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Detaljplan för del av GJUTAREVÄGEN
i Arboga kommun
PLANBESKRIVNING
Förutom denna beskrivning består planförslaget av:
-

illustrationskarta samt plankarta med bestämmelser
genomförandebeskrivning
fastighetsförteckning
gestaltningsriktlinjer
samrådsredogörelse
utlåtande

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av en planskild korsning
mellan Gjutarevägen och järnvägen. Detta för att minska olycksriskerna
och konflikter mellan trafikslagen.
Planförslaget följer i stort den förstudie som upprättades 1986 i
samband med att ett avtal tecknades mellan Banverket och Arboga
kommun för Mälarbanans genomförande. I förstudien redovisas
planskildheter i Arboga tätort i form av tunnlar vid korsningarna mellan
järnvägen och Skandiagatan, Gjutarevägen och Varvsgatan samt som
bro mellan Norra Ågatan och Köpingsvägen.
Den nu aktuella järnvägsbron avser endast det befintliga
järnvägsspåret. På sikt, när är osäkert, planeras ytterligare ett spår.
Detta kommer då att kräva ytterligare en järnvägsbro och detaljplanen
medger även denna framtida utbyggnad.
PLANDATA
Planområdet är beläget omedelbart väster om Arboga centrum och
omfattar ca 1,3 ha. Markägare är svenska staten, Arboga kommun samt
privat fastighetsägare.
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Planområdet med omgivningar

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
Planområdet omfattas av kommunens översiktsplan från 1990. Av den
framgår att det inte finns några övergripande miljö-, eller bevarande
restriktioner här. Däremot redovisar planen en planskild korsning mellan
Gjutarevägen och järnvägen.
Ytterligare en förstudie utfördes 1994 för Mälarbanans utbyggnad. I
samband med den genomfördes en utredning beträffande uppskattade
konsekvenser på omgivningen. Bland annat vad gäller buller. Av
förstudien framgår även vilka åtgärder som skall vidtagas för att
reducera den negativa påverkan.
Gällande detaljplaner
Planområdet berörs av följande detaljplaner med plannummer (inom
parentes framgår datum för fastställelse eller när planen enl. senare
ordning vunnit laga kraft: 4/1964 (1964-03-23), 4/1977 (1977-11-28),
3/1970 (1968-10-09), 6/67 (1967-07-25), 2/1982 (1982-02-03),
1/1926(1925-04-29) och ej planlagd mark.
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Politiska beslut
Såväl de berörda översiktliga planerna som detaljplanerna är beslutade
av Arboga kommunfullmäktige.
Överenskommelse om utbyggnad av Mälarbanan godkändes av
regeringen 1991. Regeringen gav Banverket nya statliga anslag under
1998 för att uppnå en bättre spårstandard med bl. a. dubbelspår och
några planskilda korsningar i Arboga. Bland annat den nu aktuella
tunneln vid Gjutarevägen.
Ett genomförandeavtal upprättades mellan Banverket och Arboga
kommun 2000-04-12.
Beslut har fattats av Kommunfullmältige (Kf) samt Tekniska Nämnden
(TN) 1998 om att upprätta en detaljplan för området. Inget planprogram
skall upprättas.
FFNS arkitekter AB i Västerås har anlitats under år 2000 för arbetet
med detaljplanen.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Planområdet är relativt plant i sin helhet. Jädersvägen på sin bank
ligger någon meter högre.

Gjutarevägen från norr

Söder om Jädersvägens finns en nivåskillnad på ca en meter. Därefter
sluttar marken svagt ner mot Arbogaåns strandbank.
Jädersvägens sträckning är historisk. De äldre träd, lindar, som finns
efter vägens södra sida skall sparas. Ett finns inom planområdet.
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Ståtlig lind Jädersvägen som bör sparas

Befintlig parkmark utgörs i dag till största delen av gräsytor. I anslutning
till kommande stödmurar planeras div. vegetation för att förhöja
upplevelsen av gaturummet. (Se gestaltningsprogram.)

