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 Plankarta med bestämmelser och illustrationer
 Planbeskrivning
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan består av en karta som innehåller juridiskt bindande
bestämmelser. Plankartan och bestämmelserna kan till exempel reglera
var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till,
byggnaders utformning såsom byggnadshöjd och maximal byggrätt med
mera.
Till en detaljplan finns alltid en obligatorisk planbeskrivning. Detta
dokument avser förklara detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är
avsedd att genomföras, samt följderna av dess genomförande.
Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan.
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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Trafikverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att riva eller sälja
byggnader som de inte längre behöver för verksamheten. Det f.d.
stationshuset och godsmagasinet berörs av detta uppdrag. Trafikverket
har därför sålt en del av sin fastighet Prästgärdet 1:1. För att helt
genomföra köpet krävs att en ny detaljplan tas fram så att avstyckning kan
genomföras. Den nuvarande planbestämmelsen om järnvägsändamål (Tj)
behöver därför ändras. I samband med ett planarbete avses även
markanvändningen för fastigheten Långan 6 justeras från
industriändamål till en planbestämmelse som är mer förenlig med
pågående verksamhet.
Syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för småindustri, kontor,
handel, centrumverksamhet och tekniska anläggningar. Byggnation
möjliggörs till en byggnadshöjd om 6 meter i den öst-västliga delen av
planområdet. Inom 30 meter från järnvägen, räknat från närmaste
spårmitt, tillåts endast nybyggnation av lager.
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PLANDATA
Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget öster om Arboga centrum och nordost om
silobyggnaden. I väster angränsar området till en mataffär och i norr
angränsar det järnvägen. Öster och söder om planområdet finns
industrimark.
Planområdet ligger längs med Fabriksgatan och Glasbruksgatan.
Avgränsningen sker för att inkludera del av fastigheten Prästgärdet 1:1
samt fastigheten Långan 6. En liten del av Fabriksgatan tas med i den nya
detaljplanen för att undvika att den nu gällande detaljplanen delas upp i
två delar. Området omfattar ca 1,6 hektar.

Planområdet markerat med röd linje.

Markägoförhållanden
Arboga kommun är ägare av gatumarken. Lagfaren ägare för Prästgärdet
1:1 är Trafikverket. Trafikverket har i sin tur sålt del av fastigheten
Prästgärdet 1:1 inom planområdet till Gripen Development AB.
Långan 6 ägs av B4 i Arboga AB.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan och riksintressen
I Översiktsplan Arboga kommun (2009) pekas aktuellt område ut som
utredningsområde för annan användning och den angränsande
Mälarbanan anges som riksintresse för järnvägen. Enligt kommunens
översiktsplan framgår även att avståndet mellan järnväg och bebyggelse
bör vara 30 meter.
Ett planarbete på platsen är i linje med de ställningstaganden som gjorts i
översiktsplanen till allmänna intressen och tätortsutbyggnad.
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Detaljplan
För området gäller i dagsläget två detaljplaner:
Stadsplanen för del av Arboga stad, kv. Siken m.m. från 1962 (EII-9/1962)
Stadsplanen för del av Arboga stad, Del av Köpingsvägen m.m. från 1964
(EII-3/1964)
Dessa medger järnvägsändamål, industriändamål och gata för aktuellt
område.
EII-9/1962

