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ILLUSTRATION

PLANKARTA

Skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:
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KARTAN AJOURFÖRD I DEN DEL SOM BERÖRS PLANFÖRSLAGET.

PLANBESTÄMMELSER

e2

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

Detaljplanegräns 3 meter utanför planområdet
Användningsgräns

LOKALGATA

Lokaltrafik

PARK

Anlagd park

NATUR

Naturområde

Antal tomter

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
SEKTION A

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

y

Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Utfart, stängsel

SEKTION B

Vid uppförande av parhus alternativt radhus ska huvudbyggnader i
princip utformas enligt sektion C.

v2

Marken får inte bebyggas. Eventuell befintlig bebyggelse inom
egenskapsområdet undantas bestämmelsen.
u

B
BK

högst 6,0

DETALJPLAN FÖR
SEKTION C

Vid uppförande av ny huvudbyggnad eller tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad ska denna
placeras minst 4,5 meter från gräns mot granntomt (med undantag för gräns mellan
kedjehus/parhus/radhus). Vid uppförande av ny komplementbyggnad skall denna placeras
minst 2 meter från gräns mot granntomt alternativt sammanbyggas med grannens
komplementbyggnad i tomtgräns om grannarna är överens om detta. Avstånd mellan gata och
garage/carport med utfart direkt mot gata skall vara minst 6 meter.

DEL AV KV. RÖNNEN MM

ARBOGA KOMMUN

Antagande 2011.04.28

Fasader skall huvudsakligen vara i trä och målade i traditionella kulörer.
Bostäder
Bostäder och kontor

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning
fril

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
e100

ANTAGANDEHANDLING

15-25°

Användningsgräns,utfartsförbud

Kvartersmark

2 bilplatser per tomt skall finnas utöver garage/carport med undantag för tomt med radhus.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

högst 5,0

högst 4,5

2
Minsta tomtstorlek i m

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Vid uppförande av friliggande hus alternativt kedjehus ska
huvudbyggnader i princip utformas enligt sektion A eller sektion B.

v1

15-35°

e300
e4000

GRÄNSER

Högst 25% av tomten får bebyggas med undantag för tomt med
radhus. För tomt med radhus får högst 45% av tomten bebyggas.
Minsta antal tomter är 2. För tomt med friliggande hus alternativt
kedjehus är minsta tomtstorlek 700 kvm.

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea

fritt

Tak ska vara av röda pannor alternativt av svart eller röd bandtäckt plåt.

7(.1,6.$)59$/71,1*(1
3/$1$9'(/1,1*(1
%2;$5%2*$7(/()21

Komplementbyggnaders höjd får vara högst 4,5 meter.

Friliggande hus
Friliggande hus, kedjehus, parhus alternativt radhus.

Laga kraft 2011.05.31

Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska omhändertas lokalt inom den egna
fastigheten.

ArkivNr. FII-4/2011
TORBJÖRN BLOMGREN
PLANARKITEKT

ULRIKA JANSSON
PLANCHEF

DNR TN206/2008

Antagande 2011.04.28
Laga kraft 2011.05.31
ArkivNr. FII-4/2011
Dnr TN 206/2008

Detaljplan för del av

Kv. Rönnen m.m.
Arboga kommun
Västmanlands län
Normalt planförfarande

Torbjörn Blomgren
torbjorn.blomgren@arboga.se

Ulrika Jansson
ulrika.jansson@arboga.se

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Kontakt:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

vx 0589-870 00

0589-136 25

www.arboga.se
tekniska@arboga.se

481-1667

212000-2122

2 (17)

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser och illustrationer
Planbeskrivning med behovsbedömning och illustrationer
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse från samråd 1
Samrådsredogörelse från samråd 2
Utlåtande
Fastighetsförteckning
Grundkarta
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att ligga till grund för en småskalig bostadsförtätning
inom kvarteren. Den obebyggda marken delas in i tomter för friliggande
enfamiljshus och parhus/kedjehus/radhus. Planens
utformningsbestämmelser syftar till att värdena i den befintliga miljön
skall bevaras och förstärkas.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget strax norr om Arboga centrum och Arboga station.
I väster gränsar det till kv. Oxeln, i norr till Sågaregatan och i öster till
Prästgatan. Den södra begränsningen utgörs av Sandgatan och
Engelbrektsleden.

