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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.

HANDLINGAR




Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (A1) 1:2000 (A3)
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

REVIDERING

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Efter samråd och granskning har mindre revideringar gjorts. Texten i
planbeskrivningen
har
reviderats
under
rubriken
”Ekonomi”,
”Markägoförhållande” och informationen under rubriken ”Ledningsrätt”
har förtydligats. Plankartan har korrigerats för att inkludera en befintlig
belysningsstolpe till gatumarken samt endast medge R kultur och fritid
(idrott) för parkeringen vid Sturehallen.
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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
I och med att det skett en bolagisering av kommunens
fastighetsverksamhet säljs en del av kommunens fastigheter till det
kommunala bolaget. 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 äldre planer förekommer det bestämmelser enligt äldre lagstiftning. Förr
kunde exempelvis A (allmänt ändamål) på plankartan beteckna
verksamhet med ett offentligt organ som huvudman dvs. stat, landsting
och kommun. Detta inkluderade dock inte statliga eller kommunala
bolag. Sedan PBL:s införande krävs det att markens användning är
närmare angiven i detaljplanen. Beteckning A bör därför inte längre
användas.
I fastighetsbildningslagen finns bestämmelser om att åtgärder inte får ske
i strid mot gällande detaljplan. Fastighetsgränser måste i princip följa
områdesgränserna i planen (gränserna mellan t.ex. kvartersmark och
allmän plats). Utifrån gällande detaljplaner är det därför inte möjligt att
införliva bland annat parkeringsytorna i samma fastighet som befintlig
skola och sporthall. Detta beror på att parkeringsytorna i nuläget ligger på
allmän plats och skolan samt befintlig idrottshall utgör kvartersmark.
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fastighetsreglering.
Fastighetsregleringen avser att inkludera angränsande parkering och
parkmark i samma fastighet som Hantverkaren 3 (Stureskolan) respektive
Sturehallen 1 (idrottshallen).
Detaljplanen ska fortsatt möjliggöra skola samt idrott och lämnar plats för
en utbyggnadsmöjlighet om behov uppstår för detta i framtiden. Utöver
detta medges även kontor i syfte att tillgodose eventuella förändrade
behov och önskemål.
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PLANDATA
Lägesbestämning och areal
Planområdet innefattar Stureskolan och Sturehallen, som ligger norr om
Arboga stadskärna och angränsande till friidrottsanläggningen
Sturevallen. Planområdet avgränsas av järnvägen i norr, Skandiagatan i
väster och i söder av Centrumleden. Området omfattar ca 3,5 hektar.
Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar i huvudsak tre fastigheter; Hantverkaren 3,
Sturehallen 1 och del av Sturestaden 3:1. Samtliga fastigheter ägs av
Arboga kommun. Även fastigheterna Snickaren 9 samt Bälgen 9 berörs då
de utgör en del av lokalgata. Snickaren 9 ägs av privatpersoner och Bälgen
9 av Kungsleden Melker AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintressen
Planområdet angränsar till riksintresset för järnväg i norr samt
riksintresset för kulturmiljövård i söder, vilket Arboga stadskärna berörs
av. Centrumleden verkar som en tydlig gräns mellan den äldre
stadskärnan och den nyare bebyggelsen som skolan är del av. Ingen
särskild anpassning till stadskärnan bedöms motiverad. Detaljplanen
stämmer överens med översiktplanens intentioner. Någon negativ
påverkan på riksintresset för järnväg uppstår inte i och med detaljplanens
genomförande (läs mer om risk och störning på sid. 5 och 7).
Detaljplan
För planområdet finns två gällande detaljplaner; EII-8/1971 och EII4/1999. Detaljplan EII-8/1971 medger Allmänt ändamål där Stureskolan nu
ligger, och Parkmark där tennisplanerna är placerade. Detaljplanen EII4/1999 medger huvudsakligen Allmänt ändamål, samt Parkering.