EII-3/1964

Utdrag ur de gällande detaljplanerna EII-9/1962 och EII-3/1964, med de nu gällande delar som täcks av det
nya planområdet markerade med röd linje.
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Strandskydd
Den del av planområdet som ligger inom 100 meter från Arbogaån berörs
av strandskydd. Inom planområdet berörs endast den södra delen av
fastigheten Långan 6 av strandskyddet som är upphävt sedan tidigare i
detaljplan. Enligt strandskyddslagstiftningen i miljöbalken 7 kap. 18 g §
leder detaljplaneläggning till att strandskyddet återinträder när den gamla
detaljplanen ersätts med en ny och måste åter upphävas genom en
planbestämmelse i den nya detaljplanen. På sidorna 16-17 beskriv
hanteringen av strandskyddet i den nya detaljplanen.
Likabehandlingsplan
Arboga kommun arbetar efter en policy som heter ”Likabehandlingsplan i
arbetslivet, Arboga kommun 2014-2016”. Kommunens grundsyn är att alla
människor har lika värde och att Arboga kommun ska arbeta mot
diskriminering, för likabehandling och aktivt främja lika rättigheter.
Kommunens likabehandlingsarbete ska ingå som en naturlig och
integrerad del i all verksamhet, även planverksamheten.
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 kunna fungera som ett beslutsunderlag och vägledning i
prioriteringar. En barnkonsekvensbeskrivning har gjorts för detta projekt
och slutsatserna presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens
genomförande – Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser”.
Behovsbedömning
En behovsbedömning om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller inte har genomförts. Slutsatsen av
behovsbedömningen är att planens genomförande inte bedöms innebära
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § MB. En
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför
inte upprättats enligt kraven i 4 kap. 34 § PBL. Miljöfaktorerna inarbetas i
planbeskrivningen.

- Detaljplan för fastigheten Prästgärdet 1:1 m.fl. (TGOJ f.d. stationshus och
Rappshuset), Arboga kommun i Västmanlands län-

7 (23)

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Mark och vegetation
Stora delar av ytan inom planområdet består av plan och asfalterad mark.
Mindre buskage och inslag av grönska förekommer intill Rappshuset.
Övrig vegetation utgör ruderatmark utan upplevelsevärden. Bristen på
förbindelser mellan grönytorna innebär även att de sannolikt inte fyller
någon ekologisk funktion.

Ruderatmark i planområdets nordöstra del.

Geoteknik och radon
Området består under gatuutfyllnaden av lera vilande på grusig botten
vid varierande djup. I kommunens befintliga underlagsmaterial finns inga
noteringar att radonriskkartering har utförts för området. Radonmätning
genomförs av fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
Förorenad mark
Långan 6

Rappshuset på fastigheten Långan 6 har tidigare använts som en
konfektionsfabrik. Denna var i bruk från år 1922 till och med ungefär
1969. Uppgifter om förorenad mark förekommer. Planområdet finns med i
länsstyrelsens register över förorenad mark och är där utpekat som ett
område med en måttlig risk för människor och miljön. Vid ny
exploatering kan marken på Långan 6 behöva undersökas.
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Del av Prästgärdet 1:1

Enligt en inventering av potentiellt förorenade områden som Hifab AB
har utfört på uppdrag av Trafikverket (2010-07-07) kan spill och mindre
läckage från punktkälla vid stationshuset TGOJ ha förekommit vid
påfyllnadsstället för olja till oljecisternen i pannrummet. I inventeringen
av området beskrivs även den närliggande markanvändningen enligt
följande:
”Det inventerade området ligger i mycket nära anslutning till ett äldre
industriområde där ett flertal gamla verksamheter har blivit MIFO-klassade.
Bland annat har där bedrivits verkstadsindustri, textilindustri, skrothantering
och skrothandel. Närmast mittemot och söder om aktuellt objekt, har det funnits
en verkstadsindustri (CA Carlsson & Co) som enligt MIFO har riskklass 4.
Örebro Läns Lantmäns Centralförening, sydväst om och nedströms aktuellt
objekt, bedriver verksamhet i nära anslutning (riskklass 3). Arboga Maskiner AB
och Arboga glasbruk AB har bedrivit verksamhet ca 50 meter sydost om
inventerat området. Denna verksamhet är klassad som ”Tungmetallgjuteri” och
har riskklass 2. Ca 100 m norr om objektet har det bedrivits en kemtvätt. Ca 300400 meter nordväst om objektet har Arboga Tändsticksfabrik varit lokaliserad,
med riskklass 1.” Ingen av de beskrivna verksamheterna är i dagsläget i
drift.
Hifab utförde år 2010 på uppdrag av Trafikverket en markundersökning
som en fortsättning på ovan nämnd inventering. Två potentiella
föroreningskällor identifierades till oljeskärspån från
järnvägsverksamheten och en dieselskada kopplat till markförlagd
oljecistern. Provtagning av jord och rundvatten utfördes med analys av
oljekolväten och metaller. Resultaten visade på förhöjda halter av
metaller, PAH och aromater och alifater i jord (Hifab, 2010). Ingen
oljeförorening påträffades i anslutning till den markförlagda oljecisternen
(Hifab, 2010). I rapporten står följande att läsa om oljecisternen:
”Fyllningen omkring och under oljecisternen bedöms med underlag från denna
undersökning inte vara påverkade av petroleumkolväten. Inga föroreningar av
petroleumkolväten detekterade i vattenprov från cisternen.”.
Vid ovan nämnda markundersökning påträffades en dieselliknande skada
som beskrivs med följande ord:
”Den dieselliknade skadan inom skärspånsytan påträffades i underliggande
lerlager och därav bedöms spridningsförutsättningarna vara relativt små. Om
marklagren med skärspån grävs ur rekommenderar vi att även dieselskadan grävs
ur. Urgrävda massor ska transporteras till lämplig mottagningsanläggning.
Källan till föroreningen är dock inte känd men det finns ingen kännedom om
någon verksamhet som bedrivits inom fastigheten som direkt kan ha orsakat
föroreningen. Föroreningen har delvis avgränsats mot norr (lastkajen) men inte
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söder ut mot Fabriksgatan och inte i östvästlig riktning längs med den södra
fastighetsgränsen.”
Hifab rekommenderar i rapporten åtgärd i form av schaktsanering av
metall- och oljeförorenade massor. Dessa bör utföras ner till en nivå med
mindre känslig mark.