Jädersvägen mot norr och bollplaner söder om korsningen

Geotekniska förhållanden
En grundundersökning utförd 1999-2000 visar att djupet till berg
varierar mellan 1,5 m norr om järnvägen, här förekommer även berg i
dagen, till mellan 3 och 6,5 m. Över detta finns ett varierande skikt av
morän. Överst finns ett lager av i huvudsak fast- eller torrskorpelera på
ca. 1,5 till 3 m. Järnvägsbanken, som är uppbyggd, består av ca 1 – 1,6
m fyllning.
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Inom området finns grundvattenrör installerade samt en filterbrunn.
Grundvattennivån varierar med årstid och nederbördsförhållanden samt
inom området. Grundvattenströmning sker huvudsakligen från de mer
höglänta delarna i norr tvärs spårområdet och ned mot söder och lägre
liggande terräng.
Tidigare mätningar visar att grundvattennivån varierar mellan ca +11,8
m i norr till ca +8,6 m i söder. Under november 2000 uppmättes den
hittills högsta nivån, +12,01 m, i områdets nordligaste del. Anledningen
bedöms vara det myckna regnandet under hösten.
En detaljerad grundundersökning skall genomföras i samband med
broprojekteringen.
Fornlämningar och byggnadsminnen
Enligt kommunens bedömning finns ej fornlämningar inom planområdet.
Bebyggelseområden

Bostäder och industrier i anslutning till planområdet

Bostäder
Byggnader saknas inom planområdet. Väster om plangränsen finns
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villafastigheter i kv Lupinen och bl.a. bostäder på fastigheten Höjen 3:2 i
Tuna. Öster om planområdet i kvarteret Bälgen 4 finns Seco Tools
industrier.
Offentlig service / Lokaltrafik
Befintlig lokaltrafik / buss passerar i dag inte Gjutarevägen. Planer finns
att Västmanlands lokaltrafik (VL ) skall komma att trafikera sträckan,
vilket kräver en fri höjd av 3,5 – 3,7m.
Utryckningsfordon
För högre utryckningsfordon innebär tunneln en begränsning då den
fria höjden föreslås till 3,5m. (Tunneln vid Skandiagatan som är under
genomförande kommer att medge en fri höjd på 4,6m.)
Kommunens räddningsfordon, som är utrustad med hävare, är
stationerad söder om järnvägen. Vid behov av hävaren på norra sidan
så ska Skandiatunneln användas.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Ingen bebyggelse som bedömts som kulturhistoriskt värdefull finns
inom planområdet.
Gator och trafik
Utformningen av väg- respektive tunnelbyggnad skall följa det bifogade
gestaltningsprogrammet med hänsyn till Arbogas kulturhistoriska
värden och unika karaktär.

Gjutarevägen från söder

Gatunät
Den nuvarande bomförsedda korsningen med järnvägen innebär
problem med köbildning och olycksrisker för vägtrafikanterna. För
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tågtrafiken innebär bommarna begränsningar vad gäller spår- och
hastighetsstandard.
Mätningar på biltrafiken har inte genomförts men beräkningar visar en
fordonsbelastning på mellan 3000 till 3500 fordon per årsmedelsdygn.
Beräkningarna pekar inte på någon ökning av antalet fordon vid tunneln
efter genomförandet annat än den marginellt ökade trafiken som sker i
och med standardökningen i samhället.
Effekterna vad gäller buller, avgaser och grundvatten till följd av
förändringen beskrivs separat under rubriken miljöbedömning.
Planskild korsning, tunnel

Nuvarande enkelspår

Den planskilda korsningen som nu föreslås innebär en sänkning av
Gjutarevägen under järnvägen så att en fri höjd på 3,5 m erhålls.
Gjutarevägens vägsektion kommer att ha ett varierande utförande.
Gatubredden är planerad till 7,0 m och gångbanor inklusive cykelbanor
till 4,1m. Sett från söder planeras gång- och cykelbana på västra sidan.
Av planillustrationen framgår hur Gjutarvägens anslutning till
Jädersvägen kan utformas. I princip innebär det att anslutningen utföres
som idag. Det vill säga att fordon som kommer norrifrån på
Gjutarevägen måste lämna företräde för fordon på Jädersvägen.

