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Framtidens Arboga – Översiktsplan för Arboga kommun med
utblick mot 2030
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Den reviderade översiktsplanen för Arboga kommun syftar till att
möjliggöra ökad bebyggelse och nya etableringar i Arboga.
Hur samrådet har bedrivits
Reviderad översiktsplan för Arboga kommun har varit ute på samråd
under perioden 9 maj till 9 juli 2017. Handlingarna har skickats ut till
grannkommuner, myndigheter, frivilliga organisationer, politiska partier
och kommunala råd enligt sändlista.
Därutöver har handlingarna funnits tillgängliga för allmänheten på
Stadsbiblioteket och på Tekniska förvaltningen i Rådhuset, samt på
Arboga kommuns hemsida tillsammans med ett formulär för att lämna
synpunkter. Två skriftliga kommentarer lämnades via kommunens
hemsida och webbformuläret användes av 13 användare.
Nedan följer de inkomna yttrandena i sin helhet. I kommentarerna
beskrivs vilka ändringar som gjorts med anledning av synpunkterna samt
motiven till varför vissa synpunkter inte har tillgodosetts. I bilagan till
samrådsredogörelsen finns en mer kortfattad version där varje förändring
som har gjorts i förslaget till översiktsplan listas kapitelvis.
Yttranden
Nedanstående yttranden har inkommit under samrådet från:
1. E.ON Elnät Sverige AB
2. Lantmäteriet
3. Luftfartsverket
4. Svenska kyrkan
5. Skanova AB
6. Region Västmanland, Kollektivtrafikförvaltningen
7. Trafikverket
8. Försvarsmakten

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

www.arboga.se
481-1667
arboga.kommun@arboga.se

Bankgiro

Org. nr

212000-2122
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9. Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF)
10. Svenska Kraftnät
11. Sturefiskarna
12. Sveriges pensionärers riksförbund i Arboga
13. Örebro kommun
14. Naturskyddsföreningen i Arboga
15. Västmanlands läns museum
16. Kungsörs kommun
17. Länsstyrelsen i Västmanlands län
18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
19. Post- och telestyrelsen, nätsäkerhetsavdelningen
20. SGU – Statens geologiska undersökningar
21. SGI – Statens geotekniska institut
22. Strålsäkerhetsmyndigheten
23. Tillväxtverket
24. Länsstyrelsen i Örebro län
25. Köpings kommun
26. Havs- och vattenmyndigheten
27. Energimyndigheten
28. Marie Louise Rudh Dahlén och Göran Dahlén, Älholmens herrgård
29. Inkomna svar på arboga.se
1. E.ON Elnät Sverige AB:
”E.ON lämnar inte något yttrande pga. att vi inte har något elnät inom Arboga
kommun, vår koncessionsgräns går förvisso in i kommunen men det finns inga
abonnenter i dagsläget, se bifogad karta.”
Kommentar: Noteras.
2. Lantmäteriet:
Lantmäteriet har ingen erinran.
Kommentar: Noteras.
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3. Luftfartsverket:
”LFV vill som sakägare av CNS-utrustning avge följande yttrande:
Under Riksintresse för Totalförsvaret står ”Försvarsmakten ska kontaktas i ett
tidigt skede vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som avser höga
objekt.” Observera att detta också gäller civil luftfart och LFV. Alla objekt med en
höjd över 20 meter över mark eller vattenyta, oberoende av placering på svenskt
territorium, skall remitteras till LFV. Om objektet finns i hav eller insjö skall även
Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. Observera skillnaden i höjd jämfört
med Försvarsmaktens bestämmelser.
I övrigt har inte LFV något att erinra mot översiktsplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
radar (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för
luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk
kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på
ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att
bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar,
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.”
Kommentar: En mening läggs till på sidan 67 i kapitel Riksintressen, att
alla objekt med en höjd över 20 meter över mark eller vattenyta,
oberoende av placering på svenskt territorium, skall remitteras till LFV,
samt att detta även gäller civil luftfart.
4. Svenska kyrkan:
Arbogabygdens församling vill med denna E-post lämna sina synpunkter på
samrådshandlingen för: Översiktsplan för Arboga kommun.