Bild från slutrapporten av Hifabs markundersökning och provtagning (2010-10-28)
i aktuellt detaljplaneområde.
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Fornlämningar
Inga uppgifter om fornlämningar förekommer. Om en fornlämning
påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet avbrytas och en
anmälan göras hos länsstyrelsen.
Friytor
Lek och rekreation
Närliggande lekplats och park finns i Bergmansparken. Inget direkt behov
av ytterligare lek- och rekreationsområden uppstår i och med
planläggningen. Planläggningen bedöms heller inte ha någon negativ
påverkan på närmiljön.
Bebyggelseområde
Användning förr och nu
Inom området finns det f.d. stationshuset med godsmagasin, samt
Rappshuset.

Stationshuset TGOJ

Arboga TGOJ stationshus och godsmagasin uppfördes 1962.
Godsmagasinet är sammanbyggt med stationshuset. Den ursprungliga
verksamheten pågick fram till och med slutet av 1990-talet. Lokalen stod
tom i något år innan nuvarande hyresgäster flyttade in 1999. Idag används
det f.d. stationshuset för försäljning och service av bland annat motorcyklar.
Själva stations- och godsmagasinet har använts för persontrafik och
mellanlagring av gods som skickats med tågtrafik. Ingen farlig verksamhet
har kunnat spåras till själva byggnaden.

- Detaljplan för fastigheten Prästgärdet 1:1 m.fl. (TGOJ f.d. stationshus och
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Enligt uppgift byggdes Rappshuset år 1910 med syfte att härbärgera en
snickerifabrik. Huset är byggt med ett fristående pelarsystem i betong med
betonggolv och ytterväggar av massivtegel i tre våningar. Verksamheten
som snickerifabrik varade i cirka 10 år och 1922 övertogs och ändrades det
till konfektionsfabrik och sedan textilfabrik. Namnet Rappshuset kommer
från klädestillverkaren Albin Rapp, vars märke Rappson nådde stora
framgångar även utanför Sveriges gränser. Fabriken lades ned år 1969-70.
Därefter har FMV- Volvo- Saab flygmotor, använt byggnaden som
avvecklingslokaler och för viss mellanlagring av material. När FMV fick nya
lokaler ändrades byggnaden till företagarhotell 1995. I dag finns det företag,
museum samt ett gym i Rappshuset.
Då Rappshuset länge varit en del av Arbogas historia och har en speciell
karaktär skyddas byggnaden i detaljplanen av en skyddsbestämmelse vilket
innebär att byggnaden varken får förvanskas eller rivas.

