare sätt kan passera över Allégatan mot nya skolan. Idag angör 
ca 13-15 skolbussar skolområdet under en vanlig skoldag (6 st av 
dessa hör till träningskolans verksamhet). Dessa beräknas vara kvar 
och möjligen utökas. I kommande skeden blir det ett viktigt arbete 
att se över kollektivtrafiken och skolbussarnas angöring till skolan. 
Förslaget att låta bussarna stanna utmed Allégatan är fördelaktigt ur 
hänseendet att befintlig infrastruktur kan nyttjas, bussarna kan göra 
ett snabbt stopp för att släppa på eller av elever och kan därefter köra 
vidare. Bussarnas läge strax utanför skolans entré är också fördelak-
tigt ur hänseendet att barnen inte behöver gå någon längre bit utmed 
trafikerade gator för att ta sig till skolan. På skolans område föreslås 
att tillgängliga gångvägar anläggs för att på ett tryggt och tillgängligt 
sätt nå skolans entréer. 

PARKERING
Fastigheten Ugglan föreslås planläggas för parkering och kan då nytt-
jas av personal och besökare till olika verksamheter inom området. 
Därutöver föreslås att del av Falken 5, ytan lägst västerut och som 
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Ovan: Illustration över bussläge utmed Allégatan

Ovan: Illustration över parkeringsplatser inom 
Falken 5 och Ugglan 1
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Ovan: Illustration över varumottagning/lastzon.
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idag är obebyggd att möjliggöras för parkering, denna parkering föreslås i huvudsak nyttjas för hämta/lämna 
vid förskolan samt för personal vid förskolan. Med dessa två ytor för parkering förutsätts behovet av parke-
ringsplatser att uppfyllas inom skolans område. Inom Kv Ugglan kan ca 100 platser anordnas och inom Kv 
Falken 5 kan ca 35 platser anordnas. Minst 2 % av det totala antalet platser som anläggs ska vara handikapp-
anpassade och placerade 25 meter från en entré till den nya skolan eller förskolan. 

Därtill föreslås att det i kommande projektering läggs extra vikt vid att det från hämta/lämna parkering till 
skolans entréer ska vara enkelt och säkert att ta sig. Huvudförslaget är att hämta/lämna platser förläggs utmed 
Värmlandsgatans östra del, se illustration på sida 11. Därtill kan den parkering som idag finns nordöst om 
planområdet, utmed John Ericssongatan omstruktureras och istället nyttjas för hämta/lämna, på så sätt kan 
hämtning och lämning ske från olika riktningar och trafiken utmed Värmlandsgatan kan spridas till fler gator 
under den tid då trafiken förväntas bli som högst, morgontid. 

CYKELPARKERING
Med anledning av att den planerade skolan är en låg- och mellanstadieskola förväntas en mindre andel av 
barnen gå och cykla själva till skolan. För att få fram antal parkeringsplatser har utredningen utgått från 0,5 
cykelparkering per elev (räknat på 360 elever), vilket ger 180 cykelparkeringar.

GATORNAS KAPACITET OCH TRAFIKSÄKERHETSNIVÅ
Gatorna i närheten av planområdet kommer få ökad trafikmängd av den nya skolan. Med tanke på dagens 
relativt låga ÅDT på gatorna i området samt att den tillkommande trafiken är begränsad kommer den inte 
att märkas av avsevärt mycket. Det är under maxtimmen, som inträffar på morgonen en normal vardag, samt 
under eftermiddagen när elever och personal ska hem som den tillkommande trafiken kan märkas av något, 
specifikt runt Värmlandsgatan. Efter maxtimmestrafiken, under dagen och på kvällen, förväntas inte tillkom-
mande trafik från skolan märkas av. 

I jämförelse med maxtimmen innan utbyggt område antas trafikmängden på Värmlandsgatan öka från 0,4 
fordon/min till 2,7 fordon/min under maxtimme. Detta är generellt sett mycket låga värden och kommer 
därav inte märkas nämnvärt. Ökningen kommer främst att märkas under morgonen vid lämning men bedöms 
rymmas inom Värmlandsgatans infrastruktur om den byggs om i enlighet med det förslag som trafikutred-
ningen utarbetat. Gatorna bedöms fortsatt hålla god kapacitet.

Trafiksäkerheten i området är över lag god. Enligt STRADA har olyckor med motorfordon inträffat intill 
skolområdet. De skador som rapporterats in har dominerats av singelolyckor med fotgängare.
Genom att tillämpa trafiksäkerhetshöjande åtgärder, så som farthinder vid övergångställen till skolområdet 
kan man hålla nere hastigheten och på så sätt minska risken för kollision mellan ett motorfordon och en 
fotgängare. Olyckorna  har främst inträffat i  korsningen Allégatan- Asphyttegatan men även i korsningen 
Värmlandsgatan- Asphyttegatan. Även korsningen John Ericssonsgatan- Parkvägen har registrerade olyckor. 
Det blir därav extra viktigt i kommande projekteringsarbete att ha med detta i planeringen av gång- och cy-
kelvägar för att skapa tydliga och säkrare skolvägar. 

Därtill, som en åtgärd för att minimera onödig genomfartstrafik föreslås att Spångbergsvägen stängs för 
trafik strax söder om Kv Ugglan 1. Detta innebär att parkeringen som föreslås kan struktureras på ett bättre 
sätt och samtidigt kan antalet in- och utfarter minimeras för att skapa ett tydligare vägnät i skolans närmaste 
område. Det förutsätts även bidra till att trafikmiljön för de boende inom Kv Ugglan 2 blir avservärt bättre 
då trafik inte kommer ha möjlighet att passera igenom där utan endast boende i lägeheterna kommer att ha 
ärende dit. 
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4. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
Syftet med trafikutredningen har varit att beskriva hur trafiksituationen ser ut idag i området kring den nya 
skolan samt vilka åtgärder som behöver göras när den nya skolan har byggts och då kommer rymma fler elever 
och anställda.

