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Datum

Beteckning

2018-02-05

DNR 36/2017-214

Tekniska förvaltningen
Planavdelningen

INFORMATION OM SAMRÅDSUTSTÄLLNING
Förslag till detaljplan för Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av Söder 1:1,
Arboga Kommun, Västmanlands Län
Samrådstiden är från den 5 februari till den 19 februari 2018.
Utställningslokaler:
• Rådhuset, Tekniska förvaltningen, Smedjegatan 5
• Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
• Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se
Synpunkter på förslaget
Har du synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till
tekniska förvaltningen senast 2018-02-19.
Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:
Adress:
Tekniska förvaltningen, Plan- och trafikavdelningen
Box 45
732 21 Arboga
E-post:

tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR TN 36/2017-214), namn, adress och
vilken fastighet som ni äger finns angivet tillsammans med yttrandet.
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HANDLINGAR
Handlingar i samrådsutskick
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:500 (A2) 1:750 (A3), och
illustrationer

•

Planbeskrivning

•

Fastighetsförteckning

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan är en karta som innehåller juridiskt bindande bestämmelser.
Plankartan och bestämmelserna kan till exempel reglera var man får bygga,
vad byggnader och markområden ska användas till, byggnaders utformning
såsom byggnadshöjd och maximal byggrätt med mera.
Till en detaljplan finns alltid en obligatorisk planbeskrivning. Detta
dokument avser förklara detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är
avsedd att genomföras, samt följderna av dess genomförande.
Planbeskrivning har ingen självständig rättsverkan.
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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Planområdet har tidigare varit bebyggt med flera bostadshus och
tillhörande uthus som revs mellan åren 1980 och 1983. I dagsläget
finns en byggnad från början av 1980-talet i vilken
kontorsverksamhet bedrivs.
Planförslaget innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del
av fastigheten Söder 1:4. I gällande detaljplan, EII-7/1978, är
Ringsborg 1 planlagt för handel, Söder 1:4 som parkering och Söder
1:1 som gata eller torg.
Syfte och huvuddrag
Syftet med en ny detaljplan är att utöka ändamålsområdet till bostäder och
centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som
finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det
historiska gaturummet på platsen.

PLANDATA
Lägesbestämning
Fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och Söder 1:1 är belägna i centrala
Arboga, söder om Arbågaån. Planområdet är angränsar till ett
bostadsområde främst bestående av flerbostadshus och angränsas av
Kapellgatan i öster och Österled i söder.
Planområdets avgränsning syftar till att inkludera fastigheterna Ringsborg
1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1.
Markägoförhållanden och areal
Fastigheten Ringsborg 1 är privatägd och Söder 1:4 samt Söder 1:1 är ägda
av Arboga kommun, den totala arealen för planområdet är ca 7700
kvadratmeter.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Arbogas innerstad tillhör en av landets äldsta och mest välbevarade
stadskärnor. Med sin medeltida stadsplan, klosterkyrka, medeltida
stenbyggnader, stenkällare, tomtstrukturer, bebyggda åstränder och
välbevarad trähusbebyggelse, i form av borgargårdar från 1700- och
1800-talen, är staden betydelsefull både på en nationell nivå men
också för det europeiska kulturarvet. Stadskärnan är därför klassad
som riksintresse för kulturmiljövården och skyddas enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (MB).
I Kommunens översiktsplan från 2009 framhålls att stadskärnan är
en tillgång av stort värde då den återspeglar den historiska
utvecklingen i Arboga och därför också har stor betydelse för Arboga
kommuns identitet.
I Översiktsplanen fastställs att stadskärnan ska skyddas och bevaras i
samspel med utvecklingen av handel, turism och näringsliv.
Bebyggelsen ska vårdas och underhållas samt ny bebyggelse ska
anpassas till befintlig miljö. Vid prövning av bygglov ska särskild
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
Detaljplanen överensstämmer med kommunens intentioner om att
erbjuda goda och varierande bostadsmiljöer enligt Arboga kommuns
översiktsplan från 2009.
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Detaljplan

Plankarta från gällande detaljplan.

