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Handlingar
•

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

•

Planbeskrivning

•

Fastighetsförteckning

•

Bullerutredning för fastigheten Marknaden 1, 2009-06-10. Miljö-och
projekteringsbyrån

•

Geoteknisk undersökning

•

Riskanalys

•

Dagvattenutredning

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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1

Bakgrund, syfte och huvuddrag

1.1
Bakgrund
Den ökade inflyttningen av barnfamiljer till kommunen innebär ett ökat
behov av barnomsorg i centrala Arboga.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5
oktober 2016, BUN § 59 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att påbörja en förstudie med lokaliseringsutredning för
jämförelse av olika platsers förutsättningar för byggnation av en ny
förskola på söder.
Vid kvarteret Marknaden och del av fastighet Strömsnäs 1:1 finns
möjlighet och förutsättningar att skapa en förskola med 10 avdelningar
samlokaliserat med nya bostäder.
1.2
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, bostäder,
verksamheter och fortsatt brandstation. Med en flexibel och
mångfunktionell användning av fastigheterna möjliggör det för en bred
och långsiktig utveckling platsen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en förskola för 10
avdelningar (ca 175 barn) med tillhörande utegård. Det finns ett stort
behov av utökad förskole- och skolkapacitet i närområdet. Inom
detaljplanen kommer det även att möjliggöras för bostäder.
Planområdet ger förutsättningar för uppförande av bostäder samt en
förskola inklusive förskolegård, komplementbyggnader, angöring och
parkering med in- och utfarter från Oljevägen och Västermovägen.
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2

Plandata

2.1
Lägesbestämning
Planområdet är beläget söder om länsväg 572 och begränsas i norr av
Oljevägen. I nordost ligger ett verksamhetsområde med bensinstation och
sällanköpshandel. I söder angränsar området till bostadsområdet
Brattberget och större rekreationsområden.
I öster avgränsas planområdet av Västermovägen, och i söder och väster
till parkmark.

Orienteringsbild, planområdets lokalisering

Planområdets ungefärliga avgränsning med heldragen röd linje.
2
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2.2
Markägoförhållanden och areal
Planområdets areal uppgår till ca 4 ha och består av fastigheterna
Marknaden 1 som ägs av Arboga kommun och Marknaden 3 som ägs av
Kommunfastigheter i Arboga AB. Därutöver ingår även en mindre del av
fastigheterna Strömsnäs 1:1 och Brattberget 1:27 som ägs av Arboga
kommun. Marknaden 1 och 3, belastas av ledningsrätterna
19-ARS-493.1 avseende VA samt 1984-571.1 avseende fjärrvärme.

3
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3

Tidigare ställningstaganden

3.1
Översiktsplan och riksintressen
Gällande översiktsplan för Arboga kommun antogs av
kommunfullmäktige 2009-10-26. Planförslagets är i linje med
översiktsplanen intentioner och mål om att:
•

Arboga kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva i med
en väl utvecklad offentlig service.

