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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 1:1000 (A1) 1:2000 (A3)
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
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1

Bakgrund, syfte och huvuddrag

I dagsläget råder det brist på planlagd mark för villatomter i den
norra delen av Arboga tätort. För att möta detta behov och
upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha inför
framtiden, behöver ytterligare detaljplaner för bostäder tas fram.
Syftet med detaljplanen är att förtäta områdena vid kvarteret Flädern
med bostäder. Främst är tanken att möjliggöra för ytterligare
villatomter.
Syftet är även att justera byggrätten och prickmarken för de
befintliga fastigheterna detta för att få en mer flexibel plan.
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2

Plandata

2.1

Lägesbestämning

Planområdet markerat med blått.

Planområdet ligger norr om Arbogas stadskärna och söder om
Fellingsbrovägen. I söder ligger Vasagymnasiet och i öster och väster
omgärdas området av villabebyggelse.
2.2

Markägoförhållanden och areal

Skrafferad yta ägs av Arboga kommun.

Planområdets areal uppgår till ca 5,5 hektar och består av
fastigheterna Ladubacksgärdena 1:2 och Norra skogen 1:36 som ägs
av Arboga kommun. Dessutom finns ett antal privatägda fastigheter
inom planområdet
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3

Tidigare ställningstaganden

3.1

Översiktsplan och riksintressen

I översiktsplanen (2018) pekas området ut som en del av Arboga
tätort. I Arboga tätort är det prioriterat att förtäta befintliga
strukturer, till exempel genom tillbyggnad eller nybyggnation. Med
förtätning i befintlig miljö ställs krav på gestaltning och anpassning
till intilliggande bebyggelse. Förtätning är ett sätt att främja hållbar
utveckling utvecklingsområde för ny bebyggelse. Detaljplanens syfte
är i linje med översiktsplanens intentioner och mål, bland annat:
Riktlinjer för de delar av tätorten som ligger <1 km från Stora torget:
•
•
•
•

Tät blandstad
Kollektivtrafiknära område med avsikt att förtätas
Inriktning på handel, flerbostadshus och kontor.
Stadsmässig bebyggelse.

Vidare framhålls att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden, naturoch 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 1 km från planområdet.
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3.2

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Tidigare detaljplan över kvarteret Cypressen m.fl.

Planområdet är planlagt sedan tidigare och berörs av en detaljplan
från 1970. De gula områdena i kartan ovan symboliserar
kvartersmark för bostäder och de gröna områdena utgörs av
parkmark. Den äldre detaljplanen medger villabyggelse och
radhuskedjehus i 1- 1,5 våning.
3.3

Grönstrukturplan

Planområdet nämns i kommunens grönstrukturplan. Där beskrivs
den stora parken centralt i kvarteret och lekplatsen, samt den
lummiga trädgårdsmiljön runt den de äldre husen, som värdefull.
Lekplatsen och den större parken kommer att bevaras.
3.4

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 fungera som ett beslutsunderlag och vägledning i
prioriteringar. En barnkonsekvensbeskrivning har utförts och
slutsatserna presenteras under rubriken ” konsekvenser av planens
genomförande” – ”Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser”.
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3.5

Bedömning om betydande miljöpåverkan

I samband med detaljplanens framtagande har en checklista för
undersökning fyllts i. Slutsatserna av denna är planens
genomförande inte bedöms innebära en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap 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

Bild över naturmarken i de centrala delarna av planen.
På en höjd i de centrala delarna av planområdet finns fin natur som
bidrar till trevnad i området.

Bild på områdets lekplats.
Inom planområdet finns en fin lekplats som barn i området kan
nyttja.
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4.2

Geotekniska förhållanden och radon

Jordartskarta över området, lera (gul), blå/grå (morän) och röd (berg)
Utifrån jordartskartan går det att utläsa att den största delen av
planområdet består av lermark. Ny bebyggelse kommer främst
lokaliseras på mark som utgörs av morän. I naturområdet i
planområdets mitt finns en del berg. Jordartskartan stämmer väl
överens med den geotekniska utredningen från 1961.
Enligt kommunens befintliga underlagsmaterial finns inga
noteringar om risk för markradon inom planområdet. I samband
med bygglovsprocessen ska radonmätning genomföras av
fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt. Radonsäkert byggande
bör tillämpas.
4.3

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle en
fornlämning påträffas, vid exempelvis markarbeten, ska arbetet
omedelbart avbrytas och en anmälan göras till länsstyrelsen.
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4.4

Bebyggelseområdet

Bild på den befintliga bebyggelsen i planområdet.
Planområdet består av en blandning av 1- och 1.5 – plansvillor, samt
kedje- och radhus.

