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Vad är en detaljplan?
Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens
utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt
bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och
markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med
mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som
tillåts på en plats. Arboga består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar
vad som får byggas var.
Mer information om hur detaljplaner arbetas fram finns på
www.arboga.se/detaljplaner
Till en detaljplan finns alltid en planbeskrivning. Planbeskrivningen ska
förklara detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är avsedd att genomföras
samt vad genomförandet innebär.
Detaljplanen redovisas i följande handlingar

•
•
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1400 (A1)
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

3 (16)
Diarienummer

KS 282/2019

Innehåll
1

Bakgrund, syfte och huvuddrag ..................................................................... 5

2

Plandata ........................................................................................................... 6

2.1

Lägesbestämning .............................................................................................. 6

2.2

Markägoförhållanden och areal ......................................................................... 6

3

Tidigare ställningstaganden ........................................................................... 7

3.1

Översiktsplan och riksintressen ......................................................................... 7

3.2

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden..................................... 7

3.3

Grönstrukturplan................................................................................................ 7

3.4

Barnkonsekvenser............................................................................................. 7

3.5

Bedömning om betydande miljöpåverkan .......................................................... 8

4

Förutsättningar och förändringar................................................................... 9

4.1

Natur och rekreation .......................................................................................... 9

4.2

Geotekniska förhållanden och radon ................................................................. 9

4.3

Fornlämningar ................................................................................................... 9

4.4

Bebyggelseområdet ........................................................................................ 10

4.4.1 Befintlig bebyggelse ........................................................................................ 10
4.4.2 Tillgänglighet ................................................................................................... 10
4.5

Gator och trafik ................................................................................................ 10

4.5.1 Kollektivtrafik ................................................................................................... 10
4.5.2 Parkering, in- och utfarter ................................................................................ 10
4.5.3 Förorenad mark ............................................................................................... 11
4.6

Teknisk försörjning .......................................................................................... 11

4.6.1 Vatten och avlopp............................................................................................ 11
4.6.2 Dagvatten ........................................................................................................ 11
4.6.3 Värme och elförsörjning................................................................................... 11
4.6.4 IT-infrastruktur, tele och bredband ................................................................... 12
4.6.5 Avfall ............................................................................................................... 12
5

Konsekvenser av planens genomförande ................................................... 13

5.1

Konsekvenser för miljön .................................................................................. 14

5.2

Barnkonsekvenser........................................................................................... 14

6

Genomförandefrågor..................................................................................... 15

6.1

Tidplan ............................................................................................................ 15

4 (16)
Diarienummer

KS 282/2019

6.2

Organisatoriska frågor ..................................................................................... 15

6.2.1 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap ............................................................... 15
6.3

Fastighetsrättsliga åtgärder ............................................................................. 15

6.3.1 Ledningsrätt och servitut ................................................................................. 16
6.4

Planekonomi ................................................................................................... 16

5 (16)
Diarienummer

KS 282/2019

1

Bakgrund, syfte och huvuddrag

I och med att det har skett en bolagisering av kommunens
fastighetsverksamhet har en del av kommunens fastigheter sålts till
det kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en
detaljplaneläggning och fastighetsreglering är nödvändig för att
plankartans bestämmelser ska stämma överens med intentionen vid
markförsäljningen och de ägoförhållandena som gäller på platsen.
Planområdet är sedan tidigare planlagt och utbyggt. Området består
av Ekbacksbadet, Ekbackens IP samt Vinbäcken med
omkringliggande grönområden och parkeringar. Syftet med den nya
detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering.
Den nya detaljplanen innebär vissa justeringar, dels för
kvartersmarkens omfattning, men även för kvartersmarkens
ändamål. I huvudsak befäster dock den nya detaljplanen endast de
rådande förhållandena.
Parkeringsytorna vid Ekbacksbadet och Ekbackens IP, som i gällande
detaljplan är allmän platsmark, avses inkluderas i kvartersmarken. I
planområdets nordöstra del ändras användningen från allmän
platsmark till kvartersmark och får användningen idrottsanläggning.
För planområdets nordvästra del ändras användningen från
samlingslokal till restaurang och samlingslokal. En del av
kvartersmarken i nordvästra delen av planområdet blir allmän
platsmark och får användningen natur. Viss justering av gränserna
för parkeringsytorna som ligger i planområdets nordvästra del sker
för att bättre stämma överens med markens nuvarande användning.
I planområdets södra delar utgår kvartersmarken med användning
samlingslokal och ändras till allmän platsmark med användningen
natur. Användningen för kvartersmark i västra delen av området,
som även den har användning samlingslokal, ändras till folkpark och
samlingslokal.
För att ändringarna ska vara tydliga upprättas en ny detaljplan som
ersätter tidigare plan EII- 1/1984.
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2