Samhällsservicen i Arboga kommun är främst koncentrerad till Arboga
stad. Att upprätthålla en väl utvecklad offentlig service är betydelsefullt
för kommuninvånarna. Med offentlig service menas här främst den
service som kommunen har huvudansvar för: förskola, skola samt vård
och omsorg.
Inga riksintressen berörs.
3.2
Detaljplaner
Området har tidigare varit planlagt (laga kraft 1991-03-25) för handel inom
ett större handelsområde med bensinstation, brandstation,
sällanköpshandel och övriga verksamheter. Inom planområdets
avgränsning möjliggjorde planen för en handelsetablering om max 7000
kvm i två plan men har aldrig bebyggts. Den obebyggda marken har varit
utarrenderad för odling.
Gällande detaljplan för Marknaden 1, TN § 112, Dnr 135/2010–214 laga
kraft 9 september 2010. Syftet med denna plan var att pröva
användningen bostäder med en byggnadsarea på 7500 kvadratmeter som
kan uppföras i 3 våningar. Inte heller denna plan blev genomförd och
genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Utsnitt ur gällande detaljplan för Marknaden 1.
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3.3
Program för området
Ett planprogram har inte upprättats eftersom området redan är
detaljplanelagt sedan tidigare.
3.4
Boendeplan
Arboga kommun har tagit fram en Boendeplan för år 2012–2016 i syfte att
ge en samlad bild av hur utbud och efterfrågan på bostäder ser ut i
Arboga. En av riktlinjerna är att främja nyproduktion, främst i centrala
och attraktiva lägen för att skapa förutsättningar för flyttkedjor och frigöra
befintliga småhus. Nybyggnation bör ske i lägen som kan bidra till att
stärka underlaget till kollektivtrafiken och övrig infrastruktur samt gynna
utvecklingen av handeln. Bostadsområdena ska ha nära till förskola, skola
och livsmedelsbutik, gångavstånd till stadskärnan och Arboga station.
3.5
Strategisk lokalförsörjningsplan
I kommunens strategiska lokalförsörjningsplan för 2016–2019 beskrivs
framtida behovet av förskolor i kommunen.
Arboga kommun har behov av nya förskoleplatser både på norr men
framförallt i de södra delarna av tätorten. För att tillgodose det ökade
behovet av platser och lokaler som behövs med hänsyn till den ökande
befolkningen behöver kommunen tillse att det skapas omkring 180
förskoleplatser fram till år 2018. Prognosen pekar på ett behov av två nya
förskolor inom planperioden.
3.6
Lokaliseringsprövning förskola på söder
Med utgångspunkt i den strategiska lokalförsörjningsplanen för 2016–2019
finns det ett behov av nya förskoleplatser, framförallt på söder i
kommunen.
Den ökade efterfrågan beror dels på en ökad inflytning samt att fler väljer
att ha sina barn i förskolan. Antalet inskriva barn har under perioden
2016–2018 varit fler än vad som beräknats.
För att kunna tillgodose kommunens behov av förskoleplatser har en
lokaliseringsutredning upprättas som beslutsunderlag för lokalisering av
en ny förskola på söder.
Utifrån behovsspecifikationen anges att förskolan bör rymma 100–175
barn. Ytbehovet uppskattas för en byggnad till 1750 m² och tillhörande
friyta får utgöra 7000 m² utöver det ska erforderlig yta avsättas för
parkering och trafiklösningar.
För att försäkra sig om att platsen är lämplig för en förskola anger
utredningen att nya trafiklösningar för området behöver utarbetas samt
att barns skolväg är säker och att befintligt gång- och cykelvägnät kan
behöva kompletteras. För området har det även tidigare tagits fram en
bullerutredning.
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3.7
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.
3.8
Bedömning om betydande miljöpåverkan
Enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en
miljöbedömning göras i planärenden om detaljplanens genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Först ska en
behovsbedömning göras för att pröva om en miljöbedömning behövs.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att
en hållbar utveckling främjas (6 kap 11 § andra stycket miljöbalken).
Den aktuella detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
En miljöbedömning behövs därför inte.
3.8.1 Miljökvalitetsnormer
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer. Detaljplanen bedöms inte
medföra ökade utsläpp och är således förenlig med 5 kap. MB.
Planområdet är utsatt för visst buller och planbestämmelser införs för att
säkerställa en god ljudmiljö för bostäder och på förskolegården.
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4

Förutsättningar och förändringar

4.1
Naturmiljö
Planområdet räknas till stadslandskapet men omgärdas av sprickdalslandskapet som domineras av morän med inslag av tallbevuxna torvmarker
och mossar i de angränsande skogspartierna.

Flygfoto över planområdet som tidigare använts för jordbruk.