Bild på de äldre husen.
Inom planområdet finns även lite äldre obebodda hus som avses
rivas och lämna plats åt den nya bebyggelsen.
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Bild över den äldre bebyggelsen, huset vänster i bild är rivet.
Ny bebyggelse

Detaljplanen möjliggör för två nya villatomter. Exploateringsgraden
för området kommer att läggas på 30 % av fastighetsarean.
Prickmarken reglerar placeringen av bebyggelsen. I de befintliga
delarna av planområdet kommer mycket av den nuvarande
prickmarken att behållas, detta för att bevara strukturen och
karaktären av området. Prickmarken är även tänkt att säkra sikten i
korsningarna.
Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Rad, kedje och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns
eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens om
det.
Komplementbyggnad såsom garage och förråd integrerat i
huvudbyggnad ska placeras med komplementdelen minst 2 meter
från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om
grannarna är överens om det.

13 (22)
Diarienummer

KS 15/2019-214

Garage/carport med utfart direkt mot gata ska placeras minst 6
meter från fastighetsgräns mot gata.
Gestaltning

Med utgångspunkt från den befintliga bebyggelsen inom
planområdet samt naturförutsättningarna på plats, föreslås en
nockhöjd på 5,5 - 8 meter inom planområdet. För att
huvudbyggnaderna inte ska bli allt för dominerande, får dessa ha en
takvinkel på 18-45 grader. Komplementbyggnader får ha en
nockhöjd på 4,5 meter och en största takvinkel på 45 grader.
Ny bebyggelse vid de nya bostadsfastigheterna får ha en maximal
nockhöjd på 8 meter med en takvinkel på 22-45 grader, detta är i
paritet med husen vid kvarteret Asken.
Tillgänglighet

Tillgängligheten till området är god med asfalterade gång- och
cykelvägar till område. I samband med den nya bebyggelsen avses
gång- och cykelnätet att ses över.
Området där ny bebyggelse planeras finns små höjdskillnader. Inom
kvartersmark och för det egna huset ansvarar den enskilde för
utformningen samt eventuella anpassningsåtgärder för byggnaden.
4.5

Gator och trafik

Framkomligheten till området är god och det finns bra bil- och
cykelvägar i bebyggelsekvarteret.
Kollektivtrafik

Arboga stationsområde är beläget cirka 500 meter från 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 anropstyrd
tätortstrafik som trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer
från centrum.
Parkering, in- och utfarter (varumottagning)

Parkering ska anordnas på den egna fastigheten, in- och utfarter för
de nya bostäderna ska ske mot Violinvägen.
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4.6

Störningar och säkerhet

Buller

Till höger på bilden syns en bullervall som avskärmar bebyggelsen från
vägen.
Ljudnivån mäts i decibel (dBA). I Sverige används två olika
störningsmått för trafikbuller, ekvivalent och maximal ljudnivå.
Maximal ljudnivå (LAmax) är den högsta ljudnivå som uppkommer
vid passage av ett enstaka tåg eller fordon. Ekvivalent ljudnivå
(LAeq)är en form av medelljudnivå under ett normaldygn.
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9 april 2015.
Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller utomhus från
spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader och ska tillämpas
både vid bedömningar enligt plan-och bygglagen samt miljöbalken.
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Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det
befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus.
3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
1.
2.

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 en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör:
1.

2.

minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända
mot en sida där 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara
vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden.
5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 §
första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas
med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan
kl. 06.00 och 22.00.
Enligt riksdagsbeslutet är riktvärdena inga rättsligt bindande
normer, utan de ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn
till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet.
Fellingsbrovägen (väg 574) ligger norr om planområdet och
hastigheten på denna sträcka är satt till 70 km/h. Vägen ligger även
något högre än detaljplaneområdet. Mellan vägen och befintliga
bostäder finns en bullervall som avskärmar bostäderna från vägen.
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I det aktuella området är det cirka 30 meter till fasad från vägens
mitt. På vägen går det i snitt 3250 fordon per dygn och 9,5% av dessa
är tung trafik.
Norr om planområdet ligger ett industriområde. Det är cirka 60
meter från industriområdet till närmsta bostadsfasad.
En åtgärd i form av en bullervall har redan vidtagits på platsen och
bullervärden bedöms inte överskrida gällande riktvärden för buller.
Förorenad mark

Det finns inga noteringar om risk för förorenad mark inom
planområdet.
4.7

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten- och avlopp finns framdraget till planområdet
och bostäderna ska anslutas dit.
Dagvatten

Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska omhändertas
lokalt inom den egna fastigheten.
Värme och elförsörjning

Elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB för. Fjärrvärme finns
utbyggt till planområdet och Västra Mälardalen Energi och Miljö AB
ansvarar för detta. Mälarenergi Elnät AB har en starkströmsledning i
den östra delen av området, denna ledning kommer skyddas med ett
u-område i plankartan.
IT-infrastruktur, tele och bredband

Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda
och fiber finns framdraget till planområdet.
Avfall

I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfall
ska sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens
renhållningsansvar är överfört till Vafab miljö kommunalförbund
och omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall.
Ett genomförande av planen kan medföra avfall från ytterligare 2
hushåll. Sophämtning bör kunna ske efter Violinvägen.
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Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med kommunens
renhållningsordning. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och
angöringsplatser. Avfallshanteringen ska följa kommunens riktlinjer
för källsortering.