Plandata

2.1

Lägesbestämning

Planområdet är beläget sydväst om Arbogas stadskärna. Området
avgränsas av länsväg 572 i norr och ett naturområde i söder.
Källstigen utgör den västliga avgränsningen och Västerleden utgör
den östra. Avgränsningen för planområdet sker med tanke på
fastighetsregleringen som i och med detaljplanen ska möjliggöras.
2.2

Markägoförhållanden och areal

Planområdets areal uppgår till ca 28 hektar och berör 10 fastigheter
(Strömsnäs 1:1, Strömsnäs 1:2, Strömsnäs 1:3, Strömsnäs 1:9,
Strömsnäs 1:12, Strömsnäs 1:19, Orienteraren 1, samt Ekehill 1-3).
Ekehill 1 ägs av Arboga Södra Idrottsförening. Lagfaren ägare för
resterande fastigheter är Arboga kommun.

Översikt över planområdet
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3

Tidigare ställningstaganden

3.1

Översiktsplan och riksintressen

I kommunens översiktsplan från 2018 framhålls att Arboga
har som mål att erbjuda ett varierat utbud av mötesplatser och
aktiviteter inom kultur- och fritid. I översiktsplanen framhålls
att kultur, fritid och föreningsliv är viktiga faktorer för att
skapa en attraktiv ort med god livsmiljö. Dessa faktorer blir
därmed viktiga för tillväxten i kommunen.
Detaljplaneområdet är i linje med översiktsplanens intentioner
om att erbjuda ett varierat utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter.
Inga riksintressen berörs.
3.2

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Planområdet berörs av en detaljplan
EII-1/1984

Förslag till stadsplan för Vinbäcken-Ekbacksområdet MM.

Inom planområdet medges användning såsom gata eller torg,
samlingslokaler, friluftsbad, folkpark, park eller plantering,
naturpark, idrott samt parkering.
3.3

Grönstrukturplan

Arboga kommun har tagit fram en grönstrukturplan för hela
kommunen med syfte att beskriva och identifiera värden inom
grönstrukturen, samt ange mål och riktlinjer för hur värdena ska
bevaras och utvecklas. Området kring Strömsnäs benämns i planen
som ett av det mest uppskattade friluftsområdena i staden.
3.4

Barnkonsekvenser

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fastighetsreglering av
området vid Strömsnäs. Ett genomförande av detaljplanen
förväntas inte påverka barn och ungas möjligheter att röra sig fritt i
området. Planområdet ligger i nära anslutning till både stora
naturområden och idrottsanläggningar, vilket ger möjligheter till
både lek och fysisk aktivitet. Gång- och cykelvägar finns från
området som gör det möjligt att ta sig in till centrala Arboga utan
att behöva korsa några större trafikleder.
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3.5

Bedömning om betydande miljöpåverkan

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. 5 §
MB. En miljöbedömning, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt
kraven i 4 kap. 34 § PBL.
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4

