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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND
Föreliggande planarbete har initierats av att Banverket står i begrepp att bygga ut banan
mellan Arboga och Valskog med ytterligare ett spår. Österut från Varvsgatan kommer
detta att placeras söder om nuvarande spår. Detta medför att befintligt järnvägsområde i
nu gällande detaljplan på ett par ställen kommer att behöva utvidgas mot söder, vilket i
sin tur kommer att medföra intrång och fastighetsregleringar i angränsande
industriområden. Banverket har upprättat en järnvägsplan från Valskog och fram till en
punkt öster om Varvsgatan där befintligt dubbelspår ansluter (330/0). I järnvägsplanen
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framgår ytbehovet för
banutbyggnaden inkl ev. tryckbankar samt övriga konsekvenser som förväntas
uppkomma.
Planprogram

Ett planprogram ”Järnvägs- och industriområde Arboga nordost” var utskickat för
samråd under tiden 4 maj – 26 maj 2000. Planprogrammet omfattar ett större område än
de fastigheter som beröras av järnvägsplanen. Avgränsningen har valts för att många
äldre och inaktuella detaljplaner mellan Köpingsvägen och Arbogaån behöver ses över.
Området är stort och innehåller många komplexa frågor vilka är svåra att överblicka i en
detaljplan. För att få ett mer samlat grepp om vilka frågor som är viktiga och bör
prioriteras bör området först studeras i en fördjupad översiktsplan som föregår det
kommande detaljplanearbetet.
Men för att Banverkets järnvägsplan ska kunna antagas få ej detaljplaner strida mot
denna och därför bör området för järnvägstrafik justeras. Ska området som beskrivs i
programmet studeras i sin helhet nu kommer järnvägsutbyggnaden att försenas.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad till två spår enligt järnvägsplanen genom
att utöka ändamålet för järnvägstrafik och medge erforderliga fastighetsregleringar.
Dessutom reduceras järnvägsområdet i bredd där utrymme funnits för rangering. Vidare
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ger planen utrymme och möjlighet att anlägga ett industrispår när behov därtill
uppkommer.
PLANPROCESSEN
Eftersom planen är av begränsad betydelse och i stort saknar intresse för allmänheten
kan planen handläggas med enkelt planförfarande, planprocessen kan då gå snabbare.
Vid enkelt planförande upprättas inget program och ingen utställning av planen behövs.
Vid samrådet sker den första kontakten med berörda sakägare. Synpunkterna från
samrådet sammanställs i ett särskilt utlåtande. Om samtliga berörda godkänner förslaget
kan det genast tas upp till beslut i kommunen.
HANDLINGAR
Till samrådshandlingarna hör planbeskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta
med bestämmelser och fastighetsförteckning.
PLANDATA
Lägesbestämning

Detaljplanen sträcker sig längs järnvägsområdet från en punkt ca 300 meter öster om
Varvsgatan och österut ca 1200 meter.
Markägoförhållanden

De fastigheter som berörs av utvidgningen av järnvägsområdet är förutom de av Arboga
kommun ägda fastigheterna Prästgärdet 2:1 och 2:2, Vimman 1, Koberg 2:1 och Koberg
2:12 även Prästgärdet 1:3, 2:28 och 2:29 ägda av TGOJ samt Laxöringen 11 och
Bäcköringen 2 ägda av resp. Rickardsson Konsult AB och Gösta Gustavssons
Mekaniska Verkstad AB.
På norra sidan av järnvägen redovisas ett litet område för stickspår/lastkaj. Området är
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beläget på den kommunala gatufastigheten Prästgärdet 2:1 och ingår ej i mark som
omfattas av järnvägsplanen.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplaner

Från detaljplanerna EII- 2/1979 och EII-5/1983 tas mindre områden med kvartersmark i
anspråk för järnvägsområdesbreddningen och för parkstråket.
I planen E11-4/1973 kommer mark för ändamålet Järnvägstrafik samt ett litet
gatuområde att ingå i den nya planen. Planen E11-2/1965 redovisar enbart mark för
järnvägsändamål i de delar den är berörd.
Detaljplanerna EII-7/1963 och EII-2/1967 som innehåller mark för allmänt ändamål park, kommer också att innefattas i den nya planen eftersom det är fördel att låta små
detaljplaner ingå i en större plan. För dessa planers del innebär planförslaget att ett
mindre område parkmark skall kunna nyttjas som industrimark i reningsverkstomten,
resten tas i anspråk för det nya parkstråket och för breddningen av järnvägsområdet.
Kommunala beslut

Plan- och mätenheten fick i uppdrag av tekniska nämnden den 2000-04-26 att upprätta
ett program för järnvägs- och industriområdet i Arbogas nordöstra del, och den 200009-21 att begränsa detaljplanearbetet till det som berörs av järnvägsplanen.
FÖRUTSÄTTNINGAR
I gällande detaljplaner finns idag ett område för järnvägstrafik som är mellan 20-55
meter brett, huvudsakligen ligger detta mellan områden för industriändamål. Järnvägen
fortsätter sedan utanför detaljplanelagt område.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
Förslaget innebär att en ny detaljplan görs för att huvudsakligen innefatta ändamålet
Järnvägstrafik. Området för järnvägstrafik vidgas något för att möjliggöra den tänkta
dubbelspårsutbyggnaden enligt järnvägsplanen samt för att reservera plats för ett
industrispår i framtiden.
Viss mark som nyttjats för rangering och som tidigare redovisats som område för
järnvägstrafik har anpassats till järnvägens förutsebara behov. Detta innebär att delar av
den marken, som ej erfordras för järnvägsändamål, samt ett stråk närmast söder om
järnvägen österut föreslås utgöra parkmark. Inom denna parkremsa skall en gång och
cykelväg anläggas.
Avsikten är att parkremsan genom sin belägenhet mellan spårområdet och
industrimarken även vid behov skall kunna nyttjas som komplement till
järnvägsområdet t.ex. för anslutande spår till stickspåret. Vidare kan delar av
parkmarken vid behov nyttjas för underjordiska ledningar.
Inom järnvägsplanen har mark för en tryckbank reserverats. Detaljplanen förutsätter att
tryckbanken på lämpliga sträckor kan nyttjas för det framtida industrispåret. Innan
spåret byggs ut föreslås tryckbanken, där så ske kan med bibehållen säkerhet, nyttjas
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som underlag för gång och cykelvägen.

Gång- och cykelväg

Behovet av gång- och cykelförbindelser har länge efterfrågats ut mot de östra delarna av
Arboga, och möjligheten har studerats att förlägga en förbindelse parallellt med
järnvägen. I samband med planläggningen av dubbelspårsutbyggnaden kan nu detta
genomföras inom området som omfattas av planförslaget.
Området närmast järnvägen öster om planområdet är ej detaljplanelagd. Utrymme för
dubbelspåret kan omedelbart tas i anspråk. Detaljplanläggning med syfte att säkerställa
mark för gång och cykelvägens förlängning samt för att ansluta omkringliggande
planområden kan företas efter det att utbyggnaden av spåret skett.
Detaljplanen söder om järnvägen väster om planområdet redovisar gatumark. En
översyn av markbehovet för järnvägsändamål samt gång och cykelväg i detta parti kan
även här anstå till efter det att dubbelspårsutbyggnaden skett utan att något av de olika
intressena blir missgynnat.
Underjordiska ledningar

Planen redovisar u-områden d.v.s. områden inom vilka marken skall kunna upplåtas för
underjordiska ledningar. Särskilda upplåtelser erfordras inte inom allmän platsmarken
(parkmarken) då kommunen både har ansvar för ledningar och mark. U-områden är av
den anledningen ej utlagda inom parkmark.
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Allmän plats – park