18 (22)
Diarienummer

KS 15/2019-214

5

Konsekvenser av planens genomförande

5.1

Natur/landskapsbild

Planområdet nämns i kommunens grönstrukturplan. Där beskrivs
naturmarken och lekplatsen samt den lummiga trädgården som
värdefull. Naturmarken och lekplatsen kommer att bevaras. Den
lummiga trädgården kommer däremot bereda plats för nya
villatomter.
5.2

Konsekvenser för miljön

Planförslaget avser möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i ett centralt
läge där befintlig infrastruktur kan nyttjas. Planen innebär ingen
betydande ökning av fordonstrafik jämfört med gällande detaljplan.
Miljökvalitetsnormer

Dagvattennätets slutliga recipient för dagvatten är Arbogaån mellan
”Gravudden” och mynningen till Skedviån. Ekologisk status är
otillfredsställande och kemisk status uppgår ej god för recipienten.
Recipientens status får inte försämras i samband med detaljplanen.
Recipienten ligger cirka 1 km från planområdet.
Området består idag av stora park/naturytor och mycket av denna
grönska kommer att bevaras. På de nya villatomterna står idag två
äldre hus som avses rivas och bereda plats för ny bebyggelse. Det
innebär att områdets hårdgjorda ytor endast kommer öka marginellt.
Detaljplanen bedöms därför inte innebära någon negativ inverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten.
5.3

Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser

Planförslaget är tänkt att komplettera nuvarande markanvändning
med sådan av lättare karaktär, d.v.s. sådan verksamhet som inte är
bulleralstrande eller miljöstörande. Barnkonsekvensbeskrivningen
behandlar främst de konsekvenser ett etablerande av bostäder
innebär utifrån ett barnperspektiv.
Inom planområdet finns goda park och grönytor som öppnar för
spontan lek. Det finns även en lekplats inom planområdet där
mindre barn kan leka. Söder om planområdet ligger stora öppna
gräsytor där fotboll och annan idrott kan utövas.
Lokalisering av bostäder till platsen kan kräva en vidare studie av
gång- och cykellänkarna till övriga stadsdelar ser ut, samt hur barn
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med föräldrar eller ungdomar är tänkta att ta sig till/från platsen på
ett säkert sätt. Säkra gång- och cykelvägar är en förutsättning för att
barn ska kunna röra sig fritt. Det centrala läget kan innebära att
föräldrar i större grad väljer att låta barnen cykla och gå. Detta bidrar
positivt till folkhälsan i allmänhet.
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6

Genomförandefrågor

6.1

Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900
i dess lydelse efter 1 januari 2015.
Detaljplanen var ute på samråd 10 januari – 1 februari därefter har
planhandlingar omarbetas. Planen ska granskas 19 juni-26 juli vilket
är sista chansen att yttra sig på planförslaget. Därefter föreslås
detaljplanen antas i kommunstyrelsen.

När detaljplanen antagits följer tre veckors överklagandetid innan
detaljplanen kan vinna laga kraft och börja gälla.
6.2

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. 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.
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6.3

Fastighetsrättsliga åtgärder

Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning som
initierats och bekostas av fastighetsägaren.
Markförsörjning

Ny bebyggelse kommer att byggas på den kommunalt ägda
fastigheten Ladubacksgärdena 1:2. I Övrigt består området av ett
antal privatägda fastigheter avsedda för bostadsändamål.
Avstyckning

En villatomt kommer att styckas av från fastigheten
Ladubacksgärdena 1:2.
Fastighetsreglering

Delar av fastigheten Ladubacksgärdena 1:2 ska regleras in i
fastigheten Flädern 1. Samtidigt ska delar av fastigheten Flädern 1
regleras in i den nya avstyckade fastigheten.
Ledningsrätt

Inom planområdet finns ledningsrätten 1984-571.1 avseende
fjärrvärme, ledningsrätten går delvis på kvartersmark och kommer
skyddas med u-område i detaljplanen.
6.4

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. Planavgift tas ut i samband med bygglov
för de nya fastigheterna.
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Medverkande tjänstemän
Detaljplanen är framtagen av Kommunstyrelseförvaltningen, Arboga
kommun, genom planarkitekt Tim Edvinsson.

