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Handlingar
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:800 (A1) 1:1600 (A3)

•

Planbeskrivning

•

Planprogram

•

Fastighetsförteckning

•

Bullerutredning

•

Riskanalys

•

Dagvattenutredning

•

Geoteknisk undersökning

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
Behovet av nya bostäder i Arboga är stort och det finns önskemål om olika
typer av bebyggelse och upplåtelseformer, nära både service och natur.
Det finns även ett angeläget behov av ett nytt vård- och omsorgsboende,
vilket beskrivs i Arboga kommuns strategiska lokalförsörjningsplan 20162019, antagen av kommunstyrelsen 2016-06-07, § 105.
Prognoser visar att de äldre blir allt
fler i Arboga och kommunstyrelsen
har den
10 januari 2017 beslutat att ett nytt
vård- och omsorgsboende med 80
boendeplatser ska byggas.
Åbrinken har ett centralt läge med
närhet till Arboga stadskärna och med
fina närliggande promenadstråk och
utsikt mot bland annat Arbogaån.
Ett planprogram har tagits fram för
området. I planprogrammet pekas
Utdrag ur planprogrammet, de fyra detaljplaneetapperna
området ut främst för bostäder. Ny
illustrerat. Rampen inom etapp 2 är riven.
detaljplan kommer möjliggöra för
såväl bostäder som ett nytt vård- och omsorgsboende.
Planprogrammet delar in området i olika etapper för utbyggnad. År 2013
vann detaljplanen för den första etappen laga kraft.
1.2
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Åbrinken och
möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende samt bostäder och
centrumändamål på platsen.
Detaljplanen är en del av ett större område där exploatering planeras (läs
mer om planprogrammet på sid 3). Planområdet omfattar etapp två av
fyra och består huvudsakligen av obebyggd åkermark samt en del diken.
De framtida offentliga platserna kommer att utgöra viktiga mötespunkter
och bidrar till att Åbrinken blir en levande stadsdel. Med en tydlig
huvudgata sammankopplas Åbrinken med de befintliga stadsdelarna och
blir en del av tätorten.

1
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2

Plandata

2.1
Lägesbestämning
Planområdet är beläget strax sydväst om Arboga stadskärna, söder om
Arbogaån. I öster angränsar området till Västerleden (väg 512), i väster går
gränsen efter gång- och cykelbanan som går till Ekbacksbadet, i söder
utgör väg 572 gräns för detaljplanen och i norr går gränsen vid kvarteren
vid Åbrinken etapp 1 Källådern 1 och 2, Bäckfåran 1, Åbrinken 1 och
Strömmen 1.

Aktuellt planområde markerat med blått
2.2

Markägoförhållanden och areal

Skrafferad yta ägs av Arboga kommun

Planområdet omfattar totalt ca 4,5 hektar och Arboga kommun är lagfaren
ägare till Strömsnäs 1:1 och 1:2. Området belastat av en ledningsrätt 1984571-1 avseende fjärrvärme till förmån för Västra Mälardalens energi och
miljö AB.
2
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3

Tidigare ställningstaganden

3.1
Översiktsplan och riksintressen
I översiktsplanen (2009) pekas området ut som utredningsområde för
bebyggelse, en skyddszon är utpekad längs väg 572. Detaljplanens syfte är
i linje med översiktsplanens intentioner och mål, bland annat:
•

Arboga kommun erbjuder en inspirerande mångfald av attraktiva och
trygga boendemiljöer.

•

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

Vidare framhålls att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden, natur- och
kulturvärden och till platsens historiska identitet. Hållbara boendemiljöer
ska skapas avseende energihushållning, trygghet, hälsa och tillgänglighet.
Ett varierat utbud av bostäder som passar olika typer av hushåll ska
erbjudas. Staden ska förtätas i anslutning till befintlig infrastruktur.
Planområdet berörs inte av något riksintresse, men riksintresse för
kulturmiljö (Arboga stadskärna) ligger ca 140 m från planområdet.
Åbrinken kommer att bli ytterligare en årsring i stadens utveckling.