Del av planområdet, vy från norr
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Gatuvy från norr, länsväg 572
Planområdet är svagt norrsluttande från höjd +9 till +17 meter i söder.
Större delen av planområdet har tidigare använts för jordbruk och saknar
större träd eller berg i dagen. Det aktuella planområdet utgörs av jordbruksmark som tidigare utarrenderats av Arboga kommun samt
fastigheten Marknaden 3 som idag är bebyggd med brandstation.
4.1.1 Lek och rekreation
I Arboga kommun är det nära till naturen och friluftsliv. Grönstrukturen
nyttjas för vandring, cykelturer, utflykter, picknick, svamp- och
bärplockning m.m. Kommunens mest besökta friluftsområden är
Brattberget – Maxelmossen och Strömsnäs - Tjurlången. Planområdet har
gångavstånd till Brattberget och som nås via en vandringsled. Väster om
Västerleden ligger Arboga Folkets park där Ekbacksbadets fotbollsplaner
finns.
4.2
Markens beskaffenhet
4.2.1 Geotekniska förhållanden och radon
En geoteknisk undersökning har genomförts (2014-01-31). Den visar på att
jordlagret består av lera vilket tyder på att området är relativt känsligt för
tilläggsbelastningar. Det rekommenderas att uppfyllnader på lerlager
tjockare än ca 1,5 m begränsas till en last motsvarande ca 10 kPa (0,5 m
tung fyllning). Uppfyllnader överstigande ca 0,5 m kan kompenseras genom användande av lätta material, till exempel lättklinker eller cellplast.
De lösa jordlagren varierar inom planområdet och grundläggning bedöms
i vissa delar av området kunna ske på friktionsmaterial på berg och i
andra delar av området på pålar eller plintar.
Ingen radonutredning har utförts. Marken bedöms dock, efter studie av
SGU:s geofysiska kartmaterial utgöras av högradonmark, vilket innebär
att detaljerad studie bör utföras eller att en radonsäker grundläggning
utförs utan föregående studie.
4.2.2 Grundvatten
Det lägre liggande området som detaljplanen utgörs av omges på tre sidor
av högre liggande moräntäckta höjder. Det aktuella området består till
merparten av lera i ytan. Lerans mäktighet varierar mellan ca 1,3 och 7,0
8
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meter i utförda borrpunkter. Under leran återfinns ett lager friktionsjord
som överlagrar bergöverytan. Friktionsjordens mäktighet,
sammansättning och hydrauliska egenskaper är ej undersökt.
Grundvattennivåmätningar i rör med filter installerat i friktionsjorden
under leran, i vilken det primära, undre grundvattenmagasinet föreligger,
har visat på marknära grundvattentrycknivåer (0,3 till 0,4 m under
befintlig markyta). Grundvattenströmningen följer topografin och sker
norrut, grundvattengradienten i övervakade rör är relativt stor; från + 15,7
m i söder till +12,3 m i norr, baserat på en mätning 2013-12-16).
Grundvatten-bildning sker i huvudsak utanför detaljplaneområdet, i de
högre liggande delarna med morän och ytligt berg belägna sydost, söder
och sydväst om området.

Figur 1. Jordartsgeoliska kartan (SGU), planområdets ungefärliga läge är
markerat med röd ring
Om den planerade exploateringen medför arbeten i den mättade zonen,
d.v.s. under dimensionerande grundvattentrycknivå, kan detta komma att
medföra krav på hantering enligt gällande lagstiftning. Vid eventuella
schakter i mättad zon, och/eller där otillräckliga lerdjup under schaktbotten föreligger, kan det bli nödvändigt att avsänka grundvattnet.
Eventuella arbeten under grundvattenytan skall föregås av en
hydrogeologisk utredning, i vilken även bedömningar avseende
omgivningspåverkan behöver genomföras. Ansvaret för utredningar
avseende rådande förhållanden och planerade verksamheters eventuella
konsekvenser m.a.p. grundvattensituationen ligger på
verksamhetsutövaren.
Planerade markarbeten och konstruktioner bör om möjligt utföras på ett
sådant sätt att de inte inverkar på rådande hydrogeologiska förhållanden
(i bygg- såväl som permanentskede). Vid eventuell länshållning i schakt
behöver behovet av rening av länshållningsvatten utredas.
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4.2.3 Dagvatten
MKN Vatten för recipienten, SE658644-150055 Arbogaån: mellan
”Gravudden” och mynningen till Skedviån får inte försämras på grund av
detaljplanens genomförande.
Dagvattenåtgärder på tomtmark förutsätts dimensioneras för ett tvåårsregn. Dagvatten från tak och markytor inom kvartersmark ska utjämnas
och behandlas för att sedan ledas vidare till det kommunala
dagvattennätet.
Rening