Rappshuset

- Detaljplan för fastigheten Prästgärdet 1:1 m.fl. (TGOJ f.d. stationshus och
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Offentlig och kommersiell service

Översiktskarta för service.

I väster angränsar planområdet livsmedelsbutiken Netto. Övrig service
finns främst i Arboga centrum ca 1 km väster om planområdet.
Tillgänglighet
Området är beläget i ytterkanten av centrum. Möjlighet finns att ta sig på ett
enkelt och trafiksäkert sätt förbi större hinder, via gångbroar eller
gångtunnlar. Cykellänkarna till övriga stadsdelar är goda och
markförhållandena är i huvudsak plana.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Trafikmatningen till och från området sker från Fabriksgatan och
Glasbruksgatan, via Stureleden och Norra Ågatan.
Gående och cyklister samsas i nuläget om gatuutrymmet på Fabriksgatan
och Glasbruksgatan. Längs med ån finns däremot en gång- och cykelväg
som förser området med förbindelse till stadsdelarna söder om Arbogaån.
Längs järnvägen finns det planskilda passager både väster och öster om
planområdet som förbinder området med de norra stadsdelarna.
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Bilden visar cykelvägar, markerade i orange, i planområdets närhet.

Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget inom gångavstånd, ca 800 m, från
planområdet. För persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan StockholmÖrebro, Mälarbanan och Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för lokal och
regional kommunikation. I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik som
trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer från centrum.
Störning
Riskanalys järnväg
Järnvägen norr om planområdet trafikeras av såväl persontrafik som av
godstrafik. Riskfyllda industrier och skyddsobjekt såsom bostäder och skola
bör generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen räknat
från närmaste spårmitt. Det ger ett skyddsavstånd för farligt gods vid
urspårning samt utrymme för eventuella räddningsinsatser. Det f.d.
stationshuset ligger delvis inom ett avstånd om 30 meter. Inom 30-20 meter
från närmaste spårmitt tillåts endast lagerbyggnad.
En riskbedömning avseende bebyggelsens närhet till berört spårområde
genomfördes år 2010. Denna visar att risknivån är mycket låg och att det
utifrån dessa aspekter inte finns några motiv att vidta särskilda
riskreducerande åtgärder.
Planområdet avgränsas för att inte ta i anspråk eller möjliggöra ny byggnad
eller utbyggnad i spårområdets närhet på ett sätt som kan äventyra
trafiksäkerheten eller människors hälsa. Risken bedöms således ligga på en
acceptabel nivå.
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Buller
Järnvägstrafiken alstrar buller med stundtals höga ljudnivåer. Med rätt
utformning av bebyggelse och andra bullerdämpande åtgärder kan dock en
god ljudmiljö erhållas. Inom detaljplaneområdet möjliggörs det inte för
bostäder eller verksamheter för tillfällig vistelse så som övernattning eller
konferens.
Teknisk försörjning
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda. Såväl
VA, fjärrvärme, fiber och el finns utbyggt i området.