Aktuellt planområde markerat med streckad röd linje
3.2
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
För del av området gäller stadsplan för kv. Champinjonen mm (fastställd
1979-12-28). Detaljplanen anger ändamålet park eller plantering samt gata.
Tidigare har en av- och påfartsramp till väg 572 funnits i området, för att
möjliggöra en exploatering av området revs rampen under år 2016.
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Stadsplan för kv. Champinjonen m.m.

Den nya planen kommer att överlappa delar av detaljplanen för Åbrinken
etapp 1 där naturmarken i den sydöstra delen av planområdet läggs in i
planen för Åbrinken etapp 2. Användningen ändras från naturmark till
kvartersmark med användningen vård, bostäder och centrumändamål.

Detaljplan för Åbrinken etapp 1
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3.3
Program för området
Ett planprogram för området har upprättats (antaget 2010-06-08).
Programmet överensstämmer med översiktsplanens intentioner. I
programmet fastställs utgångspunkter för vidare detaljplanering i
området. I dokumentet anges ett viktigt mål för utbyggnad av området –
att tillgängliggöra området. Detta görs genom att förse åstranden med
goda gång- och cykelmöjligheter samt genom att skapa viktiga
mötesplatser. Att skapa trevliga mötesplatser och en kvarters- och
bebyggelsestruktur som är tillgänglig för allmänheten bidrar till en
levande stadsdel, och i det fortsatta arbetet kan parkmarkens lekplatser
och gårdsmiljöer utgöra viktiga mötesplatser. För planprogramområdet
föreslås att bebyggelsen knyter an till den kvarterstruktur som finns i
Arboga. Tanken är att möjliggöra för en blandning av hustyper, i olika
skala, med olika upplåtelseformer och en modern arkitektur för att ge
Åbrinken en egen identitet. En tydlig huvudgata gör Åbrinken till en del
av staden.
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner och möjliggör en fortsatt
utbyggnad av Åbrinken. Planprogrammets mål om 350 nya bostäder
kommer troligtvis inte uppnås, vilket innebär en mindre miljöpåverkan än
vad som bedömts i planprogrammet.
3.4
Grönstrukturplan
I Arboga kommuns Grönstrukturplan (antagen 2009-06-17) pekas de två
skogshöjderna väster området ut som värdefull naturmark i stadsbilden
och markerade höjder och rumsskapande element. Avsikten i
planprogrammet är att bevara skogshöjderna. Detta kommer att beaktas i
kommande detaljplaner. Området längs med Arbogaån och Kråkdiket
(etapp 1) pekas ut som park av värde för stadsbilden, detta är beaktat i
detaljplanen för etapp 1.
3.5
Boendeplan
Arboga kommun har tagit fram en Boendeplan (antagen 2012-01-10) 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. Planförslaget är i linje med boendeplanens intentioner.
3.6
Strategisk lokalförsörjningsplan
Arboga kommun har tagit fram en Strategisk lokalförsörjningsplan (antagen
2016-06-07) i syfte att med god framförhållning kunna planera och
strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett långsiktigt perspektiv.
I lokalförsörjningsplanen konstateras det att den demografiska
befolkningsutvecklingen pekar på en ökande andel äldre i behov av vårdoch omsorg. En förstudie har gjorts för att klargöra behov och
förutsättningar för ett nytt vård- och omsorgsboende som pekar på att det
i en första etapp finns behov av ett boende med 80 platser.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-01-10 att ett nytt
vård- och omsorgsboende ska byggas.
5
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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. En barnkonsekvensbeskrivning har utförts i
planprogramskedet och slutsatserna presenteras under rubriken
”Konsekvenser av planens genomförande” – ”Barnkonsekvenser”.
3.8
Bedömning om betydande miljöpåverkan
För planprogrammet som upprättades år 2010 gjordes en
behovsbedömning om betydande miljöpåverkan.
En MKB upprättades som innehöll förslag på åtgärder i form av
ytterligare utredningar som bör övervägas i det kommande
detaljplanearbetet.
I detaljplanen för etapp 1 gjordes bedömningen, i samråd med
länsstyrelsen, att någon ny behovsbedömning eller MKB ej behövde
upprättas för de olika detaljplaneetapperna, givet att förutsättningarna
inte ändrats (dvs. att den ändamålsenliga inriktningen i planprogrammet
med tillhörande MKB kvarstår).
Kommunen valde ändå att upprätta en behovsbedömning för etapp 2 för
att göra en ny genomlysning av konsekvenser av detaljplanens
genomförande.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. En miljöbedömning,
med tillhörande MKB har därför inte upprättats. Miljöfaktorerna inarbetas
i planbeskrivningen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en MKB
inte behövs.
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4