Planområdets läge markerat med röd cirkel
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Areal
Planområdets totala area uppgår till ca 2 hektar.
Markägoförhållanden
En stor del av marken ägs av kommunen. Däremot är alla bebyggda
tomter, Prästgärdet 2:11 undantaget, privatägda.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I den gällande kommunomfattande översiktsplanen, daterad 2009-10-26,
anges planområdet som planlagt område. Planområdet omfattas inte av
något riksintresse.
I kommunens grönstrukturplan, daterad 2009-06-17, anges del av
planområdet som park, viktig för stadsbilden.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas av en stadsplan från 1926, F&EII 1-1926 SPL, som
ursprungligen reglerade ett vidsträckt område norr om järnvägen.
Stadsplanen anger endast att kvarteren skall bebyggas med fristående hus.
Planen redovisar att Schelinska gatan ansluter till Sågaregatan i norr. På
den punkten har den inte genomförts.
Inför detaljplanearbetet har inget program upprättats då planförslaget
stämmer överens med gällande översiktsplan och är planlagt för bostäder
sedan innan.
Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc
I Arboga kommuns boendeplan, daterad 2009-12-17, redovisas en analys
av kommunens framtida bostadsbehov samt riktlinjer. Riktlinjer som
anges är bland annat att boendet i Arboga kommun ska attrahera såväl
nuvarande som nytillkommande kommuninvånare och att kommunen
bör planera för bostäder i attraktiva och centrala lägen, nära service och
kommunikationer. Vidare anges riktlinjen att kommunen bör planera för
flera attraktiva småhustomter.
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Behovsbedömning
Enligt 5 kap. 18§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om
en detaljplan medger en användning av mark eller av byggnader eller
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan
eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Grundat på en behovsbedömning, daterad 2010-08-15, bedömer Tekniska
förvaltningen, Arboga kommun, att ett genomförande av denna plan inte
innebär någon betydande påverkan. Någon miljökonsekvensbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

FÖRUTSÄTTNINGAR – beskrivning av området idag

Planområdet markerat på ett flygfoto

Natur
Mark och vegetation
Inga större höjdskillnader finns i området. Alla tomter har
trädgårdskaraktär med gräsmattor, buskar och träd. De obebyggda ytorna
är delvis hävdade men stora delar är sparsamt använda. Trevliga inslag i
miljön är alléträden utmed Stora Brunnsängsgatan och den slingrande
Sandgatan med sin grusbeläggning.
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Tomt med trädgårdskaraktär

Naturområde med inslag av berg i dagen

Geotekniska förhållanden och markbeskaffenhet
Inför byggandet av gruppboendet på Rönnen 5 invid den södra delen av
planområdet gjordes en geoteknisk utredning av fastigheten Rönnen.
Denna visade att envåningsbyggnaden kunde grundläggas med platta på
mark.
För de övriga kvarteren inom planområdet finns inga undersökningar av
markförhållandena gjorda. I samband med bygglovsprocessen ska
nödvändiga geotekniska undersökningar genomföras av fastighetsägaren.
Radon
Enligt kommunens befintliga underlagsmaterial finns inga noteringar om
risk för markradon inom planområdet. I samband med bygglovsprocessen
ska radonmätning genomföras av fastighetsägaren om det bedöms
nödvändigt.
Förorenad mark
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Bebyggelseområden
Idag finns det nio fastigheter bebyggda med småhus. Husen är alla
byggda i trä och målade i olika kulörer. De flesta är om- och tillbyggda
men har, om man jämför med de flesta av dagens typvillor, tämligen små
byggnadsareor (den yta huset upptar på marken). De flesta har en inredd
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vindsvåning. Taken är oftast sadeltak eller brutna sadeltak, täckta med
pannor.
På tomterna finns många komplementbyggnader i varierande storlek.
Några av dessa ligger nära eller i fastighetsgränsen. Även ett par av
bostadshusen är placerade betydligt närmare tomtgräns än vad som idag
är brukligt. Området ger ett trevligt intryck med sin småskaliga
bebyggelse och sina intima gaturum.

Exempel på bebyggelse inom planområdet
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Offentlig och kommersiell service
Skolor, daghem, vård- och fritidslokaler samt ett varierat utbud av butiker
och övrig service finns i planområdets närområde och i Arboga centrum.
Till Arboga centrum söder om järnvägen är det bara några minuters
gångväg från planområdet.

