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Detaljplan för fastigheten Tornet 1, Arboga kommun

HANDLINGAR
Handlingar i samrådsutskick
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:750 (A1) 1:1500 (A3)
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
Detaljplaner består av 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.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

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
I och med att det har skett en bolagisering av kommunens
fastighetsverksamhet säljs en del av kommunens fastigheter till det
kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en detaljplaneläggning
och fastighetsreglering är nödvändig så att plankartans bestämmelser
stämmer överens med markförsäljningen och de nya ägoförhållanden som
gäller på platsen.
I gällande detaljplan medges bestämmelserna allmänt ändamål och
småindustri. Allmänt ändamål är en bestämmelse som i och med
införandet av plan- och bygglagen inte längre bör användas. Småindustri
är inte i linje med pågående vård-verksamhet på Solögat 1.
I fastighetsbildningslagen finns bestämmelser om att åtgärder inte får ske i
strid mot gällande detaljplan. Fastighetsgränser måste i princip följa
användningsgränserna mellan kvartersmark och allmän plats i
detaljplanen. Utifrån gällande detaljplaner är det därför inte möjligt att
införliva bland annat parkeringsytorna, som hör till befintlig skola, i
samma fastighet som denna. Detta beror på att parkeringsytorna i nuläget
ligger på allmän plats och skolan utgör kvartersmark.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vård och skola, vilket är i linje
med de verksamheter som pågår på platsen i dag. Därutöver lämnas även
utrymme för en utökning av befintligt skolområde på Taklöken 2 för att
tillgodose skolans framtida behov och utveckling.
Vidare ska detaljplanen möjliggöra en fastighetsreglering.
Fastighetsregleringen avser att inkludera angränsande parkering samt del
av intilliggande parkmark i samma fastighet som Smörblomman 1.

6(16)

PLANDATA
Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget norr om järnvägen och Arboga stadskärna och
innefattar bland annat Ladubacksskolan och Solögats korttidsboende.
Området avgränsas av Skandiagatan i öster, av en matbutik och
bostadsområden i norr, bostadsområden i söder och Hällbackens
äldrecenter i väster.
Planområdet omfattar totalt drygt 6,7 hektar.
Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar fyra fastigheter; Smörblomman 1, Solögat 1,
Taklöken 2 samt Ladubacksgärdena 1:1. Samtliga fastigheter ägs av
Arboga kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Detaljplaneområdet är inte utpekat som ett utvecklingsområde för
bostäder och är i linje med översiktsplanens intentioner och mål om att
Arboga kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva i med en
väl utvecklad offentlig service.
Inga riksintressen berörs.
Detaljplan
Aktuellt detaljplaneområde berör tre detaljplaner:
- del av EII-6/1979 som medger A – allmänt ändamål och park.
- EII-2/1995 som medger J1 – småindustri och hantverk
- del av EII-2/2002 som medger B – bostäder
Grönstrukturplan
Arboga kommun har en grönstrukturplan, antagen av
kommunfullmäktige 2009-06-17. Syftet med grönstrukturplanen är att
beskriva och identifiera värden inom grönstrukturen samt ange mål och
riktlinjer för hur dessa värden ska bevaras och utvecklas.
Grönstrukturplanen utgör ett underlag för kommunens fysiska planering
vilket detaljplanearbetet är en del av.
I grönstrukturplanen är parken inom aktuellt planområdet markerad som
grannskapspark och nämns med orden: ”Det stora öppna parkrummet flyter
ut i skolgård och de nybyggda villakvarteren norr därom. Detta är ingen tydlig
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park utan snarare ett parkstråk. Berghäll, tallar och bebyggelse i Kv. Gullvivan
och Sippan är ett värdefullt blickfång och landskapskaraktär för parkstråket.”
Vidare sägs det i grönstrukturplanen att parken har kvalitéer som kan
utvecklas i framtiden.
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. En barnkonsekvensbeskrivning har gjorts för detta projekt
och slutsatserna presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens
genomförande” – ”Barnkonsekvenser”.
Riktlinjer för arbetet med att förbättra trafikmiljöer på och intill
förskolor, skolor och fritidshem i Arboga kommun
2007 arbetade tekniska förvaltningen, i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen, fram riktlinjer för trafiksäkerhet vid skolor och
förskolor i Arboga kommun.
För Ladubacksskolan/Norrgårdens förskola beskrivs trafiksituationen
enligt följande: ”Trafiksituationen behöver ses över. Det är tillexempel ett problem
att lastbilar tvingas backa när de levererar varor. En anvisad och skyltad
personalparkering behövs. En tydligare åtskillnad behövs mellan barnens vägarlekområden och cykel- och bilvägar.”
Fastigheten samt tillhörande parkeringsyta ägs av Kommunfastigheter i
Arboga AB. Den nya detaljplanen möjliggör för fastighetsägaren att se över
trafiksituationen i anslutning till Ladubacksskolan och Norrgårdens
förskola.
Behovsbedömning
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. Miljöfaktorerna inarbetas i
planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer (MKN)
finns idag för utomhusluft, fisk- och musselvatten, vatten och
omgivningsbuller. Detaljplanen bedöms inte medföra ökade utsläpp och
är således förenlig med 5 kap. MB.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Landskap och natur
Terrängen i och intill planområdet är relativt jämn. I söder utgör
klipphällar, tallar och bebyggelse ett blickfång i stadslandskapet.
Parkområdet består av klippta gräsytor som korsas av ett antal gång- och
cykelvägar.