Utdrag ur gällande plankartor, från vänster: EII-8/1971 och EII-4/1999.
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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”.
Behovsbedömning
En checklista för behovsbedömning om planen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan eller ej 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.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Mark och vegetation
Området är plant och stora delar av de oexploaterade ytorna består av
asfalterade ytor för skolgården samt parkering, och inhägnade ytor för
tennisbanor. Därutöver finns inslag av gräsytor, buskage, rabatter och
grupper av träd.
Geoteknik
För kvarteret Hantverkaren finns två geotekniska utredningar utförda.
Dessa är:
1. En grundundersökning, utfördes år 1959 av Carl G Ekman, i
syfte
att
undersöka
Stureskolan.
Av
denna
grundundersökning framgår att marken till största delen
består av lera, som överlagrar fast botten av morän. Leran
tunnar ut mot norr och är särskilt markant under den östra
byggnaden. Leran har en relativt god torrskorpa men är under
denna delvis ganska lös. En belastning på markytan ger en
sättning hos den underliggande leran, som är beroende av det
kompressibla lagrets tjocklek och djupläge samt direkt
proportionell mot lasten. Rekommendationen är att
grundläggning sker på fast grusbotten. Ett fåtal punkter har
ett djupt till fast botten att pålar kan vara nödvändigt.
2. En geoteknisk undersökning, utfördes år 1965 av Carl G
Ekman, i syfte att undersöka undergrunden för tillbyggnad av
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Stureskolan. Av den geotekniska undersökningen framgår att
marken består av väl packat grus, som täcker fast och stenig
moränbotten, och som överlagras av ett tunt skikt av fast lera.
Rekommendationen var att grundläggningen sker på
grundplattor, nedförda till det nämnda grusskiktet som
befinner sig på normalt frostfritt djup.
Radon
I kommunens befintliga underlagsmaterial finns inga noteringar att
radonriskkartering har utförts för området. Radonmätning genomförs av
fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
Förorenad mark
Ingen känd förorening finns inom planområdet. Ingen förorening som
påverkar planområdet finns heller i dess närhet.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar förekommer inom planområdet. Om en
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet
omedelbart avbrytas och en anmälan göras hos länsstyrelsen.
Friytor
Stureskolans skolgård erbjuder ytor för basket, landhockey eller annan
spontanlek. I övrigt finns möjlighet för tennis eller idrottande i
idrottshallen inom området.
Bebyggelseområde
Stureskolan och Sturehallen utgör en del i kommunens offentliga service
och utgör viktiga målpunkter i tätorten. Förutsättningarna för att dessa
målpunkter och andra närliggande vistelseytor ska nås är goda med
attraktiva och säkra gång- och cykelstråk.

Foto: Stureskolan.

Foto: Sturehallen.
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Foto: Yta för cykelparkering.
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Foto: Vy från Vallgatan.

Det centrala läget innebär ett nära avstånd för många Arbogabor till
både högstadieskolan och sporthallen. Här finns även goda
förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik.
Topografin är relativt plan med få höjdskillnader vilket innebär bra
förutsättningar att ordna byggnader med en god tillgänglighet utan
behov av trappor eller ramper.
Idrottshallen och skolbyggnaderna är i dagsläget byggda i två våningar.
På Stureskolan finns cirka 300 elever i skolår 6-9 och där arbetar
omkring 40 personer.

