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Detaljplan för

Kv HUMLAN 3 m.fl. Brattberget,
Arboga kommun, Västmanlands län.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.

PLANBESKRIVNING
Bakgrund
En förfrågan har ställts till kommunen om att få bygga till nuvarande livsmedelsbutik i
kvarteret Humlan vid Västermovägen med en försäljningsyta på ca 300 m2.
KJ Plankonsult AB i Örebro har fått i uppdrag att upprätta erforderliga planhandlingar.
Handlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration
• Grundkarta
• Planbeskrivning
• Genomförandebeskrivning
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse
Syfte och huvuddrag
I gällande detaljplan från 1965 finns anvisat område för handelsändamål på ca 1200 m2.
Nuvarande livsmedelsbutik har byggts ut en gång tidigare och tar i anspråk hela denna
byggrätt.
Planens syfte är att ersätta del av gällande plan så att nuvarande livsmedelsbutik kan byggas till
med ca 300 m2 mot norr.

Livsmedelsbutik och kundparkering från väster
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget söder om Arboga centrum vid Västermovägen i stadsdelen Brattberget.
Planområdets areal uppgår till ca 0,2 ha.
Markägoförhållanden
Kv Humlan ägs av Lund Byggnads AB medan parkmarken är i kommunens ägo.
Tidigare ställningstagande
Befintliga planer
För området gäller stadsplan (numera detaljplan) för centrala Brattberget, västra delen fastställd
den 5 augusti 1965.
Kör Kv Humlan gäller idag en fastighetsplan, tomtindelning fastställd 1967-03-13 akt 1984KEIII-5/1967.
I kommunens översiktsplan antagen 1990 finns ingenting som strider mot eller påverkar
planförslaget.
Kommunala ställningstaganden
Kommunen motsätter sig inte föreslagen tillbyggnad av butikslokalen men eftersom allmän
platsmark berörs krävs att frågan prövas i en detaljplan.

Parkområde norr om byggnaden med storvuxna lövträd och tallar

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Marken norr och öster om butiksbyggnaden sluttar från Västermovägen norrut och övergår i ett
parkområde med lekplats och gång-cykelstråk mot centrum. Här finns en del storvuxna lövträd
och tallar.
Väster om byggnaden ligger ett högre beläget vegetationsparti med barr- och lövträd som
avgränsar befintlig besöksparkering mot den norr om belägna bostadsbebyggelsen i Kv Humlan
1.
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Bebyggelseområden
Nuvarande bebyggelse utgörs av en butikshall med måtten 30 x 33 m med försäljningsplan i en
våning och entréparti mot Västermovägen i sydväst. Under en del av byggnaden finns
källarvåning som övergår i suterrängvåning för att ta upp nivåskillnaden mot nordöst.
Inlastning sker från Västermovägen via en överbyggd lastficka vid byggnadens södra gavel.
Övrig bebyggelse närmast planområdet utgörs av trevånings flerbostadshus i Kv Humlan och
Biet uppförda i slutet av 60-talet.
Föreslagen tillbyggnad
Förslaget innebär att butiksbyggnaden förlängs ca 13 m mot norr i liv med den västra fasaden.
Tillbyggnaden blir ca 7 m smalare (ca 23 m) jämfört med nuvarande byggnad för att befintliga
huvudledningar för va- och fjärrvärme ska kunna ligga kvar.
För att ta upp nivåskillnaden kommer, liksom för nuvarande byggnad, källare/suterrängvåning
utföras. Några av de storvuxna träden i slänten samt befintlig gång- och cykelväg förutsätts
kunna vara kvar nordöst om tillbyggnaden.

Området från Västermovägen i söder

Trafik
Trafik till området sker från Västermovägen via infart till kundparkering väster om
butiksbyggnaden samt från bostadsområdets angöringsgata till Västermovägen. Utfart sker
endast i parkeringens västra del som sammanfaller med angöringsgatan och dess anslutning till
Västermovägen.
Parkering
Kundparkeringen sträcker sig från butiksbyggnadens entréfasad österut längs Västermovägen
och rymmer 45 parkeringsplatser varav en handikapplats vid entrén. Närmast lastintaget finns
ytterligare 7 parkeringsplatser som företrädesvis nyttjas av personalen.
Önskemål har framförts om att få utvidga parkeringen då den visat sig otillräcklig under dagar
med hög belastning, exv. fredagar och lördagar samt inför större helger. Genom att bredda
parkeringsområdet mot norr så att det sammanfaller med den yta som illustreras i nu gällande
plan kan ytterligare ett 30-tal bilplatser skapas. Om utvidgningen istället begränsas till marken
inom Humlan 3 blir tillskottet ca 20 platser.
I båda fallen kommer en del av vegetationspartiet norr om parkeringen tas i anspråk. Det är av
stor vikt att ett lägre plank monteras eller en skyddszon med en avskärmande trädridå sparas
och kompletteras mellan de nya parkeringsplatserna och bostadsbebyggelsen.
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Gång- och cykeltrafik
Längs norra sidan av Västermovägen löper en separat gång-cykelväg som ansluter till nordsydligt gång- och cykelstråk öster om butiksbyggnaden vid ett kombinerat övergångsställe och
farthinder. Ett sådant finns även i direkt anslutning till infarten till butiksområdet där söderifrån
kommande gång-cykeltrafik korsar Västermovägen.
Från grönstråket och bostadsbebyggelsen i norr finns
en gångförbindelse som fortsätter längs västra
butiksfasaden delvis under ett skärmtak fram till
butiksentrén.
Entréområdet kan således lätt nås av gående och
cyklande varför ytterligare åtgärder för att förbättra
tillgängligheten ej behöver vidtas.
Kombinerat övergångsställe och farthinder