För att uppnå kravet för MKN föreslås att en sedimenteringsanläggning
för omhändertagande av partikelbundna föroreningar anläggs inom
exploateringsområdet. Utflödet till recipienten regleras i anläggningen så
att en uppehållstid för dagvattnet uppnås som medger optimal
sedimentering av partiklar. Partiklar kommer även att sedimentera i
dagvattenbrunnar i gatumark, där sedimenten kan omhändertas.
4.2.4 Förorenad mark
I nära anslutning till området finns en gammal deponi som har riskklass 3
i genomförd MIFO fas 1 inventering.
Vid en förändrad markanvändning till bostäder och/eller förskola.
kommer markanvändningen att betraktas som känslig markanvändning
(KM) där marken inom området ska uppfylla riktvärdet för känslig
markanvändning. Den exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och
äldre som lever inom området under en livstid. Bygglov får inte ges för
ändrad markanvändning till förskola och/eller bostäder förrän kraven för
känslig markanvändning är uppfyllda.
4.2.5 Risk för skred
Enligt den geotekniska undersökningen bedöms planområdets
totalstabilitet vara tillfredsställande. Enligt utförd överslagsberäkning
bedöms schakter till som mest ca 2 meters djup kunna utföras utan behov
av stödkonstruktioner. Någon större risk för ras, skred eller erosion
bedöms inte föreligga inom planområdet.
4.2.6 Fornlämningar
Inom planområdet finns en registrerad fornlämning hos
riksantikvarieämbetet. Platsen (RAÄ nr 76) är en lämningstyp inom ”plats
med tradition” och beskrivs vara en värdefull kulle som är borttagen
omkring år 1970. Skadestatus för objektet är att den är förstörd.
Några arkeologiska utredningar har inte bedömts behövas. Skulle en fornlämning påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet omedelbart
avbrytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen.
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RAÄ 76

Utsnitt från Fornsök, RAÄ 76 med skadestatus ”förstörd”,
Riksantikvarieämbetet. Ungefärligt planområde markerat med heldragen röd linje.
4.3
Bebyggelseområdet
4.3.1 Befintlig bebyggelse
Planområdet ligger utkanten av stadskärnan och har ingen direkt angränsning till någon bostadsbebyggelse. I norr avgränsar området av länsväg 572 och norr om den finns Arboga stadskärna. I södra delen av planområdet ligger Brattberget och Strömsnäsområdet. Dessa uppfördes på
1950- och 70-talet då staden skulle växa i norr och söder.
Den stora utbyggnaden av bostäder i Arboga under 1960- och 70-talen
gjordes på Brattberget och i Strömsnäsområdet, väster om Brattberget. Här
uppfördes flerbostadshus i två etapper, bland annat fyra punkthus i sju
våningar 1966. Brattberget byggdes kontinuerligt ut med nya bostadsgrupper. Mellan husgrupperna anlades ett större parkstråk med
gångvägar.
Offentlig och kommersiell service

Ca 600 meter norr om planområdet ligger Arboga stadskärna och här finns
restauranger, handel, vårdcentral etc. Kommersiell och offentlig service
återfinns främst i centrum. Strax norr om planområdet finns mindre
externhandel med bygghandel och bensinstation.

11
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4.3.2 Ny bebyggelse
Planförslaget föreslår en plan med flexibilitet i användning för att
långsiktigt skapa möjlighet till variation och mångfald. Planförslaget
möjliggör byggnation av en förskola och/eller bostäder (flerbostadshus)
och verksamheter samt brandstation.
Användning av kvartersmark

Detaljplanen avser lämna en relativt fri möjlighet till hur byggnader kan
utformas. Detta i syfte att skapa en variation och mångfald i de
arkitektoniska uttrycken. Detaljplaneområdet är till största delen ett
obebyggt område som inte har någon självklar eller känslig
”byggnadskultur” som nya byggnader måste anpassas till.
Bostäder och förskola

Inom området för bostäder och förskola (BS1 på plankartan) tillåts
bostäder och förskola i kombination. Detaljplanen reglerar inte
förhållandet de två användningarna emellan.
Brandstation och verksamheter

Verksamheter (området markerat med Z på plankartan) är en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred användning. Här ingår olika
typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad
omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter,
tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till exempel vara
fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov
av lokaler för material eller utrustning som el- och byggföretag eller
företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. I användningen ingår
även komplement till verksamheten, som parkering och kontor.
Utöver verksamheter kommer området behålla användningen
brandstation vilket är vad fastigheten används till idag. Detta är markerat
med T1 i plankartan.
Byggnadskultur och gestaltning

Gällande ytor för bostäder och förskola begränsas byggnadshöjden till
max 13 meters nockhöjd, vilket motsvarar tre våningar.
Förskolan placeras med fördel längst i nordväst. Hela förskolan kan
utformas som två förskolor med en gemensam mittdel för personal,
administration, teknik och tillagningskök.
Gården bör delas upp i mindre delar för att skapa ytor anpassade efter
olika åldrar. I den trygga zonen närmast byggnaden görs plats för sandoch rörelselek för de yngre barnen.
Förskolans trafik möjliggörs genom ny anslutning från Västermovägen
samt anslutning mot Oljevägen. Hämta- och lämnaplats samordnas vid
entrén till skolan. Förskolan ges en tydlig huvudentré som kan
kompletteras med mindre entréer till de olika avdelningarna.
Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har antagit
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gemensamma riktlinjer för trafikmiljöer vid skolor och förskolor.
Leveranstrafik till förskolan är väl separerad med egen separat entré.