Följande punkter är förslag som är bra att ta hänsyn till och eftersträva för att uppnå en trafiksäker miljö:

• Trafiksäkerheten är viktig och bör beaktas i ett tidigt skede i planeringsprocessen.

• Utrustning, i form av räcken, cykelställ och möbler kan/bör användas för att tydliggöra riktningar och 
mönster som kan stärka orienterbarheten och därmed trafiksäkerheten.

• Miljön utanför skolgården är också viktig och bör planeras utifrån de gåendes perspektiv. Cykel-, moped- 
och fordonstrafik får underordna sig de gående. Man bör sträva efter kontrastverkan och hierarkier mellan 
de olika ytorna, så att miljön blir lätt att förstå och röra sig i. Därför kan det vara bra att:
• Undvika framkörning på gångytor och skolgård.
• Separera motordriven angöringstrafik från entréytor och gång- och cykelstråk.

• Belysning och skyltning bidrar till en trafiksäker miljö.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Genom att förbättra möjligheten att gå och cykla till den planerade skolan kan andelen biltrafik minskas i 
området. I detta fall blir skolan, förskolan och idrottshallen de noder som blir viktiga att knyta samman i 
området. Trafikutredningen föreslår, enligt illustration på sidan 11, att de flesta gatorna i området får gång- 
och cykelvägar, vilka leder till planområdet och i förlängningen till de byggnader som föreslås inom området. 
Detaljplanen och trafikutredningen kommer inte att föreslås exakta placeringar av dessa stråk, de behöver 
komma till stånd när skolans entréer är beslutade. Men, det som blir viktigt i kommande detaljprojekterings-
arbete är att tydliggöra dessa gång- och cykelstråk så att barnen på ett säkert och tydligt sätt kan ta sig mellan 
området olika funktioner, såsom parkering, idrottshall och skola. En huvudregel är att gångvägar ska finnas 
från parkeringsplatserna, från hämta/lämna parkeringen samt från bussläget. Det blir således anslutnings-
punkter från varje väderstreck, vilket bedöms som rimligt i och med skolans centrala läge i området. 

Väst
Från väster finns idag ingen GC-väg utmed Värmlandsgatan. Utmed Asphyttegatan finns två breda gångba-
nor vilka med fördel kan klassas om till GC-väg. Trafikutredningen föreslår därtill att en GC-väg etableras 
från Asphyttegatan på både norra och södra sidan av Värmlandsgatans östra del för att skapa en stark kopp-
ling för gående och cyklister till skolan. Förslagsvis byggs GC-vägen 3 meter bred och bör ansluta till en ny 
cykelparkering inom nya skolans område. 

Öst
Från öster finns idag den något kuperade gångvägen som löper i planområdets östra del i nord sydlig riktning. 
Denna föreslås finnas kvar och får gärna stärkas genom exempelvis förbättrad belysning och översyn av sik-
tröjning för att öka tryggheten. De kopplingar som idag finns till dels idrottshallen men även till nya skolans 
område får gärna stärkas. 

Nord
Från norr ansluter den nybyggda GC-vägen vilken löper utmed Allégatan i öst-västlig riktning. Trafikutred-
ningen föreslår att denna får en tydlig och distinkt koppling till skolans område. Dels genom de trappor som 
redan idag finns i områdets norra del och löper genom planområdet i en tydlig nord-sydlig axel. Men för att 
säkra tillgängligheten i området så bör även GC-väg som anläggs med rätt lutning finnas från främst norr  
(och söder) i och med att det är utmed Allégatan som busstrafiken föreslås stanna. Lämpligen förläggs även 
någon av skolans entréer i denna riktningen för att tydliggöra och förenkla flödet in till skolan.  
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Syd
Från söder föreslås att en ny GC-väg byggs utmed Värmlandsgatans båda sidor för att skapa en tydlig och 
säker koppling till skolans område från söder. Denna GC-väg blir därtill viktig för kopplingen inom området 
i och med att den föreslås skapa säkra stråk till och från parkeringar och idrottshallen. Därför föreslås att ut-
formningen av denna GC- väg får extra utrymme i kommande projekteringsarbete. Från söder föreslås därtill 
servicefordon och hämta/lämna lokaliseras, varför det blir än mer viktigt att skapa stråk som tydligt leder 
barn och föräldrar in till skolan. Lämpligen förläggs även någon av skolans entréer i denna riktningen för att 
tydliggöra och förenkla flödet in till skolan.  

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER 
I handböckerna VGU (vägars och gators utformning) och GMC (gång, cykel, moped)-handboken, finns 
stöd och råd kring separering av gående och cyklister från biltrafik. Separering av gång- och cykeltrafik från 
biltrafik bör prioriteras då det innebär att gående och cyklister kan färdas säkert och tryggt i trafiken. Behovet 
av att ge gående och cyklister ett eget utrymme i trafikmiljön, utan inblandning av biltrafik, bedöms utifrån 
antalet angörande fordon och hastigheten på aktuella vägavsnitt. Vid val av vilken separeringsform som ska 
tillämpas bör hänsyn även tas till gående och cyklisters upplevelse av trygghet och säkerhet. Relativt enkla 
frågor, så som belysning och beskärning av buskar kan göra den upplevda och faktiska tryggheten högre. 
Oskyddade trafikanter med outvecklad eller nedsatt funktion, t.ex. barn, har särskilt svårt att uppfatta och be-
döma risker i trafiken, varför de har ett särskilt stort behov av att separeras från biltrafik. Därför är det extra 
viktigt att se över gatornas utformning med hänsyn till att barn ska ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. 