Ett mindre område parkmark norr om reningsverket har övergått till kvartersmark,
eftersom denna bit parkmark kan ses som överbliven och oanvändbar för ändamålet
varför den bättre kommer till användning som kvartersmark.
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
De förändringar i markanvändningen som planförslaget innebär medför ingen negativ
miljöpåverkan. Miljökonsekvenser kommer huvudsakligen att uppkomma i samband
med banans utbyggnad och därefter i form av buller, vibrationer mm. Detta belyses i
den MKB som gjorts i samband med järnvägsplanen.
Ställningstagande

Förslaget innebär inte en betydande påverkan på miljö, hälsan eller hushållning med
mark och vatten varför en MKB för denna detaljplan ej bedöms nödvändig.
Som en gardering mot att oförutsedda ämnen släpps lös vid utbyggnad av området skall
markprover tas inom hela planområdet innan arbetena påbörjas.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planen har upprättats av Tekniska förvaltningen, stadsarkitekt Per Granlund, och
Lantmäteriet i Västmanland, Erik A. Lehto och Bo Ore.

Per Granlund
Stadsarkitekt

Erik A. Lehto
Lantmätare
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Järnvägsplanen blev klar i mars 2000, ställdes ut i augusti och avses fastställas i början
av 2001.
Byggtid för dubbelspåret planeras preliminärt till juni 2001 - augusti 2002.
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Enligt PBL (plan- och bygglagen) 5:5 skall alla planer ha en genomförandetid på
mellan 5 och 15 år. Under denna tid får kommunen inte ersätta, ändra eller upphäva
planen mot berörda fastighetsägares vilja om inte nya förhållande av stor allmän vikt
uppkommit och då utgår full ersättning för den skada detta föranleder.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Kommunen är huvudman för allmänplats och underjordiska ledningar inom
planområdet.
Banverket är huvudman för den mark som betecknats med T1 (Järnvägsändamål) i
planen.
Banverket ansvarar för genomförandet av utbyggnaden av dubbelspåret.
Kommunen svarar för marklösen av den mark som betecknats med T2
(Järnvägsändamål).
Utbyggnaden av industrispåret kan göras antingen av kommunen eller av markägarna
till industrifastigheterna gemensamt. Härvid skall marken inom T2-området samt
erforderliga partier av parkstråket upplåtas för den gemensamhetsanläggning som
bildas för industrispåret. Även de delar av T1 området, ex.vis tryckbankar, som ej
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direkt beröres av dubbelspåret, kan tas i anspråk för industrispåret.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Genomförandeavtal

Kommunen och Banverket har träffat ett genomförandeavtal som även innefattar
utbyggnaden av dubbelspåret.
Fastighetsbildning

Kommunen avser förvärva all mark som erfordras för de allmänna platserna samt för
de områden som utlagts för järnvägsändamål, men som inte omfattas av
järnvägsplanen. Den sålunda förvärvade marken bör tillföras kommunens
gatumarksfastighet Prästgärdet 2:1.
Banverket skall förvärva den mark som är berörd av järnvägsplanen.
Ledningsrätt för de kommunala ledningarna inom i planen föreslagna u-områden skall
tillskapas i samband med fastighetsbildningsförrättningen enligt första stycket.
Kommunen tar initiativ till fastighetsbildning så snart planen vunnit laga kraft.
Markförvärv

Markbytesavtal beträffande den mark som idag kontrolleras av Banverket skall träffas.
Enligt preliminära uppskattningar kan parterna förväntas kunna enas om
förhållandevis jämna byten.
Förutom dessa byten måste rena köp av kvartersmark ske från ägarna till fastigheterna
Laxöringen 11 och Bäcköringen 2. Förhandlingar med ägarna har påbörjats.
EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Förutom byten med Banverket och ianspråktagande av kommunal mark innebär
planen att kommunen får direkta marklösenkostnader inklusive fastighetsbildning om
ca 150000:- kronor.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN

Stadsarkitekt
Per Granlund

Lantmätare
Erik A. Lehto