Förutsättningar och förändringar

4.1
Mark och natur
Planområdet utgörs av åkermark. Genom området skär Kråkdiket och
några mindre diken som utgör naturliga svackor. Dikena är delvis
kulverterade på grund av att en tidigare på- och avfartsramp till väg 572
gått rakt genom området. Den är numera avvecklad och ny trafiklösning
är byggd sydöst om planområdet. Området ligger på en höjd på 6-9 m ö
.h. (meter över havet).
Området kommer att förändras från ett öppet landskapsrum, till att vara
en del av staden. Det innebär hårdgjorda ytor för gatunät och parkering,
men även inslag av grönska. Kråkdiket föreslås ingå i parkmark, diket
utgör dels en funktion för dagvattenhantering men är också ett element i
stadsbilden som kan bidra till trevnad. Kråkdiket föreslås omgestaltas för
att passa in i framtida parkmiljö och för att bättre kunna fördröja
dagvatten i området. Det andra dikena i området föreslås ledas om
utanför kvartersmarken och/eller kulverteras.
4.1.1 Friytor, lek och rekreation
Området omgärdas av grönytor och på en skogshöjd intill planområdet
finns spännande miljöer för barn att leka och utforska. Söder om området
ligger folkets park och idrottsområdet Ekbacken där det finns ett badhus
med utomhusbad, motionsspår och fotbollsplaner.
4.2
Markens beskaffenhet
4.2.1 Geotekniska förhållanden och radon
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts den visar på att
jorden utgörs av lera med 3 – 18 m mäktighet ovanpå fast morän. Lerans
mäktighet är minst längs områdets östra kant och störst i den sydvästra
delen. Under en ca 1 m tjock torrskorpa som är mullhaltig i ytskiktet
varierar den lösa lerans okorrigerade skjuvhållfasthet mellan 14 och 20
kPa.
Grundläggning av byggnader inom området ska ske på spetsbärande
pålar. Pållängder kan förutsättas variera från 5 – 7 m längs områdets östra
sida och upp till ca 20 m i områdets sydvästra del.
Lägsta nivå för färdiga golv i området har föreslagits ligga på +7,40 med
hänsyn till Arbogaåns högsta bedömda vattenyta.
För att undvika oacceptabla sättningar i området bör uppfyllnader
minimeras. Innan marknivåer fastställs bör lerans sättningsegenskaper
undersökas. Med hänsyn till släntstabiliteten bör uppfyllnad undvikas
närmare än 5 m från Kråkdikets släntkrön i områdets västra gräns.
Ingen radonriskkartering har utförts för området. Radonsäkert byggande
ska användas.
4.2.2 Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns i området.
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4.2.3 Risk för skred och höga vattenstånd
Planområdet berörs delvis (området kring Kråkdiket) av ”högsta
beräknade flöde” enligt Översvämningskartering utmed Arbogaån (MSB,
2013). Inom dessa områden kan samhällsfunktioner av mindre vikt
lokaliseras. Exempel är byggnader av lägre värde, byggnader av mer
robust konstruktion, enstaka villor. Planområdet berörs ej av 100-årsflöde.
Det föreslås att inga FG-nivåer sätts lägre än +7.40 för att möta risken med
Arbogaåns nivå vid högsta beräknade flöde.

Utdrag ur översvämningskarteringen, lila markering är beräknat 200 årsflöde.
Östra delen av planområdet berörs av skyfallskarteringen (potentiellt
riskområde djup 0,2-1m).