De flesta cykelresor som görs är kortare än fem kilometer. Därför kan cykeln i vissa sammanhang främst ses 
som alternativt transportsätt på resor upp till fem kilometer. Av skolans upptagningsområdet att döma är 
därav chanserna till att cykla eller gå till skolan goda. Genom marknadsföring och diskussion kring fördelarna 
med att ta cykel eller gå till skolan så kan många vinster göras, dels hälsomässiga men även trafikmässiga. 
Men för att få fler att välja cykel så måste vägen till skolan upplevas som säker, därav bör marknadsföring ske i 
symbios med en översyn av skolvägarnas säkerhet (se avsnitt ovan).

VARUTRANSPORT OCH ANGÖRING
Utredningen föreslår att skolans nya varumottagning sker via Asphyttegatan och via den nya parkering som 
föreslås för att sedan ansluta till förskolans lastzon. Från förskolans lastzon skulle det sedan vara möjligt att 
göra en koppling till den nya skolbyggnaden. Det bedöms även vara möjligt att låta varutransporter angöra 
via Värmlandsgatan och den vändzon som föreslås längst i öster. Det blir därmed viktigt att utformningen 
av skolans byggnad möjliggör för varutransporten att leverera varor i närheten av skolkökets leveransmottag-
ning. Det är viktigt att tänka på att det blir en bra angöring som underlättar arbetet för yrkeschauffören och 
som inte är en fara för elever och anställda, vilka kan komma att korsa framförallt ytan i sydöst. Varuleveran-
ser bör dock inte samordnas med hämta/lämna platserna eftersom det finns risk att de används vid samma 
tidpunkt på morgonen en vanlig vardag. Detta säkerställs genom att vändmöjlighet för personbil anläggs i 
anslutning till hämta/lämnaplatserna i den centrala delen av Värmlandsgatan (i höjd med befintlig förskola)
och varutransporter/servicefordon får angöra hela Värmlandsgatan och stanna i vändslingan, vilken föreslås 
dimensioneras för större fordon. 

TRYGGHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
En trygg varumottagning till en skola ska vara separerad från elever och anställda så att ingen kommer till 
skada. En varumottagning ska ej placeras så att fordonet måste backa inne/intill skolgården. Om det inte 
går att frångå backningsmomentet för lastplatsen bör lastplatsen vara avskärmad med exempelvis staket eller 
buskar. Lastplatsen bör placeras i närheten av skolkökets leveransmottagning.
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HÄMTA/LÄMNA PARKERING
En låg- och mellanstadieskola förutses ha ett relativt stort behov av hämta/lämna platser varför det bör finnas 
möjlighet till ett antal platser i relativt nära anslutning till skolans område. Därför föreslås, i enlighet med den 
skiss som tagits fram i ett inledande skede av planarbetet att hämta/lämna parkering förläggs utmed Värm-
landsgatans norra sida, och placeras i höjd med förskolan Lyckan och västerut. I förslaget har ca 10 platser il-
lustrerats, men antalet bör ses över i relation till hur GC- vägar bör förläggas. Därtill föreslås att en parkering 
anläggs inom Falken 5s nordvästra del, denna yta kan förse både personal med parkering under arbetsdagen 
men även lämnande föräldrar med parkeringsplatser vid hämtning/lämning. Frågan kring disponering av 
parkeringsplatsen inom Falken 5 kan med fördel tas i ett senare skede när skolans behov av parkeringsplatser 
är bättre utrett. 

Nordöst om planområdet finns idag en frekvent nyttjad parkeringyta (se bild ovan). Planförslaget innebär 
att parkeringar föreslås anläggas närmre skolans nya område och därmed bedöms denna befintliga yta att 
få ändrad karaktär. Ytan är i gällande plan planlagd för parkering (P) och kan därmed så fortsätta vara, men 
bedömningen görs att den främst kan nyttjas som en resurs för hämta/lämna. Hämtning/ lämning kan då 
styras från fler riktningar och Värmlandsgatan kan på såt sätt avlastas något morgontid då trafiken förväntas 
bli som högst. Hämtning/lämningsytan skulle kunna omstruktureras så att parkering sker längsgående för att 
skapa ett bättre flöde. 

Därmed så bedöms ytor för hämtning/lämning vara tillgodosedda om åtgärder utförs i enlighet med trafikutredning.

PARKERING
Nya parkeringsplatser behöver anordnas för att kunna tillgodose parkeringsbehovet, delvis med anledning 
av att ytan där nya skolan föreslås idag nyttjas som parkering av förskolan och andra i närområdet. Planen 
möjliggör för en större parkeringsyta i sydväst. Denna yta kan möjliggöra parkering för ca 100 bilar. Ytan 
föreslås dels tillgodose skolans dagliga behov av parkeringplatser men även vara tillräckligt många platser för 
den tilltänka idrottshallen. Placeringen och läget på parkering bedöms därav som strategiskt ur flera hänseen-
den.  Därtill föreslås en parkering i nordväst, denna bör i första hand förse förskolan med platser för personal 
och hämta/lämna men denna fråga bör fortsatt diskuteras för att hitta en lösning som bäst uppfyller områdets 
krav på trafiklösning.  

Handikapparkering byggs i nära anslutnig till skolans huvudentré. Generellt bör ca 2 % av det totala antalet 
parkeringsplatser vara handikappplatser, detta bör därför eftersträvas. 
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Ovan: Tv, område för parkering i gällande plan. Th, förslag till resursyta för hämta/lämna inom samma område.
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CYKELPARKERING
De nya skolan bedöms vara i behov av ca 180 cykelplatser, 0,5 platser/elev. Cykelparkeringar byggs förslagsvis 
intill skolans entréer eller i närheten av entréerna för att de ska bli så välanvända som möjligt.

Förslag till möjliga parkeringsytor:

• Vid skolans norra och södra entré.
• Öster om planområdet, i anslutning till den hämta/lämna parkering som illustrerats på tidigare sidor. 