För planområdet gäller detaljplan EII-7/1978 i vilken Ringsborg 1 är
planlagd för handel, Söder 1:4 som parkeringsplats och Söder 1:1 som gata
eller torg.
Grönstrukturplan
Arboga kommun har tagit fram en grönstrukturplan för hela kommunen
med syfte att beskriva och identifiera värden inom grönstrukturen samt
ange mål och riktlinjer för hur värdena ska bevaras och utvecklas. Det
aktuella detaljplaneområdet berörs inte i grönstrukturplanen.
Boendeplan
Arboga kommun har tagit fram en Boendeplan i syfte att ge en samlad bild
av hur utbud och efterfrågan på bostäder ser ut i Arboga. En av riktlinjerna
är att vid upprustning av befintliga och planering av nya bostadsområden,
skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Samtidigt ska förutsättningar
för en fysiskt aktiv livsstil för vardagliga aktiviteter främjas.
Barnkonsekvenser
I Arboga kommun ska alla tyngre beslut som berör barn eller deras
livsmiljö föregås av en barnkonsekvensbeskrivning, i enlighet med
barnkonventionen. Konsekvensbeskrivningen ska göras tidigt i processen,
för att kunna fungera som ett beslutsunderlag och vägledning i
prioriteringar.
- Detaljplan för fastigheten Ringsborg 1, Söder 1:4 och Söder 1:1, Arboga kommun i Västmanlands län-
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En barnkonsekvensbeskrivning har utförts för detta projekt och
slutsatserna presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens
genomförande” – ”Barnkonsekvenser”.
Bedömning om betydande miljöpåverkan
En behovsbedömning om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller inte har genomförts. Slutsatsen av behovsbedömningen
är att planens genomförande inte bedöms innebära en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § MB. En miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt
kraven i 4 kap. 34 § PBL.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och natur
Området är plant och består av bebyggelse, en parkeringsplats samt en
tidigare bebyggd yta med kvarlämnade husgrunder.
Längs med Österled finns gatuträd planterade som en del i att skapa ett
önskvärt gaturum. På den del av fastigheten Söder 1:4 som angränsar till
Österled finns 5 gatuträd planterade. Dessa träd kommer därför att skyddas
i plankartan med krav på bevarande och återplantering i fall de behöver
fällas. De utgör också tillsammans en trädallé och är därmed
biotopskyddade. Det innebär att dispens måste ansökas hos Länsstyrelsen
om någon åtgärd ska genomföras eller verksamhet bedrivas som kan skada
det biotopskyddade området.
Lek och rekreation
I angränsning till planområdet ligger en lekpark vid Trädgårdsgatan, med
både en öppen grön yta och lekplats för barn. I närheten ligger också
Arbogaån med rekreationsstråk genom naturmiljö, det finns även
motionsspår i naturmiljö söder om tätorten.
Geotekniska förhållanden
För planområdet finns en geoteknisk utredning utförd från år 1978. Jorden
består överst av fyllning som varierar mellan 0,5 till 1 meter i djup och
sedan lera som efter mellan 7 och 11 meters djup vilar på fast lagrad jord
eller fast botten, troligtvis morän.
Lerans mäktighet varierar mellan 6 och 10 meter. Den är väldigt
sättningsbenägen och i laboratorieundersökningar är den lösa leran
normalkonsoliderad eller något underkonsoliderad samt mycket
kompressibel. Detta innebär att relativt stora sättningar uppkommer i leran
om trycket på den ökar.
Planerade byggnader bör därför grundläggas med stödpålar.
Nedträngningsdjupet kan preliminärt bedömas genom slagsondering men
bör slutgiltigt avföras genom provpålning. Under grundläggningsarbeten
(spontslagning, schaktning, pålning och länshållning) bör fortsatta
precisionsavvägningar utföras av uppsatta dubbar. Eventuella skakningar i
intilliggande hus bör registreras genom vibrationsmätningar.
Grundvattennivån kontrolleras genom portrycksmätare eller
observationsrör.
Radon
Enligt kommunens underlagsmaterial finns inga noteringar om radon eller
markradon i det aktuella området. Radonsäkert byggande ska tillämpas.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Förorenad mark