Utdrag ur Skyfallskarteringen, lila markering är potentiellt riskområde djup över
0,2 meter. Röd markering är potentiellt riskområde över 1 meter.
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4.2.4 Fornlämningar

Utsnitt från Fornsök. Riksantikvarieämbetet.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Väster om
planområdet finns 3 stycken lämningar RAÄ nr 3:1 (en minnessten), 103
(en färdväg) och 104 (en sjukhustomt).
Några arkeologiska undersökningar har inte gjorts inom planområdet.
Skulle en fornlämning påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet
omedelbart avbrytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen.
4.3
Vattenområden och strandskydd
För Kråkdiket, som korsar området gäller, strandskydd intill 25 m från
dikesren enligt miljöbalken 7 kap 13§. Diket ska ingå som en del i
dagvattenhanteringen inom planområdet och åtgärder i form av släntning
och dämning ingår. Diket som går i nordsydlig riktning i den södra delen
av åkermarken ska ledas om. För samtliga diken gäller
biotopskyddsbestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 11§. En ansökan om
dispens från biotopskyddsbestämmelserna har lämnats in till
Länsstyrelsen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom en del av planområdet. Detta görs
genom planbestämmelsen a i plankartan och förutsätter att det finns
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d § § miljöbalken. De särskilda skäl som
föreligger för ett upphävande är:
•

Att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Det finns ett stor behov av ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunen
och för att möjliggöra en bra etablering och framförallt få en säker
trafiklösning behöver en del av strandskyddet upphävas. Området där
strandskyddet upphävs kommer utgöras helt av prickmark och avses inte
bebyggas. Marken är tänkt att fungera som en infart till området. Detta för
att få en säker trafiklösning där tillräckligt avstånd hålls mellan de två
infarterna till området samt att infarten hamnar mittemot befintlig infart
till angränsande bostadskvarter.
9
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4.4
Bebyggelseområdet
4.4.1 Befintlig bebyggelse
Planområdet består av obebyggd mark i ett centralt läge med närhet till
Arboga stadskärna. I direkt anslutning öster om planområdet finns ett
bostadsområde. Där finns både inslag av äldre låg bebyggelse längs med
ån från 1500- 1800tal, samt flerfamiljshus i upp till fyra våningar utmed
Österled av senare karaktär, från 1950- och 1960-talen. Den äldre
bebyggelsen utmed ån ingår i riksintresset som Arboga stadskärna utgör.
Vid området strax norr om planområdet, vid Åbrinken etapp 1, byggs det
bostäder med inriktning på par och radhus. Gällande detaljplan möjliggör
byggnation i upp till fyra våningar.
Offentlig service och kommersiell service

Inom ett avstånd om 900 meter finns ett brett utbud av både offentlig och
kommersiell service. Tandläkarmottagning och vårdcentral ligger
angränsande på andra sidan om Västerleden. Där finns även
demensboendet Strömsborg. Skolor och förskolor nås på ett avstånd om ca
800-900 meter.

Karta över offentlig och kommersiell service
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4.4.2 Ny bebyggelse
Användning av kvartersmark

Kvartersmarken kommer planläggas med användningen vård, bostäder
och centrumändamål.
Största byggnadsarea för parhus/kedjehus/radhus är 40 % av
fastighetsarean, med en högsta byggnadshöjd på 6.5 meter. För
komplementbyggnad (garage, carport, förråd) medges en total höjd på 4,5
meter och största tillåtna byggnadsarea på 50 m2. Husen får
sammanbyggas i gräns mot grannfastighet om grannarna är överens om
detta. Största byggnadsarea för flerbostadshus, vård och centrumändamål
är 50 % av fastighetstorleken med en högsta byggnadshöjd på 14 meter.
För bostadshus medges en högsta takvinkel på 45 grader.
Vid uppförande av ny bebyggelse ska denna placeras 4,5 meter från gata.
Vid uppförande av ny komplementbyggnad eller tillbyggnad av befintlig
komplementbyggnad ska denna placeras minst 2 meter från gräns mot
grannfastighet alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna
är överens om detta. Avståndet mellan gata och garage/carport med
utfart direkt mot gata ska vara minst 6 meter.
Gestaltning