Tim Edvinsson
Planarkitekt
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Kommunstyrelseförvaltningen
Tim Edvinsson, planarkitekt
0589-876 10
tim.edvinsson@arboga.se

Samrådsredogörelse för Cypressen M.fl.
Hur samrådet bedrivits

Myndigheter och berörda parter enligt sändlista har beretts tillfälle
att lämna synpunkter på planförslaget.
Samrådstiden har varit 2019-01-10 t.o.m. 2019-02-01
Planändringen bedrivs med standard planförfarande.
Samrådshandlingarna har skickats ut per post alternativt e-post till
myndigheter, fastighetsägare och berörda parter.
Yttranden

85 skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet.
Nedan följer de inkomna yttrandena i sin helhet. I kommentaren
redovisas om synpunkterna lagts till grund för den bearbetade
planen eller, och i så fall varför, de inte kunnat tillmötesgås.
Följande har inget att erinra mot detaljplanen:
Trafikverket
Polismyndigheten i Västmanlands län
VafabMiljö
SKPF avd.85 Köping
PRO

Postadress

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga

Besöksadress

Smedjegatan 5

Telefon

E-post

Bankgiro

Fax

Webbplats

Org.nr

0589-870 00
0589-144 86

arboga.kommun@arboga.se
www.arboga.se

481-1667
212000-2122
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Länsstyrelsen

Samrådsyttrande över detaljplan för Cypressen m.fl., Arboga
kommun
Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5
kap 11 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att förtäta områdena vid kvarteret Flädern
med bostäder. I övrigt avses även byggrätterna och prickmarken
justeras för att få en mer flexibel plan som är anpassad för framtiden.
Överensstämmelse med översiktsplan

Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en
redovisning om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt
den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer
att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen och är därmed i
linje med översiktsplanens intensioner och mål.
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Mot bakgrund av den information som framgår av samrådsförslaget
gör Länsstyrelsen bedömningen att ett antagande av planen inte
kommer att överprövas.
Rådgivning
Miljö
Trafik- och industribuller

Länsstyrelsen framförde i undersökningsskedet att kommunen borde
kommentera hur bullernivåerna förhåller sig till riktvärdena i
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
respektive Boverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder. Kommunen har dock inte kompletterat planbeskrivningen
med dessa uppgifter, utan skriver endast att trafiken på
Fellingsbrovägen medför en del buller i området och att den nya
planen inte kommer att förändra rådande förhållanden.
Länsstyrelsen framhåller därför igen att kommunen bör redovisa
tidigare efterfrågade uppgifter. Den gällande detaljplanen för
planområdet antogs 1970. Sedan dess har regelverket för industrioch trafikbuller förändrats. Förordning om trafikbuller vid
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bostadsbyggnader och Boverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder utfärdades 2015.
Radon

Avsnitt 4.2 handlar om geotekniska förhållanden och radon.
Avsnittet är mycket kortfattat och det framgår enbart att den
geotekniska utredningen från 1961 visar på att planområdet består
av lera som ovan fast moränbotten. Länsstyrelsen anser att
kommunen bör kommentera vilka skyddsåtgärder som behöver
vidtas vid byggandet av bostäder för att undvika att markradon
tränger in i bostaden.
Övrigt
Natur

Länsstyrelsen ser positivt på att mycket grönområde blir kvar för
både lek och rekreation. Det är också mycket värdefullt för den
biologiska mångfalden.
I detta ärende, där avdelningschef Mats Eriksson beslutat, har
planhandläggare Simon Eriksson varit föredragande. I den
slutgiltiga handläggningen har även byggnadsantikvarie Linda
Wångdahl, naturvårdshandläggare Inga-Lill Nyberg och
miljöskyddshandläggare Mikael Wulff deltagit.
Svar:

Planhandlingarna har förtydligats under avsnitt 4.6.1 gällande hur
bullervärdena i området förhåller sig till gällande riktlinjer.
Planhandlingarna har förtydligats under avsnitt 4.2 gällande
geotekniska förhållanden. Ett förtydligande om att radonsäkert
byggande ska tillämpats har gjorts.
Lantmäteriet

Detaljplan för Cypressen m.fl. i Arboga kommun
Ert ärende: TN 79/2018–214
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade
2019-01-09) har följande noterats:
Delar av planen som bör förbättras
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Plankarta

GÅNG och CYKEL avser samma område och kan i teckenförklaringen slås ihop som en symbol, GÅNG CYKEL, och kan förklaras
som gång- och cykeltrafik.
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid
handläggningen av detaljplanen.
Markreservat

Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att
lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte
kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sätt ledningsrätt eller servitut
upplåtas. I genomförandeavsnittet av planbeskrivningen så beskrivs
det att befintliga ledningsrätter kommer att skyddas med u-område
men det finns även u-områden som omfattar område utan ledningsrätt, beskriv vilka rättigheter som är tänkta där.
Övriga frågor

I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på planförslaget.
Svar:

Plankartan har justerats så att där gång- cykelvägarna går har
bestämmelsen parkmark.
Planhandlingarna uppdateras med hänvisning till det SFS- nummer
som har använts vid handläggningen av planen.
Planbeskrivningen har uppdaterats med information gällande det uområdet som inte belastas med en ledningsrätt. Området avses inte
skyddas med någon ledningsrätt utan det är ett befintligt
ledningsstråk som avses skyddas med u-område i planen.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Bedömning
Den grå ytan som föreslås på illustrationskartan behöver förtydligas
vad den syftar på.
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Detaljplanen från 1970 medger villabebyggelse och radhus i en
våning. Så som bestämmelserna har utformats i samrådshandlingar
kan avsaknad av en bestämmelse som reglerar våningsantal innebära
att befintlig bebyggelse byggs på med en våning om byggnadshöjden
på 4,5 m bibehålls. Avvikelserna i byggnadshöjden är en komplex
prövning i samband med bygglov och bör undvikas. Om
detaljplanen möjliggör att planområdet byggs på med en våning
kommer gestaltningen av den befintliga bebyggelsen att påverkas
avsevärt.
Enligt punkt 4.4.2. i planbeskrivning föreslås att ny bebyggelse i
området ska gestaltas som befintliga det vill säga en låg bebyggelse
med en våning med byggnadshöjden 4,5 m.
Egenskapsbestämmelser (pl, p2, p3 och p4).
Läsbarheten kan bli tydligare om ordningen blir enhetlig.
Rivning av befintliga hus. Värdena i de äldre husen som föreslås
rivas bör tydliggöras.
Det behöver tydliggöras att en laga kraft vunnen fastighetsreglering
ska föregå en bygglovsprövning.
Yttrande

Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att synpunkter enligt
ovan behöver beaktas för att säkerställa en god bebyggd miljö för
området.
Svar:

Planförslaget har arbetats om till stora delar
En justering har gjorts rörande byggnadshöjd, denna bestämmelse
har tagits bort och ersatts av bestämmelser som reglerar nockhöjd
och takvinkel.
Då kommunen äger marken för de nya bostadsfastigheterna, finns
det inget behov av att garantera i planen att en laga kraft vunnen
fastighetsreglering ska föregå bygglovsprövning.
Region Västmanland

Beskrivning av ärendet
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Arboga kommun avser att förtäta områdena vid kvarteren Poppeln
och Flädern med bostäder.
Yttrande

Kollektivtrafikförvaltningen har tagit del av detaljplanen för
Cypressen och ser positivt på etablering av nya bostäder i
kollektivtrafiknära områden. Området har ett attraktivt läge nära
kollektivtrafik och samhällsservice. Det är därför viktigt att det finns
bra förutsättningar för gång- och cykel till Arboga station och
kollektivtrafik.
Samt utifrån barnperspektivet att barn och ungdomar kan förflytta
sig säkert till viktiga målpunkter som t.ex. skola.
Kollektivtrafikförvaltningen har inga övriga synpunkter på
detaljplanen.
Svar:

Synpunkten noteras.
Mälarenergi Elnät AB

Mälarenergi Elnät (MEE) vill upplysa om att det i området finns
lågspännings- och mellanspänningskablar, se bild nedan. Kablarna
är inte inmätta, så ledningsvisning krävs om arbetsområdet är i
närheten av kablarna. Förnyelse och reparation av kablar får inte
försvåras eller förhindras av tillkommande bebyggelse. Eventuell
flytt bekostas av exploatör. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad &
Mättjänster för offert när eventuellt behov av omläggning av kablar
klarställts.
Vid arbete i närheten av kablar ska ledningsvisning med utsättning
beställas via ledningskollen. Schakt inom en meter från kabel ska
utföras som handschakt. Vid arbete i närheten av kablar ska även en
invidarbetesanmälan lämnas i god tid (>2 veckor) innan arbete
påbörjas.
I övrigt inget att erinra.
Svar:

Synpunkter noteras.
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Samfälligheten Cedern

Samfälligheten Cederns fastigheter ligger i närheten till
nybyggnadsområdet. Vid tidigare byggnation har sprängningar
förekommit och vid dessa tillfällen har vissa skador uppkommit,
t.ex. sprickbildning i grunder (källarplan). För att minimera dessa
risker bör sprängningar undvikas vid byggnationen.
Sammankopplingen av Fagottvägen och Violinvägen bör undvikas.
Det kommer att öka trafik/genomfart mellan områdena och ökad
olycksrisk. Områdena genomgår ett generationsskifte genom ökade
inflyttningar av barnfamiljer.
Sammankopplingen innebär också att flera infarter/utfarter finns
och kommer att på det sättet öka tillgängligheten för brottsliga
handlingar, för t.ex. villainbrott och sen snabbt komma bort från
området.
Svar:

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Övriga synpunkter noteras.
Egnahemsägarna KAK

Yttrande angående samråd gällande planförslag för Cypressen m.fl.
Diarienummer: TN 79/2018/214. Organisation: Egnahemsägarna
KAK.
Då många av våra medlemmar är bosatta i berört område har vi valt
att lämna följande yttrande.
I första hand anser vi och de boende att lekplatsen inte skall flyttas.
I andra hand motsätter sig våra medlemmar att sammankoppling av
Fagottvägen och Violinvägen sker.
Detta för att det möjliggör betydande ökning av trafik i berört
område med ökade olycksrisker för barn som besöker lekparken. Om
den tomt som planeras närmast lekplatsen inte blir aktuell vore det
en fördel. Om resterande fyra tomter anses nödvändiga bör tillträde
till dessa kunna lösas utan sammankoppling av Fagottvägen och
Violinvägen. Skogsdungen, pulkabacken och lekplatsen är väldigt
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välbesökta av såväl områdets barn och vuxna samt av förskolor alla
tider på året. Att minska på dessa ytor ser vi och de boende som
olyckligt. Behovet av att dra en ny cykelbana kan inte ses som
nödvändigt då både Violinvägen och Kornettvägen kan användas för
transport mot centrum.
Arboga 2019-02-01
För Egnahemsägarna KAK
Svar:

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Övriga synpunkter noteras.
Lekplatsen avses behållas på nuvarande plats.
Övriga synpunkter noteras.
Fastighetsägare av Aspen 1

Hej!
Det har kommit till vår kännedom att det finns planer på att öppna
upp för en genomfartsled utanför vårt hus (fastighetsbeteckning
Aspen 1 i Arboga). Då vi är en barnfamilj så tycker vi att det är en
dålig idé. Dels med tanke på att barnen kan bli överkörda på väg till
lekparken och dessutom få sin lekplats förstörd. Mer trafik i området
kommer dessutom att störa under kvällstid. Valet att bygga tomter
på lekplatsen och flytta den till en tom yta utan träd som skuggar är
inte bra med tanke på den extrema värme som drabbade landet
under sommaren 2018. Överhuvudtaget så är skugga ett måste på en
lekplats. Det är således önskvärt att bevara det grönområden som
finns där för att delvis minska värmen under sommaren. Den
lummiga ödetomten är hem åt åtskilliga vilda djur och bidrar till
både ett visst vindskydd till närliggande fastigheter och minskar
värmen genom bladens avdunstning på sommaren.
Informationen kring att det finns planer på en genomfartsled utanför
vårt hus är dålig. Det borde ha kommit ett brev i brevlådan angående
detta eftersom detta i stort påverkar vår vardag. Grönområdet
bakom lekparken är flitigt besökt av närliggande förskolor.
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Lekplatsen likaså. Vi valde att bosätta oss i detta område för att
slippa störande buller och detta med att öppna upp för mer trafik var
inte vad vi tänkte oss när vi flyttade hit. Vi motsätter oss detta
förslag till detaljplan och uppmanar er till att skicka ut information
till de som bor längs den tilltänkta genomfartsvägen.
Svar:
Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Övriga synpunkter noteras.Lekplatsen avses behållas på nuvarande
plats.
Övriga synpunkter noteras.
Fastighetsägare av Alen 3

Min synpunkt är det är väldigt onödigt att ta upp cykelvägen mellan
Fagott- och Violinvägen och göra en bilväg av den. Trafiken genom
områdena kommer att öka. Jag motsätter mig det förslaget
Idag har områdena en infart var men om ert förslag går igenom så
kommer genomströmstrafiken i områdena att öka. Exempel, Person
som bor på Kornett- Fagott- och Valthornvägen mm och ska österut
kommer då att åka via Violinvägen för att ta sig ut på
Fellingsbrovägen och dom som bor på Violinvägen och ska västerut
kommer att ta vägen via Fagottvägen till Fellingsbrovägen.
Svar:

Planförslaget har justerats och den tänkta sammankopplingen mellan
Fagottvägen och Violinvägen har tagits bort. Även de två tomterna
som var tänkta norr om cykelvägen har tagits bort.
Övriga synpunkter noteras.
Fastighetsägare av Sälgen 3

Jag har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för Cypressen,
som min fastighet Sälgen 3 gränsar till.
På den del av parkområdet som kommer att vara kvar, dvs södra
delen, finns det åtta stora träd (markerade på plankartan).
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Deras rötter är nu inne på tomten till Sälgen 3 och börjar växa upp ur
gräsmattan. Det vore önskvärt att de tas bort samtidigt som de träd
som måste avverkas för de nya villatomterna.
Svar:
Synpunkten noteras.
Fastighetsägare av Sälgen 4

Vi tycker det är kul att fler upptäcker fördelarna med Arboga och att
det finns en efterfrågan på bostäder och välkomnar nya grannar i
vårt område. Dock har vi en del kommentarer och synpunkter på
förslaget som tagits fram. Vi ser gärna att ni tar om hand dessa på
bästa sätt.
Förtätning av bebyggelse

Det är inte ett särskilt stort område som är obebyggt i planområdet
om man bortser från redan bebyggda tomter och parkmark. Båda
tomterna på lekparksområdet och den inkilade tomten på
grönområdet som anges i planförslaget, tycker vi är märkligt
placerade. Den senare tomten följer heller inte områdets befintliga
kvartersstruktur. Och om alla fastigheter ska tillåtas ha två bilar blir
det en ökning med tio fordon på en väldigt begränsad yta.
Vi anser inte att det är rimligt att trycka in fem tomter på den lilla yta
som planförslaget anger. Vi ifrågasätter också behovet av två
parkeringsplatser per fastighet.
Trafiksäkerhet

