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Planhandlingar 

Planhandlingarna består av:  

• denna planbeskrivning  

• plankarta med bestämmelser  
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• Dagvattenutredning, Humlan 2 och del av Nybro 3:1, 2021 (Rejlers AB) 

• Kompletterande provtagningsrapport, Del av Nybro 3:1, 2021 (Olida) 

• Saneringsplan, Humlan 2 och del av Nybro 3:1, 2020 (WSP) 

• Miljöteknisk markundersökning, del av Nybro 3:1, 2018 (Tyréns) 

• Fördjupad miljöteknisk markundersökning, Humlan 2, 2018 (WSP) 

• Trafikmätning, Vasagatan och Oxelvägen, 2018 (Sierzega) 

• PM naturförhållanden, 2017 (Nybro kommun) 

• Slutrapport efter sanering samt enklare bedömning av risker, Humlan 2, 2016 (WSP)  

• Slutrapport efter sanering, Humlan 2, 2015 (WSP) 

• Översiktlig mark- och miljöteknisk undersökning, Humlan 2, 2015 (WSP) 

• Förenklad miljöprovtagning, förskolan Högaberg, 2014 (DGE Mark och miljö) 
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Planen i korthet 
Detaljplanen är upprättad med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Detaljplanen påbörjades den 21 november 2017 efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden.  

Planens syfte  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny grundskola som knyter an till närområdets 

stadsbild samt att anlägga en öppen och hållbar lösning för hantering av dagvatten.  

Planområdet 
Planområdet ligger i Västerängsområdet i Nybro stad och avgränsas av Förstagöl i söder, av 

kvarteret Getingen i väster, av kvarteret Ärlan i norr, samt Nybro 3:45 med kapell och 

kyrkogård i öster. Bostadskvarteret Myggan ingår inte i planområdet.  

Planområdet är cirka 49 500 m2 stort.   

Markägoförhållanden 

Planen berör befintlig kommunal skola och förskola samt kommunal mark i form av gata, 

grönytor och ett naturområde intill Förstagöl. Fastigheten Humlan 2 ägs av det kommunala 

bolaget AB Nybro Brunn och Nybro 3:1 av Nybro kommun. 

Sammanfattning  
Planområdet omfattar cirka 49 500 m2 där en del utgör fastigheten Humlan 2, med befintlig 

skol- och förskoleverksamhet, och resterande är naturmark inom kommunal fastighet Nybro 

3:1. Detaljplanen medger utökning av fastigheten Humlan 2 för att kunna utveckla en större 

skola på platsen. Planen medför även utbyggnad av en öppen och långsiktigt hållbar 

dagvattenanläggning inom kommunal naturmark för att omhänderta avrinnande dagvatten 

från cirka 18 hektar omkringliggande bostadsbebyggelse. Ett genomförande av planen medför 

även saneringsåtgärder inom såväl fastigheten Humlan 2 som del av Nybro 3:1.  

Planförslaget strider mot gällande översiktsplan. I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nybro 

stad 2013 är del av Nybro 3:1 utpekat för bostäder. Skäl till avvikelsen är att befintlig 

skolverksamhet har behov av att byggas ut, vilket inte var känt när översiktsplanen togs fram. 

Avvikelsen bedöms dock inte vara betydande för genomförandet av översiktsplanen. 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  
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Planeringsförutsättningar 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns idag kommunal skolverksamhet med Västerängsskolan som har 

fritids och grundskola upp till årskurs 3 samt Högabergs förskola med tre avdelningar. 

Verksamheterna rymmer idag omkring 130 barn och elever. Dessa skolbyggnader är idag 

placerade inom fastigheten Humlan 2 med entréer vända mot Oxelvägen.  

Skolbyggnaderna, ursprungligen uppförda år 1958, är några av få offentliga byggnader i 

stadsdelen som annars helt domineras av villabebyggelse. Den bebyggda miljön i anslutning 

till skolan har en varierad karaktär efter att stadsdelen succesivt planlagts och byggts ut under 

nästan ett sekel. Villakvarteren utgör ett tydligt kulturarv över olika estetiska ideal och 

byggnadssätt som varit populära under 1900-talet.  

Service 
Offentlig service i form av skola och förskola finns inom planområdet. En större 

samlingsplats med sportanläggningar, ishallen Liljas arena och Viktoriavallens fotbollsplaner, 

är belägen ca 350 meter norr om planområdet. Intill idrottsplatsen ligger Familjecentrum, en 

samlad lokal som rymmer Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppna förskolan, 

Ungdomsmottagningen och Föräldramottagningen i Nybro. Längs Vasagatan, i västlig 

riktning från planområdet, finns en kyrka med kyrkogård, ett vandrarhem samt förskolan 

Gammelgården. Annan offentlig och kommersiell service finns cirka en kilometer norr om 

planområdet vid Nybro centrum. 

Naturmiljö  
Skolgården inom Humlan 2 utgörs idag av en grusplan och grönytor med tallar, vårtbjörk, 

fågelbär och lägre buskar i anslutning till skolbyggnader. Ett fåtal äldre tallar på skolgården 

vid Västerängsgatan och en mycket gammal ek i trafikkorsningen Västerängsgatan/Vasagatan 

uppfyller kriterierna för naturvärdesträd.  

Befintlig naturmark mellan skolkvarteret och Vasagatan består av en mängd uppvuxna träd av 

främst björk, klibbal, asp samt enstaka ekar. Det växer även tätt med lövsly av samma 

trädslag samt buskar av hassel, fläder och kaprifol. I området dräneras flera större 

dagvattenledningar. Detta har gjort marken relativt vattensjuk i de branta slänterna. Floran är 

fattig med vanliga arter som nejlikrot och liljekonvalj och är typisk för liknande skuggiga 

lövskogar i regionen. Floran är till viss del påverkad av inkomna trädgårdsväxter. Det finns en 

del död ved i form av fallna stammar av björk och asp samt enstaka högstubbar av asp. I 

några av de levande asparna finns bohål av större hackspett.  