Referens, Svansjöns förskola, Malmö

Referens, Möckelns förskola, Älmhult
Anordnande av utemiljön

Vid ändamålet förskola ställs krav på tillräcklig utevistelse. Inom
planområdet finns möjlighet för en tillhörande förskolegård på ca 7000 m²
vilket ger en yta på ca 35–40 m² per barn. Friytorna inom skolområdet är
placerade så barnen själva kan ta sig dit, i direkt anslutning till gården.
Planerad förskola ligger i direkt anslutning i söder till större rekreationsområden.
Tillgänglighet

Planområdet har mycket goda förutsättningar att bli tillgängligt. Angöring
och entré är belägna i markplan och gårdsytan är till största delen plan.
Höjdskillnaderna inom planområdet är svagt norrslutande vilket ger goda
förutsättningar för tillgängliga gårds- och vistelseytor.
13
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4.4
Gator och trafik
4.4.1 Gatunät, gång-, cykel och mopedtrafik
Utformning av allmänna vägar

Den framtida fastighetens verksamheter kommer att alstra trafik, främst i
form av personal, besökande och leveranser. Av förskolans resor antas
inte samtliga anlända med bil utan även med gång, cykel och buss. Under
morgon antas lämning ske mellan klockan 07.00–09.00 och hämtning
mellan klockan 15.00–18.00. Det tillkommande trafikflödet som kvarteret
alstrar anses inte påverka gatunätet märkbart.
Hastigheten utmed Västermovägen och Oljevägen är sänkt från 50 km/h
till 40 km/h vilket har beslutats enligt kommunens hastighetsplan, godkänd av kommunfullmäktige 2013-08-29.
Möjlighet att anordna ny in- och utfart från Västermovägen ges genom att
en del som idag är planlagd som naturmark planläggas för gatuändamål.
Gång- och cykeltrafik

Planområdet nås idag till fots och med cykel via ett utbyggt gång- och
cykelvägnät som når planområdet. En bil- och gångtunnel går under
länsväg 572 vilket ger en säker passage direkt in till centrala Arboga och
ner vidare till Brattberget i Söder. Ett reservat för var gång- och cykeltrafik
ska vara tillgänglig inom fastigheterna har satts ut i kartan med
beteckningen x.

Utsnitt ur cykelkartan för Arboga, ljusblå linje är cykelleder. Ungefärligt
planområde markerat med röd streckad linje.
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4.4.2 Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget ca 800 meter från planområdet.
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. Från
Västermovägen trafikerar busslinje 252 linjen mellan Arboga resecentrum
och Kungsörs busshållplats.
4.4.3 Parkering, in- och utfarter (varumottagning)
Trafiklösningen inom planområdet ska följa och uppfylla de riktlinjerna
som beslutades i Barn- och utbildningsnämnden BUN § 64 avseende
trafikmiljöer på och intill förskolor och skolor/fritidshem.
All parkering, både för cykel och bil, ska anordnas inom planområdet. Det
är ytterst viktigt att trafiken kring planområdet fördelar olika typer att
trafik på ett bra sätt. Tillfart till fots eller cykel ska anpassas till placering
av alla ingångar, lastintag, parkering och angöring. Hämt- och
lämningsplatser samordnas med parkering. In- och utfarter till fastigheten
kan skapas i norr från Oljevägen och mot Västermovägen. Ett reservat för
var körtrafik inom fastigheterna ska vara tillgänglig har markerats med
beteckningen z och finns redovisat i plankartan.
Parkering ska finnas för hämtande och lämnande föräldrar, personal,
teknisk personal och leveranser. Plats för handikapparkering ska finnas.
Tyngre trafik och leveranser ska skiljas från övrig trafik och vara säkert
avskärmad från skolgård, avlämningsytor och parkeringar. Alla
verksamheter måste vara tillgängliga för godsleveranser och
sophämtning, lastbil ska kunna vända utan att backa.
4.5
Störningar och säkerhet
4.5.1 Buller
I befintlig detaljplan har en bullerutredning tagits fram, Bullerutredning för
fastigheten Marknaden 1, 2009-06-10 för att undersöka bullersituationen vid
dåvarande ändamål för bostadsbebyggelse.
Utredningen beskriver att buller främst uppstår från väg 572. Därutöver
kan det förekomma buller från intilliggande tvätthall, bensinstation och
brandstation och från vägtrafiken utmed Oljevägen. Trafiken på denna
väg antas vara mycket liten och inte bidra till ekvivalent ljudnivå i någon
större utsträckning. Däremot kan buller uppstå från enstaka händelser,
t.ex. utryckande brandbilar från brandstationen samt från
övningsverksamhet som bedrivs på brandstationens bakgård.
Slutsatsen av bullerutredningen konstaterar att ny bebyggelse går att
placera inom planområdet så att det inte påverkas av ljudnivåer som
överskrider gällande riktvärden avseende buller. Däremot visar
utredningen på att byggnaden inte bör placeras i fastighetsgräns mot
Oljevägen, eftersom ljudnivåerna ökar markant vid reflektion av hård
mark, d v s när det enbart är asfalt mellan bostad och väg 572. Tvätthallen
har en viss bullerdämpande effekt. Effekten avtar gradvis ju längre åt
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Planbeskrivning, Marknaden 1 och 3 samt del av Strömsnäs 1:1 m.fl.