Gång- och cykelvägar
I dag finns ett gång- och cykelstråk efter en del av västra sidan av
Sofiedahlsgatan samt på den norra sidan av Jädersvägen. Dessutom
en gångväg på den västra sidan av Gjutarevägen.
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För gång- och cykeltrafikanter innebär vägkorsningar i plan, och
speciellt den bomförsedda korsningen med järnvägen, en hel del
komplikationer och olycksrisker.
Planförslaget redovisar en gång- och cykelväg efter Gjutarevägens
västra sida i tunneln. Fri höjd under järnvägen är 2,5 m och lutningarna
överstiger inte föreskrivna handikappnormerna. För gång- och
cykelvägen annordnas belysning, sittplatser och växter i enlighet med
gestaltningsprogrammet.
Av trafiksäkerhetsmässiga skäl har några fastigheter belagts med
utfartsförbud mot de aktuella gatorna.
Gestaltningsprogram
Detaljplanen reglerar markens användning. Utformningen av byggnader
styrs till viss del av detaljplanen samt Plan och Bygglagen (PBL). Vägoch brobyggnader med vägskyltar och belysning är viktiga estetiska
inslag i stadsbilden men är inte bygglovpliktiga. I ett separat dokument,
”Gestaltningsprogram”, har kommunen därför, på samma sätt som
gällde tunneln vid Skandiagatan, formulerat krav och redovisat
förebilder som skall vara vägledande för val av former, material och
färger.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Ett flertal VA-ledningar finns inom området. Omläggning och
kompletteringar av ledningar krävs i samband med tunnelbygget.
Dagvatten
I dag finns ledningar för dagvatten såväl i Sofiedahlgatan som
Jädersvägen. I samband med att Gjutarevägen läggs ner i en tunnel
under järnvägen skall en förbindelse mellan dessa dagvattenledningar
byggas enl. tidigare avtal mellan Banverket och kommunen. Utrymme
har reserverats inom parkmarken öster om Gjutarevägen.
För dagvattenavrinning från tunneln erfodras pumpning upp till en nivå
för vidare förbindelse med Arbogaån. Pumpar installeras i en
pumpstation i anslutning till tunneln.
Dagvatten ska dock i största möjliga utsträckning återföras till marken
genom infiltration för att förebygga att grundvattennivån sänks i
området. Parkmarken nordöst om tunneln reserveras för en
infiltrationsanläggning. Dagvattenledningen från tunneln får ej belasta
det kommunala dagvattensystemet.
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El / Tele
Enl. MälarEnergi finns för närvarande inga elledningar i eller vid
Gjutarevägen. Utrymme för framtida el- och teleledningar skall
reserveras i samband med schakt för vägtunneln. Förbindelsen
förbereds av respektive ledningsägare.
Fjärrvärme
Ledningar för fjärrvärme finns i dag under Jädersvägen. I samband med
tunnelbygget föreslås en förbindelse mellan denna och framtida
ledningar i Sofiedahlgatan, vilket skulle förbättra säkerheten i
fjärvärmesystemet. Utrymme reserveras inom parkmarken väster om