Markens beskaffenhet
Geoteknik
Geoteknisk undersökning finns utförd i samband med byggnation på
fastigheten Smörblomman 1 1979-02-22 samt för Solögat 1 1995-03-29.
I undersökningarna nämns bland annat lerdjupet som varierar mellan ca
3,5 - 10,4 m på fastigheten Smörblomman 1 beroende på plats. För Solögat
1 är lerdjupet 13-17 m. På båda fastigheterna rekommenderas
grundläggning med stödpålar.
Radon
Enligt kommunens underlagsmaterial finns det inga noteringar om radon
eller markradon i det aktuella området.
Förorenad mark
Enligt kommunens underlagsmaterial finns det inga noteringar om
förorenad mark i det aktuella området.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom detaljplaneområdet. Skulle en
fornlämning påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet avbrytas
och en anmälan göras till Länsstyrelsen.
Friytor
Lek och rekreation
Inom planområdet finns det lekmiljöer i anslutning till skolan och
förskolan. Hälsans stig, en 5 km lång promenadslinga genom Arboga,
ansluter i planområdets nordöstra hörn.
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Park- och naturmiljö
De södra delarna av planområdet består av parkmark. Ingen förändring
kommer att ske i detta område.
Bebyggelseområde
Bostäder
Omkringliggande bostadsbebyggelse är av varierande karaktär och
innefattar såväl småhus som flerbostadshus i två våningar.

Framför bostadsbebyggelsen skymtar den obebyggda fastigheten Taklöken 2.
Gräsmattan närmast i bild är allmän platsmark och ligger delvis utanför
detaljplaneområdet. Vallen till höger tillhör Ladubacksskolans gård.

Arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service
Planområdet innefattar Norrgårdens förskola, Ladubacksskolan vilket är en
F-5 skolan samt ett korttidsboende med daglig verksamhet. Dessa utgör
förutom offentlig service även arbetsplatser.
I direkt anslutning till aktuellt planområde finns en matvarubutik med
tillhörande bilparkering. För ett större utbud hänvisas konsumenterna till
Arboga stadskärna ca 1 km sydöst om planområdet.
Byggnadskultur och gestaltning
Byggnadskulturen inom planområdet samt omgivande bostadsområden
består av låga byggnader i en till två våningar i olika utföranden och
fasadmaterial, byggda under olika tidsperioder på 1960, -70 och -80-talet.
Större volymer i form av Hällbackens äldrecenter, byggt på 1980-talet, samt
en matbutik, uppförd 2003, finns i anslutning till planområdet.
Ladubacksskolan byggdes 1982 och har sedan dess blivit ombyggd och
tillbyggd i flera omgångar. I dagsläget är Ladubackasskolan i en våning
men vid planläggningen möjliggörs för ytterligare en våning. En utökning
av skolan på höjden ger en god hushållning av mark och värnar de friytor
som är betydelsefulla för barns lek. I gällande detaljplan medges en högsta
byggnadshöjd till fem meter vilket i planläggningen ökas till 8 meter.
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Bestämmelsen om 8 meter möjliggör för en utformning av den andra
våningen som då kan vara högre än normalt, exempelvis vid entrén. En
bestämmelse om att 25 % av ytan får bebyggas sätts. I gällande detaljplan är
den maximala byggrätten 30 % av fastighetsytan. Anledningen till
minskningen är att två våningar tillåts.
Taklöken 2 är i dagsläget obebyggd. Gällande detaljplan medger för
bostäder i två våningar. Taklöken 2 planläggs i denna detaljplan för skola
och vård. Vid planläggningen medges för en byggnad i två våningar till en
höjd av max 8 meter. Byggrätten bestäms till 30 % av fastighetsarean.
Skyddsrum
På Ladubacksskolan finns det fyra stycken skyddsrum enligt Arboga
kommuns skyddsrumskartering.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Avståndet till Arboga centrum är ca 1 km. Det finns gott om separerade
gång- och cykelvägar till och inom planområdet, se orangea markeringar i
bilden nedan.