Ny bebyggelse ska anpassas så att de passar in i den befintliga
omgivningen och ska utformas med fasad av trä, sten eller puts. Inslag av
tegel får förekomma. Eventuella socklar utförs i sten eller puts. Tak
utformas med plåt, sedum eller tegel. Takkupor får användas som
rumsskapande element och balkonger kan med fördel arbetas in i
taklandskapet.
Endast källarlösa hus tillåts inom planen.
Anordnande av utemiljön

Till det nya vård- och omsorgsboendet kommer det anordnas uteplatser
och en attraktiv miljö för de boende. I planområdets västra del ligger
Kråkdiket beläget och kan bidra till en attraktiv miljö.
Tillgänglighet

Tillgängligheten till området är god med asfalterade gång- och cykelvägar.
Planskilda korsningar finns med tunnel under de omkringliggande större
vägarna Västerleden och väg 572. Planskilda lösningar är särskilt
värdefullt ur barns och äldres perspektiv. Det är viktigt att de är bra
utformade och har god belysning ur ett trygghets- och
jämställdhetsperspektiv.
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4.5
Gator och trafik
4.5.1 Gatunät, gång-, cykel och mopedtrafik
Planområdet avgränsas av väg 572 i söder och Västerleden i öster. Den
nya huvudgatan ”Åbrinksleden” avskiljer planområdet från Åbrinken
etapp 1. Exploatören kommer bygga ut de lokalgator som erfordras inom
den egna fastigheten dessa ska anslutas mot ”Åbrinksleden”.
Västerut avgränsas planområdet av en gång- och cykelväg som fortsätter i
sydlig riktning mot Vinbäcken och Ekbacksbadet. Längs med den nya
Åbrinksleden kommer det även byggas ut nya gång- och cykelvägar.
4.5.2 Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget inom gångavstånd till planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm-Örebro,
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.
4.5.3 Parkering, in- och utfarter (varumottagning)
Huvudinfarten till området är lokaliserad mot Åbrinksleden vilket i sin
tur kopplas ihop med Västerleden i det nordöstra hörnet av planområdet.
Infarter till området är endast tillåtna mot Åbrinksleden i planområdets
norra del. Skapande av nya infarter till området ska ske i dialog och på
kommunens anvisningar. Parkeringar, gator mm ska anordnas inom den
egna fastigheten av exploatören.
Infarter till det nya området placeras mittemot befintliga infarter till
kvarteren vid Åbrinken etapp 1.
4.6
Störningar och säkerhet
4.6.1 Buller
En bullerutredning för planområdet har genomförts. I den framkommer
det att den beräknade dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasader mot väg
572 samt vid korsning av väg 572 och 512 ligger i intervallet 55 – 60 dB(A).
•

Ny bebyggelse inom planområdet ska uppfylla gällande riktvärden för
buller.

•

Buller från spårtrafik och vägar ska inte överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.

•

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter ska den ekvivalenta
ljudnivån inte överskrida 65 dBA vid fasad.