Naturområdet söder om skolkvarteret, ner mot vattendraget Förstagöl, är en välanvänd plats 

för rekreation med många träd och skiftande terräng. Ett större öppet område med 

förhållandevis yngre trädbestånd ramas in av äldre träd längs nuvarande gång- och cykelväg i 

öst, naturstig längs med vattendraget i söder samt ett dagvattendike i väster. Diket kantas av 

sluttande kanter som planar ut ner mot naturstigen. Naturstigen används frekvent av boende i 

närområdet för promenader längs Förstagöl. Längre västerut längs naturstigen finns ett 
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vindskydd med grillplats och utsikt mot Förstagöl. Trots närheten till bostäderna upplevs 

platsen som avskild på grund av höjdskillnader, träd och sly. Träden här är gamla och det 

finns gott om blåbärsris. Inom planområdet är naturstigen belägen utmed kanten av det gamla 

sandtagsområdet och sluttar kraftigt ner mot vattendraget. Denna sträcka ligger högre än den 

västra delen av naturstigen och ger bitvis en fin utblick över Förstagöl. Området har en 

förhållandevis öppen karaktär och används idag mycket av barn och av skolan för rekreation. 

  

Fotona visar en välanvänd plats för rekreation inom det gamla sandtagsområdet med spännande terrängskillnader. I 

bakgrunden skymtas äldre tallar som kantar befintlig gång- och cykelväg mellan skolområdet och Symfonivägen.  
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1 - Egen illustration av områdets användningsytor. Gult streckmarkerat område är ungefärlig utbredning av tidigare 

sandtag. Inom det grönmarkerade området är fotona ovanför tagna. Ett utlopp, markerat i blått, släpper dagvatten i ett dike 

som mynnar ut i vattendraget.  

Kulturmiljö 
Östra delen av stadsdelen Södra Nybro är beskrivet i kommunens kulturmiljöprogram och har 

tydliga årsringar från 1930–1940 och 1950–1960-tal med stora kvarter, låga byggnader och 

närhet till natur och grönska.  

En utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull fastighet ligger i direkt anslutning till 

planområdet norr om Humlan 2, fastigheten Göken 1. Här ligger Nybros första radhus, ritat år 

1946, välbevarad och relativt tidstypisk som genom sitt läge bildar ett "landmärke" och en 

orienteringspunkt i stadsdelen. En stor del av kvarteren längs Vasagatan norr om planområdet 

utgör utpekat varsamhetsområde enligt Nybro kommuns kulturmiljöprogram.  
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2 - Foto av kulturhistoriskt betydelsefulla radhuset på Göken 1 intill Västerängsskolan.  

Utanför skolans entré mot Oxelvägen finns en kilformad klippt gräsyta. Utformningen 

kommer från ett stadsbyggnadsideal om lokala stadsrum kring små grupperade kvarter för att 

förstärka gemenskapen utmed gatan. Den kilformade formationen är unik för stadsdelen och 

återkommer i de tre efterföljande kvarteren västerut längs Västerängsgatan.  

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Trafik 
Planområdet är beläget i slutet av ett bostadskvarter och nås med bil, cykel eller till fots från 

flera lokalgator. Dessa gator är breda och ger generös plats för bilen men har dessvärre 

begränsat utrymme för gång- och cykeltrafikanter idag. Ett av stadens huvudcykelstråk går 

dock rakt igenom planområdet i nordsydlig riktning och kopplar samman stadsdelen Pukeberg 

med Södra Nybro.  

Plats för att hämta och lämna barn vid skolan med bil finns idag vid Oxelgatan och ifrån 

denna gata angörs också parkering för personal och besökare. Oxelvägen används även som 

uppställningsplats för annan trafik till skolan, till exempel för bokbussen. Tung trafik som 

varulämning och sophämtning angörs dels via parkeringen vid Högabergs förskola, dels via 

ett mindre parkerings- och lastutrymme med in- och utfart från Västerängsgatan.  

Vasagatan hade år 2018 ett trafikflöde på 426 fordon per årsmedeldygn och Oxelvägen, med 

entréer till skolverksamheterna, hade 209 fordon per årsmedeldygn. Ungefär 1-2% utgörs av 

tunga fordon för båda gatorna.  

Markförhållanden 
Inom planområdet består det övre skiktet av jordlagret huvudsakligen av ett fyllnadsmaterial. 

Under detta återfinns naturligt grusig sand med vissa inslag av silt följt av ett naturligt lager 

bestående av sandmorän.  
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För fastigheten Humlan 2 varierar mäktigheten av fyllningen mellan 0,3 – 1,5 meter. I 

fyllnadsmassorna har bland annat slagg, plåt och små glasbitar påträffats utöver naturligt 

material.  

I naturområdet inom Nybro 3:1 väster om Vasagatan varierar mäktigheten av fyllningen på 

mellan 0,3 – 2,2 meter. Materialet består av ett varierat innehåll av humusjord, sand, grus, 

lera, och tegel. Grundvattennivån har mätts i tre installerade grundvattenrör på nivåer mellan 

+76,03 och +76,40, vilket motsvarar 2,17 - 2,54 meter under markytan. Fri vattenyta har 

noterats i två av mätpunkterna.  

Naturområdet söder om kvarteret Myggan har tidigare i historien varit ett sandtag. Lämningar 

efter detta syns än idag och marken består i huvudsak av isälvssediment, grovsilt.  

Grundat på genomförda mätningar klassas marken som lågradonmark. Inget behov av 

åtgärder avseende markradon finns. 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten  

Det kommunala vatten- och spillvattennätet finns utbyggt i området och är anslutet till 

befintliga byggnader. Spillvattenledningar korsar idag del av fastigheten Nybro 3:1 i områdets 

norra del.  

Dagvatten 

Naturmarken öster om fastigheten Humlan 2 är en lågpunkt i området och används idag för att 

ta hand om uppsamlat dagvatten från ca 18 000 m2 av närområdet. Tre dagvattenutlopp är 

belägna i naturområdets norra del och vattnet infiltreras här innan det leds vidare öster ut mot 

S:t Sigfridsån. Från dagvattenledningsnätet i Oxelvägen, som sträcker sig söder om 

Ringvägen ner mot Förstagöl, finns ytterligare ett utlopp som släpper vattnet i ett dike ner mot 

vattendraget.  

El, tele och fiber 

I planområdets norra del finns en transformatorstation. Från denna går bland annat en 

högspänningsledning söderut genom planområdet i den befintliga gång- och cykelvägen.  

El och fiber är anslutet till befintliga byggnader.  