Gjutarevägen.
Miljöbedömning
Enligt Plan och Bygglagen(PBL) skall en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättas om detaljplanen medger en användning av mark eller
av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten
och andra resurser.
Kommunen skall bedöma om förslaget att bygga en tunnel under
järnvägen kan innebära en betydande påverkan eller inte utifrån
följande bedömningskriterier:
1. Platsens egenskaper
2. Karaktäristiska egenskaper för den anläggning som detaljplanen
avser medge.
3. Planens potentiella effekter
4. Ställningstagande med motivering.
Följande bedömningar är gjorda:
1. Platsen bedöms som relativt känslig för miljöpåverkan. Bland
annat genom att det i omgivningen finns flera äldre bostäder samt
en bollplan. Jädersvägen med sin enkelsidiga allé har
månghundraåriga anor som infart till staden. Avståndet till Arboga
medeltida centrum från planområdet är inte speciellt långt.
2. Planen medger en sänkning av Gjutaregatan så att en planfri
korsning med järnvägen erhålls samt att en förändring av
Gjutarevägens anslutning till Jädersvägen blir möjlig.
3. Sex miljöeffekter är analyserade:
a; Barriäreffekt. För högre fordon innebär tunneln en
begränsning.
b; Buller. Vid oförändrad trafik, vilket bedöms troligast, blir
bullerpåverkan oförändrad.
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c; Grundvatten. Viss påverkan under byggprocessen. Därefter
begränsad påverkan genom vattentät trågbyggnad och pumpning
av dagvatten. Eventuellt utföres infiltrationsanläggning om det
bedöms möjligt och nödvändigt.
d; Stadsbild. Justerad vägdragning, stödmurar och nya staket
påverkar stadsbilden och intilliggande fastigheter.
e; Trafik. För samtliga trafikslag som tåg, bil samt gång och cykel
innebär tunneln en förbättring vad gäller flöde.
f; Avgaser. Stora utsläpp av bilavgaser sker i dag på grund av de
trafikstockningar som uppstår när bommarna är nedfällda.
Tunneln kommer med stor sannolikhet att minska utsläppen.
4. Förändringen av de analyserade miljöeffekterna bedöms inte
innebära en sådan påverkan på miljön att hälsan eller
hushållningen med mark eller vatten äventyras. Planens
genomförande ger i stället miljövinster i form av minskade
olycksrisker och utsläpp.
Den samlade bedömningen ger vid handen att en MKB inte
behöver upprättas.
Konsekvenserna för järnvägens utbyggnad bedöms och beskrivs
separat i en MKB genom Banverkets försorg.
Miljökvalitetsnorm
Enligt Miljöbalken kan regeringen utfärda föreskrifter om lägsta
kvaliteten (miljökvalitetsnorm) på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt
för att skydda människors hälsa. De miljökvalitetsnormer som hittills har
fastställts i förordningen om miljökvalitetsnormer (1998:897) kommer
inte att tangeras inom planområdet. Innan 2005-12-31 kommer kontroll
av att normerna inte överskrids att ske.