PLANFÖRSLAG
Bebyggelseområde
Byggnadskultur och gestaltning
Byggnader får uppföras till en högsta höjd om 6 meter i den västra delen av
planområdet. I den östra delen får ny byggnad uppföras till en högsta höjd
om 11 meter. Inom att avstånd om 20-30 meter från järnvägen får endast ny
bebyggelse avseende lagerändamål uppföras. För området sätts
egenskapsbestämmelse lager – marken får endast bebyggas med lager för
verksamhetens behov. Marken får ej användas för stadigvarande vistelse.
I Arboga kommuns översiktsplan pekas området ut som ett
utredningsområde för annan användning än industri. Det spårnära området
är även en del av entrén till Arboga för de som kommer med tåg och ska
därför hållas städad och öppna upplag ska undvikas.
Rappshuset skyddas genom egenskapsbestämmelse q - byggnaden får inte
rivas eller förvanskas.
Gator och trafik
För gator och trafik innebär planförslaget ingen större förändring från hur
trafikföringen sker i nuläget. Då svängen mellan Fabriksgatan och
Glasbruksgatan är skarp och med begränsad sikt läggs en bestämmelse om
utfartsförbud in på en sträcka om 60 meter längs Fabriksgatan.
Endast en mindre del av Fabriksgatan tas med i planområdet. Gatan
planläggs som Lokalgata, vilket överensstämmer med markanvändningen i
angränsande detaljplan.
I planområdets västra samt östra del läggs servitut, a2, som säkerställer
tillfartsväg till befintlig anläggning.
För att möjliggöra ett sammanhållet cykelstråk längs järnvägen läggs en
x-bestämmelse in i anknytning till Fabriksgatan. x-bestämmelsen innebär att
marken ska vara tillgänglig för allmän gång och cykeltrafik. Ett fyra meter
brett område har avsatts för ändamålet.
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Parkering
All parkering för verksamheters behov ska anordnas inom den egna
fastigheten. I plankartan är marken norr om Rappshuset illustrerad som
parkering för att fortsatt möjliggöra för parkering till förmån för
verksamheterna i Rappshuset.
Störning
Risk
Planförslaget beaktar de risker som finns med ny byggnation i järnvägens
närhet, dels genom att följa de rekommendationer som riskanalysen anger
och dels det material som Trafikverket har tagit fram i skriften
”Transportsystem i samhällsplaneringen” (2013).
I planförslaget medges ingen ny bebyggelse inom en zon om 30 meter från
närmsta järnvägspårsmitt. 20-30 meter från närmsta spårmitt får lager
uppföras.
Delar av den befintliga byggnaden som tidigare verkat som stationshus
ligger på ett närmre avstånd än 30 meter. Den pågående
markanvändningen för handel och kontor möjliggörs fortsatt i
detaljplanen.
För att säkerställa god säkerhet för de personer som vistas i anslutning till
ny bebyggelse föreslås entréer placeras så långt söderut inom
planområdet som möjligt, orienterade i riktning från spårområdet. Även
utrymningsvägar samt ventilation bör vara orienterade i riktning från
spårområdet i första hand. Samtliga delar av byggnaden måste ha minst
en utrymning i riktning från spårområdet. Fasader, tak, takfot och
luftintag föreslås utformas för att begränsa risken för brandspridning till
byggnaden i händelse av pölbrand på spårområdet. Brandens påverkan,
och därmed det dimensionerande behovet, studeras i projekteringen av ny
bebyggelse. Byggnaders ventilationssystem bör utformas med för
personalen lätt tillgängligt nödstopp för manuell avstängning i händelse
av utsläpp på spårområdet. För bebyggelse nära järnvägen ska föreskrifter
för elsäkerhet och elektromagnetiska fält beaktas.
Strandskydd
Den del av planområdet som ligger inom 100 meter från Arbogaån berörs
av strandskydd. Strandskyddet är upphävt genom detaljplan men
återinträder i samband med den nya planläggningen. Strandskyddet
måste därför på nytt upphävas i aktuellt detaljplaneförslag. Området är
redan ianspråktaget av bebyggelse varför en bestämmelse om
upphävande av strandskyddet införs. Allmänhetens tillträde till
strandområdet kommer inte att förändras. Djur- och växtliv anses inte
påverkas av bestämmelsen om att åter igen upphäva strandskyddet i
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berörd del av planområdet. Upphävandet sker med hänvisning till
Miljöbalkens särskilda skäl nummer 1 (7 kap 18 §):

”Det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”

Inringat område ligger närmare än 100 meter från Arbogaån. I detta område avses
strandskyddet att upphävas enligt texten ovan.