Värme 

Skolbyggnaderna inom Humlan 2 är idag anslutna till det kommunala ledningsnätet för 

fjärrvärme. Fjärrvärmeledningar ligger inom fastigheten Humlan 2 och i Ringvägen, 

Oxelvägen, Västerängsgatan och längs med Vasagatan.  

Störningar 
Trafikbuller 

Enligt en översiktlig bullerberäkning baserat på trafikmätningar från år 2018 är bullernivån 

vid skolans fastighetsgräns under 50 dBA.  
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Risker 

Översvämning 

Planområdet är idag inom riskområde för översvämning vid kraftiga skyfall. Den största 

risken finns i det nordöstra naturområdet inom fastigheten Nybro 3:1 eftersom det är en 

lågpunkt i närområdet och har tre utlopp för dagvatten kopplade till sig. Även skolområdet 

inom Humlan 2 bedöms vara i riskområde vid 10-, 20- och 100-årsregn. I den södra delen av 

naturområdet närmast vattendraget finns idag en naturlig översvämningsyta som täcks av 

vatten vid höga vattenstånd.  

Föroreningar 

WSP Sverige AB har genomfört flertalet undersökningar av marken inom Humlan 2 sedan år 

2015 efter misstanke om föroreningar och de senaste markundersökningarna genomfördes 

under våren 2021. Fastigheten Humlan 2 är idag ett registrerat objekt i den nationella 

databasen över potentiellt förorenade områden (EBH-stödet).  

Fyllnadsmassor innehållande avfall förorenade med tungmetaller, oljeprodukter och PAH 

påträffades första gången år 2014. År 2015 genomfördes en mer omfattande översiktlig 

miljöteknisk markundersökning för att avgränsa fyllnadsmassorna. Föroreningar över nivån 

för känslig markanvändning återfanns i två av provtagningspunkterna; under 

personalparkeringen och på skolgården tillhörande förskolan. En första sanering av Humlan 2 

utfördes år 2015 och då endast på den ytan som användes som skolgård. Vid saneringen togs 

inte alla föroreningar bort, utan en del lämnades kvar i schaktväggen.  

Året därpå utfördes ytterligare en sanering av Humlan 2 efter att man på träffat ett svart lager 

takpapp inför uppförandet av en tillfällig skolbyggnad. I samband med schakt vid saneringen 

upptäcktes också byggrester, tegelsten, keramik och glasflaskor. Det påträffades även svarta 

partier som bedömdes utgöra rester av tidigare eldning. Vid saneringen lämnades 

restföroreningar i tre schaktväggar. Restföroreningarna innehöll enligt provtagning halter över 

känslig markanvändning.  

Tyréns AB gjorde i februari år 2018 en miljöteknisk undersökning av den nordöstra delen av 

fastigheten Nybro 3:1 som undersöktes inför användning för skola. Förhöjda halter av bly i 

jord och något förhöjd halt av PAH H som överstiger riktvärdena för känslig markanvändning 

påträffades. Grundvattenprovet visade inte på några förhöjda föroreningshalter.  

En fördjupad och en översiktlig undersökning av områdena utfördes av WSP 2018 för att 

kunna avgränsa samt bedöma risken med föroreningar som påträffats inom de två undersökta 

ytorna. För att verifiera resultaten av tidigare markundersökningar och tidigare utförda 

saneringsåtgärder samt för att undersöka de delar av området som inte tidigare omfattats av 

dessa utredningar genomfördes kompletterande miljöteknisk markundersökning under 

februari och maj 2021. En stor fördelning av provtagningspunkter utreddes i syfte att avgränsa 

utbredningen av sedan tidigare känd förorening och att få en heltäckande bild av de 

naturområden söder om Ringvägen som inte tidigare undersökts. 

I ett antal områden inom planområdet har förorening i mark konstaterats. De ämnen som 

påvisats har varit metaller, PAH:er och tyngre fraktioner av petroleumkolväten. 

Föroreningarna som har konstaterats inom området har heterogen karaktär och varierar i 
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utspridning över området. I bild nedan anges bedömd utbredning av förorenade områden där 

ämnen med halter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM respektive 

MKM påvisats.  

 

3 - Utklipp från kompletterande miljö- och markteknisk undersökning för Humlan 2 och del av Nybro 3:1 (2021). 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan  

I Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2013 redovisas delar av planområdet som lämpligt 

för ny bostadsbebyggelse.  

Detaljplaneförslaget avviker från Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2013, där delar av 

planområdet är utpekat för nya bostäder. Skäl till avvikelsen är att befintlig skolverksamhet 

har behov av att byggas ut, vilket inte var känt när översiktsplanen togs fram. 

Gång- och cykelplan 

I gång- och cykelplan 2015 beskrivs befintligt gång- och cykelstråk i nordsydlig riktning som 

en del i ett sammanhängande huvudstråk för fotgängare och cyklister. En utbyggnad av gång- 

och cykelvägnätet planeras även längs Vasagatan och Västerängsgatan.  

Riksintresse 

Planområdet berörs inte av något riksintresse.  
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Detaljplaner 

För planområdet gäller stadsplan 37, laga kraft den 11 februari 1959, samt detaljplan för 

Nybro 3:45 m.fl. fastigheter, laga kraft den 29 november 2016.  

 

4 – Stadsplan för kv. Tickan och Riskan m.fl. i Nybro (S 37) med planområdet markerat i rött. Område för allmänt ändamål, 

gata och park berörs av ny detaljplan. 

Stadsplanen medger allmänt ändamål, park och gata. Stadsplanen anger ingen särskild 

genomförandetid, men sedan plan- och bygglagen infördes år 1987 har ingen stadsplan 

genomförandetid kvar efter den 1 juli 1992.  
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5 - Detaljplan för Nybro 3:45 m.fl. med planområdet markerat i rött. Ett område för naturmark allmän plats berörs av ny 

detaljplan. 

Detaljplanen för Nybro 3:45 m.fl. har huvudsakligt ändamål för kyrkogård. Den del som 

berörs av planområdet anger användning för natur. Detaljplanen har en genomförandetid på 

10 år och har därför ej gått ut än.  
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Planförslag 
Bebyggelse 
Planförslaget möjliggör för en ny skola med en gestaltning avseende form och material som 

samspelar med den omgivande stadsbilden. Skolan utgör en samlingspunkt och en naturlig 

mötesplats för många människor i närområdet och ska ha en utformning som återspeglar 

detta. Högsta tillåtna nockhöjd är +93 (nuvarande markhöjd: +79) över angivet nollplan och 

tillåten takvinkel är mellan 10–25 grader. Planbestämmelser säkerställer att formspråket 

samspelar med omgivande bostadsbebyggelse.  