väster byggnaden placeras, men kompenseras av ökad dämpning över
mjuk mark.
Om den planerade byggnaden placeras nära fastighetsgränsen bör
byggnadstekniska åtgärder vidtas för att säkerställa att riktvärden för
ljudnivåer inomhus inte överskrids, exempelvis med bullerdämpande
fönster och vägg i norr.
Med utgångspunkt från resultatet för lämplig placering av byggnad vid
ändamålet bostad, föreslås att ny förskola även bör anpassas efter detta.

Bilaga till bullerutredningen som visar maximal och ekvivalent ljudnivå. Ny bebyggelse
bör inte placeras närmare än 120 meter från väg 572 vägmitt (se röd pil)
4.5.2 Riskanalys
Explosionsrisk/farligt gods

Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges ett
skyddsavstånd på 100 meter mellan bensinstation och bostad.
Avståndet till bensinstationen Circle K i korsningen
Bensingatan/Västermovägen är ca 150 meter. Det finns även en mindre
station med en pump som drivs av Preem. Denna ligger närmare
planområdet men begränsningar har gjorts i planen genom att ytan
närmast Oljevägen enbart får användas till parkering.
Avståndet till länsväg 572 är ca 100 meter. Länsväg 572 fungerar som infartsväg till Arboga. I och med flytten av E20 (mellan Gräsnäs och Reuterberg) har den tunga genomfartstrafiken genom staden minskat. Den befintliga bebyggelsen norr om Oljevägen utgör ett visst skydd mot trafikbuller väg 572 och cirkulationsplatsen minskar hastigheten.
En riskanalys har upprättats för att säkerställa att området är lämpligt för
föreslagen användning.
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För att riskerna förknippade med transport av klass 3 förbi aktuell
detaljplan (Marknaden 1 och 3 samt del av Strömsnäs 1:1 m.m) ska
kunna accepteras har riskreducerande åtgärder inarbetats genom att
ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter upprättas för de
delar av planen som löper längs med Oljevägen och innefattar
bostäder (B) och skola (S). Inom dessa 25 meter tillåts inte
markanvändningen bostäder (B) eller skola (S). Inom
skyddsavståndet får heller inte skolgård eller uteplats upprättas,
men ytan får däremot användas till parkering.
Räddningstjänstens läge i östra delen av planområdet antas inte heller ge
upphov till någon betydande störning med avseende på det begränsade
antalet utryckningar som sker från stationen.
Det kommer inte ställas några krav på riskreducerande åtgärder för
verksamhetsområdet (Z) utan dessa behöver hanteras i samband
med bygglov och/eller verksamhetstillstånd. Inga tillkommande
krav ställs på befintlig verksamhet (Brandstation). Byggnader som
placeras närmare än 30 meter från Oljevägen bör utformas på ett
sätt så att utrymning möjliggörs bort från Oljevägen och
drivmedelsstationerna.
4.5.3 Skred
I den geotekniska undersökningen bedöms områdets totalstabilitet vara
tillfredsställande. Enligt utförd överslagsberäkning bedöms schakter till
som mest ca 2 meters djup kunna utföras utan behov av stödkonstruktioner. Någon större risk för ras, skred eller erosion bedöms inte föreligga
inom planområdet.
4.6
Teknisk försörjning
4.6.1 Vatten och avlopp
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och
avlopp. Ett befintligt ledningsstråk går idag genom planområdet och
skyddas med ett markreservat i plankartan.
Områden som betecknas u i plankarta ska vara reserverat för allmänna
ledningsdragningar och får därför inte bebyggas.
4.6.2 Värme och elförsörjning
Planområdet kommer anslutas till fjärrvärme via Västra Mälardalens
energi och miljö AB vilket finns framdraget i området. Det öppna läget gör
platsen mycket lämplig för alternativa energikällor såsom solfångare.
Nätägaren Mälarenergi elnät AB ansvarar för elförsörjningen. En
transformatorstation finns i den östra delen av planområdet vid
Oljevägen.
4.6.3 IT-infrastruktur, tele och bredband
Ledningssträckningar samordnas med elledningarna.
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Inom planområdet finns ledning avseende fiber/tele som saknar ledningsrätt. Området betecknas med markreservat u i plankartan och ska vara reservat för allmänna ledningsdragningar och får därför inte bebyggas.
4.6.4 Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Vafab Miljö kommunalförbund
ansvarar för renhållning och avfallshantering i kommunen. En
uppsamlingsplats för sortering av avfall bör anordnas i direkt anslutning
till den planerade förskolan.
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med kommunens renhållningsordning, där hämtningsplats för avfall ska utformas efter
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.
Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering.
Avfall bör sorteras i miljöbod eller motsvarande, t.ex. underjordsbehållare
som utöver rest- och bioavfall även inrymmer utsortering av
förpackningsmaterial, glas och tidningar. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för förskola, vilket innebär många barn som vistas på
fastigheten. Därför bör extra stor vikt läggas på placering, angöringsplats
och trafiksäkerhet för att minimera risken för olyckor.
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5