Teknisk försörjning
Teknisk försörjning sker i likhet med idag. El- och värmebehovet förblir i
stort sett oförändrat mot dagens förhållande då planförslaget inte
möjliggör för någon större nybyggnation eller utbyggnad av området.
Området är utbyggt sedan länge och försörjs med all nödvändig teknisk
försörjning såsom VA, el, och fjärrvärme. Möjlighet att uppföra nya
anläggningar för teknisk försörjning ges i en stor del av planområdet
genom kombinerad markanvändning KHJ1E1, där E betyder just Teknisk
anläggning. Tekniska anläggningar inom planområdet får uppföras till en
högsta byggnadshöjd om 4 meter och med en högsta byggnadsarea om 7 x
7 meter.
U-områden införs i plankartan för att säkerställa tillgängligheten till de
allmänna underjordiska ledningar som finns inom planområdet.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens renhållningsansvar är
överfört till Västra Mälardalens Kommunalförbund och omfattar
insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed
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jämförligt avfall (”kärl- och säcksopor”, latrin och slam från enskilda
slamavskiljare och slutna tankar). Hushållens farliga avfall ska sorteras ut
och samlas in separat. Inga förändringar i avfallsmängd eller hantering
kan antas ske till följd av planförslaget som i huvudsak endast befäster
rådande förhållanden.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Hållbar utveckling
En stegvis förändring har skett i närområdet från att ha varit ett
industriområde till att innehålla mindre miljöbelastande verksamheter,
med bland annat affärer och museum. Den föreslagna markanvändningen
följer den utveckling av området som har skett och planförslaget innebär
att befintliga byggnader kan fortleva, samt utvecklas för annan
verksamhet.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
Detaljplanen berör ett verksamhetsområde som ligger relativt centralt i
tätorten. Något kvarter bort från planområdet ligger Bergmansparken
vilket är mötesplats för olika människor – gammal som ung.
I översiktsplanen pekas planområdet ut som utredningsområde för annan
användning. För den närliggande silobyggnaden togs en detaljplan fram
år 2011 som innebär att bland annat bostäder kan bli en tänkbar
utveckling där. Någon större omvandling av området som helhet till
bostadsområde är dock inte aktuellt i nuläget och idag kännetecknas
platsen av mindre verksamheter som inte är av störande karaktär för
omgivning. Beroende på hur detta centrumnära verksamhetsområde
utvecklas med tiden kan eventuellt behov uppkomma av att se över
trafiksituationen i framtiden.
I framtagandet av denna detaljplan har det tagits hänsyn till den stegvisa
förändringen med affär och möjliggörande av bostäder.
Industriverksamhet i den bemärkelse som tilläts tidigare kommer därför
inte längre vara möjlig. En användning som är mer förenlig med
pågående verksamheter i området föreslås.
Genom planområdet går det i dagsläget inga stråk som utgör några
målpunkter specifika för barn. Karaktären i området inbjuder inte till lekeller uppehållsytor för barn. Ambitionen är att på sikt öka tillgängligheten
i området i en öst-västlig riktning för att på så sätt bättre koppla ihop olika
delar av Arboga. På sikt kan området också komma att bli ett
utvecklingsområde där verksamheterna kan komma att ändras. Detta
leder då till en förändrad karaktär i området och eventuellt öka antalet
barn som rör sig i och genom området. Ett sådant arbete kommer då att
innehålla en större barnkonsekvensbeskrivning.
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Hälsa och säkerhet
Föreliggande förslag till detaljplan lämnar inget utrymme för störande
verksamhet eller verksamhet som kan innebära risk för omgivningen.
Järnvägen, norr om planområdet, innebär en viss risk för omgivningen.
Hur planförslaget utformas med hänsyn till järnvägens riskaspekter
redovisas under rubriken ”Störning” på sidan 16.
Konsekvenser för miljön
Planläggningen innebär att befintlig infrastruktur och service kan nyttjas
och utvecklas i en riktning som innebär verksamheter av mindre störande
karaktär. Läget är centralt med goda förutsättningar för ett på sikt minskat
bilberoende.
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Tidplan
Enkelt planförfarande tillämpas eftersom detaljplanen överensstämmer
med kommunens översiktsplan, inte bedöms vara av stort allmänt intresse
och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Nedan redogörs för ett
preliminärt tidsschema för planprocessens gång och instanserna för beslut.
Tidplan enkelt planförfarande
Samråd