För att hålla god standard bör avståndet mellan två cyklar inte understiga 0,7 meter. En bra cykelparkering 
ska skydda mot regn därför föreslås att cykelparkeringarna utrustas med tak. Bra belysning vid föreslagna 
cykelparkeringar föreslås.

VÄGBREDD & HASTIGHET (HASTIGHETSSÄKRING)
Vägbredden kan med fördel ses över för att om möjligt skapa ett trafikrum där oskyddade trafikanter ges större 
tillträde. Möjligheten att anlägga fler gång- och cykelvägar inom området bör utredas i samband med översyn 
av vägbredd. Hastigheten inom området är idag satt till 50 km/h. Vid en hastighetssänkning ges större möjlig-
het för oskyddade trafikanter att vistas i gaturummet på samma villkor. Hastigheten kan generellt sänkas till 40 
km/h men kan även inom vissa partier, så som vid passage vid skolorna samt andra frekvent besökta anlägg-
ningar sänkas till 30 km/h. I området finns idag avsnitt där rekommenderad hastighet 30 km/h förekommer, 
även avsnitt föreslås få en reglerad hastighet till 30 km/h. För att få regelefterlevnad på föreslagen hastighets-
änkning så kan en kombination av olika hastighetssäkrande åtgärder vidtas. Sänks hastigheten så kan det i vissa 
passager vara motiverat att anlägga ett upphöjt farthinder, dels för att sänka hastigheten men även för att ge 
oskyddade trafikanter möjlighet att passera gatan säkert. För att få än mer effekt avseende efterlevnad av hastig-
het så kan kombinationer av åtgärder vidtas, vilket är vad som föreslås enligt ovan. Skulle dock efterlevnaden 
fortsatt vara låg kan ett ITS-system (exempel på ITS-lösning är skyltar som visar aktuell hastighet och om du 
kör för fort) komplettera och bidra till en bättre trafiksituation. I anslutning till passager och övergångsställen 
föreslås dessutom erforderlig belysning att monteras för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter samt för 
att ge bilisterna större möjlighet att upptäcka gående och cyklister i god tid före passage.

BETEENDEPÅVERKAN & MOBILITY MANAGEMENT
Idag arbetar inte kommunen på något övergripande eller riktat sätt mot att förändra resvanor till- och från 
skolan, där främst skjutsande föräldrar innebär en trafikfara. Vinsterna med att arbeta med att få fler föräldrar 
att skjutsa mindre innebär en bättre och mera trafiksäker miljö att vistas i. 

Att aktivt arbeta med andra åtgärder än enbart den fysiska trafikmiljön kan få många positiva effekter. Ge-
nom att inte ta bilen till skolan utan gå eller cykla i sällskap med sitt barn så kommer trafikmiljön i anslutning 
till skolan och dess verksamheter att upplevas som bättre. Därutöver finns fler vinster; att gå/cykla ger ökad 
motion, frisk luft och trafikträning. Genom att tidigt arbeta med att få till ett förändrat beteende hos föräld-
rar och elever och uppmuntra till att välja bort bilen till förmån för cykel eller promenad så kan dessa vinster 
uppnås. Förbättras enbart den fysiska miljön för biltrafiken så kommer det troligvis endast att leda att det 
motsatta, att bilåkandet ökar i och med att det blir enklare. Fysiska lösningar som kan bidra till att möjlig-
heterna att gå och cykla till skolan förenklas och görs mer trafiksäkert är utbyggnad av gång- och cykelvägar 
hela vägen till skolan där tryggheten sätts i fokus. Genom att aktivt arbeta med marknadsföring av gång- och 
cykelvägnätet så kommer det att upplevas som ett naturligt färdsätt, men detta är ett arbete som måste pågå 
kontinuerligt och påbörjas i tidig ålder. 
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UPPFÖLJNINGSFÖRSLAG
Till trafikutredningen har ett förslag på uppföljningsprogram tagits fram i syfte att följa upp planerade åtgär-
der och se om behovet är tillräckligt. Uppföljningsprogrammet genomförs med fördel när planområdet är 
fullt utbyggt med ny skola för att kunna bedöma gränsvärden och behov av förbättrad utformning.

Åtgärder som bör följas upp efter att området är utbyggt:
• Räkna cykelplatser för att se om behovet är tillfredsställt och om någon cykelparkering behöver byggas 

ut.
• Räkna parkeringsplatser för bil för att kontrollera att behovet är tillfredsställt.
• Se över gång- och cykelvägar. Göra en undersökning och se vad elever och anställda tycker om gång- och 

cykelvägarna till skolområdet.
• Ut i trafiken och studera hur hämta/lämna platserna används.

5. SAMMANFATTNING
Filipstads kommun ska bygga en ny skola. Det innebär en ökad trafikalstring i exploateringsområdet. 
Den nya skolan kommer ge en ökad trafikalstring för området genom större verksamhet med fler elever och 
anställda än vad det är idag. Utifrån antaganden uppskattas ÅDT på Värmlandsgatans östra del att öka till 
1078 fordon/dygn, vilket är en ökning med 88 % från dagens ÅDT. ÅDT på övriga gator bedöms öka med 
ca 315 + 642 fordon generellt, då det är vad tillkommande eleverna, personal och varutransporter bedöms ge-
nerera samt 80 % av trafiken som idag trafikerar Parkvägen. Trafiken utmed Parkvägen bedöms minska med 
anledning av att skolan flyttas till ett nytt område.  

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till skolan bör gång- och cykelvägar från väst, norr och 
söder och öst förbättras. Effekten av att öka tillgängligheten via gång- och cykelvägar kan bli minskad biltra-
fik i området.

Varumottagning bör angöra via Asphyttegatan eller via Värmlandsgatan, men detta beror på placeringen av 
skolkökets leveransmottagning. 