Fasader som vetter mot Oxelvägen och Ringvägen ska gestaltas med särskild hänsyn till den 

låga bostadsbebyggelsen och gaturummets karaktär. Större byggnadskroppar ska ha visuell 

uppdelning av fasaden genom exempelvis brytningar i material, form, färgsättning eller 

fönstersättning. Dessa hänsynstaganden säkerställs med planbestämmelsen ”f1” i plankartan 

som reglerar att fasad ska utformas med brytning i ytskikt minst var femte meter.  

På grund av att marken för skolan är utpekad som en lågpunkt i området och hanterar stora 

flöden dagvatten får inte byggnader förses med källare, vilket säkerställs med 

planbestämmelse ”b1”.  

Den föreslagna användningen inom kvartersmark tillåter mindre idrottsanläggningar som 

komplement till skolans verksamhet. Dessa bör vara tillgängliga även för allmänheten och bör 

hållas upplysta kvällstid.  

Grönstruktur 

Skolgård 

Boverkets rekommenderade mått för friyta för barns utelek under skoltid är 30 m2 friyta per 

elev i grundskolan. Planen möjliggör för en utbyggnad om max 4000 m2 i byggnadsarea 

(BYA), detta för att säkerställa tillräcklig friyta även vid eventuellt framtida 

expansionsbehov. Användbar friyta för elever enligt rekommenderat mått ska ges företräde på 

skolans markområde före exempelvis parkeringsyta eller annan funktion som kan tillgodoses 

utanför fastigheten.  

Skolgården ska eftersträva en varierad utformning och uppmuntra till lek, rörelse och lärande. 

Utomhusklimatet är viktigt att ta hänsyn till vid utformning och väderskydd för exempelvis 

regn eller sol ska finnas tillgängligt. För att få en skolgård med skydd från solen är träd och 

buskar ett bra inslag i miljön som ger naturlig skugga.  

För att uppnå goda möjligheter till naturlig infiltration av dagvatten inom skolans fastighet 

begränsas andelen hårdgjord yta till som högst 40 % av den totala fastighetsarean med 

planbestämmelse ”b2”. Detta är viktigt för att fördröja och begränsa dagvattenflöden samt för 

att ha god beredskap inom fastigheten även vid eventuella större skyfall.  

Befintlig växtlighet tar lång tid att ersätta med nyplantering och bör sparas så långt det är 

möjligt vid ett genomförande av detaljplanen. De äldre tallar i nordvästra hörnet av skolans 

fastighet ska bevaras eftersom de har ett naturvärde och en karaktärsskapande funktion längs 
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Västerängsgatan. Även tallarna centralt på skolans fastighet ska bevaras. Dessa har ett visst 

naturvärde men skapar framförallt förutsättningar för ett gott utomhusklimat med skugga på 

den annars mycket öppna skolgården.  

Park och gaturum 

De mindre skötselytor som detaljplanen föreslår med användning för park anläggs i 

huvudsakligt syfte för att bevara stadsområdets kulturhistoriskt viktiga karaktär. Dessa ytor är 

ett tydligt och karaktärsskapande inslag i området och är därför viktiga att säkra. Ytorna 

föreslås även fortsättningsvis anläggas med växtlighet som ger god infiltration för dagvatten.  

Längs vägarna som omger skolans fastighet bör det finnas planterade träd och växtlighet som 

stärker rumsligheten mot gatan. Vid exploatering ska befintliga träd i dessa placeringar värnas 

och sparas om det är möjligt. Vid ombyggnation av Vasagatan planteras nya träd för att ge 

visuellt skydd för bostäder mot skolgården och för infiltration av dagvatten. Trädplanteringar 

med skelettjord ger ett fint inslag i gatumiljön och bidrar med både flödesutjämning för 

dagvattnet och rening av föroreningar.  

Den äldre ek som är belägen invid gatukorsningen i planområdets nordöstra del ska bevaras. 

Eken har ett högt naturvärde och är karaktäristisk för platsen.  

Naturområden 

För att säkerställa långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Västerängsområdet tas ett större 

naturområde i anspråk i anslutning till vattendraget Förstagöl. Ytorna för hantering av 

dagvatten ska anläggas med hänsyn till omgivande naturmiljö för att skapa mervärde i 

området. Befintliga variationer i terrängen ska användas i den utsträckning det är möjligt. 

Diken och våtmarker är naturligt växt- och djurberikande miljöer som bidrar till biologisk 

mångfald och större upplevelsevärden för människor som besöker området. Den naturstig som 

idag går längs med Förstagöl ska bevaras för att även fortsättningsvis ge allmänheten tillgång 

till detta rekreationsområde. De äldre träd som är av större naturvärde bevaras längs gång- och 

cykelvägen samt längs med naturstigen ner mot vattendraget.  

Förorenad mark 

I samband med genomförandet av planen ska de konstaterat förorenade jordmassorna 

avlägsnas och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller inom områden för skola, park och natur. 

Även mark under byggnader ska saneras bortsett från ett skyddsrum som ska bevaras intakt. 

Vid behov görs åtgärder för att undvika spridning av eventuella föroreningar.  

För översvämningsytan närmast vattendraget har platsspecifika riktvärden för föroreningar 

tagits fram. Denna plats bedöms vara känslig för åtgärder som grävarbeten och har inte 

karaktären av ett område för längre vistelse. Risken för exponering av föroreningar bedöms 

vara liten idag och likaså spridningsrisken till vattendraget då föroreningarna på platsen är 

bundna i marken.  

Förorenad jord som bedöms förekomma under Oxelvägen, och i viss mån under Ringvägen, 

antas inte överstiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM). Då risken för exponering av denna förorening är liten, givet de 
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asfalterade ytorna, och då det visats att det generellt sett inte sker någon spridning av metaller 

och PAH till grundvatten, bedöms det i nuläget inte föreligga behov av avhjälpandeåtgärder 

med avseende på förorening under gatumark. Vid grävningsarbete ska dock förorenade 

massor över MKM inom dessa områden avlägsnas och nya externa fyllnadsmassor ska uppnå 

riktvärden för KM. Om de schaktade massorna uppnår riktvärden för MKM, och kan förvaras 

utan exponeringsrisk under grävarbetet, kan de återföras till samma plats om de uppfyller 

geotekniska förutsättningar för detta.  