Ladubacksskolan
Vasahallen
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Parkering, in- och utfarter samt varumottag
Till detaljplaneområdet finns det flera in- och utfarter som ansluter till
Skandiagatan. Inom detaljplaneområdet finns det en parkering som i och
med detaljplanearbetet övergår i Kommunfastigheter i Arbogas ägo. Den
nya detaljplanen möjliggör för fastighetsägaren att se över trafiksituationen
i anslutning till Ladubacksskolan och Norrgårdens förskola. Det finns även
cykelparkeringar inom planområdet. Varumottag finns både vid
Ladubacksskolan och vid korttidsboendet Solögat.
Fastighetsägaren planerar en separation av oskyddade trafikanter och
fordon för att säkra trafikmiljön och undvika att oskyddade trafikanter rör
sig i samma områden som backande fordon. Planer finns även för en ny
parkeringslösning öster om Ladubacksskolan.
Vid en framtida exploatering av fastigheten Taklöken 2 behöver infart till
fastigheten ske via Hildelundsvägen, norr om matbutiken, vilket på sikt kan
bidra till en ökad trafikmängd på Hidelundsvägen.
Kollektivtrafik
På Skandiagatan finns en busshållplats där länstrafiken i Västmanlands
buss 54, till och från Fellingsbro, stannar.
I Arboga finns det anropsstyrd tätortstrafik i en radie om fyra km från
centrum. Från Arboga station finns persontrafik på järnväg på sträckan
Stockholm-Göteborg, Mälarbanan och Svealandsbanan.
Miljöförhållanden och störning
Risk
Nuvarande trafiklösning utgör en risk för oskyddade trafikanter som rör sig
i området. I och med detaljplanen överlåts även parkeringen till
Kommunfastigheter i Arboga som äger skolområdet. Fastighetsägaren kan i
och med detta bidra till en förbättring av trafiksituationen vid skolan.
Buller
I dagsläget förekommer ingen störande verksamhet inom planområdet.
Omkringliggande områden består av bostadsbebyggelse.
Enligt generell information från Trafikverket kan den ekvivalenta ljudnivån
från vägtrafik vara mer än 40 dBA inomhus om en byggnad ligger 15 m från
vägens mitt, hastigheten är 60 km/h och det går 7 000 fordon per dygn på
vägen.
Skandiagatan öster om planområdet trafikerades enligt en mätning från
2011 av 4500 fordon per dygn. Hastigheten på Skandiagatan är 50 km/h
men öster skolområdet är hastigheten sänkt till 30 km/h. Avståndet till
Ladubacksskolan är 75 meter. Avståndet mellan Skandiagatan och
verksamheten på fastigheten Solögat 1 är ca 20 meter.
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Bullernivåerna inom planområdet bedöms inte vara skadliga för pågående
verksamheter inom detaljplaneområdet.
Teknisk försörjning
Området är sedan tidigare utbyggt med all nödvändig teknisk försörjning
såsom kommunalt vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme. U-områden
införs i kvartersmarken i plankartan för att säkerställa tillgängligheten till
allmänna underjordiska ledningar. Allmänna vatten- och avloppsledningar
omfattar ledningar fram till förbindelsepunkt för fastigheten. Ledningar
inom fastigheten tillhör fastighetsägaren.
När fastigheten Taklöken 2 i framtiden bebyggs kommer behovet av teknisk
försörjning att förändras. Det finns sedan tidigare kommunalt vatten och
avlopp framdraget till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Anslutning till
eventuell fjärrvärme utförs av nätägaren och bekostas av fastighetsägaren
enligt gällande taxa.
En förändring av fastighetsstorlek och eventuellt nya förbindelsepunkter
kommer leda till en förändrad VA-kostnad enligt kommunens VA-taxa.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens renhållningsansvar är
överfört till Västra Mälardalens Kommunalförbund och omfattar insamling,
transport och behandling av hushållsavfall. Inga större förändringar i
avfallsmängd eller hantering kan antas ske till följd av planförslaget.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Hållbar utveckling
Planförslaget innebär en god hushållning med mark i och med att planen
fortsatt möjliggör för den markanvändning som idag pågår samt medger
nya funktioner på en redan ianspråktagen plats där befintlig infrastruktur
kan nyttjas.
Konsekvenser för miljön
De strukturer som fastläggs påverkar människors beteenden. Skolan är en
viktiga målpunkt i tätorten. Det faktum att Ladubacksskolan är belägen
bostadsnära och strategiskt kan bidra till att minska bilanvändandet samt
uppmuntra till att människor går och cyklar i större utsträckning
Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
En barnkonsekvensbeskrivning har genomförts som en del av
detaljplanearbetet. I denna konstateras att inga direkta konsekvenser av den
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nya detaljplanen uppstår ur ett barnperspektiv då den fastlägger pågående
markanvändning.
Säkra skolvägar, det vill säga gångstråken mellan bostadsområden och
skolor, är något kommunen ständigt arbetar för att uppnå. Bedömningen är
att potentiellt farliga korsningspunkter i planområdets direkta närhet har
avvärjts med trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom övergångsställe med
trafikljus. Det finns även en gång- och cykeltunnel under Skandiagatan.
Inom kvartersmarken är det fastighetsägaren, Kommunfastigheter i Arboga
AB, som ansvarar för att genomföra och utveckla skolmiljön varpå en ny
trafiklösning inom fastigheten kan vara ett sätt att göra området säkrare ur
ett barnperspektiv. Genom att separera oskyddade trafikanter och backande
fordon kan trafiksäkerheten i området förbättras.
Hälsa och säkerhet
I den nya detaljplanen utökas kvartersmarken vilket möjliggör för
fastighetsägaren att ta ett helhetsgrepp om platsen och möjlighet att
utforma en god trafiklösning i området. En del i detta kan vara förändrade
parkeringslösningar och en tydligare zonering av gång- och cykelvägar.
Detta skulle bidra till en ökad trafiksäkerhet i anslutning till skolan.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget är förenligt med
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse.
Beslut om antagande