Hämta/lämna platser ses som ett relativt stort behov i området och dess föreslås primärt utmed Värmladsga-
tan, men även inom Kv Ugglan, Falken 5 samt utanför planområdet inom den parkering som idag nyttjas.
Hämta/lämna platserna bör ej samordnas med varumottagningen. Detta säkerställs genom att vändmöjlighet 
för personbil anläggs i anslutning till hämta/lämnaplatserna i den centrala delen av Värmlandsgatan (i höjd 
med befintlig förskola).

Parkeringsplatser föreslås inom Kv Ugglan 1 och inom Kv Falken 5. Antalet platser som illustrerats i planför-
slaget bedöms tillgodose behovet i området. 

Totalt behöver cirka 180 cykelplatser anordnas för skolans räkning. Cykelparkering anordnas förslagsvis intill 
planerade entréer för att bli välanvända. Genom att sprida ut cykelplatserna ökar chansen att täcka behovet då 
det är svårt att avgöra vart elever och anställda kommer att röra sig.

Ett uppföljningsförslag har tagits fram i syfte att följa upp trafiksituationen i området när
skolan är byggd. Programmet lyfter fyra specifika punkter som föreslås att följas upp.
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6. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
PM Trafik är upprättad av SBK Värmland AB genom samhälls- och trafikplanerare Sofia Wedin i samarbete 
med Lena Wahlgren, fysisk planerare Filipstads kommun.

Arvika 2019-05-10

Sofia Wedin       Lena Wahlgren
Samhälls- och trafikplanerare     Fysisk planerare
SBK Värmland AB       Filipstads kommun



 

 
 

 
 

Miljö- och stadsarkitektkontoret 
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2020-01-09 
 

 

Diarienummer 

2019/112 
 

 

Antagande av Detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 
1:2 m.fl.), Filipstads kommun 
Förslag till beslut 
att   upprättat granskningsutlåtande godkänns  
att   planhandlingarna bedöms vara klara för antagande samt 
att   föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för ny skola 
(Västra Filipstad 1:2 m.fl.) i Filipstad. Planen handläggs med utökat 
förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för byggnation av en ny skola. I planförslaget skapas även 
utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut 
genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att 
säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. Ny skolbebyggelse 
ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i den befintliga stadsbilden. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Trafikbullerutredning 
Dagvattenutredning 
PM Trafik 

Ärendet 
I mars 2017 lämnade kommunstyrelsen i uppdrag att utreda elevunderlaget 
för en ny skola i Filipstads tätort. Samtidigt skulle även möjlig placering för 
den nya skolan, i närheten av nuvarande skolområde vid Spångbergs-
gymnasiet och Strandvägsskolan utredas. En arbetsgrupp bestående av 
representanter från Teknik och service och Barn- och utbildnings-
förvaltningen har därefter arbetat fram en förstudie. 
Förslag enligt förstudie är att bygga en ny skola i kvarteret Västra Filipstad 
1:2, ett område där det tidigare har stått en skola. Skolan kom med tiden att 
kallas Gamla skolan och revs efter att ha stått tom i många år och eldhärjades 
1998. Förstudien för ny skola föreslår även nybyggnation av en idrottshall i 
anslutning till Spångbergshallen. 
28 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att ta fram förslag till ny 
detaljplan för ny skola i kvarteret Västra Filipstad 1:2 samt för ny sporthall i 
anslutning till Spångbergshallen i kvarteret Spångberget 4. 
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola. I 
planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken 
idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget 
syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. Ny 
skolbebyggelse ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i den 
befintliga stadsbilden. 
I gällande fördjupning av översiktsplanen för Filipstads tätort så är området 
(Västra Filipstad 1:2) utpekat för expansion av bostäder och kommunal 
service. Planförslaget följer i stora drag det som den fördjupade 
översiktsplanen anger för området. 
Planen handläggs med ett utökat förfarande med granskning enligt PBL 
2010:900, kapitel 5 då planen bedöms utgöra ett allmänt intresse. 
Ett samråd angående planförslaget enl. 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 
genomfördes i början av sommaren av 2019. Samrådsredogörelsen redovisar 
resultat från detta samråd och planförslaget reviderades enligt kommentarer i 
samrådsredogörelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25, § 89 att godkänna handlingarna för 
granskning. Granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen har pågått 
mellan 7 oktober till 3 november 2019. Inkomna yttranden samt kommunens 
ställningstagande till dessa redovisas i ett granskningsutlåtande. Inför 
antagande av detaljplanen har planbeskrivningens genomförandedel justerats 
gällande fastighetsrättsliga frågor, enligt kommentar från Lantmäteriet. I 
övrigt har inga förändringar av planhandlingarna skett. 
Planhandlingarna bedömdes vara klara för antagande och ärendet 
överlämnades i december till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för 
antagande. Ärende återremitterades dock av kommunstyrelsen med uppdrag 
om att se över planens namn ”Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filipstad 
1:2 m.fl.).  
Planhandlingarnas namn har nu justerats från ”Detaljplan för Ny skola F-6 
(Västra Filipstad 1:2 m.fl.)” till ”Detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 
1:2 m.fl.)”. Det gamla namnet kan finnas kvar i tidigare framtagna 
handlingar men avser då den nya benämningen ”Detaljplan för Ny skola 
(Västra Filipstad 1:2 m.fl.)”. 
 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Lena Wahlgren 
Teknisk chef   Fysisk planerare 
 



 
FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 

 12 mars 2020  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Kf  §                              Dnr   2018/196 
 
Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Per 
Gruvberger (S) 
 
I skrivelse 17 februari 2020 avsäger sig Per Gruvberger (S) sin plats som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige  23 januari 2020  23  

 
 

       Kf  § 18   Kf §                           Dnr 2020/14 
 
Interpellation om hörslingor 
 
I interpellation inkommen till kommunkansliet 20 januari 2020 ställd till 
socialnämndens ordförande skriver Michael Helmersson (L) och Ulla 
Olsson (L): 
 
” Hörslinga, eller som den också kallas teleslinga, är ett effektivt sätt att 
hjälpa dem som har nedsatt hörsel och använder hörapparat att ta del av 
tal eller tv i offentliga större lokaler. På kommunens äldreboende 
Eklunden saknas hörslinga.  
 