Trafik 

Gång- och cykeltrafik 

Skolan och förskolan ska nås enkelt till fots eller cykel. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras 

och gaturummet inom planområdet utformas på fotgängares och cyklisters villkor.  

En ny gång– och cykelväg ska anläggas mellan Ringvägen och Vasagatan och ersätter det 

gång– och cykelstråk som korsar planområdet idag. Längs Vasagatan och Västerängsgatan 

kommer en ny gång- och cykelbana anläggas. Korsningarna Vasagatan/Västerängsgatan ska 

byggas om för att öka trafiksäkerheten. Planbestämmelse för utfartsförbud säkerställer att 

gång- och cykelbana inte korsars av biltrafik längs vissa sträckor som bedöms ha vissa 

säkerhetsrisker för oskyddade trafikanter.  

Befintlig gång- och cykelväg söderut mot Symfonivägen bekräftas i detaljplanen. 

Förbindelsen är ett viktigt stråk som kopplar samman Södra Nybro med det kulturhistoriskt 

viktiga området och mötesplatsen Pukeberg.  

Avlämningsplatser och angöring för tung trafik 

Avlämningsplatser där elever lämnas eller hämtas via bil innebär ofta en intensiv trafikmiljö 

vid vissa tider på dygnet. Detta är en svår trafiksituation för barn att orientera sig i och 

innebär därmed en säkerhetsrisk som måste tas hänsyn till vid byggnation av skola. Angöring 

för tung trafik vid skolverksamhet kan också innebära ökad risk och hänsyn behöver tas till 

barns trafikmognad samt möjligheten att skapa goda siktlinjer för förare.   

Angöring för avlämning och upphämtning med bil ska ske från Vasagatan. Parkeringsplatser 

längs med gatan görs tillgängliga för avlämning och hämtning för elever och ska fungera som 

huvudsaklig entrégata för elever som transporteras med bil.  

Skolans övriga utomhusmiljö där eleverna vistas ska hållas helt bilfri så de kan röra sig fritt 

på skolgården och vid entrén. Entréer från omgivande gator in till skolans fastighet ska ordnas 

på ett säkert sätt och utformas med hänsyn till barns trafikmognad.  

Leveranser och sophämtning ska anordnas så att denna tyngre trafik separeras helt från övrig 

trafik som rör skolans verksamhet. Fordon ska inte behöva backa i anslutning till skolan för 

att kunna utföra sitt arbete. In- och utfarter för tung trafik ska anordnas med goda siktlinjer.  

Utformning av gaturum 

Utformningen av omkringliggande gator ska ta hänsyn till barns trafikmognad och ha ett 

tydligt formspråk. Omkring 16–22 parkeringsplatser ska anordnas längs med Vasagatan för 

att tillgodose behovet av avlämning och hämtning av elever med bil. Mellan 
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parkeringsplatserna ska träd planteras för insynsskydd mot skolgården för befintliga bostäder 

längs gatan. En bred ny gång- och cykelbana anordnas längs med Vasagatan närmast 

skolfastigheten för att ge plats åt elever som kommer till fots och med cykel då detta ska 

kunna fungera som den huvudsakliga entrégatan in till skolan.  

 

Figur 6 - Illustration över Vasagatans principiella utformning med bilfiler till höger, gång- och cykelväg till vänster mot 

skolans fastighet och en parkeringsyta för avlämning med träd mellan dem. 

Parkering 

Riktlinjer för parkering i Nybro stad (2017) ligger till grund för detaljplanens 

rekommendationer. En utbyggnad enligt detaljplan väntas generera ett behov av totalt cirka 

400 cykelplatser och totalt 28 bilplatser för anställda och besökare. Besöksparkering anordnas 

i huvudsak med parkeringsplatser längs med Vasagatan som kommunen ansvarar för. 

Parkering för anställda och cykelparkering till grundskolan ska lösas på kvartersmark. In- och 

utfarter från parkeringsytor ska anordnas med goda siktlinjer och generera god förutsägbarhet 

och säkerhet även vid hög trafik.  

Parkering för funktionsnedsatta ska anläggas i anslutning till skolans huvudentré med ett 

avstånd om max 25 meter. För idrottsanläggningar inom skolans område som är tillgängliga 

för allmänheten ska en likartad parkeringsplats finnas i anslutning till denna huvudentré.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Nya byggnader inom planområdet ansluts till det kommunala ledningsnätet för vatten och 

avlopp.  

Befintliga ledningar för spillvatten inom del av Nybro 3:1 ska omlokaliseras till 

Västerängsgatan och Vasagatan som är allmän platsmark för gata.  

Dagvatten 

På kvartersmark inom skolans fastighet ska dagvatten i största möjliga mån omhändertas 

lokalt. För att säkerställa lokal infiltration av dagvatten inom kvartersmark får endast 40 % av 
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fastighetsarean hårdgöras. Detta säkerställs genom planbestämmelsen ”b2” som därmed 

möjliggör att resterande yta kan vara genomsläpplig för naturlig infiltration. Inom området 

där barn själva ska kunna vistas inom skolans fastighet finns vissa krav på hur dagvattnet kan 

hanteras, bland annat att risken för stående vatten med ett djup över 20 cm undviks i de 

lösningar man väljer. I genomförd dagvattenutredning föreslås infiltrationsstråk och 

svackdiken med grunda sluttande kanter som kan samla och fördröja dagvattnet utan risk för 

större ansamlingar. Det är viktigt att markhöjdsättning och bebyggelse inte skapar instängda 

ytor utan att dagvatten kan avrinna ytligt vid höga flöden. Dagvattenlösningar inom skolans 

område kräver en förbindelsepunkt till det kommunala ledningsnätet under gång- och 

cykelvägen mellan Ringvägen och Vasagatan. Ansamlat dagvatten på skolgården ska kunna 

bräddas och avledas till den kommunala anläggningen för att undvika risk för högt stående 

vatten inne på skolans område. 