Instans
Datum

Augusti
2015

Beslut om antagande

TNAU

TN

September
2015

Oktober
2015

Laga kraft

Oktober/november
2015

TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott
TN
= tekniska nämnden

När planen antagits i tekniska nämnden följer tre veckors överklagandetid
innan detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla.
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 och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa. Kommunen ansvarar för
utbyggnad och underhåll av gata och vatten- och avlopp fram till
tomtgräns.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och
Mälarenergi Elnät AB för el.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geoteknisk undersökning och radonundersökning utförs och bekostas av
exploatören inom kvartersmark om så bedöms nödvändigt. Förekomsten av
eventuella markföroreningar utreds och saneras om så bedöms nödvändigt
och bekostas av exploatören.
Ekonomi
Planekonomi
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen ansvarar för skötsel och underhåll av allmän platsmark –
lokalgata. Ingen omedelbar kostnad tillkommer för iordningställande av
gatumark då denna redan är befintlig och utbyggd.
Avgifter för enskilda fastighetsägare
Inom kvartersmark bekostar exploatören eller den enskilde fastighetsägaren
detaljplanens genomförande. VA-avgift tas ut enligt vid varje tidpunkt
gällande taxa.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen krävs för att
fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Såväl nybildning och
ombildning av fastigheter fordras, vilket görs genom avstyckning
respektive fastighetsreglering. Trafikverket och Gripen Development AB
har ansökt om avstyckning. I övrigt ansvarar berörd fastighetsägare för att
ansöka om fastighetsbildning. Fastighetsbildning söks hos
Lantmäterimyndigheten och kostnaden regleras i avtal.
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Servitut
I planområdets västra del läggs ett servitut, a2, som säkerställer tillfartsväg
till befintligt teknikhus och ställverk. Servitutet är till förmån för
Prästgärdet 1:1 som ägs av Trafikverket och belastar den del av fastigheten
Prästgärdet 1:1 som Gripen Development AB förvärvar från Trafikverket.
I planområdets östra del läggs ett servitut, a2, som säkerställer tillfartsväg
för drift och underhåll av spår och av fastighet. Servitutet är till förmån för
Prästgärdet 1:1 och kommer att belasta den nya fastigheten som bildas i
samband med detaljplanens genomförande.

Området för det västra vägservitut a2.

Öster om Fabriksgatan läggs ett markreservat, x, som säkerställer en
framtida möjlighet för allmänheten att till fots och cykel röra sig genom
området i ett sammanhängande stråk längs med järnvägen.
Ett område markerat med x ger inte automatiskt upphov till någon rättighet
utan innebär att det behöver bildas ett servitut genom fastighetsreglering
eller 49 § anläggningslagen.
Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningsrättshavare ansöker om ledningsrätt för
sina respektive ledningar.
Planområdet berörs av ledningsrätt 1984-571.1 för fjärrvärmeledning till
förmån för Arboga Energi. Ledningen belastar del av Prästgärdet 1:1 samt
Långan 6. Ledningshavare inom kvartersmark är Arboga kommun med
vatten- och avloppsledningar, Arboga Energi AB med fjärrvärmeledningar
och Mälarenergi Elnät AB med elledningar.
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REVIDERINGAR
Förtydligande av markägoförhållanden (s. 4)
Hänvisning till hantering av strandskydd (s. 7)
Komplettering samt förtydligande kring förorenad mark på Långan 6 samt
del av Prästgärdet 1:1 (s. 9-10)
Rättning av beskrivningen av planbestämmelsen lager (s. 15)
Tillägg gällande att byggnaders ventilation ska placeras i riktning från
spårområde (s. 16)
Förtydligande av bakgrunden till åter upphävandet av strandskydd samt
den förväntade påverkan på människor samt växt- och djurliv. Tillägg av
illustration över område där strandskyddet avses upphävas (s. 16-17)
Förtydligande av innehållet under rubriken fastighetsrättsliga åtgärder
(s. 21)
Förtydligande av texten gällande servitut (s. 22)
Förtydligande av bakgrund samt betydelse av x-område (s. 22)
Specifikation gällande vilka ledningsrätter som finns inom planområdet
(s. 22)
Rättelse av vilken ledningsrätt som belastar planområdet (s. 22)
Tillägg om vilka ledningshavare som finns i planområdet (s.22)

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanehandlingarna är framtagna av tekniska förvaltningen genom
planarkitekt Elin Hals. Medverkande har Metria AB varit.
Arboga 2015-09-04

Mimmi Öberg
planeringschef

Elin Hals
planarkitekt
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