De frågor detta ger upphov till är: 
 
Saknas hörslinga i fler äldreboenden kommunen driver? 
 
Varför saknas hörslinga på just Eklunden? 
 
Avser kommunen se över behovet av hörslingor i sina offentliga lokaler 
och äldreboenden? 
 
Avser kommunen åtgärda bristen?”. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas 
samt 
 
att interpellationen blir besvarad vid nästa sammanträde med 
kommunfullmäktige. 
_______ 
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       Kf §   
 
 
Anmälningsärenden 
 

 
1. Årsberättelse 2019 – Östra Värmlands Överförmyndarnämnd dnr 

2020/52 
2. Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre dnr 

2020/72 
3. Projektplan – Granskning av uppföljning och kontroll av 

försörjningsstöd dnr 2020/73 
4. Ordförandebeslut – Beslut om att ställa in KF-sammanträde 13 

februari 2020 dnr 2020/43 
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Projektplan kortfattad Filipstad, 2020-02-10 

  

Granskning av uppföljning och kontroll 
av försörjningsstöd. 
Bakgrund 

Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens 
handläggning, uppföljning av kostnader för försörjningsstöd. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

I kostnadsuppföljningar som revisionen tagit del av i samarbetet med riskanalysen för 2019 
har konstaterats att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökat de senaste åren. 
Andelen av kommuninvånarna som erhållit ekonomiskt bistånd har också ökat.  

Syfte och revisionsfrågor 

Filipstads kommun har, trots insatser för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder, 
kostnader för ekonomiskt bistånd som är högre än jämförbara kommuner. Filipstads 
kommuns revisorer drar i sin riskanalys slutsatsen att såväl handläggningen som de 
bakomliggande faktorerna till de ökade kostnaderna behöver kartläggas. 

Det övergripande syftet med granskningen är att granska vilka kontroller och uppföljningar 
som sker avseende kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd.   

Följande revisionsfrågor skall besvaras:   

▪ Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner som stöd för handläggning av ekonomiskt 
bistånd? 

▪ Vilka kontroller sker i syfte att säkerställa att bestämmelser kring utbetalning av 
försörjningsstöd efterlevs?  

▪ Är kontrollerna ändamålsenliga ur internkontrollsynpunkt?  

▪ Vilka uppföljningar görs avseende försörjningsstöd?  

▪ Vilka är de mest betydelsefulla faktorerna till kostnadsökningarna inom 
försörjningsstöd?  

▪ Kartläggning av vilka åtgärder som satts in i ärenden av långvarig karaktär. 

Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller kommunallagens 6 kap, socialtjänstlagen samt 
gällande förordningar och föreskrifter etc inom området.  

Ansvarig nämnd/styrelse/fullmäktigeberedningen 

Granskningen avser socialnämnden. 

Projektorganisation 

Granskningen kommer att utföras av Annelie Svensson revisor under ledning av Nils 

Nordqvist, certifierad kommunal revisor. 

Den skriftliga rapporten kommer att presenteras vid ett tillfälle för revisorerna vid 
sammanträdet i september 2020.  



Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa 

bland äldre (kort version) 

Filipstads kommun, februari 2020 

 

Sammanfattning, revisionell bedömning och 
rekommendationer 
 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland samt 

revisorerna i de värmländska kommunerna genomfört en granskning av samverkan kring 

psykisk ohälsa bland äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region 

Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer 

samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för 

äldre med psykisk ohälsa. 
 

Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade revisionsfrågorna 

är vår samlade bedömning att arbets- och samverkansformer och rutiner för 

informationsöverföring inte är helt ändamålsenliga för målgruppen äldre med 

psykisk ohälsa. 
 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och 
berörda kommuner? Klargör avtalen huvudmännens ansvar? 
 
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  
 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina 

respektive verk- samheter? Vilka instanser har beslutat om dokumenten? 
Finns någon form av gemensam styrning av samverkan kring målgruppen 
äldre med psy- kisk ohälsa? 
 
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 
 

Arbetet inom ramen för ”Nya Perspektiv” har under året formats enligt den nya 

styrningen men har ännu inte hittat sin form. Vidare kan vi konstatera att 

målgruppen nämns mycket sparsamt i de styrdokument vi granskat, såväl på 

regionnivå som på kommunnivå. 
 
Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad 
som avtalats och vad som framgår av beslutade styrdokument? 
 
Under granskningen har vi funnit att kommunen har utmaningar i att möta 

målgruppen äldre med psykisk ohälsa, samordnade insatser som riktas specifikt 

mot målgruppen äldre med psykisk ohälsa finner vi inte. De intervjuade berättar att 

Filipstad kommun arbetar med samordnade individuella planer (SIP) men att de 

sällan initieras av orsaken psykisk ohälsa. 

 



Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 
 
Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 
Vår bedömning beträffande det förebyggande arbetet är att vi kan se exempel på 
bra insatser. Vi är dock osäkra på vilka effekter som uppnås. För att kunna bedöma 
detta tror vi att det är nödvän- digt att utgå från en målgruppsanalys, 
 
Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och 
resultatredovisning avseende samverkan, kopplat till avtal och 
styrdokument? 
 
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. 