Förutsättningar och förändringar

4.1

Natur och rekreation

Genom planområdet sträcker sig ett sammanhängande skogsområde
i vilket det finns gångbanor som binder samman Ekbackens IP och
Ekbacksbadet med närliggande bostäder, samt ett antal motionsspår.
I norra delen av planområdet finns mark som i stor utsträckning
utgörs av öppna gräsytor.
I området finns Ekbackens IP, Ekbacksbadet samt Folkparksområdet
och Vinbäcken lokaliserat. Ekbackens IP består av två fotbollsplaner
med konstgräs eller naturgräs som underlag. Vid Ekbacksbadet finns
förutom inom- och utomhusbad en öppen gräsyta som lämpar sig
väl för spontansport och fysisk aktivitet. Motionsspår finns
tillgängliga i anslutning till badet. Karaktäristiskt för planområdet är
att det erbjuder faciliteter för idrott, friskvård, friluftsliv och
rekreation samlat på en plats. Området ska behandlas och utvecklas
som ett sammanhängande rekreationsområde där helheten är av stor
betydelse.
4.2

Geotekniska förhållanden och radon

För planområdet finns en geoteknisk utredning utförd år 1964.
Denna konstaterar att det finns ett tunt lager torrskorpelera som
överlagrar ett grusskikt som i sin tur vilar på fast botten av antingen
morän eller berg. Någon känd uppgift om markföroreningar eller
radon finns ej.
4.3

Fornlämningar

Inom planområdet finns tio fornlämningar registrerade hos
Riksantikvarieämbetet. Fornlämningarna är av typerna plats med
tradition, lägenhetsbebyggelse, minnesmärke, Brott/täkt samt källa med
tradition. Skadestatusen för objekten är antingen välbevarad eller
uppgift saknas. Några arkeologiska utredningar har inte bedömts
som nödvändiga eftersom samtliga fornlämningar ligger i mark som
har användningen natur. Skulle en fornlämning påträffas vid
exempelvis markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och en
anmälan göras till Länsstyrelsen.
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4.4

Bebyggelseområdet

4.4.1 Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns det i nuläget flera olika verksamheter
etablerade. Dessa består av Ekbacksbadet, idrottsanläggningen
Ekbackens IP, Arboga folkets park, klubbstuga för Arboga
orienteringsklubb samt Vinbäckens restaurang.
4.4.2 Tillgänglighet

Infarterna till planområdet gällande biltrafik är två till antalet vilket
bidrar till att göra området lättillgängligt. Även tillfarterna när det
gäller gång- och cykeltrafik är goda tack vare ett flertal infarter.
Ekbacksbadet är av offentlig karaktär, vilket innebär att en större
vikt har lagts på att byggnaderna skall vara
tillgänglighetsanpassade.
4.5

Gator och trafik

Gång- och cykelvägnätet är välutbyggt inom planområdet. Vid
Västerleden finns goda förbindelser med området Brattberget och i
norra delen av planområdet finns anslutning med Åbrinken och
resterande del av staden via en tunnel under väg 572.
Detaljplanen avser ej förändra gatunätet eller cykelförutsättningarna
eftersom det redan är väl utbyggt, utan säkrar endast de befintliga
gång- och cykelstråken.
4.5.1 Kollektivtrafik

Arboga stationsområde är beläget ca 1,5 km från planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm-Göteborg,
Mälarbanan och Svealandsbanan.
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.
4.5.2 Parkering, in- och utfarter

Huvudinfarterna till området är lokaliserade mot Vinbäcksleden i
det nordvästra hörnet av planområdet samt mot Västerleden i öst.
Inom planområdet finns det parkeringsplatser i anslutning till
Ekbacksbadet, Vinbäckens restaurang samt Ekbackens IP.
Parkeringen i anslutning till Vinbäckens restaurang ska, utöver dess
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funktion som parkering för personbilar, även kunna användas för att
anordna ställplatser för husvagnar och husbilar. Tillgången till
Ekbacksbadet med toalett och dusch, samt närheten till natur och
den korta gångvägen in till centrum gör platsen intressant för
ändamålet. Kommunen ansvarar för att det på ett tydligt sätt
framgår vilka regler som gäller för parkeringen.
4.5.3 Förorenad mark

Inom planområdet finns det i nuläget ingen känd förorening.