Ekonomisk karta över Arboga från 1907. Planområdet syns inringat i rött och det före detta
tegelbruket syns några kvarter öster om planområdet.

Det har tidigare bedrivits keramik och tegeltillverkning öster om
planområdet. Verksamheten var belägen i området runt korsningen mellan
Herrgårdsgatan och Österled där de ligger i dag. Ett flertal fastigheter
väster om den plats verksamheten tidigare varit belägen på har därför fått
en riskklass 4, vilket innebär att risken för förekomst av farliga ämnen i
marken är låg.
Skulle något misstänkt påträffas vid markarbete ska därför Västra
Mälardalens Myndighetsförbund kontaktas.
Fornlämningar
Den norra delen av planområdet ingår i fornlämningen Arboga stad,
fornlämning Arboga stad 34:1. Området ligger sannolikt utanför det
medeltida stadsområdet. Vid en arkeologisk provundersökning utförd år
1980 påträffades inga spår av medeltida lämningar eller aktivitet. Däremot
finns kulturlager som tyder på verksamhet under historisk tid. Enligt
kulturmiljölagen är lämningar äldre än från år 1850 skyddade som
fornlämning.
Markingrepp inför byggnation kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk förundersökning ska utföras för
att klargöra lagrens datering och vilken/vilka aktiviteter som har gett
upphov till dem.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Bebyggelseområde
Befintlig bebyggelse
Planområdet ligger i den centrala delen av tätorten och är därmed omgiven
av stadslandskap, den angränsande bebyggelsen består främst av
flerbostadshus.
Offentlig och kommersiell service

Kartbild över offentlig och kommersiell service. Planområdet är utmarkerat med en röd prick.

Inom några hundra meter från planområdet, norr om Arbogaån, finns ett
brett utbud av kommersiell service.
Närhet till offentlig service finns också i form av vårdcentral strax väster om
planområdet, och cirka en kilometer öster om planområdet ligger
Gäddgårdsskolan vilket är en F-9 skola.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Byggnadskultur och gestaltning

Bild ur Arbogas byggnadsordning.

Planområdet är beläget i Arbogas stadskärna där det finns karaktäristiska
byggnadskulturer från flera olika tidsepoker som tillsammans bildar
Arbogas karaktär. Det finns spår från den medeltida stadens gatunät,
bebyggelse från trästadsepoken 1530-1860 och från stenstadsepoken 18601930 angränsandes till planområdet.
För att vidmakthålla den bevarade kulturmiljön och de historiska värdena
måste hänsyn tas till omgivningen vid förändringar. Nybyggnationer måste
ta hänsyn till den befintliga kulturmiljön och får inte uppföras så att den
påverkas negativt eller försämras.
Placering av ny bebyggelse är därför styrd i plankartan att läggas efter
gatan för att sluta gaturummet vilket bidrar till att behålla och återskapa
karaktären av den äldre stadskärnan. Reglering av fasadmaterial som trä,
tegel och puts är också bestämt för att nybyggnationer utformningsmässigt
ska anpassa sig efter den äldre och enligt lag skyddade kulturmiljön som
finns i anslutning till planområdet. Byggnadernas höjder är bestämda med
nockhöjd och anpassade efter befintlig bebyggelse i området.
Tillgänglighet
Inom planområdet finns det bra förutsättningar att ordna byggnader med
en god tillgänglighet. Vidare finns utrymme för att vid behov anordna
parkering för rörelsehindrade inom 25 meters gångavstånd.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Gator och trafik

Karta över vägnät och cykelvägar.