För att del av Nybro 3:1 ska kunna bli en lämplig markyta att använda för skola ska befintliga 

utlopp för dagvatten flyttas och hanteras inom naturområdet söder om kv. Myggan. Ledningar 

för dagvatten omlokaliseras för att flytta utloppen längre söderut. Den västra ledningen dras 

om från Västerängsgatan till Oxelvägen i södergående riktning mot naturområdet. Den östra 

ledningen dras om längs med Vasagatan och vidare söderut längs ny gång- och cykelväg för 

att kunna anlägga nytt utlopp i naturmarken öster om kvarteret Myggan.  
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7 - Nya dagvattenledningar i ljust grönt. Mörkgröna linjer är befintliga ledningar. De ledningar som ska ersättas är 

överkryssade med röda kryss. 

På allmän platsmark inom användning för natur säkerställs långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering för Västerängsområdet genom att ett större naturområde tas i anspråk i 

anslutning till Förstagöl. Enligt framtagen dagvattenutredning finns här utrymme för en total 

fördröjningsvolym på minst 1920 m2 med svackdiken och våtmark inom naturområdet, vilket 

säkerställer goda förutsättningar för fördröjning och rening av dagvattnet från de kommunala 

dagvattenutlopp som efter omdragning kommer släppas ut här.  

Med planbestämmelsen ”våtmark” säkerställs en väl tilltagen yta på ca. 2500 m2 för 

anläggande av våtmark. Detta skapar flexibilitet i ett genomförandeskede. I anslutning till 
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detta område markeras även ytor för diken för att avleda dagvattnet från utloppen till 

våtmarken. Dessa har en area på ca. 850 m2 och säkerställs genom planbestämmelse ”dike”. 

Denna lösning för fördröjande och rening av dagvatten ifrån kommunala utlopp kan hantera 

en total fördröjningsvolym på ca. 1920 m3. Den erforderliga magasinsvolymen för de 

kommunala utloppen från omkringliggande bostadsområde är 1742 m3. Detta ger en 

återstående volym på 178 m3 som kan användas för fördröjning och rening av dagvatten från 

skolans fastighet vid behov. 

Längs Vasagatan ska infiltration av dagvatten ordnas genom plantering av träd med 

skelettjord. Det ger ett fint inslag i gatumiljön och bidrar med både flödesutjämning och 

rening av föroreningar. 

Inom övrig allmän platsmark ska småskaliga, lokala och gröna lösningar av nedsänkta ytor 

användas för att ta hand om dagvatten. Det är önskvärt att all dagvattenhantering ovan jord 

utformas på ett sådant sätt att det har ett pedagogiskt mervärde för skolan.  

Värme 

Nya byggnader inom planområdet försörjs med fjärrvärme som finns framdraget med 

ledningar i Oxelvägen och Västerängsgatan.  

Elförsörjning  

Planområdet kan försörjas med el via befintliga ledningar i Oxelvägen och Vasagatan.  

Planförslaget bekräftar befintlig transformatorstation inom användningsområdet för E1, 

teknisk anläggning.  

Avfallshantering 

Tillgängligheten till och utformningen av miljörum, uppställningsplats för avfallskärl eller 

motsvarande ska uppföras enligt gällande renhållningsföreskrifter.  

Administrativa frågor 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Villkor för lov 

Bygglov får inte ges för byggnadsverk innan markföroreningar avhjälpts. Detta säkerställs 

med planbestämmelse ”a2”.  

Huvudmannaskap 

Nybro kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  

Markreservat 

För befintliga ledningar anläggs markreservat i plankartan. Markerat u-område i plankartan 

ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
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Övriga upplysningar 
Framkomlighet, tillgänglighet och bärighet för räddningstjänstens fordon inom planområdet 

ska beaktas vid exploatering.  

Vid misstanke eller upptäckt av förorening i samband med schaktning av planområdet måste 

tillsynsmyndigheten, kommunen, omedelbart underrättas. En anmälan måste inkomma till 

tillsynsmyndigheten. 

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 

och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § Kulturminneslagen. 

En anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen för att leda om befintliga utlopp 

för dagvatten samt för anläggande av diken och våtmark.  
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Planens konsekvenser 
Stadsbild 
Den lite högre skolbyggnaden som detaljplanen tillåter, färre antal stora träd som omger 

fastigheten och det ökade antalet elever som rör sig i området kommer medföra att skolan 

kommer utmärka sig mer i stadsdelen. Skolan är dock en offentlig byggnad vilket är en 

byggnadstyp som traditionellt har tillåtits att ta plats i stadsbilden. Planbestämmelser gällande 

utformning av tak och fasad styr bebyggelsen i en riktning som samspelar med omgivande 

bostadsbebyggelse genom gemensamma formuttryck samt låga och grönskande gaturum.  

Kulturmiljö 
Detaljplanen säkerställer att den unika och kulturhistoriskt intressanta kilformade grönytan i 

Oxelvägen har förutsättningar för att helt återställas till sin ursprungliga form.  

Natur och friluftsliv 
Detaljplanen innebär att cirka 7 000 m2 naturmark planläggs som kvartersmark för skola. 

Inom denna naturmark finns dock inte några större naturvärden och det används inte för 

rekreation idag.  

Vidare tas naturmark i anspråk för att anlägga en ny öppen dagvattenanläggning i 

naturområdet söderut mot vattendraget Förstagöl. Naturområdet är ett gammalt sandtag som 

växt igen och används nu som rekreationsområde, bland annat av skolan. Det är idag en del i 

ett större strövområde och en välanvänd naturstig går längs med vattendraget. Utifrån 

platsanalys och naturinventering har naturstigen och området närmast gång- och cykelvägen i 

öster bedömts som de mest välanvända ytorna. Äldre trädbestånd finns längs dessa sträckor 

som innehåller högre naturvärden. Även öster om gång- och cykelvägen finns flera gamla 

tallar som är viktiga att bevara.  

Att anlägga en öppen dagvattenanläggning med diken och våtmark har potential att bidra med 

ytterligare värden till detta naturområde och skapa såväl förutsättningar för rikare djur- och 

växtliv som fler upplevelsevärden. Påverkan på rekreationsmiljön bedöms endast vara negativ 

under utbyggnadsfasen av anläggningen. Sedan kommer hanteringen av dagvattnet kunna 

upplevas som ett naturligt och intressant inslag i rekreationsområdet. Påverkan på befintliga 

naturvärden inom området bedöms som mycket begränsad.  