I området bor mycket barn som cyklar runt och leker. Just
tillgängligheten för gång och cykel och tryggheten att kunna släppa
ut barnen att leka fritt är en av de stora fördelarna med detta
område. Från dessa kvarter är det betydligt enklare att gå eller cykla
till de centrala delarna av Arboga än att ta bilen, vilket både klimatet
och folkhälsan tackar för.
Vi avråder därför bestämt från att öppna upp för biltrafik genom en
sammankoppling mellan Fagottvägen och Violinvägen. Det kommer
få stor påverkan på genande trafik till och från kvarteren i området,
framförallt från övriga boende i kvarteren. Att ha en korsande bilväg
rakt över en cykelväg känns heller inte särskilt trafiksäkert.
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Gröna områden

Befintliga grönområden, såsom skogsdungen och parkmarken där
eventuellt en ny gång- och cykelväg planeras, liksom lekparken,
nyttjas flitigt av barn i området och förskolor i närheten, både för lek
och för spontanidrott. Skogsdungen har också ett rikt djurliv trots sin
ringa storlek, här finns ett rävgryt och det finns även flertalet harar
bosatta i området. Den befintliga lekparken i området skuggas idag
av träd från skogsdungen i området men får vid en flytt österut
ingen skuggning alls. Det var dessutom inte särskilt länge sen som
lekparken i iordningsställdes. Skogsdungen används året runt, både
för pulkaåkning, cykling och lek. Att bara bevara gröna kilar som
inte kan användas till något, och som endast har kostnader för drift,
ser vi som mindre lyckat.
Vi önskar därför att ni säkerställer att befintliga grönområden och
parkmark bevaras i sådan omfattning att den fortsatt möjliggör lek
och spontanidrott. Likaså önskar vi att träd i området bevaras för att
säkerställa det rika fågellivet.
Svar:

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Övriga synpunkter noteras.
Fastighetsägare av Lärkträdet 6

Förtätning av bebyggelse
Vad roligt att Arbogas befolkning ökar och att fler upptäcker vår
vackra stad och vill bosätta sig här. Då vi har tagit del av ert förslag
till detaljplan så har vi en del synpunkter på detta.
Området kännetecknas av sin natur och sitt lugn. Bl a används
skogsdungen och berget flitigt av barnen som bor i området. De åker
pulka på vintern, cyklar och bygger hopp på våren, leker
kurragömma och plockar de vackra vitsipporna som växer där. På
gräsområdet mellan kvarteren (där gång och cykelvägen planeras att
dras) är det full av aktivitet. Där träffas barn och spelar fotboll under
de ljumma sommarkvällarna.
Vårdnadshavare behöver inte oroa sig för någon märkbar trafik. Vi
känner oss trygga att låta våra barn röra sig fritt i kvarteren.
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Om vi återgår till skogsdungen så kännetecknas den av ett rikt
djurliv. Här bor sällsynta fåglar som får fågelskådare att besöka oss.
Vi har ett rävgryt, ekorrar och harar. Det skulle vara förödande att
bygga villor på den plätten. Det känns verkligen helt fel. Och det
känns även slöseri med våra skattepengar då ni nyligen gjorde
iordning en skuggig och fin lekpark där åt barnen.
Vi är emot att ni bygger de två husen som ni planerar på
grönområdet/berget (där lekplatsen idag står) Däremot ser vi fram
emot att ni bygger nya hus på ödetomten. Det innebär också att ni
kan ha ingång till dessa hus från Violinvägen. Ni behöver alltså inte
dra om vägar som gör att barnens säkerhet minskar och som kostar
massor med pengar. Vi avråder bestämt från att öppna upp för
biltrafik genom en sammankoppling mellan Fagottvägen och
Violinvägen. Det kommer få stor påverkan på genande trafik till och
från kvarteren i området, framförallt från övriga boende i området.
Arboga har ju så många vackra ställen som bara står och väntar på
att någon vill bygga på. Använd dessa områden. Det känns inte alls
roligt för oss som köpt hus här om ni tänker trycka in villor på
varenda litet grönområde. Vi valde att köpa vårt hus för att få bo i ett
kvarter men ändå känna frihet och inte bo på någon. Vi vill kunna
släppa ut vårt barn och känna oss trygga. Vi vill att hen ska kunna ta
sig till och från skolan utan att behöva ut i trafik.
Hoppas att ni lyssnar på våra synpunkter och tar dem på allvar. Tack
på förhand
Svar:

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Övriga synpunkter noteras.
Fastighetsägare av Lärkträdet 9

Inga hus norr om cykelbanan! Inte flytta lekparken ut på en platt
solig yta. Vi vill ha backen med träd kvar. Ingen genomfart från
Fagottvägen ner till Violinvägen! Vi bor ju här för att det är lugn
trafik.
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Svar:

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Lekplatsen avses behållas på nuvarande plats.
Övriga synpunkter noteras.
Fastighetsägare av Asken 2, 4, 5, 8, 10, Cypressen 1-4, 7-10, Lövet 1,
3-5, Poppeln 1-3, 6 Kaprifolen 5-6, Lärkträdet 6, Flädern 2.
Förtätning av bebyggelse

Vi förstår att det finns en efterfrågan av villatomter på norr. Dock
känns det väldigt trångt att klämma in fem villatomter vid de
grönområde som vi i området anser vara vårt största tillgång och det
som skapar områdets karaktär. Vi anser framförallt att tomten som
ska klämmas in vid nuvarande lekplats kommer att få stor påverkan
på området. Den tomten följer heller inte områdets befintliga
kvartersstruktur.
Trafiksäkerhet

Som ni själva skriver ”Framkomligheten till området är god och det
finns bra bil och cykelvägar i bebyggelsekvarteret”. Vi ser då ingen
anledning att ändra nuvarande trafiksituation. Vi avråder därför
bestämt från att öppna upp för biltrafik genom en sammankoppling
mellan Fagottvägen och Violinvägen. Vi anser att detta kommer att
få stor påverkan på trafiken i området och detta på bekostnad av
säkerheten för alla barn i området. Lekplatsen och pulkabacken är
mycket välbesökta och det är en stor fördel för områdets barn att
kunna ta sig dit utan risken som genomfartstrafik innebär.
Det är också ett stort antal barn som promenerar och cyklar i
områdena på väg till och från skolan och vi kan på inget sätt se hur
det skulle vara positivt att utsätta dem för större trafikfara. Vi vill
dessutom uppmuntra vårabarn till att promenera eller cykla, att öka
trafiken kommer också öka antalet föräldrar som väljer att skjutsa
barnen till skola.
Gröna områden

Området mellan Sälgen 3 och Flädern 3 användas idag flitigt att
områdets barn för spontant bollspel. Att dra en cykelbana där känns
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väldigt olyckligt när det går att cykla på både Violinvägen och
Kornettvägen för att komma in mot centrum.
Skogsdungen, pulkabacken och lekplatsen är väldigt välbesökta av
såväl områdets barn och vuxna samt av förskolor alla tider på året.
Att minska på dessa ytor är något vi starkt avråder ifrån. Lekplatsen
ligger nu dessutom i skugga från träden och är relativt nyanlagd. Att
flytta den är både kostsamt och gör att den hamnar utan skugga.
Svar:

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Lekplatsen avses behållas på nuvarande plats.
Övriga synpunkter noteras.
Fastighetsägare av Flädern 2-3, Asken 1-10, Cypressen 1-10,
Kaprifolen 1, 3-6, Lövet 1-5, Poppeln 1-6, Lärkträdet 7, Sälgen 2-5.

Att koppla samman Violinvägen och Fagottvägen för
genomfartstrafik, anser vi närmaste boende högst olämpligt, och att
öka trafiken med ytterligare 10st parkeringsplatser till 5 fastigheter,
med hänsyn taget till att det finns en lekplats på norra sidan om
Violinvägen.
Intill lekplatsen i de närmast belägna egnahemsvillorna, bor det ca 25
barn i den åldern som bar möjlighet att utnyttja lekpark. en utan
större tillsyn, så parkområdet behövs lika så bollplan.
Att öppna upp for genomfart kommer att öka risken för olyckor på
grund av den ökade trafikintensiteten, då barnen oftast själva
springer till och från lekparken som ligger på andra sidan om
hemmen.
I stället för att ytterligare utöka området för nybyggnationer,
(förtätande av villabebyggelsen i det föreslagna området) och
förstöra den nuvarande trivselmiljön med natur och djurflora som
finns, i form av igelkottar, harar, räv och ett aktivt fågelliv som
kommer att förstöras.
Föreslår vi närmast berörda, att kommunen tar sitt ansvar och vårdar
de små grönområden i vår närhet som vi i dagsläget uppskattar.
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Det skulle vara mycket uppskattat om fastigheten Fläder l (vid
Violinvägen) och bakomliggande fastigheter som nu delvis är
bevuxet röjs upp,
for att vårda den trädgård som har päronträd, äppelträd av olika
sorter, fläderbuskar och hallonland, som nu vårdas av närliggande
fastighetsägare och som är till nytta för närboende.
Ovanstående synpunkter anser vi, som är närmast berörda, att
beslutande inom kommunen beaktar och tar hänsyn till och inte
saboterar vår trivsel och boendemiljö.
Svar:

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Lekplatsen avses behållas på nuvarande plats.
Övriga synpunkter noteras.
Ställningstagande

Planförslaget har justerats och den planerade sammankopplingen
mellan Fagottvägen och Violinvägen finns inte med i det nya
förslaget.
Lekplatsen avses behållas på nuvarande plats.
Detaljplanen har förtydligats avseende buller och geoteknik/radon.
Övriga synpunkter noteras och planförslaget skickas ut för
granskning.

Tim Edvinsson
Planarkitekt