Administrativa frågor
Beträffande planens genomförandetid och inlösen av mark för
genomförandet hänvisas till genomförandebeskrivningen.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Planförslaget har upprättats av FFNS Arkitekter i Västerås genom Ola
Wikström.
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Medverkande har varit tjänstemän vid Plan- och Mätavdelningen samt
Tekniska enheten vid Tekniska kontoret, Arboga Kommun.

Stadsarkitekt
Per Granlund

Arkitekt SAR
Ola Wikström
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ANTAGANDEHANDLING
ARBOGA
KOMMUN
TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN

Antagen av KF 2001-09-27
Vunnit laga kraft 2001-10-29

Detaljplan för del av GJUTAREVÄGEN
i Arboga kommun
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Förutom denna beskrivning består planförslaget av:
-

illustrationskarta och plankarta med bestämmelser
planbeskrivning
fastighetsförteckning
gestaltnings riktlinjer

Tidplan
Nuvarande inriktning
Mälarbanans utbyggnad till Arboga invigdes 1998. Vidare utbyggnad till
Jädersbruk finns med i Banverkets förstudie/ järnvägsutredning och
genomförandet planeras till 2002. I förstudien redovisas planskildheter i
form av tunnlar vid korsningarna mellan järnvägen och Skandiagatan,
Gjutarevägen, Varvsgatan samt som bro mellan Norra Ågatan och
Köpingsvägen.
Den planskilda korsningen med järnvägsspåret vid Skandiagatan
planeras vara klar vid årsskiftet 2001/2002 och den vid Gjutarevägen
våren 2003.
Byggtiden är beräknad till 14 månader, vilket innebär byggstart vid
Gjutarevägen hösten 2001och färdigställande till sommaren 2002.
Avstängning av Gjutarevägen får ej ske förrän Skandiatunneln öppnats
för allmän trafik.
Planprocessen
Tekniska Nämnden (TN) beslutade 1998 att upprätta detaljplanen.
Beslut om planens fortsatta hantering togs av TN 2000-10-04.
Samråd genomförs under minst tre veckor under våren 2001. Under
samrådet kommer planhandlingar att skickas till och samrådsmöten
eventuellt att hållas med berörda fastighetsägare. Statliga och
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kommunala myndigheter som berörs kommer att få handlingarna för
yttrande.
Efter samrådstidens utgång sammanställs och bedöms inkomna
synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter sker utställning för
allmänheten under minst tre veckor.
Efter utställningen sammanfattas inkomna synpunkter. TN godkänner
planförslaget och kommunfullmäktige antar det. Sommaren 2001
beräknas planförslaget vinna laga kraft.
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år efter det att planen vunnit laga kraft
med hänsyn till projektets omfattning samt genomförande och tidigare
erfarenheter om tilldelning av statliga medel.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Banverket har av staten tilldelats medel 1998 för att bl.a. genomföra
den aktuella planskilda korsningen med alla åtgärder som den medför.
Arbets-, ansvar- samt kostnadsfördelning för genomförandet regleras
genom avtal mellan inblandade parter. I första hand Arboga kommun
och Banverket. (Se planbeskrivning.)
Arboga kommun är huvudman för ombyggnad på gatu-, allmän
platsmark samt för VA - och fjärrvärmeledningar. För dessa arbeten
svarar Tekniska förvaltningen.
Mälarenergi AB ansvarar för samtliga elledningar. För teleledningar
inom planområdet svarar respektive ledningshållare.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Ändrad fastighetsbildning sker i den omfattning som krävs för planens
genomförande. Bland annat skall en fastighetsreglering ske för
överföring av blivande parkmark från Bälgen 4 till angränsande gatuoch parkmarksfastighet Nästkvarn 2:1.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

3 (3)
Projektet finansieras av Banverket och Arboga kommun.
Inlösen, ersättning
Avtal kommer att upprättas mellan Arboga kommun och berörda
fastighetsägare beträffande inlösen av mark.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
En detaljerad grundundersökning ska genomföras i samband med
projekteringen av tunneln.
En utredning speciellt inriktad mot att klarlägga dagens grundvattennivå
och en efterföljande uppföljning ska genomföras.
Deponi av jord- och stenmassor blir aktuellt. En utredning om massorna
eventuellt kan användas för byggande av bullervallar i anslutning till
byggplatsen skall utredas.
DOKUMENTATION OCH KONTROLL
Innan genomförandet är det viktigt att dagens situation dokumenteras
för att de konsekvenser förändringarna innebär skall kunna jämföras.
Det gäller nuvarande stadsbild, byggnader, trafik- och bullerbelastning
samt nuvarande grundvattennivåer. Anordningar för kontroll av
grundvattennivån finns.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Genomförandebeskrivningen har upprättats av FFNS Arkitekter i
Västerås genom Ola Wikström.
Medverkande har varit Tekniska kontorets olika enheter vid Arboga
Kommun.