Översiktskarta för service.
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Den angränsande bebyggelsen i öster består av villor och flerbostadshus
från nyare tid. I söder ligger Arboga stadskärna, med dess äldre
bebyggelse samt den nyare bebyggelsen i kvarteret Giktringen,
”Örtagården” från slutet av 1990-talet.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Trafikmatningen med motorfordon till området sker i huvudsak via
Centrumleden. Även via infartsleden Skandiagatan leds trafiken till och
från området.
Via de befintliga gång- och cykelvägarna kan gående och cyklister enkelt
nå Sturehallen och Stureskolan. Cykellänkarna till övriga stadsdelar är
goda och via en gångtunnel under Centrumleden eller gångbro över
Skandiagatan kan man säkert ta sig till och från området. Längs med
Skandiagatan tar man sig även under järnvägen. En svaghet som finns i
dagsläget är dock att många genar över Skandiagatan.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget inom gångavstånd, ligger ca 500 meter,
från planområdet. Persontrafik på järnväg sker via Mälarbanan och
Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för lokal och
regional kommunikation. I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik
som trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer från centrum.
Parkering
Inom planområdet finns två parkeringsytor – en cykelparkering och en
större parkering för bilar intill idrottshallen. Parkering sker i nuläget på
allmän platsmark i direkt anslutning till de pågående verksamheterna –
skola och idrott.
Störning
Risk
Inom planområdet finns en befintlig idrottshall som ligger på ett avstånd
om 14-16 meter från närmsta järnvägsmitt. Ny verksamhet bör inte
tillkomma i nära anslutning till järnvägen på ett sätt som kan äventyra
trafiksäkerheten eller människors hälsa.
Teknisk försörjning
Det kommunala VA-nätet är väl utbyggt och fastigheterna är anslutna.
Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i området.
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PLANFÖRSLAG
Natur
Planförslaget innebär att mark som idag är planlagd som park i
fortsättningen kan utgöra en del av kvartersmark och kan komma att
bebyggas om behov uppkommer. Den befintliga parkmarken längs med
Vallgatan är redan i nuläget otillgänglig med sina två inhägnade
tennisplaner, en mindre asfalterad parkeringsyta och ett befintligt
tvåvåningshus.
I övrigt har skolgården trevliga trädplanteringar som inramar de bänkar
som erbjuds. Träden bidrar till en mer inbjudande känsla och växtlighet är
en viktig beståndsdel för att skapa trevnad och välbefinnande varför de
fortsatt bör finnas kvar.
Bebyggelseområde
Bebyggelsen inom kvartersmark regleras med en byggnadshöjd på 10
meter för stora delar av området. I en zon längs Vallgatan medges
byggnadshöjden till max 6 meter med hänsyn till den angränsande
villabebyggelsen.
Detaljplanen möjliggör för att pågående markanvändning för skola och
idrott fortsatt kan verka i området, samt att annan ägare än kommunen
tillåts. Därutöver medges även kontorsverksamhet.
Gator och trafik

Översiktskarta trafiknät

För gator och trafik innebär planförslaget ingen förändring från hur
trafikföringen sker i nuläget. Utformningen av gaturummen planeras inte
förändras i och med detaljplanen och regleras inte mer detaljerat än
gaturummets bredd.
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Erforderlig parkering för verksamhetens behov ordnas inom
kvartersmark. Den befintliga parkeringen kommer i fortsättningen ingå
som del av de pågående verksamheterna för fastigheterna Hantverkaren 3
och Sturehallen 1.
Störning
Risk
I planförslaget tillkommer ingen ny bebyggelse inom en zon på 35 meter
från järnvägen. Den pågående markanvändningen för idrottshallen avses
dock fortsatt möjliggöras.
För att säkerställa en säker arbets- och vistelsemiljö för de personer som
uppehåller sig i och i anslutning till Sturehallen ska entréer ges en
placering långt från spårområdet. Byggnaden måste även ha minst en
utrymningsväg
i
riktning
från
spårområdet.
Byggnaders
ventilationssystem föreslås utformas med för personalen lättillgängligt
nödstopp för manuell avstängning i händelse av utsläpp på spårområdet.
Fasader, tak, takfot och luftintag ska utformas för att begränsa risken för
brandspridning till byggnaden i händelse av pölbrand på spårområdet.
Brandens påverkan, och därmed det dimensionerande behovet, studeras i
projekteringen av ny bebyggelse. För bebyggelse nära järnvägen skall
föreskrifter för elsäkerhet och elektromagnetiska fält beaktas. Goda
möjligheter för eventuell räddningsinsats bedöms finnas.
Teknisk försörjning
Teknisk försörjning sker i likhet med idag. Området är utbyggt sedan
länge och försörjs med all nödvändig teknisk försörjning såsom VA, el,
och fjärrvärme.
U-områden införs i plankartan för att säkerställa tillgängligheten till
allmänna underjordiska ledningar.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfall ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Vid ny markanvändning eller
utveckling som påverkar avfallsmängd och avfallshantering i området bör
samråd ske med renhållningsansvarig för att få aktuella råd och
anvisningar vad gäller avfallshanteringen.
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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.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Sporthallen och tennisbanorna för samman människor i fysisk aktivitet
och social samvaro. De utgör viktiga mötesplatser som bidrar positivt till
folkhälsan och bidrar till en förbättrad gemenskap.
Ett genomförande av detaljplan innebär att Arbogabarnen fortsatt kan ha
nära till ett högstadium och en sporthall. Dessa funktioner är
grundläggande i Arboga då de utgör en del av kommunens allmänna
service. Skolgården är anpassad för ungdomars intresse, med bänkar och
en mindre asfalterad basketplan. Skolgården är idag en målpunkt för
äldre barn och ungdomar, vilka kan ta sig dit genom befintliga gång- och
cykelstråk. De trafikerade vägarna Centrumleden och Skandiagatan kan
passeras trafiksäkert via gångtunnel respektive gångbro. Dock utgör
personer som genar över Skandiagatan en viss trafikrisk.
Om det i framtiden skulle finnas behov eller önskemål för en förändrad
markanvändning på platsen bör det först utredas hur de befintliga
verksamheterna kan tillgodoses på annat håll.
Konsekvenser för miljön
Befintlig infrastruktur och service finns på platsen och kan fortsatt nyttjas.
Det centrala läget innebär ett nära avstånd till platsen för många
Arbogabor och här finns även goda förutsättningar för arbetspendling
med kollektivtrafik.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Enkelt planförfarande tillämpas. Detta eftersom detaljplanen är i linje med
nuvarande markanvändning (skola och idrott), översiktsplanens
intentioner och inte bedöms vara av stort allmänt intresse.
Samrådstiden är från den 22 juni till den 20 juli 2015. 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
22 juni – 20 juli