December
2015
Samråd

Februari
2016
TNAU

Mars
2016
TN

Mars
2016
Laga kraft

TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott
TN = tekniska nämnden

När detaljplanen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla.
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år räknat från det datum beslutet att
anta detaljplanen vunnit laga kraft. När detaljplanens genomförandetid
börjar har fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt denna. Under
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genomförandetiden får detaljplanen inte ändras mot berörda
fastighetsägares vilja annat än om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt uppkommit, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen
att gälla tills den ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Arboga Energi AB ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och
Mälarenergi Elnät AB ansvarar för el.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknisk undersökning och radonundersökning utförs och bekostas av
exploatören inom kvartersmark om så bedöms nödvändigt.
Ekonomi
Planekonomi
Exploatören åtar sig kostnaderna för framtagandet av detaljplanen samt
dess genomförande inom kvartersmark.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) krävs och har
initierats av Arboga kommun. Ansökan biträds av även av
kommunfastigheter i Arboga AB. Fastighetsregleringarna genomförs i
första hand med överenskommelse om fastighetsreglering som grund.
Fastighetsbildning söks hos Lantmäterimyndigheten.
Vad gäller trafikförsörjningen vid en eventuell framtida delning av
fastigheten genom avstyckning bedöms gemensamhetsanläggning eller
servitut vara att föredra.
Rätten till vatten- och avloppsanläggningar vid en eventuell framtida
delning av fastigheten genom avstyckning bedöms kunna lösas genom
gemensamhetsanläggning eller servitut.
Fastighetsreglering
I och med denna detaljplan planläggs en del tidigare allmän platsmark
(parkering och park) som kvartersmark med syfte att möjliggöra en
ombildning av fastigheterna Ladubacksgärderna 1:1 och Smörblomman 1.
Ombildning av fastigheter sker genom marköverföring från tidigare allmän
platsmark till kvartersmark.
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Marköverföringar som avses ske är till fastigheterna Smörblomman 1 från
angränsande parkeringsyta respektive parkyta som idag är en del av
fastigheten Ladubacksgärderna 1:1.
Till Smörblomman 1 överförs även fastigheten Solögat 1.
Efter genomförd fastighetsreglering kommer Kommunfastigheter i Arboga
AB att vara ägare till fastigheten Smörblomman 1.
De delar av Smörblomman 1 som planläggs som allmän plats ska överföras
till Ladubacksgärdena 1:1.
Taklöken 2 kommer fortsätt ägas av Arboga kommun. Vid ett framtida
behov för skolan att utveckla verksamheten kan Taklöken 2 överföras till
Smörblomman 1 genom fastighetsreglering.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavarna ansöker om ledningsrätt för
sina respektive ledningar.
Planområdet berörs av ledningsrätt 1984-571.1 för fjärrvärme till förmån för
Vimman 2. Ledningen belastar del av Ladubacksgärdena 1:1,
Smörblomman 1 samt Taklöken 2.
Planområdet berörs vidare av ledningsrätt 1984-489.2 för fjärrvärme till
förmån för Vimman 2. Ledningen belastar fastigheten Taklöken 2.
Även ledningsrätt 1984-645.1 för starkströmsledning till förmån för
Mälarenergi Elnät AB berör planområdet. Ledningen belastar
Ladubacksgärdena 1:1.
Ledningshavare inom kvartersmark är Arboga kommun med vatten- och
avloppsledningar, Arboga Energi AB med fjärrvärmeledningar,
Mälarenergi Elnät AB med elledningar, Skanova med fiber och tele, Ip-Only
AB med telefoni samt Fibra med bredband. Arboga kommun har för avsikt
att söka ledningsrätt för sina vatten- och avloppsledningar inom
kvartersmarken.