Stadsarkitekt
Per Granlund

Arkitekt SAR
Ola Wikström
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Detaljplan för del av GJUTAREVÄGEN
i Arboga kommun
GESTALTNINGS PROGRAM
Förutom denna handling består planförslaget av:
- plankarta (skala 1:1000) med bestämmelser
- illustrationskarta (skala 1:1000)
- planbeskrivning
- genomförandebeskrivning
- fastighetsförteckning
Förord
Regeringens beslut 1991 om en utbyggnad av Mälarbanan innebar
bl.a. att ett antal planskilda korsningar skulle komma till utförande,
varav några i Arboga.
1998, när ytterligare medels tillskjutits, tog Tekniska nämnden i
Arboga beslut om att Gjutarevägens korsning med järnvägen skulle
planläggas för byggandet av en tunnel. Den planskilda korsningen
planeras vara klar våren 2003.
Miljömål
Från och med 1999 gäller av regeringen fastlagda miljömål i
Miljöbalken. Miljökvalitetsmål 11 innebär att:
….”den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och trevnad
samt ha ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser , service och
kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv
och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan
minimeras”.
Vidare att ”det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med
särskilda värden ska värnas och utvecklas”.
Banverket samt Vägverket har uttalade målsättningar vad gäller
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utformningen av den aktuella typen av anläggningar.
Banverket har i sin bok Banestetik givit uttryck för en ökad estetisk
ambition på broar, bullerskärmar och banvallar i allmänhet.
Vägverket skriver i sin publikation Broestetik att ”Mycket kan uträttas
utan större kostnadsökningar om frågan betraktas i ett tidigt skede av
planeringen. En god estetik kan också betraktas som en kvalitetsfaktor
som är värd höjda kostnader. Detta gäller framför allt i känsliga
omgivningar, såsom i samhällen och i natursköna landskap.”
Arboga är en av Sveriges äldsta städer. Här arbetar man för att de
historiska och estetiska värdena skall värnas och utvecklas.
En del i detta arbete har varit att ta fram ett bevarande- och
utvecklingsprogram för staden. Detta är nu nyligen avslutat och
presenterat i ”Arboga stadskärna, Bebyggelsehistoria och
byggnadsordning”.
Detta gestaltningsprogram uttrycker stadens ambitionsnivå
beträffande anläggningens utförande. Målsättningen är att riktlinjerna
skall ge stöd och vägledning vid upprättande av arbetshandlingar samt
för anläggningens långsiktiga förvaltning.
Förutsättningar
Ombyggnaden av järnvägsspår och uppförandet av en ny
järnvägsstation, ett resecentrum, är påtagliga miljöförändringar som
skett i centrala Arboga i samband med utbyggnaden av Mälarbanan.
Anläggningarna signalerar trafikslagets framåtanda med sina färger
och tekniska installationer. Den upplevelsen är viktig att förmedla till
de trafikanter som skall resa med tågen och till de som rör sig i staden.
Den planfria korsningen vid Gjutarevägen kommer att innebära relativt
stora ingrepp i stadslandskapet. Utformningen av vägporten och
angränsande mark skall därför genomföras med hög ambitionsnivå i
enighet med de miljöambitioner som finns för staden i övrigt. Material
och färger på vägbana, skyltar och konstbyggnader avvägs till en
harmoniskt tilltalande helhet. För att uppnå det krävs att vissa val
görs. Framför allt att vissa lösningar, material, former och färger väljs
bort.
Gestaltning
Förutsättningarna på platsen för att bygga en tilltalande tunnel är inte
de bästa. Gjutarevägen skall schaktas ner under spåret till en fri höjd
som krävs för mindre lastbilar. Utformningen av järnvägsbrons front,
undersida samt omgivande markbehandling har därför stor betydelse.
Upplevelsen varierar beroende på vilken årstid respektive tid på

3 (6)
dygnet som trafikanten passerar. Under den mörka delen av året är
det viktigt att ljussättning och gatubelysning harmonierar.
Önskvärt uttryck:

Arkitektonisk gestaltning som utstrålar:
ν Spänstighet:
Viktigt att brospannet upplevs spänstigt.
ν Lätthet:
Lämpligt att järnvägsbron står på så smäckra
pelare som möjligt. (Trots krav på hög
bärighet och lång livslängd.)
ν Genomsiktlighet:
Den omgivande parkmarken skall om möjligt
fortsätta under järnvägsbron. (?)
Landskapet gestaltas med:
ν Terrassering av marken i stället
för sluttningar.
ν Stort inslag av växter i form av bl.a. häckar
i alléuppställning.

Ej acceptabelt:

Viktigt att viadukten inte
upplevs som en barriär.
Trång profil med höga
stödmurar av slät betong.
Gräsklädda sluttningar.