Gatunät, gång- och cykel
Gatunätet i centrala Arboga är väl utbyggt och trafiken till och från området
kan ske genom Österled eller Kapellgatan. Gång- och cykelförbindelserna är
också goda och det befintliga gatunätet förbinder planområdet med övriga
stadsdelar.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget ca 1 km från planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm-Göteborg,
Mälarbanan och Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för regional
kommunikation. I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik som
trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer från centrum.
Parkering, in- och utfarter
Parkeringsyta finns inom planområdet på fastigheten Söder 1:4 med in- och
utfart från Garvaregränd i öster, det finns även ett underjordiskt garage
inom planområdet.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Det är fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla boendeparkering och
besöksparkering inom kvartersmark. Ett parkeringsantal om 1
parkeringsplats per lägenhet föreskrivs.
Möjlighet finns att utöka den in- och utfart som leder till det underjordiska
garaget på fastigheten Ringsborg 1 från Garvaregränd.
Störningar och säkerhet
Buller
Hastigheten för trafik är begränsad till 40 kilometer per timme i centrala
Arboga och ingen verksamhet med tillhörande tung trafik bedrivs i
närheten. Närmsta stora trafikled är Gamla Örebrovägen som ligger cirka
180 meter från planområdet men skyddas från dess buller av tät bebyggelse.
Planområdet bedöms därför påverkas av bullernivåer högre än
naturvårdsverkets riktvärden.
Teknisk försörjning
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda. Såväl
VA, fjärrvärme och el finns i bebyggelseområdet.
U-område införs i plankartan för att säkerställa tillgängligheten till
underjordiska ledningar. Ledningsrätt med beteckning 1984K-571.1 finns i
dagsläget och en ytterligare ledningsrätt kommer att behöva sökas
tillhörande det u-område i den västra delen av Söder 1:4.
Dagvatten
Den norra delen av planområdet består i dagsläget av en grönyta. Det
dagvatten som uppstår till följd nytillkomna hårdgjorda ytor ska utjämnas
och behandlas inom aktuell fastighet innan det leds vidare till det
kommunala dagvattennätet.
Den södra delen av planområdet är i dagsläget utbyggd och kopplad med
servis till det kommunala dagvattennätet. Även gatorna i den allmänna
platsmarken är anslutna till det kommunala dagvattennätet.
Dagvattennätets slutliga recipient för dagvattnet är Arbogaån mellan
”Gravudden” och mynningen till Skedviån. Arbogaåns ekologiska status är
otillfredsställande till stor del på grund av övergödning. Den kemiska
statusen är däremot god bortsett från överallt överskridande ämnen.
Detaljplanen bedöms inte innebära någon negativ inverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens renhållningsansvar är
överfört till delvis Västra Mälardalens Kommunalförbund och delvis
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