Revideringar
-

Uppdatering under rubriken ”Markägoförhållanden” (s. 6)
Uppdatering under rubriken ”Fastighetsrättsliga åtgärder” (s. 14)
Uppdatering under rubriken ”Fastighetsreglering” (s. 15)
Uppdatering av ledningsrättsbeteckning samt tillägg under rubriken
”Ledningsrätt” (s. 15)

-

Plankartan uppdateras med rätt bestämmelse (Byggnad får inte
uppföras).
Tillägg av u-område i plankartan

-
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Detaljplan för fastigheten Tornet 1, Arboga kommun

HANDLINGAR
Handlingar i samrådsutskick
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:750 (A1) 1:1500 (A3)
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
Detaljplaner består av 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.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

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
I och med att det har skett en bolagisering av kommunens
fastighetsverksamhet säljs en del av kommunens fastigheter till det
kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en detaljplaneläggning
och fastighetsreglering är nödvändig så att plankartans bestämmelser
stämmer överens med markförsäljningen och de nya ägoförhållanden som
gäller på platsen.
I gällande detaljplan medges bestämmelserna allmänt ändamål och
småindustri. Allmänt ändamål är en bestämmelse som i och med
införandet av plan- och bygglagen inte längre bör användas. Småindustri
är inte i linje med pågående vård-verksamhet på Solögat 1.
I fastighetsbildningslagen finns bestämmelser om att åtgärder inte får ske i
strid mot gällande detaljplan. Fastighetsgränser måste i princip följa
användningsgränserna mellan kvartersmark och allmän plats i
detaljplanen. Utifrån gällande detaljplaner är det därför inte möjligt att
införliva bland annat parkeringsytorna, som hör till befintlig skola, i
samma fastighet som denna. Detta beror på att parkeringsytorna i nuläget
ligger på allmän plats och skolan utgör kvartersmark.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vård och skola, vilket är i linje
med de verksamheter som pågår på platsen i dag. Därutöver lämnas även
utrymme för en utökning av befintligt skolområde på Taklöken 2 för att
tillgodose skolans framtida behov och utveckling.
Vidare ska detaljplanen möjliggöra en fastighetsreglering.
Fastighetsregleringen avser att inkludera angränsande parkering samt del
av intilliggande parkmark i samma fastighet som Smörblomman 1.
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PLANDATA
Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget norr om järnvägen och Arboga stadskärna och
innefattar bland annat Ladubacksskolan och Solögats korttidsboende.
Området avgränsas av Skandiagatan i öster, av en matbutik och
bostadsområden i norr, bostadsområden i söder och Hällbackens
äldrecenter i väster.
Planområdet omfattar totalt drygt 6,7 hektar.
Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar fyra fastigheter; Smörblomman 1, Solögat 1,
Taklöken 2 samt Ladubacksgärdena 1:1. Samtliga fastigheter ägs av
Arboga kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Detaljplaneområdet är inte utpekat som ett utvecklingsområde för
bostäder och är i linje med översiktsplanens intentioner och mål om att
Arboga kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva i med en
väl utvecklad offentlig service.
Inga riksintressen berörs.
Detaljplan
Aktuellt detaljplaneområde berör tre detaljplaner:
- del av EII-6/1979 som medger A – allmänt ändamål och park.
- EII-2/1995 som medger J1 – småindustri och hantverk
- del av EII-2/2002 som medger B – bostäder
Grönstrukturplan
Arboga kommun har en grönstrukturplan, antagen av
kommunfullmäktige 2009-06-17. Syftet med grönstrukturplanen är att
beskriva och identifiera värden inom grönstrukturen samt ange mål och
riktlinjer för hur dessa värden ska bevaras och utvecklas.
Grönstrukturplanen utgör ett underlag för kommunens fysiska planering
vilket detaljplanearbetet är en del av.
I grönstrukturplanen är parken inom aktuellt planområdet markerad som
grannskapspark och nämns med orden: ”Det stora öppna parkrummet flyter
ut i skolgård och de nybyggda villakvarteren norr därom. Detta är ingen tydlig
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park utan snarare ett parkstråk. Berghäll, tallar och bebyggelse i Kv. Gullvivan
och Sippan är ett värdefullt blickfång och landskapskaraktär för parkstråket.”
Vidare sägs det i grönstrukturplanen att parken har kvalitéer som kan
utvecklas i framtiden.
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. En barnkonsekvensbeskrivning har gjorts för detta projekt
och slutsatserna presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens
genomförande” – ”Barnkonsekvenser”.
Riktlinjer för arbetet med att förbättra trafikmiljöer på och intill
förskolor, skolor och fritidshem i Arboga kommun
2007 arbetade tekniska förvaltningen, i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen, fram riktlinjer för trafiksäkerhet vid skolor och
förskolor i Arboga kommun.
För Ladubacksskolan/Norrgårdens förskola beskrivs trafiksituationen
enligt följande: ”Trafiksituationen behöver ses över. Det är tillexempel ett problem
att lastbilar tvingas backa när de levererar varor. En anvisad och skyltad
personalparkering behövs. En tydligare åtskillnad behövs mellan barnens vägarlekområden och cykel- och bilvägar.”
Fastigheten samt tillhörande parkeringsyta ägs av Kommunfastigheter i
Arboga AB. Den nya detaljplanen möjliggör för fastighetsägaren att se över
trafiksituationen i anslutning till Ladubacksskolan och Norrgårdens
förskola.
Behovsbedömning
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. Miljöfaktorerna inarbetas i
planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer (MKN)
finns idag för utomhusluft, fisk- och musselvatten, vatten och
omgivningsbuller. Detaljplanen bedöms inte medföra ökade utsläpp och
är således förenlig med 5 kap. MB.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Landskap och natur
Terrängen i och intill planområdet är relativt jämn. I söder utgör
klipphällar, tallar och bebyggelse ett blickfång i stadslandskapet.
Parkområdet består av klippta gräsytor som korsas av ett antal gång- och
cykelvägar.