Miljö, hälsa och säkerhet 
Bedömning av miljöpåverkan 

Samhällsbyggnad bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra en sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) och 6 kap. 

11 § miljöbalken (1998:808). En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.  

Vattenkvalitet 

Miljökvalitetsnormerna för vatten anger vilken vattenstatus som ska uppnås vid en viss 

tidpunkt. Statusklassningen är i vattenförvaltningen ett sätt att beskriva vattnets kvalitet. 



24 

 

 

Målet i vattenförvaltningen är att vattnet ska uppnå god status samt att inte försämra vattnets 

status. Utgångspunkten har varit god status till år 2021, allra senast till år 2027.  

Planområdet är beläget inom huvudavrinningsområde Ljungbyån och delavrinningsområdet 

Bolanders bäck. Planområdet ligger även inom tillrinningsområde för grundvattentäkt 

Nybroåsen vid Gårdby. Recipient för dagvatten från planområdet är S:t Sigfridsån: Bolanders 

bäck - bäck från Björnahult som därmed indirekt berörs av en exploatering av området. S:t 

Sigfridsån: Bolanders bäck - bäck från Björnahult har idag en måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status.  

Föreslagna planbestämmelser säkerställer även att dagvattenflödet från Västerängsområdets 

befintliga dagvattenledningar, med utlopp inom planområdet, ska kunna hanteras och 

fördröjas inom allmän platsmark. Inom planområdet säkerställs även god infiltration av 

dagvatten dels genom att begränsa andelen icke genomsläpplig mark inom kvartersmark, dels 

genom mindre infiltrationsytor inom allmän platsmark. Denna lösning innebär öppen 

dagvattenhantering som ger ökad kapacitet och som säkerställer en renande funktion av det 

dagvatten som planområdet hanterar. Därmed bedöms detaljplanen inte medföra att 

recipientens vattenstatus försämras eller att miljökvalitetsnormerna påverkas negativt. 

Luftkvalitet 

Det föreligger inte någon risk för överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer för luft till 

följd av planförslaget.  

Trafikbuller 

Inom skolgård avsedd för lek är det önskvärt med högst 50 dBA dygnsmedelvärde dagtid. 

Enligt trafikmätningar från år 2018 belastas Vasagatan med drygt 500 fordon per dygn. 

Oxelvägen belastas med omkring 250 fordon per dygn under vardagar. En utbyggnad enligt 

planförslaget bedöms generera som mest omkring 300 fler fordon per dygn längs Vasagatan 

och troligtvis minska andelen trafik på Oxelvägen. Trots ökad andel trafikmängd bedöms 

skolgården klara riktvärden för trafikbuller även i framtiden. Bullernivåer för boende i 

anslutning till skolans fastighet anses också klara gällande riktvärden. Inom planområdet 

bedöms det därför inte krävas vidare skyddsåtgärder. 

Föroreningar 

Inom planområdet föreslås markanvändningen skola och Naturvårdverkets riktlinjer för 

känslig markanvändning (KM) ska därför efterföljas inom denna kvartersmark. Det 

säkerställs genom villkor om lov med planbestämmelse ”a1” om att bygglov inte får ges 

förrän markföroreningar har avhjälpts.  

När förorenade massor hanteras vid markarbeten är dessa att betrakta som 

efterbehandlingsåtgärder och ska föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten. Förorenad jord 

ska omhändertas på godkänd mottagningsanläggning, och all hantering av jord från det 

undersökta området ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1.  

Radon 

Grundat på genomförda mätningar klassas marken som lågradonmark. Inget behov av 

åtgärder avseende markradon finns. 
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Översvämningsrisk 

De framtagna dagvattenlösningarna är beroende av en välplanerad höjdsättning. Det är viktigt 

att byggnader inom området höjdsätts så att vatten kan avrinna ytledes från dem till gatan för 

att undvika översvämning och fuktskador på husen. Färdig golvnivå bör ligga minst 0,5 m 

över gatunivå. Säker höjdsättning för att undvika risk för översvämning säkerställs med 

planbestämmelse om markens höjd över nollplanet angivet i meter ”+0,0”.  

Klimatförändringar 

I Sverige kan vi förvänta oss fler och kraftigare värmeböljor som varar under längre 

tidsperioder. Med ett förändrat klimat ökar även årsmedelnederbörden och skyfallen förväntas 

bli kraftigare och återkomma allt oftare. Detta kan komma att påverka exempelvis flöden i 

vattendrag. Ökad nederbörd, ökat portryck i marken och förändrade grundvattennivåer kan 

också komma att påverka markens stabilitet och riskerna för ras, skred och erosion.  

Befintlig grönstruktur i form av äldre och stabila träd ska i största möjliga mån bevaras inom 

skolans fastighet. Detta ger förutsättningar för en god utomhusmiljö med skugga även vid 

varma dagar. Vid kraftiga skyfall leds vattenflöden i första hand genom öppna diken inom 

skolans fastighet till en dagvattenlösning på allmän plats med diken och våtmark för att 

fördröja och rena vattnet innan det når recipient. Blir flödena mycket höga säkerställer 

detaljplanens höjdsättning av mark att säker ytavrinning kan ske och att det inte finns risk för 

instängda ytor som kan skada bebyggelse eller infrastruktur.  

Anläggandet av diken och våtmark i befintligt naturområde säkerställer en god kapacitet för 

att hantera dagvatten från omkringliggande bostadsområde och från skolans fastighet. Inom 

detta område kan vatten ansamlas utan risk för översvämning eller kraftig erosion. Högre 

flöden i vattendraget Förstagöl kan innebära att översvämningsytorna närmast vattnet under 

längre perioder står under vatten. På grund av befintlig topografi bedöms detta inte utgöra 

någon risk inom planens område eller direkta omgivning.  

Risker och säkerhet 

Trafikmiljön omkring skolverksamhet kräver än större hänsyn till barns nedsatta förmåga att 

förstå och röra sig i trafikmiljö. Med ökad andel trafik som tillkommer med ett förväntat ökat 

elevantal kan trafikmiljön bli mer riskfylld. Planförslaget föreslår därför helt separerade 

trafikmiljöer för gång- och cykeltrafikanter på vägar som omger kvartersmarken samt att 

övergångar för oskyddade trafikanter tydliggörs med noga genomtänkt placering. Vid 

avlämning och hämtning av elever med bil längs Vasagatan tilltas extra utrymme för gående 

och parkeringsytor planeras endast längs vägbanan närmast skolans fastighet. Tung trafik 

separeras från annan trafik med egen in- och utfart från fastigheten som ej kräver att fordon 

backar inom skolans närområde. Detta minskar risken för oskyddade trafikanter.   
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är tio (10) år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.  