4.6

Teknisk försörjning

4.6.1 Vatten och avlopp

Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda.
Kommunalt VA finns i planområdet och den framtida försörjningen
sker i enlighet med nuvarande förutsättningar, eventuell ny
bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet.
Vid området runt Ekbackens IP finns en ledning för dagvatten.
Denna ledning kan säkras med ett avtalsservitut. Ledningen avses
flyttas om den stör eventuell framtida bebyggelse. Flytt av de
aktuella ledningarna sker i samråd mellan exploatören och
ledningsägaren. Område som ska vara tillgängligt för övriga vattenoch avloppsledningar betecknas med u i plankartan.
4.6.2 Dagvatten

Vattenkvaliteten i recipienten SE658644-150055 Arbogaån (mellan
”Gravudden” och mynningen till Skedviån) får inte försämras på
grund av detaljplanens genomförande. Eftersom det inte sker någon
förändring av nuvarande verksamheter bedöms planförslaget inte ha
någon negativ påverkan på ovan nämnda recipient. I naturmarken i
planområdets nordvästra del finns möjlighet att i framtiden anlägga
en dagvattenlösning om behov av en sådan skulle uppstå.
4.6.3 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 el-ledningar i planområdets
nordöstra del som går genom kvartersmarken, dessa avses flyttas om
de stör eventuella framtida bebyggelse. Flytt av de aktuella
ledningarna sker i samråd mellan exploatören och ledningsägaren.
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4.6.4 IT-infrastruktur, tele och bredband

Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda
och fiber finns i planområdet. I planområdets nordöstra del har
Skanova ledningar som avses flyttas om de stör eventuella framtida
bebyggelse. Flytt av de aktuella ledningarna sker i samråd mellan
ledningsägaren och exploatören.
4.6.5 Avfall

I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet
ska sorteras och omhändertas och avfallshanteringen ska utföras i
enlighet med renhållningsordningen. VafabMiljö kommunalförbund
är renhållningsansvarig i Arboga kommun och svarar för att
renhållningen och avfallshanteringen fungerar i kommunen. Ett
genomförande av planen förväntas inte innebär någon förändring av
mängden avfall som hanteras.
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5

Konsekvenser av planens genomförande

Ett genomförande av detaljplanen förväntas inte påverka miljön eller
de rådande förutsättningarna i området.
En ny detaljplan ersätter den tidigare planen EII- 1/1984.
Konsekvenserna av föreslagen detaljplan blir att parkeringsytor vid
Ekbacksbadet och Ekbackens IP, som i gällande detaljplan är allmän
platsmark, inkluderas i kvartersmarken. Därmed övergår ansvaret
för underhåll av parkeringsytorna från kommunen till
fastighetsägaren. Norr om Ekbackens IP sker en ändring av
markanvändning från allmän platsmark till kvartersmark med
användning idrottsplats, bad och friskvård. Vissa delar av
kvartersmarken i anslutning till Vinbäcken blir allmän platsmark och
får användningen natur. Justering av gränserna för parkeringsytorna
vid Vinbäcken sker för att bättre stämma överens med markens
nuvarande användning.
I planområdets södra delar utgår kvartersmarken med användning
samlingslokal och ändras till allmän platsmark med användningen
natur. Kvartersmark i västra delen av området som i gällande
detaljplan har användning samlingslokal ändras och ges
användningen folkpark och samlingslokal.
Planbestämmelsen friluftsbad ändras till idrottsplats, bad och
friskvård. För området som i gällande plan har användning folkpark
ges en ny och mer flexibel användning i form av folkpark och
samlingslokal. Nordöstra delen av folkparksområdet ändras från
kvartersmark till allmän platsmark med användning natur. I övrigt
fastställs rådande förhållanden.
Byggrätterna förändras endast i liten utsträckning från föregående
plan. Området bedöms i stort sett utbyggt, men det finns möjlighet
för framtida komplettering av befintlig bebyggelse.
I planområdets nordvästra hörn upphävs strandskyddet. Det
upphävs i de delar där marken redan är i anspråkstagen för
parkering respektive restaurang. Därför bedöms ett upphävande av
strandskyddet inte påverka naturvärden eller allmänhetens åtkomst
till området.
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5.1