Planområdet markerat med lila cirkel

Tillgänglighet
Inga större höjdskillnader finns i området. Tillgängligheten inom
fastigheten regleras av gällande lagstiftning.
Friytor
Lek och rekreation
Varje småhustomt tillgodoser behovet av närlek och utevistelse.
För bollspel och andra mer utrymmeskrävande aktiviteter finns ytor i
närområdet att nyttja.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Inom planområdet går Stora Brunnsängsgatan, Sandgatan, Schelinska
gatan och Prästgatan. Stora Brunnsängsgatan och Prästgatan är belagda
med asfalt medan Sandgatan samt Schelinska gatan har en
grusbeläggning. Stora Brunnsängsgatan är en gång- och cykelväg där den
ansluter till Engelbrektsleden söder om planområdet.

Stora Brunnsängsgatans anslutning till
Engelbrektsleden

Vy över Sandgatan i östlig riktning

Kollektivtrafik
Till järnvägsstationen är det några minuters promenad. Arboga tillämpar
för närvarande anropsstyrd tätortstrafik vilket ger tillgång till buss/taxitransport.
Störningar
Strax norr om planområdet finns en större mottagningsstation för el. I
närheten av denna uppfattas ett visst buller (brummande). Bullernivåerna
har mätts i en bullerutredning utförd våren 2009, och det kan konstateras
att bullret understiger Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för externt
industribuller.
En magnetfältsmätning har genomförts vid mottagningsstationen för el.
Genom socialstyrelsen meddelas rekommendationer om högst 0,4
mikrotesla vid nybebyggelse. Högsta uppmätta värdena från
magnetfältsmätningen är 0,3 mikrotesla, vilket således faller inom ramen
för godkända värden.
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Teknisk försörjning
Rakt igenom planområdet, i nord-sydlig riktning, går ett ledningsstråk
med VA-ledningar, fjärrvärme, el och tele. Fjärrvärme och el/tele finns i
de omgivande gatorna.

PLANFÖRSLAG
Bebyggelseområden
Bostäder
Planen föreslår en småskalig förtätning med enbostadshus på nya tomter
med möjlighet till alternativa boendeformer i form av kedjehus, parhus
eller radhus i en mindre del av området. Avsikten är att planen skall
bevara och komplettera områdets miljökvaliteter. Planen reglerar
byggnadsarealer i förhållande till fastighetsarea, takutformning och
byggnadshöjder så att framtida ny bebyggelse ska passa in i den befintliga
miljön. Andra bestämmelser säger att husens fasader i huvudsak skall
vara av träpanel som målas i traditionella kulörer. Taken skall ha röda
pannor alternativt röd eller svart bandtäckt plåt. Huvudbyggnaderna får
inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Några av de befintliga
byggnaderna ligger närmare än så, men planen hindrar inte att dessa
underhålls eller byggs om eller till i viss omfattning. Endast om ett
befintligt hus ersätts med ett nytt inträder nybyggnadssituationen.
Noteras bör att brandskyddsaspekterna alltid måste beaktas när man
bygger nära tomtgräns.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
I ett område söder om Sandgatan möjliggör planen en användning av
marken för kontorsändamål jämte bostadsändamål.
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Situationsplan som visar möjlig tomtindelning och bebyggelsestruktur. Ny
bebyggelse är markerad med röd färg.

I området markerat med rosa streckad linje möjliggör planen alternativa
boendeformer jämte friliggande småhus. På bilden illustreras en alternativ
utformning med kedjehus.
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I området markerat med rosa streckad linje möjliggör planen alternativa
boendeformer jämte friliggande småhus. På bilden illustreras en alternativ
utformning med parhus respektive radhus.

Perspektiv från söder som visar byggnadsvolymer i en utifrån planförslaget möjlig
struktur.
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Perspektiv från nordost som visar byggnadsvolymer i en utifrån planförslaget
möjlig struktur.