•

Om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och
högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som
minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan.
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Utdrag från bullerutredning över området
4.6.2 Riskanalys
Primära vägar för farligt gods i kommunen är E18 och E20. Väg 572 som
angränsar till planområdet är rekommenderad som sekundär
transportväg av farligt gods. Eftersom planområdet ligger inom 150 meter
från vägområdet har en riskanalys genomförts. På väg 572 längs södra
delen av planområdet transporteras drivmedel till drivmedelstationen
Qstar i Götlunda.
Beräknade risknivåer visar att både individrisken och samhällsrisken för
planområdet är att betrakta som acceptabel utan riskreducerande
åtgärder. WSP bedömer att risknivån för planområdet med föreslagen
utformning är acceptabel utan att åtgärder vidtas.
Mot vägen råder ett förbud mot bebyggelse på 12 meter vilket är bestämt
ur säkerhetssynpunkt för trafik och för vägens framtida funktion.
Kvartersmarken kommer placeras 25 meter från vägen.
4.7
Teknisk försörjning
4.7.1 Vatten och avlopp
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda.
Kommunalt VA finns i draget till planområdet och den nya bebyggelsen
ska anslutas dit.
Områden som betecknas u i plankarta ska vara reserverat för allmänna
ledningsdragningar och får därför inte bebyggas.
4.7.2 Dagvatten
MKN Vatten för recipienten, SE658644-150055 Arbogaån: mellan
”Gravudden” och mynningen till Skedviån får inte försämras på grund av
detaljplanens genomförande.
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Dagvattenåtgärder på tomtmark förutsätts dimensioneras för ett
tvåårsregn. Dagvattenledningar i gator utförs med dagvattenbrunnar och
täta ledningar. Dagvattenåtgärder ska i största möjliga mån utföras med
avrinning ut över grönytor för att möjliggöra infiltration till
dräneringsledningar i krossmaterial. Minst 15 % av fastighetens yta ska
hållas grön och får ej hårdgöras.
Det dike som i dagsläget leder dagvatten under Västerleden i
planområdets östra del mot nordväst samt Kråkdiket måste hanteras i
samband med exploatering. Beroende på vilken lösning man väljer för
utformning av marken måste diket hanteras på olika sätt.
Genom att låta diket finnas kvar kan man skapa en trevlig detalj i
utformningen av marken i området genom att omforma och rensa det.
Ytterligare ett alternativ är att kulvertera det och leda det till Kråkdiket.
Om diket läggs igen måste dagvattenledningen under Västerleden som
leder dagvatten från östra sidan av Västerleden till planområdet ledas om.
Förslagsvis ansluter man den till en befintlig dagvattenledning på östra
sidan cirka 40 meter norrut.
4.7.3 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.
4.7.4 Värme och elförsörjning
Fjärrvärme finns utbyggt till området. Västra Mälardalens energi och miljö
AB ansvarar för detta. Elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB för.
Mälarenergi Elnät AB har en el-ledning som går genom kvartersmarken
vilket avses flyttas. Flytt av denna ledning bekostas av Arboga kommun
och sker i samråd med ledningsägaren.
4.7.5 IT-infrastruktur, tele och bredband
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda och
fiber finns angränsande till planområdet. I de södra delarna av
planområdet har Skanova teleledningar avses flyttas utanför
kvartersmarken.
4.7.6 Avfall
Avfallshantering ska utföras i enlighet med kommunens gällande
renhållningsordning. Där finns regler för hur avfall ska sorteras och
omhändertas i Arboga kommun. VafabMiljö kommunalförbund ansvarar
för kommunens renhållning. Kommunens och omfattar insamling,
transport och behandling av hushållsavfall. Ett genomförande av
detaljplanen innebär avfall från ett antal nya hushåll samt från ett vårdoch omsorgsboende med plats för ca 80 boende.
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5