Former
För att skapa en så harmonisk trafikmiljö som möjligt bör antalet
former begränsas. Tex. bör antalet skyltar vara så få som möjligt!
Information om var och hur man får köra skall i största möjliga
utsträckning framgå av vägens utformning.
Former skall:

-leda trafik
- bära upp bro för järnväg
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-dela upp trafikslag
Ej acceptabelt:

Kantiga betongkonstruktioner

Material
Vid val av material skall förutom de rent praktiska aspekterna även
den historiska platsen påverka valet. I Arboga är träpanel, målad med
Falurödfärg, mycket vanlig. Synligt rött tegel på väggar och tak är
vanligt samt svartmålade järnbeslag. Dessutom förekommer ofta
stensatta gator.
Ej acceptabelt:

Trapetskorrugerad plåt, Betongelement med frilagd ballast.

Färger
Helhetsbilden bör vara ljus. Då vägbanan är nedschaktad kan den
upplevas skuggig och dyster. Viktigt är att den får en ljus beläggning.
Mot det ljusa kan mörkare kontraster väljas tex. svart eller Falurödfärg.
Antalet kulörer bör begränsas. Det innebär tex. att skyltar bör har en
genomgående färg och att antalet vägmärken med olika kulörer
begränsas.
Ej acceptabelt:

Slät svart asfalt.

Behandling av ytor
Betong

Inslaget av släta betongytor
begränsas till att omfatta
max 20% (?) av alla balkar, pelare,
stödmurar och plattor. Betongen
kan formas, färgas eller beklädas
med träpanel alt. tegel.

Asfalt

Behandlas så att slitlagret inte är
helt svart.
Uppdelning med ljusa plattor eller
gatsten vid övergångsställen.
Mot gräsytor kantas asfalten med
storgatsten eller betongplattor.

Stål / järn

Allt stål som hör till vägmiljön
svartmålas eller behandlas
så att en beständig svart nyans
erhålls.
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Trä

Beklädnader i trä behandlas
lämpligen med svart tjärliknande material
eller slamfärg typ; Falurödfärg.

Ej acceptabelt:

Obehandlade tryckimpregnerade träytor.
De mörknar och åldras inte vackert på
lång sikt.

Sten

Granit bör används i stor utsträckning.
Bl.a. till kantsten och gatsten samt i tex.
upphöjda övergångsställen.

Ej acceptabelt:

Kantsten av asfalt eller betong.

Vegetation

Befintlig vegetation i form av större träd
behålls i största möjliga utsträckning.
Busk- och trädplanteringar ordnas så att de
är rumsbildande och dämpar intrycket av
konstbyggnad. Exempelvis framför
stödmurarna kan murhöga häckar placeras
för att mildra intrycket av mur samt för att
binda damm.

Ej acceptabelt:

Grässlänter som möter
asfaltkanter.

Detaljer:
”Gatans möbler”.
Lyktstolpar

Enhetlig utformning och höjd.
Lägre intimare stolpar till g/c väg.
Stolparna svartmålas eller behandlas
så att en beständig svart nyans erhålls.

Ej acceptabelt:

Höga belysningsmaster
Trafikljus förbjuds!!

Vägskyltar

Antalet begränsas kraftigt.
Stadens emblem anslås på
lämplig plats.

Räcken

Utförs i smide och målas svart.
(Se cirkulationsplats
Herrgårdsgatan, E18 - E20.)

Pollare, Soffor
Blomsterarrangemang

”Klassisk stil i Arbogamiljö”
Se pågående arbete med
bevarande- och utvecklings-
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program
Belysning
gatubelysning

Ej acceptabelt:

Enhetligt vitt ljus med varm
färgtemperatur leder trafikanten in mot
staden. Indirekt belysning under
järnvägsbron kompletteras
med stolp- och pollararmaturer
som bidrar till trafikorienteringen.
Kallt ljus som
natriumljus undviks

Övrigt
Råder tveksamhet beträffande användandet av riktlinjerna skall i första
hand stadens stadsarkitekt kontaktas. Avsteg från riktlinjerna beviljas
av Byggnadsnämnden.

Stadsarkitekt
Per Granlund

Arkitekt SAR
Ola Wikström