 

Vår bedömning är att en utveckling bör komma till stånd beträffande uppföljning 

och resultatredo- visning genom att överenskommelser, avtal och styrdokument 

ses över såväl vad avser aktualitet som innehåll. Av styrdokumenten bör tydliga 

målsättningar framgå avseende vad som ska åstad- kommas och inte minst hur 

målen ska följas upp, analyseras och utvärderas. Med en ökad tydlig- het i 

styrningen skapas än bättre förutsättningar för att de aktiviteter som genomförs 

också leder till önskvärda förändringar och resultat avseende psykisk ohälsa bland 

äldre. 
 
 
 
Rekommendationer 
 
För utveckling av samverkan när det gäller äldre med psykisk ohälsa vill vi 

lämna följande rekommendationer. 
 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 
 

➢ Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör samverkan 

för äldre med psykisk ohälsa. 

➢ Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla aktörer. 

➢ Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram 

konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. 

➢ Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. 

Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet 

➢ Utveckla användningen av SIP, samordnad individuell plan, som verktyg för att 

samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. 

➢ Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, koppla 

detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen äldre med psykisk 

ohälsa. 
 

 

Redigerat av Ottfried Eickenrodt och Monica Iversen den 12 februari 2020  
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
 
Ordförande: Ellen Skaare Håkansson 

Förvaltningschef: Martin Willén 

Enhetschef: Magnus Warnicke 
 
 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS UPPDRAG 
Överförmyndarnämndens uppdrag är främst att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare för att ge skydd mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvara ta sin rätt, 
förvalta sin egendom, sörja för sin person eller är underåriga.  
 
I nämndens uppdrag ingår även att utreda behov av god man eller förvaltare, att föreslå en 
lämplig person till uppdraget samt utbilda gode män och förvaltare.  
 
Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksamhet.  
 
 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kommunerna Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, 
Karlskoga och Storfors ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i 
enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna som reglerar frågor knutna 
till verksamheten.  
   
 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Inga särskilda händelser har inträffat under året. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL  
 
Ökad rättssäkerhet för huvudmännen 
 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

 
Måluppfyllelse 

1. Ökad kunskap hos ställföreträdare  

2. Lämplighetskontroll av ställföreträdare   

3. Kompetensutveckling för nämndledamöter och tjänstemän  

4. Tillsyn bedrivs i enlighet med gällande lag  

5. Ökad medvetenhet kring barnärenden  

6. Information till kommunens förvaltningar ska leda till effektivare 
handläggning och ökad rättssäkerhet för den enskilde 

 

 
Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är ej uppfyllt 
 

 
Kommentar 
Det ingår i lämplighetskontrollen att nya ställföreträdare ska genomgå en webbutbildning med 
godkänt resultat för att kunna bedömas lämpliga för uppdrag. 
Det har även erbjudits föreläsningar för ställföreträdare vid två tillfällen under 2019, Demens samt 
Överskuldsättning och Kronofogdens ärendehantering. 
 
En nämndledamot från varje kommun och samtliga tjänstepersoner har erbjudits att delta på 
Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar 2019.  

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2017 

Utfall  
2018 

Utfall 
2019 

1. Antal avstämningar på enheten  1  
gång/år 

 1  
gång 

1  
gång 

2. Antal avstämningar 1  
gång/år 

1  
gång 

1  
gång 

1  
gång 

3. Antal avstämningar 1  
gång/år 

1  
gång 

1  
gång 

1  
gång 

4. Genomförande av tillsyn och 
redovisning till nämnd 

2 
gånger/år 

2 
gånger 

2 
gånger 

2 
gånger 

5. Upprättat barnbokslut, antal gånger 1  
gång/år 

1  
gång 

1  
gång 

1  
gång 

6. Antal genomförda 
informationstillfällen inkl. information till 
nämnd 

1  
gång/år 

1 
gång 

1 
gång 

1 
gång 

C 
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Både nämndledamöter och tjänstepersoner har deltagit på Jan Wallgrens föreläsning 
Överförmyndarnyheter samt på länsträffar i Värmland. Tjänstepersoner har deltagit på länsträffar 
i Örebro. 
Internkontrollplan har upprättats för 2019 och följts upp vid två tillfällen under året. 
 
Barnbokslut för 2018 upprättades under året. 
 
I tre kommuner har informationsmöten hållits på socialförvaltningen. I de övriga två 
kommunerna har vi erbjudit att informera men de har inte haft möjlighet att ta emot oss.  
 
 
Enskilda ska känna att de har kunskap om överförmyndarens verksamhet 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

 
Måluppfyllelse 

1. Sprida information om överförmyndarens verksamhet inom nämndens 
kommuner 

 

2. Sprida information om överförmyndarens verksamhet till allmänheten i 
nämndens kommuner 

 

 
Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är ej uppfyllt 
 
 

 
Kommentar 
Kommunstyrelserna i Kristinehamn, Degerfors och Storfors har bjudit in 
överförmyndarnämnden för att få information om verksamheten under 2019.  
 
Överförmyndarenheten har deltagit på informationsmöte hos Godmansföreningen 
Karlskoga/Degerfors och ledamöter har deltagit på föreningsmässan i Filipstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2017 

Utfall  
2018 

Utfall 
2019 

1. Återrapportering på 
överförmyndarnämndens sammanträden 
under året 

   3 
gånger 

2. Återrapportering på 
överförmyndarnämndens sammanträden 
under året 

   2  
gånger 

C 
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Öka miljötänket på överförmyndarenheten 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

 
Måluppfyllelse 

1. Överförmyndarkansliet ska ha ett miljötänk i sin verksamhet  

 
Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är ej uppfyllt 
 

 
Kommentar 
Samtliga protokoll har justerats omedelbart efter nämndsammanträde. Kallelser till 
sammanträden skickas ut digitalt men på grund av tekniska problem fungerade det inte i början 
av året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2017 

Utfall  
2018 

Utfall 
2019 

1. Antal omedelbara justeringar av 
sammanträdesprotokoll och digitala 
kallelser. 

 
 