VafabMiljö kommunalförbund och omfattar insamling, transport och
behandling. Ett genomförande av planen innebär fortsatt avfall från
kontorsverksamhet men också en ökning i avfall från de flertalet nya
bostäder som tillkommer.
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med kommunens
renhållningsordning. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.
Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Hållbar utveckling
Planförslaget innebär en god hushållning med mark i och med att planen
möjliggör för omvandling av mark med befintlig byggnad för
bostadsändamål. Planområdet är beläget i centrala Arboga med väl
utbyggd infrastruktur för olika transportsätt, bland annat genom
cykelanvändning och skapar därmed också goda förutsättningar för ett
minskat bilberoende. Ett genomförande av planförslaget innebär även att
områdets karaktär och de identifierade arkitektoniska värdena med hänsyn
till skala och placering tillvaratas. Inga större förändringar skapas i och med
ett genomförande av detaljplanen.
Miljökvalitetsnormer
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer (MKN)
finns idag för utomhusluft, fisk- och musselvatten, vatten och
omgivningsbuller. Arboga kommun berörs av MKN för utomhusluft,
vatten och fiskevatten (Hjälmaren). MKN för luft avser kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 105)
samt ozon. De bildas vid förbränning. MKN har också införts i
förordningen för arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren.
Detaljplanen bedöms inte medföra ökade utsläpp och är således förenlig
med 5 kap. MB.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Ett genomförande av plan har också en positiv inverkan på samhället i stort
genom att det skapar nya bostäder och förhöjer stadsrummets värde. En
inflyttning av nya invånare möjliggörs – antingen genom direkt inflyttning
till det nya området eller indirekt genom att flyttkedjor skapas. I och med
att det uppstår nya möjligheter för människor att flytta till Arboga kan
antalet invånare komma att öka, vilket bidrar till bland annat förbättrat
serviceunderlag, utökade arbetstillfällen, utökad barn-/skolomsorg,
förbättrad gemenskap och ett rikare socialt liv.
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Kommunens checklista för barnkonsekvenser har gåtts igenom under
framtagandet av detaljplanen och den samlade bedömningen är att
detaljplanen har en positiv inverkan ur ett barnperspektiv. Länkarna till
omgivande stadsdelar och områden är mycket goda. Platsen ligger även
nära lekplatser, service och kommunikationer.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget är förenligt med
översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse.
Processen startar med samråd mellan den 5 februari till den 19 februari 2018.
Efter samrådet skickas även en underrättelse ut om en sista möjlighet att
under två veckor granska förslaget och yttra sig. Därefter föreslås
detaljplanen antas i tekniska nämnden. Nedan redogörs för ett preliminärt
tidsschema för planprocessens gång och instanserna för beslut.
Samråd

5
februari19
februari

Granskning

2 veckor

Beslut om antagande

TNAU

TN

4 april
2018

18 april

Laga kraft

maj 2018

Politiska instanser
TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott

2018

TN

= tekniska nämnden

När detaljplanen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen kan vinna laga kraft och börja gälla.
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum beslutet att anta
planen vunnit laga kraft. När planens genomförandetid börjar har
fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt detaljplanen. Under
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras mot berörda
fastighetsägares vilja annat än om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla tills den ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning/huvudmannaksap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
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Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och Arboga
Mälarenergi Elnät AB för el.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Delar av fastigheten Söder 1:4 och Söder 1:1 planläggs som kvartersmark för
att kunna regleras in i fastigheten Ringsborg 1. De delar av Söder 1:4 som
planläggs som allmän platsmark bör i sin tur regleras in i den kommunalt
ägda fastigheten Söder 1:1.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar.
Tekniska frågor
Anslutning till fjärrvärme utförs av nätägaren och bekostas av
fastighetsägaren enligt gällande taxa.
I fastigheten Söder 1:4 finns ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten.
Vid en eventuell fastighetsöverlåtelse från Arboga kommun till annan
fastighetsägare kommer även dessa ledningar att tillfalla den nya
fastighetsägaren. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens
Söder 1:4 VA-installation och kommunens ansvarsområde. Vanligen ligger
förbindelsepunkten 0,5 meter utanför tomtgränsen.
Tekniska utredningar
Exploatören bekostar kompletterande geotekniska undersökningar.
Radonundersökning utförs och bekostas av exploatören inom kvartersmark
om så bedöms nödvändigt. Radonsäkert byggande ska tillämpas.
Ekonomi
Planekonomi
Exploatören åtar sig kostnaderna för framtagandet av detaljplanen samt
dess genomförande inom kvartersmark. Ett iordningsställande av
allmänplatsmark enligt planen finansieras av kommunen.
Exploatören åtar sig kostnaderna för framtagandet av detaljplanen genom
tecknande av planavtal.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Hans Nilsson
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Arboga 2018-02-02

Hans Nilsson,

Mimmi Hodzic

planarkitekt

Teknisk chef
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