Teknisk försörjning
Den föreslagna tillbyggnaden avses kunna anslutas till VA-ledningar i nuvarande byggnad.
Skulle nya anslutningar bli nödvändiga kan detta enligt gällande taxa enkelt göras till befintligt
ledningsstråk. Detta passerar mycket nära tillbyggnadens nordöstra hörn varför särskild hänsyn
till detta får tas i samband med projekteringen. Ett avstånd på minst 4 meter skall hållas till
befintlig vattenledning. Vid krav på flytt av VA-ledningar, skall detta bekostas av
fastighetsägaren. I den mån omläggningar och kompletteringar av matarkablar för el och tele
kan bli nödvändiga får detta ske i samråd med respektive nätägare. Ny VA-anläggningsavgift
skall tas ut av fastighetsägaren.
Miljö- och hälsokonsekvenser
Allmänt
Planens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan
och hushållningen med naturresurser att MKB-kravet1 uppfylls enligt PBL2.

Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte påverka stadsbilden då den uppförs i anslutning till befintlig byggnad

1

krav på att upprätta miljökonsekvensbeskrivning, sk MKB.
plan- och bygglagen 5 kap 18 §.
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Trafik
Tillbyggnaden av livsmedelshallen kan medföra en viss ökning av trafiken i området.
Trafikbullerstörningar blir dock obetydliga på grund av låga hastigheter och torde inte
överskrida nuvarande värden.
Stadsbild
Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte påverka stadsbilden då den uppförs i anslutning
till befintlig byggnad och en del av den inramande vegetationen kan vara kvar. En ev
utvidgning av parkeringsorådet förutsätter att vegetationsskärmen mot bostadsbebyggelsen
bevaras och kompletteras.
Tillgänglighet mm
Byggnaden och angränsande tomtmark förutsätts anpassas till personer med alla slags
funktionshinder samt att de fysiska miljöerna utformas så att olyckor och hälsorisker
minimeras.
Byggande
Vid byggande bör miljövänliga material och metoder användas. Lämpliga riktlinjer kan vara
”Miljömanual för byggsektorn”, utgiven av Miljöstiftelsen för byggsektorn.

Administrativa frågor
Planens genomförandetid föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. I övrigt
hänvisas till genomförandebeskrivningen.

Medverkande i planarbetet
Planhandlingarna har framtagits av KJ Plankonsult AB på uppdrag av kommunens Tekniska
nämnd och i nära samarbete med stadsarkitekt Per Granlund. Under arbetets gång har samråd
skett med övriga berörda tjänstemän inom tekniska förvaltningen.

Karl-Jonas Jonsson

Per Granlund

KJ Plankonsult AB

Stadsarkitekt
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Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kv Humlan
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KJ Plankonsult AB
Karl-Jonas Jonson

Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Arboga kommun, Västmanlands län.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Planprocessen - tidplan
Planförslaget avses att handläggas med normalt planförfarande enligt PBL (plan- och
bygglagen) 5 kap 28 §. Detta innebär att planen efter samrådsskedet och efter eventuell
bearbetning ställs ut för granskning vilket bedöms kunna ske under juni månad 2006.
Planen beräknas kunna antas av Kommunfullmäktige och vinna laga kraft under hösten 2006
varefter den föreslagna tillbyggnaden kan ske.

Genomförandetid
Planen föreslås få en genomförandetid på 5 år. Enl. PBL 5 kap 5 § skall alla planer ha en
genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under denna tid får planen inte ändras, ersättas eller
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.
När genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap
Inom planområdet förekommande allmän platsmark (park) som övergår till kvartersmark. För
allmänna ledningar svarar kommunen eller respektive nätägare.
Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för genomförandet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet omfattar hela fastigheten Humlan 3. Till denna kommer att föras del av
allmänplats mark (Strömsnäs 1:13 samt del av Strömsnäs 1:1) enligt den avgränsning som
framgår av plankartan.
Gällande fastighetsplan avses upphävas i och med denna detaljplan.

Ekonomiska frågor
Fastighetsägaren står för alla kostnader för planläggning, fastighetsbildning mm.
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Tekniska frågor
Den föreslagna tillbyggnaden avses kunna anslutas till ledningar i nuvarande byggnad. Skulle
nya anslutningar bli nödvändiga kan detta enkelt göras till befintligt ledningsstråk. Detta
passerar mycket nära tillbyggnadens nordöstra hörn varför särskild hänsyn till detta får tas i
samband med projekteringen. Ett avstånd på minst 4 meter skall hållas till befintliga ledningar.
I den mån omläggningar och kompletteringar av matarkablar för el och tele kan bli nödvändiga
får detta ske i samråd med respektive nätägare.
Ny anslutningsavgift ska tas ut av fastighetsägaren.

Medverkande i planarbetet
Planhandlingarna har framtagits av KJ Plankonsult AB på uppdrag av Tekniska nämnden och i
samarbete med stadsarkitekt Per Granlund.
Under arbetets gång har samråd skett med övriga berörda tjänstemän inom tekniska
förvaltningen.

Arboga 14 augusti 2006

Per Granlund

Karl-Jonas Jonsson

Stadsarkitekt

KJ Plankonsult AB
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