Beslut om antagande
TNAU
TN
Maj 2016
Juni 2016

TNAU = tekniska nämndens
arbetsutskott
TN = tekniska nämnden

Efter att planen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen vinner laga kraft.
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/Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa.
Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och
Mälarenergi Elnät AB för el.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknisk- och radonundersökning utförs om så bedöms nödvändigt och
bekostas i så fall av exploatören inom kvartersmark.
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Ekonomi
Planekonomi
Kommunfastigheter i Arboga AB åtar sig kostnaderna för framtagandet av
planen och genomförandet.
Ersättning
Mindre markområden som idag utgör privat fastighetsmark har i
detaljplanen planlagts som allmän plats. Enligt Plan- och bygglagen 14
kap 14 § är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in
mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en
allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Skulle inlösen
begäras görs därefter en oberoende värdering.
Ingen skada uppkommer till följd av planbestämmelsen om att körbar
förbindelse inte får anordnas (dvs. utfartsförbud). Bestämmelsen innebär
förbud att anordna utfart och inte förbud att använda befintlig utfart.
Ersättning är därför inte aktuellt i dagsläget.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) krävs och detta
initieras
av
Arboga
kommun.
Fastighetsbildning
söks
hos
Lantmäterimyndigheten.
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra
detaljplanen. I och med denna detaljplan planläggs en del tidigare allmän
platsmark (parkering och park) som kvartersmark, i syfte att möjliggöra
en ombildning av fastigheterna Hantverkaren 3 och Sturehallen 1.
Ombildning av fastigheter sker genom marköverföring från tidigare
allmän platsmark till kvartersmark. Marköverföringar som avses ske är till
fastigheterna Hantverkaren 3 och Sturehallen 1 från angränsande
parkeringsyta respektive parkyta och som idag är en del av fastighet
Sturestaden 3:1. Även en liten del av fastigheten Hantverkaren 3 avses
överföras till den allmänna platsmarken i syfte att säkerställa den
befintliga gång och cykelvägen längs med Skandiagatan.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar. Ledningshavare inom
kvartersmark är Skanova med kabel, Arboga kommun med vatten- och
avloppsledningar, Arboga Energi AB med fjärrvärmeledningar.
Elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB för.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Marina Ljungsved.
Arboga 2016-03-16

Marina Ljungsved
Tf. planeringschef
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