Markens beskaffenhet
Geoteknik
Geoteknisk undersökning finns utförd i samband med byggnation på
fastigheten Smörblomman 1 1979-02-22 samt för Solögat 1 1995-03-29.
I undersökningarna nämns bland annat lerdjupet som varierar mellan ca
3,5 - 10,4 m på fastigheten Smörblomman 1 beroende på plats. För Solögat
1 är lerdjupet 13-17 m. På båda fastigheterna rekommenderas
grundläggning med stödpålar.
Radon
Enligt kommunens underlagsmaterial finns det inga noteringar om radon
eller markradon i det aktuella området.
Förorenad mark
Enligt kommunens underlagsmaterial finns det inga noteringar om
förorenad mark i det aktuella området.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom detaljplaneområdet. Skulle en
fornlämning påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet avbrytas
och en anmälan göras till Länsstyrelsen.
Friytor
Lek och rekreation
Inom planområdet finns det lekmiljöer i anslutning till skolan och
förskolan. Hälsans stig, en 5 km lång promenadslinga genom Arboga,
ansluter i planområdets nordöstra hörn.
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Park- och naturmiljö
De södra delarna av planområdet består av parkmark. Ingen förändring
kommer att ske i detta område.
Bebyggelseområde
Bostäder
Omkringliggande bostadsbebyggelse är av varierande karaktär och
innefattar såväl småhus som flerbostadshus i två våningar.

Framför bostadsbebyggelsen skymtar den obebyggda fastigheten Taklöken 2.
Gräsmattan närmast i bild är allmän platsmark och ligger delvis utanför
detaljplaneområdet. Vallen till höger tillhör Ladubacksskolans gård.

Arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service
Planområdet innefattar Norrgårdens förskola, Ladubacksskolan vilket är en
F-5 skolan samt ett korttidsboende med daglig verksamhet. Dessa utgör
förutom offentlig service även arbetsplatser.
I direkt anslutning till aktuellt planområde finns en matvarubutik med
tillhörande bilparkering. För ett större utbud hänvisas konsumenterna till
Arboga stadskärna ca 1 km sydöst om planområdet.
Byggnadskultur och gestaltning
Byggnadskulturen inom planområdet samt omgivande bostadsområden
består av låga byggnader i en till två våningar i olika utföranden och
fasadmaterial, byggda under olika tidsperioder på 1960, -70 och -80-talet.
Större volymer i form av Hällbackens äldrecenter, byggt på 1980-talet, samt
en matbutik, uppförd 2003, finns i anslutning till planområdet.
Ladubacksskolan byggdes 1982 och har sedan dess blivit ombyggd och
tillbyggd i flera omgångar. I dagsläget är Ladubackasskolan i en våning
men vid planläggningen möjliggörs för ytterligare en våning. En utökning
av skolan på höjden ger en god hushållning av mark och värnar de friytor
som är betydelsefulla för barns lek. I gällande detaljplan medges en högsta
byggnadshöjd till fem meter vilket i planläggningen ökas till 8 meter.
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Bestämmelsen om 8 meter möjliggör för en utformning av den andra
våningen som då kan vara högre än normalt, exempelvis vid entrén. En
bestämmelse om att 25 % av ytan får bebyggas sätts. I gällande detaljplan är
den maximala byggrätten 30 % av fastighetsytan. Anledningen till
minskningen är att två våningar tillåts.
Taklöken 2 är i dagsläget obebyggd. Gällande detaljplan medger för
bostäder i två våningar. Taklöken 2 planläggs i denna detaljplan för skola
och vård. Vid planläggningen medges för en byggnad i två våningar till en
höjd av max 8 meter. Byggrätten bestäms till 30 % av fastighetsarean.
Skyddsrum
På Ladubacksskolan finns det fyra stycken skyddsrum enligt Arboga
kommuns skyddsrumskartering.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Avståndet till Arboga centrum är ca 1 km. Det finns gott om separerade
gång- och cykelvägar till och inom planområdet, se orangea markeringar i
bilden nedan.