Samråd september 2021 

Granskning januari 2022 

Antagande maj 2022 

Laga kraft juni 2022 

Ansvarsfördelning 

Nybro kommun är ansvarig för utbyggnad och anläggande av allmänna platser för gata och 

park samt natur i anslutning till dessa.  

Det kommunala VA-bolaget Nybro Energi AB är ansvariga för utbyggnad av 

dagvattenanläggning, diken och våtmark, samt anläggandet av nya dagvattenledningar. Nybro 

Energi AB ansvarar även för byte och anläggande av nya spillvatten- och vattenledningar.  

Fastighetsägaren för Humlan 2, AB Nybro Brunn, ansvarar för saneringsåtgärder inom hela 

planområdet. Fastighetsägaren ansvarar även för samordning av flytt av elnät och 

fiberledningar.   
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsreglering  

Del av Nybro 3:1, med ändamål för skola (S), överförs till fastigheten Humlan 2 genom 

fastighetsreglering (yta 1 och 2). 

Del av Humlan 2, med ändamål för allmän plats (PARK, CYKEL GÅNG), överförs till 

fastigheten Nybro 3:1 genom fastighetsreglering (yta 3). 

 

8 - Markering av ytor för fastighetsreglering. 

Ledningsrättsåtgärd 

Befintlig transformatorstation som ligger inom kvartersmark, markerad med E1, ska skyddas 

genom ledningsrättsåtgärd. 

Befintliga el-, fjärrvärme- och optoledningar som ligger inom kvartersmark, som inte ska 

flyttas i samband med genomförandet av planen, ska skyddas genom ledningsrättsåtgärd. 

För att få rätt att förnya, bibehålla och underhålla befintliga ledningar samt befintlig 

transformatorstation inom kvartersmark som inte redan är skyddade genom ledningsrätt ska 

ledningsinnehavaren söka ledningsrättsåtgärd. 
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Servitut 

Befintligt avtalsservitut som belastar Humlan 2 gällande gång- och cykelväg, akt 

D201900451300:1, med förmån Nybro 3:1, kommer i samband med plangenomförandet att 

mista sitt syfte och därför dödas. 

Fastighetsrättsliga ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsägaren till Humlan 2 står för den förrättningskostnad som uppkommer i samband 

med den fastighetsreglering av mark som ett genomförande av planen kräver. Kostnaden för 

denna åtgärd regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 

Fastighetsägaren till Humlan 2 får en kostnad för den mark som överförs från Nybro 3:1 till 

fastigheten Humlan 2. Markpriset bestäms mellan köpare och säljare. 

Nybro kommun står för kostnaden för att döda befintligt avtalsservitut med ändamål gång- 

och cykelväg. Kostnaden för denna åtgärd regleras enligt Lantmäteriets avgifter för 

inteckning. 

Ledningsinnehavaren till befintlig transformatorstation inom planområdet bekostar den 

ledningsrättsåtgärd som genomförandet av planen medför. Kostnaden för denna åtgärd 

regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 

Ledningsinnehavaren till befintliga el-, fjärrvärme och optoledning inom kvartersmark, som 

inte ska flyttas i samband med genomförandet av planen, bekostar nödvändig 

ledningsrättsåtgärd. Kostnaden för dessa åtgärder regleras enligt Lantmäteriets avgifter för 

lantmäteriförrättning. 

Ekonomiska frågor  
Kommunens kostnad för att upprätta planen beräknas till 400 000 kronor. Kostnader för 

utredningar tillkommer. Detaljplanen och utredningarna bekostas av Lärande- och 

kulturnämnden på Nybro kommun. Ett plankostnadsavtal har upprättats där Lärande– och 

kulturförvaltningen åtar sig att betala maximalt 190 000 kronor för planarbetet. Planavgift 

kommer i enlighet med upprättat plankostnadsavtal inte tas ut för bygglovspliktiga åtgärder.  

Kostnadsfördelning 

Nybro kommun bekostar utbyggnation av nya gång- och cykelvägar inom planområdet samt 

ombyggnad av Vasagatan efter de behov som framkommer i denna planbeskrivning. 

Kommunen bekostar även trädplantering för hantering av dagvatten.  

Kostnaden för saneringsåtgärder inom hela planområdet uppskattas till omkring 9,5 miljoner 

kronor. Kommunen bekostar saneringsåtgärder inom allmän platsmark och fastighetsägaren 

till Humlan 2 bekostar åtgärder inom kvartersmark.  

Kostnaden för anläggning av dagvattenhantering inom allmän plats bekostas av 

fastighetsägaren till Humlan 2 och Nybro Energi AB. I åtgärderna ingår anläggande av nya 

dagvattenledningar i Ringvägen, Oxelvägen, Västerängsgatan, Vasagatan och i ny gång- och 

cykelväg samt diken och våtmark inom naturområdet söder om Ringvägen. Parterna åtar sig 

att betala 50 procent vardera av kostnaderna för dessa åtgärder.  
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Fastighetsägaren till Humlan 2 står för den kostnad som uppkommer för flytt av ledningar i 

samband med genomförande av planen. Kostnaderna för dessa åtgärder bestäms av 

ledningsinnehavare. Genomförandet av detaljplanen kräver flytt av följande ledningar:  

- Elledning 

- Fiberledning 

Nybro Energi AB står för kostnader som uppkommer till följd av byte och anläggande av nya 

spillvatten- och vattenledningar. Västerängsgatan, Vasagatan och det område inom del av 

Nybro 3:1 som ska överföras till Humlan 2 berörs av denna åtgärd.  

Tekniska frågor 
Denna planbeskrivning redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för 

planarbetet, se sammanställning på sida 2. Byggherren ansvarar för framtagande av de 

kompletterande utredningar som krävs för planens genomförande och för 

bygglovsprövningen, samt att grundläggningen anpassas efter rådande markförhållanden.  

 