Friytor
I områdets mitt sparas en grönyta med ett inslag av berg i dagen.
Möjlighet att röra sig igenom planområdet ska finnas. Varje småhustomt
tillgodoser i övrigt behovet av närlek och utevistelse. För bollspel och
andra mer utrymmeskrävande aktiviteter hänvisas till ytor utanför
planområdet.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
En ny ”lokalgata” anläggs mellan kv. Rönnen och Tallen för att fungera
som tillfart för tre nya fastigheter och en befintlig. I planen har
gatuområdet givits en bredd om 8 m. I dess sträckning finns ett antal
ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, tele och el. Hur gatans sektion
utformas bestäms i kommande projektering av gatan. I övrigt sker inga
förändringar av gatorna i området.
Garage/carport med utfart direkt mot gata får inte placeras närmare än 6
meter från gata. Varje fastighet ska inrymma två bilplatser utöver
garage/carport.
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Teknisk försörjning
Ett ledningsstråk med VA-ledningar, fjärrvärme, el och tele planeras ligga
i den nya tillfartens sträckning med en förlängning genom grönområdet
till Sågaregatan. Ledningsstråket kommer således att ligga i gatumark och
på allmän naturmark. Ledningsstråket skyddas dock även på
kvartersmark i vissa delar där marken hålls tillgänglig genom ett uområde i planen. Planbestämmelsen u innebär att marken skall vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. De nya fastigheterna
kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska omhändertas lokalt
inom den egna fastigheten.
Avfall
Tre av de nya fastigheterna ligger längs en föreslagen ny tillfart i
Schelinska gatans förlängning där vändplan inte kan anordnas.
Planförslaget skapar förutsättningar för att sopkärl skall kunna ställas upp
bredvid den nya tillfarten invid Sandgatan (se illustration sid. 10).
Sandgatan avses användas som transportväg för renhållningsfordon.

PLANENS KONSEKVENSER
– En samlad beskrivning
Planen innebär en förtätning av området där miljön även efter planens
genomförande kommer att upplevas som småskalig. Den grönyta (som i
1926-års stadsplan är byggnadskvarter) som till viss del tas i anspråk
synes vara sparsamt använd och i delar svårtillgänglig. Planförslaget
lämnar del av grönområdet kvar som naturmark i mitten av området med
ett släpp till Sågaregatan samt Stora Brunnsängsgatan, och säkerställer på
så sätt att det även fortsättningsvis kommer att vara möjligt att ta sig
igenom området och nyttja marken för rekreation och lek. Planen bedöms
vidare förbättra tillgängligheten till grönområdet i de delar som idag
upplevs som svårtillgängliga.
Planförslaget skapar förutsättningar för attraktiva och tillgängliga
småhustomter i centralt läge som utnyttjar redan befintlig infrastruktur
och närhet till kollektivtrafik samtidigt som underlaget för service ökar.
När det gäller gator och trafik befäster planen till stor del befintliga
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förhållanden. Undantaget är den nya planerade tillfarten i Schelinska
gatans förlängning.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid är fem år från det att den har vunnit laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Torbjörn Blomgren. Medverkande tjänstemän har
varit:
Torbjörn Blomgren
Anna Lina Axelsson
Ulrika Jansson
Agneta Niklason
Mikael Norman
Kurt Paulsson
Anna-Lena Klang
Jonas Jansson
Bertil Jonsson
Staffan Stenvall

Planarkitekt
Planarkitekt
Planchef
Arkitekt
Projektchef
Kart- och mätningsingenjör
VA-ingenjör
Bygglovsinspektör
Arboga Energi
Sweco

Arboga 2011-02-09
Torbjörn Blomgren
planarkitekt

Ulrika Jansson
planchef
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LAGA KRAFT HANDLING

2011.02.09

1 (5)
DNR TN206/2008

Detaljplan för del av

Kv. Rönnen m.m.
Arboga kommun
Västmanlands län
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser och illustrationer
Planbeskrivning med behovsbedömning och illustrationer
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse från samråd 1
Samrådsredogörelse från samråd 2
Utlåtande
Fastighetsförteckning
Grundkarta
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planen handläggs med normalt planförfarande.
Tidplanen beräknas som följer:
 Samråd slutet av september – slutet av oktober 2010
 Utställning januari-februari 2011
 Antagande och laga kraft prel. våren 2011
Genomförandetid

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Tiden
bedöms vara tillräcklig eftersom områdets läge borde innebära att
tomterna blir attraktiva.
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Box 45
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vx 0589-870 00