Konsekvenser av planens genomförande

5.1
Behovsbedömning
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära en betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
behöver därför inte upprättas för planen.
5.2
Natur/landskapsbild
En utveckling av planområdet kommer att medföra en förändring av
landskapsbilden. Från att ha varit ett öppet landskapsrum nära stadens
utkant, sluts landskapet och övergår till att vara en del av staden med
gatunät och bebyggelsekvarter.
5.3
Trafik
Området ligger strategiskt väl för nybyggnation av skolverksamheter. Det
är nära till kollektivtrafik med bussar och platsen är lätt att nå med bil.
Trafiken längs Oljevägen förväntas öka marginellt som en följd av den
verksamhet som detaljplanen medger. Förskolor riskerar att bli relativt
trafikintensiva verksamheter då många föräldrar väljer att skjutsa sina
barn med bil. Det är dock kommunens ambition att verka för ett så lågt
bilanvändande som möjligt med närheten till goda kommunikationer till
fots, med cykel och med kollektivtrafik.
5.4
Konsekvenser för miljön
Lokaliseringen av det nya området innebär att befintlig infrastruktur och
service kan nyttjas. Läget är centralt med goda förutsättningar för ett
minskat bilberoende.
5.5
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Ett genomförande av plan har också en positiv inverkan på samhället i
stort. 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.
Detaljplanen möjliggör för fler bostäder och fler förskoleplatser i
kommunen vilket är av stor vikt eftersom behovet stadigt ökar och
kommer att öka än mer i samband med att fler flyttar in till Arboga. En ny
förskola kommer att innebära att fler barn rör sig i området än tidigare.
För barnen blir förskolan med omnejd en av barndomens viktigaste
platser där de spenderar en stor del av sin tid, en plats för lek och lärande.
Samtidigt blir platsen också en arbetsplats för personal.
5.6
Barnkonsekvenser
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. Förskolan har en
stor lekgård med ca 40 kvm per barn. Det finns även goda förutsättningar
för utflykter till intilliggande naturområde. Övriga länkar till omgivande
stadsdelar och områden är goda och genom en gångtunnel kan barn och
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äldre säkert ta sig under Västerleden. Platsen ligger även nära lekplatser,
folkets park, service och kommunikationer.
5.7
Säkerhet och buller
Med föreslagna planbestämmelser kommer ljudmiljön både inomhus och
ute på bostads- och förskolegårdar att bli god. Störande ljudnivåer från
verksamheten bedöms inte vara en risk då avståndet till byggnader säkerställs i planen.
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6