Ladubacksskolan
Vasahallen

11(16)

Parkering, in- och utfarter samt varumottag
Till detaljplaneområdet finns det flera in- och utfarter som ansluter till
Skandiagatan. Inom detaljplaneområdet finns det en parkering som i och
med detaljplanearbetet övergår i Kommunfastigheter i Arbogas ägo. Den
nya detaljplanen möjliggör för fastighetsägaren att se över trafiksituationen
i anslutning till Ladubacksskolan och Norrgårdens förskola. Det finns även
cykelparkeringar inom planområdet. Varumottag finns både vid
Ladubacksskolan och vid korttidsboendet Solögat.
Fastighetsägaren planerar en separation av oskyddade trafikanter och
fordon för att säkra trafikmiljön och undvika att oskyddade trafikanter rör
sig i samma områden som backande fordon. Planer finns även för en ny
parkeringslösning öster om Ladubacksskolan.
Vid en framtida exploatering av fastigheten Taklöken 2 behöver infart till
fastigheten ske via Hildelundsvägen, norr om matbutiken, vilket på sikt kan
bidra till en ökad trafikmängd på Hidelundsvägen.
Kollektivtrafik
På Skandiagatan finns en busshållplats där länstrafiken i Västmanlands
buss 54, till och från Fellingsbro, stannar.
I Arboga finns det anropsstyrd tätortstrafik i en radie om fyra km från
centrum. Från Arboga station finns persontrafik på järnväg på sträckan
Stockholm-Göteborg, Mälarbanan och Svealandsbanan.
Miljöförhållanden och störning
Risk
Nuvarande trafiklösning utgör en risk för oskyddade trafikanter som rör sig
i området. I och med detaljplanen överlåts även parkeringen till
Kommunfastigheter i Arboga som äger skolområdet. Fastighetsägaren kan i
och med detta bidra till en förbättring av trafiksituationen vid skolan.
Buller
I dagsläget förekommer ingen störande verksamhet inom planområdet.
Omkringliggande områden består av bostadsbebyggelse.
Enligt generell information från Trafikverket kan den ekvivalenta ljudnivån
från vägtrafik vara mer än 40 dBA inomhus om en byggnad ligger 15 m från
vägens mitt, hastigheten är 60 km/h och det går 7 000 fordon per dygn på
vägen.
Skandiagatan öster om planområdet trafikerades enligt en mätning från
2011 av 4500 fordon per dygn. Hastigheten på Skandiagatan är 50 km/h
men öster skolområdet är hastigheten sänkt till 30 km/h. Avståndet till
Ladubacksskolan är 75 meter. Avståndet mellan Skandiagatan och
verksamheten på fastigheten Solögat 1 är ca 20 meter.
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Bullernivåerna inom planområdet bedöms inte vara skadliga för pågående
verksamheter inom detaljplaneområdet.
Teknisk försörjning
Området är sedan tidigare utbyggt med all nödvändig teknisk försörjning
såsom kommunalt vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme. U-områden
införs i kvartersmarken i plankartan för att säkerställa tillgängligheten till
allmänna underjordiska ledningar. Allmänna vatten- och avloppsledningar
omfattar ledningar fram till förbindelsepunkt för fastigheten. Ledningar
inom fastigheten tillhör fastighetsägaren.
När fastigheten Taklöken 2 i framtiden bebyggs kommer behovet av teknisk
försörjning att förändras. Det finns sedan tidigare kommunalt vatten och
avlopp framdraget till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Anslutning till
eventuell fjärrvärme utförs av nätägaren och bekostas av fastighetsägaren
enligt gällande taxa.
En förändring av fastighetsstorlek och eventuellt nya förbindelsepunkter
kommer leda till en förändrad VA-kostnad enligt kommunens VA-taxa.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens renhållningsansvar är
överfört till Västra Mälardalens Kommunalförbund och omfattar insamling,
transport och behandling av hushållsavfall. Inga större förändringar i
avfallsmängd eller hantering kan antas ske till följd av planförslaget.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Hållbar utveckling
Planförslaget innebär en god hushållning med mark i och med att planen
fortsatt möjliggör för den markanvändning som idag pågår samt medger
nya funktioner på en redan ianspråktagen plats där befintlig infrastruktur
kan nyttjas.
Konsekvenser för miljön
De strukturer som fastläggs påverkar människors beteenden. Skolan är en
viktiga målpunkt i tätorten. Det faktum att Ladubacksskolan är belägen
bostadsnära och strategiskt kan bidra till att minska bilanvändandet samt
uppmuntra till att människor går och cyklar i större utsträckning
Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
En barnkonsekvensbeskrivning har genomförts som en del av
detaljplanearbetet. I denna konstateras att inga direkta konsekvenser av den
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nya detaljplanen uppstår ur ett barnperspektiv då den fastlägger pågående
markanvändning.
Säkra skolvägar, det vill säga gångstråken mellan bostadsområden och
skolor, är något kommunen ständigt arbetar för att uppnå. Bedömningen är
att potentiellt farliga korsningspunkter i planområdets direkta närhet har
avvärjts med trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom övergångsställe med
trafikljus. Det finns även en gång- och cykeltunnel under Skandiagatan.
Inom kvartersmarken är det fastighetsägaren, Kommunfastigheter i Arboga
AB, som ansvarar för att genomföra och utveckla skolmiljön varpå en ny
trafiklösning inom fastigheten kan vara ett sätt att göra området säkrare ur
ett barnperspektiv. Genom att separera oskyddade trafikanter och backande
fordon kan trafiksäkerheten i området förbättras.
Hälsa och säkerhet
I den nya detaljplanen utökas kvartersmarken vilket möjliggör för
fastighetsägaren att ta ett helhetsgrepp om platsen och möjlighet att
utforma en god trafiklösning i området. En del i detta kan vara förändrade
parkeringslösningar och en tydligare zonering av gång- och cykelvägar.
Detta skulle bidra till en ökad trafiksäkerhet i anslutning till skolan.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget är förenligt med
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse.
Beslut om antagande