   

C 
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ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT 
 
 
(Tusentals kronor) 

 
Utfall  

2018 

 
Utfall 

2019 

 
Årsbudget  

2019 

 
Årets 

avvikelse 
     
Intäkter 4 893 5 163 5 507 -344  
Kostnader 4 893 5 163 5 507 344 
varav personal 3 970 4 241 4 545 304 
varav kapitaltjänst 21 45 0 -45 
varav RUR medel     
Nettokostnad 0 0 0 0 
     
Nettobudget 0 0 0 0 
     
Resultat för perioden -     
     
     
Kostnad per 
verksamhetsområde: 

    

Nämnd 51 157 215 58 
Kansli 4 274 4 812 4 713 -99 
Ensamkommande barn  569 194 579 385 
TOTALT 4 893 5 163 5 507 344 
     
    -  
TOTALT     

 

Kommentar till årets ekonomiska resultat 
Kapitaltjänst avser avskrivningar av inventarier och verksamhetssystem.  
 
Nämndens kostnad för arvode är något högre än budget men kostnaderna för utbildning i 
samband med ny mandatperiod är betydligt lägre än budget. Utbildning av nämnden har 
genomförts av kansliets personal löpande under året vilket medfört att erforderliga 
utbildningsinsatser inte behövt köpas in. 
 
Personalkostnaderna är lägre än budget. Personal har varit frånvarande under året i samband med 
en kortare vakans, föräldraledigheter mm. Samtidigt har medarbetare valt att, i enlighet med 
kollektivavtal, byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar vilket medför lägre kostnader. De 
lägre personalkostnaderna har inte påverkat verksamheten negativt då extrapersonal varit inne 
under våren, den mest hektiska perioden i verksamheten. 
 
Licenskostnader är högre än budgeterat då en leverantör nu tar betalt för en tjänst som de 
tillhandahåller i verksamhetssystemet, något de inte gjort tidigare.  
 
Kansli inkl ensamkommande barn kansli ger ett överskott i förhållande till budget.  
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En ombokning av personalkostnader från Ensamkommande barn kansli till Överförmyndare med kansli 
har gjorts då arbetsbelastningen minskat gällande ensamkommande barn och ökat för andra 
ärendetyper.  

ÅRETS INVESTERINGAR 

 
 
(tusentals kronor) 

 
Utfall 

2019 

 
Årsbudget 

2019 

 
Årets 

Avvikelse 
 0 0 0 
    
    
    
    
TOTALT    

 
Kommentar till årets investeringar 
Inga investeringar har gjorts. 
 
 

FRAMTIDEN 
 
Rekrytering av ställföreträdare  
Det är i vissa fall svårt att rekrytera gode män och förvaltare till komplicerade ärenden och har 
varit det under flera år, särskilt i vissa kommuner. Det finns ärenden i nämndens område som 
skulle kräva ställföreträdare med professionell kunskap men lagstiftningen anger i dagsläget att 
dessa ställföreträdarskap är lekmannauppdrag av ideell karaktär.  
Svårigheterna att rekrytera bedöms fortsätta och riskerar att förvärras om inflödet av andelen 
svårare ärenden fortsätter i samma utsträckning som de senaste åren och förutsättningarna för 
rekrytering av ställföreträdare inte förändras.  
 
Utredning om överförmyndarnämndens verksamhet 
Regeringen beslutade i juli 2019 om en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra 
rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare, 
”Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare” (direktiv 
2019:44).  
 
Utredningen ska bland annat titta på: 

• Underlätta rekrytering av ställföreträdare 
• Professionella ställföreträdare – ”i vissa fall” 
• Bättre och mer professionellt stöd till ställföreträdare 
• Nationellt ställföreträdarregister 
• Bättre tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter mot ställföreträdare  
• Regler om arvode och utlägg 
• Hur överförmyndare är organiserade 
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• Ökad delegation och ökad rätt att inhämta information från fler aktörer 
• Om överförmyndare ska kunna fatta fler beslut i otvistliga eller okomplicerande ärenden 
• Inlämning och granskning av årsredovisning mer utspritt under året 
• Hur tillsyn och tillsynsvägledning ska vara organiserad i framtiden 
• Ökad digitalisering 
• Ställföreträdarskap för ensamkommande barn  

 
Utredaren är oförhindrad att överväga även andra närliggande åtgärder inom tidsramen för 
utredningen, som ska redovisas senast i februari 2021.  
Beroende på vad utredaren kommer fram till, och vilka eventuella förändringar i lagstiftningen 
som sker efter det, kan detta komma att påverka överförmyndarnämndens verksamhet. På vilket 
sätt och i vilken omfattning återstår att se. 
 
 
 

NYCKELTAL 
Verksamhetsvolymer 2019-12-31 

 191231 181231 171231 
Godmanskap 677 642 688 
Förvaltarskap 104 97 96 
Förmynderskap 270 259 276 
Tillfälligt godmanskap 18 14 18 
Godmanskap ensamkommande barn 13 38 151 
Särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare 51 72 74 
Totalt antal aktiva ärenden 1133 1122 1303 

 
 
Kommun Godmanskap, 

inkl tillfälliga 
godmanskap 

Förvaltarskap 
 

Förmynderskap Ensamkommande 
barn (särskild 
förordnad 
vårdnadshavare) 

Karlskoga 214 38 100 2 (6) 
Filipstad 108 13 46 4 (12) 
Degerfors 89 9 42 2 (10) 
Storfors 21 9 15 0 (9) 
Kristinehamn 263 35 67 5 (14) 

 
Kommentar/Analys 
Antalet ärenden rörande ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare har 
minskat. Över ett längre tidsperspektiv än det som syns i ovanstående siffror framgår att antalet 
godmanskap har skiftat över åren och att antalet förvaltarskap och förmynderskap har ökat.  
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