Genomförandefrågor

6.1
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 15 september till den 28
september 2017. 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
ett tidsschema för planprocessens gång och instanserna för beslut.
Samråd

15 sept
– 28
sept

Granskning

31 oktober
– 21
november

Beslut om antagande

TNAU
22
november

TN
6
December
2017

Laga kraft

20
Februari
2018

Politiska instanser
TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott
TN
= tekniska nämnden

När detaljplanen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen kan vinna laga kraft och börja gälla.
6.2
Organisatoriska frågor
6.2.1 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.
6.2.2 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa. Detta gäller även markreservat
för gång- och cykeltrafik (x) samt körtrafik (z) om inget annat anges.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Kommunen ansvarar i förekommande fall för utbyggnad av gata och
vatten- och avlopp fram till fastighetsgräns.
Västra Mälardalen Energi och Miljö AB ansvarar för
fjärrvärmeförsörjningen i området och Mälarenergi Elnät AB för el.
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6.3
Fastighetsrättsliga åtgärder
6.3.1 Markförsörjning
Fastigheterna Marknaden 1, Strömsnäs 1:1 och Brattberget 1:27 ägs av
Arboga kommun. Fastigheten Marknaden 3 ägs av Kommunfastigheter i
Arboga AB.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning enligt FBL (fastighetsbildningslagen) krävs för att
fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Fastighetsbildning sker i form
av fastighetsreglering där kvartersmarken inom del av fastigheten
Strömsnäs 1:1 avses regleras in i fastigheten Marknaden 1 och försäljas till
exploatör.
Avstyckning inom kvartersmarken sker efter behov där lämpliga
fastigheter kan komma att avstyckas.
Allmän platsmark inom Marknaden 1 och 3 avses regleras in i Brattberget
1:27. Fastighetsbildningen initieras av Arboga kommun och bekostas av
exploatören. Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet.
Inom planområdet läggs markreservat, x, som säkerställer framtida
möjlighet för allmänheten att till fots och cykel röra sig genom området i
ett sammanhängande stråk.
Inom planområdet läggs även markreservat, z, som säkerställer en yta
avsedd för allmän körtrafik.
Ett område markerat med x eller z ger inte automatiskt upphov till någon
rättighet utan innebär att det behöver bildas ett servitut genom
fastighetsreglering eller 49§ anläggningslagen.
6.3.2 Ledningsrätt
Marknaden 1 och 3, belastas av ledningsrätterna 19-ARS-493.1 avseende
VA och 1984-571.1 avseende fjärrvärme. Utöver dessa befintliga
ledningsrätter finns ledningar avseende fiber/tele som inte har
ledningsrätt. Ledning i Strömsnäs 1:1 betecknas med markreservat u i
plankartan och får därför inte bebyggas.
Inom planens u-områden ska marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar.
6.4
Tekniska frågor
6.4.1 Tekniska utredningar
Geoteknisk- och radonundersökning utförs och bekostas av exploatören
inom kvartersmark om så bedöms nödvändigt.
6.5
Ekonomi
6.5.1 Planekonomi
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Inom kvartersmark bekostar kommande exploatör detaljplanens
genomförande. Ett iordningsställande av allmänplatsmark enligt planen
finansieras av kommunen.
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Avgifter för enskilda fastighetsägare

Inom kvartersmark bekostar exploatören/den enskilde fastighetsägaren
detaljplanens genomförande. VA-avgift tas ut enligt vid varje tidpunkt
gällande taxa.
Anslutning till eventuell fjärrvärme utförs av nätägaren och bekostas av
fastighetsägaren enligt gällande taxa.
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7

Revideringar
•

En riskanalys har upprättats och planhandlingarna har uppdaterats
med innehållet från riskanalysen.

•

Ett avsnitt avseende MKN vatten har lagts till i planbeskrivningen.

•

Ett förtydligande av den fastighetsrättsliga delen i
planbeskrivningen har skett samt gränsjusteringar i plankartan.

•

Fördelningen mellan kvartersmark och allmänplatsmark har
justerats.

24

Planbeskrivning, Marknaden 1 och 3 samt del av Strömsnäs 1:1 m.fl.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Tim Edvinsson och projektingenjör David Lööf.
Planhandlingarna har arbetats fram med hjälp av Tengbom.
Arboga 2017-12-05

Tim Edvinsson
Planarkitekt

Mimmi Hodzic
Teknisk chef