December
2015
Samråd

Februari
2016
TNAU

Mars
2016
TN

Mars
2016
Laga kraft

TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott
TN = tekniska nämnden

När detaljplanen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla.
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år räknat från det datum beslutet att
anta detaljplanen vunnit laga kraft. När detaljplanens genomförandetid
börjar har fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt denna. Under
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genomförandetiden får detaljplanen inte ändras mot berörda
fastighetsägares vilja annat än om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt uppkommit, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen
att gälla tills den ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Arboga Energi AB ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och
Mälarenergi Elnät AB ansvarar för el.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknisk undersökning och radonundersökning utförs och bekostas av
exploatören inom kvartersmark om så bedöms nödvändigt.
Ekonomi
Planekonomi
Exploatören åtar sig kostnaderna för framtagandet av detaljplanen samt
dess genomförande inom kvartersmark.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) krävs och har
initierats av Arboga kommun. Ansökan biträds av även av
kommunfastigheter i Arboga AB. Fastighetsregleringarna genomförs i
första hand med överenskommelse om fastighetsreglering som grund.
Fastighetsbildning söks hos Lantmäterimyndigheten.
Vad gäller trafikförsörjningen vid en eventuell framtida delning av
fastigheten genom avstyckning bedöms gemensamhetsanläggning eller
servitut vara att föredra.
Rätten till vatten- och avloppsanläggningar vid en eventuell framtida
delning av fastigheten genom avstyckning bedöms kunna lösas genom
gemensamhetsanläggning eller servitut.
Fastighetsreglering
I och med denna detaljplan planläggs en del tidigare allmän platsmark
(parkering och park) som kvartersmark med syfte att möjliggöra en
ombildning av fastigheterna Ladubacksgärderna 1:1 och Smörblomman 1.
Ombildning av fastigheter sker genom marköverföring från tidigare allmän
platsmark till kvartersmark.
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Marköverföringar som avses ske är till fastigheterna Smörblomman 1 från
angränsande parkeringsyta respektive parkyta som idag är en del av
fastigheten Ladubacksgärderna 1:1.
Till Smörblomman 1 överförs även fastigheten Solögat 1.
Efter genomförd fastighetsreglering kommer Kommunfastigheter i Arboga
AB att vara ägare till fastigheten Smörblomman 1.
De delar av Smörblomman 1 som planläggs som allmän plats ska överföras
till Ladubacksgärdena 1:1.
Taklöken 2 kommer fortsätt ägas av Arboga kommun. Vid ett framtida
behov för skolan att utveckla verksamheten kan Taklöken 2 överföras till
Smörblomman 1 genom fastighetsreglering.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavarna ansöker om ledningsrätt för
sina respektive ledningar.
Planområdet berörs av ledningsrätt 1984-571.1 för fjärrvärme till förmån för
Vimman 2. Ledningen belastar del av Ladubacksgärdena 1:1,
Smörblomman 1 samt Taklöken 2.
Planområdet berörs vidare av ledningsrätt 1984-489.2 för fjärrvärme till
förmån för Vimman 2. Ledningen belastar fastigheten Taklöken 2.
Även ledningsrätt 1984-645.1 för starkströmsledning till förmån för
Mälarenergi Elnät AB berör planområdet. Ledningen belastar
Ladubacksgärdena 1:1.
Ledningshavare inom kvartersmark är Arboga kommun med vatten- och
avloppsledningar, Arboga Energi AB med fjärrvärmeledningar,
Mälarenergi Elnät AB med elledningar, Skanova med fiber och tele, Ip-Only
AB med telefoni samt Fibra med bredband. Arboga kommun har för avsikt
att söka ledningsrätt för sina vatten- och avloppsledningar inom
kvartersmarken.

Revideringar
-

Uppdatering under rubriken ”Markägoförhållanden” (s. 6)
Uppdatering under rubriken ”Fastighetsrättsliga åtgärder” (s. 14)
Uppdatering under rubriken ”Fastighetsreglering” (s. 15)
Uppdatering av ledningsrättsbeteckning samt tillägg under rubriken
”Ledningsrätt” (s. 15)

-

Plankartan uppdateras med rätt bestämmelse (Byggnad får inte
uppföras).
Tillägg av u-område i plankartan

-
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Elin Hals.

Arboga 2016-01-25

Elin Hals
Planarkitekt

Mimmi Öberg
Planeringschef