Konsekvenser för miljön

Ett genomförande av detaljplanen förväntas inte påverka miljön eller
de rådande förutsättningarna i området.
5.2

Barnkonsekvenser

Ett genomförande av detaljplanen förväntas inte påverka barn och
ungas möjligheter att röra sig fritt i området. Planområdet ligger i
nära anslutning till både stora naturområden och
idrottsanläggningar, vilket ger möjligheter till både lek och fysisk
aktivitet. Gång- och cykelvägar finns från området som gör det
möjligt att ta sig in till centrala Arboga utan att behöva korsa några
större trafikleder.
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6

Genomförandefrågor

6.1

Tidplan

Vid framtagandet av en ny detaljplan ska en tidsrymd inom vilken
planen är tänkt att genomföras anges, vilket kan vara mellan 5–15 år.
Eftersom detta handlar om ett redan befintligt och utbyggt område
fastställs genomförandetiden till 5 år. Under genomförandetiden
finns en garanterad byggrätt och risken för att detaljplanen ersätts,
ändras eller upphävs är liten. Efter att genomförandetiden löpt ut är
byggrätten mer osäker och rätt till ekonomisk kompensation för
inskränkningar av byggrätten upphör. För detaljplanen som avses
ersättas har genomförandetiderna löpt ut.
Samråd

Granskning

200305 –
200326

XXXX–
XXXX

Beslut om antagande

KSAU

KS

XXXX

XXXX

Laga kraft

XXXX 2020

Politiska instanser
KSAU = kommunstyrelseförvaltningens
arbetsutskott
KS = kommunstyrelsen

När detaljplanen antagits i kommunstyrelsen följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen vinner laga kraft och börjar
gälla.

6.2

Organisatoriska frågor

6.2.1 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa. Fastighetsägaren ansvarar
för planområdets kvartersmark.
Exploatören beställer eventuell flytt av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-,
el- tele- och bredbandsledningar inom kvartersmark och samråder
då med berörd ledningsägare och fastighetsägare angående
finansiering och ny lokalisering.
6.3

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) krävs.
Arboga kommun ansöker om erforderlig fastighetsbildning, vilken
betalas av Kommunfastigheter i Arboga AB. Fastighetsbildning söks
hos Lantmäterimyndigheten.
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Fastighetsbildning ska ske så att kvartersmark lösgörs från allmän
platsmark och bildar egna fastigheter.

6.3.1 Ledningsrätt och servitut

Planområdet belastas av ledningsrätterna 1984K-571.1 avseende
fjärrvärme och 19-ARS-344.1 avseende VA. Utöver befintlig
ledningsrätt finns ledningar avseende fiber/tele/VA som inte har
ledningsrätt. Dessa ledningar kan säkras genom ledningsrätt som
ansöks om och bekostas av ledningsrättshavaren. Inom planens uområden skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar.
Servitut 19-ARJ-167.1 gällande väg inom fastigheten Strömsnäs 1:1
till förmån för fastigheten Strömsnäs 1:12 avses att upphävas i och
med den fastighetsreglering som sker vid genomförandet av
detaljplanen. Vägservituten 184–129.1 och 19-ARS-344.2 inom
fastigheten Strömsnäs 1:3 till förmån för fastigheterna Strömsnäs 1:19
och Orienteraren 1 förblir oförändrad. Avtalsservitut bildas för
dagvattenledning vid Ekbackens IP, inom fastigheten Strömsnäs 1:1.
6.4

Planekonomi

Kommunfastigheter i Arboga AB bekostar detaljplanens
framtagande och genomförande.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen är framtagen av kommunstyrelseförvaltningen, Arboga
kommun, genom planarkitekt Linda Langefors.
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Annica Andersson
Kommundirektör
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Planarkitekt