Konsekvenser av planens genomförande

5.1
Natur/landskapsbild
En utveckling av Åbrinken 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. Med parkmark och gestaltningsåtgärder
är ambitionen att ett nytt inbjudande stadsrum ska formas.
5.2
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.
5.3
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Ett genomförande av plan har också en positiv inverkan på samhället i
stort. En inflyttning av nya invånare möjliggörs – antingen genom direkt
inflyttning till det nya området eller indirekt genom att flyttkedjor skapas.
I och med att det uppstår nya möjligheter för människor att flytta till
Arboga kan antalet invånare komma att öka, vilket bidrar till bland annat
förbättrat serviceunderlag, utökade arbetstillfällen, utökad barn/skolomsorg, förbättrad gemenskap och ett rikare socialt liv.
Kommunens checklista för barnkonsekvenser har gåtts igenom under
framtagandet av planprogrammet för Åbrinken och den samlade
bedömningen är att barn i området inte kommer att beröras negativt av
planens genomförande. Åbrinken bedöms vara ett barnvänligt område
med god möjlighet till spontan lek, närhet till grönområden, skogspartier
och vatten. Inom en radie av 1,5 km finns förskolor och skolor liksom
närhet till Ekbacksbadet och idrottsplats, fritidsgård och Arboga centrum.
Trafikmiljön bedöms vara säker och trygg för barn och unga med ringa
trafikmängder och låga hastigheter samt trafikseparerade gång- och
cykelvägar.
Människor som flyttar till de nya bostäderna vid Åbrinken kan uppleva
Arbogaån som en risk för barn och att de två vägarna som avgränsar
området i öster respektive söder kan vara en säkerhetsrisk.
Det är viktigt att beakta barn och ungdomars behov av att kunna röra sig
fritt – tryggt och säkert. Gång- och cykelvägnätet är en förutsättning för att
barn och unga ska kunna gå till skolan, vara ute och leka och cykla till
kompisar på ett säkert sätt. Det kan både handla om trafikmiljön liksom
att ungdomar tryggt ska kunna ta sig hem själva kvällstid.
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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 26 juni till den 17 juli 2017. Efter
samrådet har planen varit på ute på granskning den 30 oktober till den 20
november 2017 vilket även har varit sista chansen att yttra sig på
planförslaget. Därefter föreslås detaljplanen antas i tekniska nämnden.
Nedan redogörs för ett preliminärt tidsschema för planprocessens gång
och instanserna för beslut.
Samråd

26 juni
– 17 juli

Granskning

Beslut om antagande

30 oktober
– 20
november

TNAU
22 nov
2017

TN
6 dec
2017

Laga kraft

28 dec
2017

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. Exploatören ansvarar för
planens genomförande inom kvartersmark. Kommunen ansvarar i
förekommande fall för utbyggnad av gata och vatten- och avlopp fram till
tomtgräns. Västra Mälardalens energi och miljö AB ansvarar för
fjärrvärmeförsörjningen i området och Arboga Mälarenergi Elnät AB för
el.
För att ej låsa planen har inga lokalgator med fasta användningsgränser
lagts in i planen. Huruvida kommunen kommer att vara huvudman för
gatumarken inom kvartersmarken kommer avgöras i ett senare skede.
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6.3
Fastighetsrättsliga åtgärder
6.3.1 Markförsörjning
Fastigheterna Strömsnäs 1:1 och 1:2 ägs av Arboga kommun.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning enligt FBL (fastighetsbildningslagen) krävs för att
fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Fastighetsbildning sker i form
av avstyckning där kvartersmarken styckas av från fastigheterna
Strömsnäs 1:1 och 1:2 och därefter kan ytterligare avstyckning av lämpliga
fastigheter ske inom kvartersmarken. Avstyckningen initieras av Arboga
kommun och bekostas av exploatören. Ansökan om avstyckning söks hos
Lantmäteriet.
6.3.2 Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning avseende de gemensamma behov som kan
uppstå inom respektive kvarter såsom gemensamma parkeringar,
återvinningsstationer eller dylikt får bildas. Åtgärden initieras och
bekostas av fastighetsägaren, då behov för detta uppstår.
6.3.3 Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar. Området belastat av en
ledningsrätt 1984-571-1 avseende fjärrvärme till förmån för Västra
Mälardalens energi och miljö AB. En flytt av denna kan komma att ske i
samband med exploateringen av området. Flytt av ledning sker enligt
gällande tilläggsavtal för ledningsrätten. Om ledningen inte stör
kommande bebyggelse avses den ligga kvar.
6.4
Tekniska utredningar
Grundläggande geoteknisk undersökning har genomförts för området.
En mer detaljerad geoteknisk undersökning och radonundersökning
utförs och bekostas av exploatören om så bedöms nödvändigt.
Radonsäkert byggande ska användas.
6.5
Planekonomi
Inom kvartersmark bekostar kommande exploatör detaljplanens
genomförande. Ett iordningsställande av allmänplatsmark enligt planen
finansieras av kommunen. VA-avgift tas ut enligt gällande taxa vid aktuell
tidpunkt.
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