0589-136 25
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481-1667

212000-2122
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Lägesbestämning
Planområdet är beläget strax norr om Arboga centrum och Arboga station.
I väster gränsar det till kv. Oxeln, i norr till Sågaregatan och i öster till
Prästgatan. Den södra begränsningen utgörs av Sandgatan och
Engelbrektsleden.
Ansvarsfördelning, Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa.
Kommunens tomter kommer att säljas via kommunens tomtkö.
Mälarenergi ansvarar för elförsörjningen av området och Arboga Energi
för fjärrvärmeförsörjningen.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Ett antal nya fastigheter skall bildas. Dessa styckas av från mark som
kommunen äger. Fastighetsbildning för nya tomter bekostas av
kommunen. Dessutom kan Rönnen1, Rönnen 2, Rönnen 3, Rönnen 4,
Tallen 1 och Tallen 2 utöka sina fastigheter med vissa mindre ytor från
kommunal mark, se illustrationskartan, vilket ska bekostas av respektive
fastighetsägare. En mindre del av Rönnen 4 tillförs Prästgärdet 2:1, vilket
bekostas av kommunen.
Utmed Stora Brunnsängsgatans västra sida finns en smal markremsa som
tillhör dels Ladubacksgärdena 1:25, och dels kommunens fastighet
Ladubacksgärdena 1:4. I gällande plan är den marken gatumark. I
praktiken har marken införlivats i fastigheterna utmed gatan med staket
och planteringar. Planens syfte är att marken även formellt förs över till
respektive fastighet. I planen ges beteckningen B (bostäder) för att skapa
förutsättningar för fastighetsreglering för att befästa rådande
förhållanden.
I samband med fastighetsbildning skall ledningsrätt upplåtas för
kommunala VA-ledningar inom kvartersmark.
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Servitut
För fastigheten Rönnen 3 finns ett servitut gällande fönster, som belastar
Prästgärdet 2:11. För fastigheten Prästgärdet 2:11 finns ett servitut
gällande ledning mm, som belastar Rönnen 3.
Planförslaget innebär att möjlighet ges till att upphäva servitutet gällande
ledningar mm som belastar Rönnen 3. Matningen av VA, fjärrvärme mm
till det befintliga bostadshuset föreslås ske via det blivande ”skaftet”.
Servitutet gällande fönster som belastar Prästgärdet 2:11 föreslås
upphävas.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
De nya fastigheterna kommer att anslutas till kommunens VA-nät och ska
erlägga avgift enligt kommunens gällande VA-taxa.
Planavgift uttas vid bygglov.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
UTGIFTER
Mark
Planläggning
Fastighetsbildning
Gata, inklusive projektering, geoteknik,belysning
mm.
Summa

280 000 kr
150 000 kr
160 000 kr
850 000 kr
1 440 000 kr

INKOMSTER
Markförsäljning 6935 m2
Summa
NETTO

2 150 000 kr
2 150 000 kr
710 000 kr
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UTGIFTER VA
Anläggningskostnader
Därav reinvestering
Summa

2 070 000 kr
- 500 000 kr
1 570 000 kr

INKOMSTER VA
Anläggningsavgifter
Summa
NETTO

530 000 kr
530 000 kr
-1 040 000 kr

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
I samband med bygglovsprocessen krävs att erforderliga geotekniska
undersökningar utförs av fastighetsägaren samt att mätningar av
markradon utförs av fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
Kommunen ansvarar för att dra fram vatten och avlopp till tomtgräns.
Anslutning till eventuell fjärrvärmeanslutning utförs av nätägaren och
bekostas av fastighetsägaren enligt gällande taxa.
Tomrör för bredbandsanslutning bör läggas ut i samband med grävning
för VA.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Torbjörn Blomgren. Medverkande tjänstemän har
varit:
Torbjörn Blomgren
Anna Lina Axelsson
Ulrika Jansson
Agneta Niklason
Mikael Norman
Kurt Paulsson
Anna-Lena Klang

Planarkitekt
Planarkitekt
Planchef
Arkitekt
Projektchef
Kart- och mätningsingenjör
VA-ingenjör
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Jonas Jansson
Bertil Jonsson
Staffan Stenvall

Bygglovsinspektör
Arboga Energi
Sweco

Arboga 2011-02-09
Torbjörn Blomgren
planarkitekt

Ulrika Jansson
planchef