4 (48)

Vi ser med glädje att översiktsplanen räknar med Arboga och dess kyrkor och
kyrkogårdar som kulturhistoriskt viktiga.
Vår enda synpunkt är att vissa byggnader exempelvis Götlunda kyrka är fel
markerad på översiktsplanen. Samt att det i området betecknat B1 markerat som
utvecklingsområde för bostäder i Götlunda finns en bit mark som ägs av
Arbogabygdens församling i avsikt att utvidga kyrkogården kring Götlunda
kyrka.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Kartan har gjorts om vad gäller
markering för kyrkans placering. Område B1 är sedan tidigare utpekad
som utvecklingsområde i gällande översiktsplan och bedöms fortfarande
vara intressant för utveckling av bostäder i Götlunda.
5. Skanova AB:
Bakgrund
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till översiktsplan enligt ovan, och
låter framföra följande:
Yttrande
Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för dagens
och framtidens slutkundstjänster i Sverige. Skanovas målbild är en effektiv
telekommarknad, präglad av öppenhet, konkurrens och minsta möjliga
detaljreglering. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de möjligheter - i
form av tjänster - som en modern infrastruktur ger. En sådan marknad gynnar
alla parter - grossister, operatörer och slutkunder.
Arboga tillhör en av de kommuner i landet som Skanova ser som intressant att
prioritera vid en satsning med fiberinfrastruktur, som möjliggör bredband till
medborgare och näringsliv.
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när
detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i
planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör
Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare planprocess.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på
planeringsunderlaget. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kommentar: Synpunkterna noteras. Arboga kommun ser positivt på en
tidig dialog med Skanova i samband med detaljplanarbete.
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6. Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland:
”Yttrande
Kollektivtrafikförvaltningen har med stort intresse tagit del av Arbogas förslag till
översiktsplan och har följande synpunkter att lämna:


Landstinget Västmanland är numera Region Västmanland – se gärna igenom
samtliga dokument.



Bra med bilder, vore dock bra med bildtexter.



Kommunens plats i regionen – mycket bra bild på sida 14!



Det är positivt att det regionala perspektivet lyfts på sida 14-15. Här framgår
att det för Arbogas utveckling är viktigt med kommunikationer och
gränsöverskridande transporter.

Inriktningar och åtgärder



Det är bra med avsnitt med inriktning och åtgärder – dessa kan gärna
förtydligas och lyftas mer i rapporten.



På sida 11 finns en definition av inriktning respektive åtgärd: ”Inriktning
beskriver en generell viljeinriktning för att nå översiktsplanens mål. Åtgärd
är vad Arboga kommun ska göra för att bidra till att målen nås.” Se över
innehållet under inriktning respektive åtgärder – det är inte så tydligt vad
som är vad, till exempel på sida 21-22 under ”Befintlig bebyggelse”:
o ”Förtäta och bygg i anslutning till befintlig service, infrastruktur och
kollektivtrafik” finns under inriktning men kan lika gärna vara en
åtgärd.
o ”Prioritera utpekade områden löpande i den ekonomiska och
strategiska planen” står under åtgärder men kan lika gärna vara en
inriktning.
o ”Ta fram en fördjupad översiktsplan över Arbogas stadskärna.” – en
tydlig åtgärd.

Befintlig bebyggelse



Sida 22 ”Bebyggelseutveckling” angående utredningsområdena: ”Samtliga
utpekade utredningsområden följer befintlig struktur och ligger
kollektivtrafiknära.” – är det verkligen så? Vad räknas som
kollektivtrafiknära?

Skola och omsorg



Sida 30 ”Skola och omsorg”
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o Inriktning: översta punktsatsen i högra kolumnen – gäller det enbart
vård- och omsorgsboenden, ska inte skolor och förskolor lokaliseras
nära kollektivtrafik?


Sida 31-32 ”Skola och förskola” respektive ”Omsorg om äldre och människor
med funktionsnedsättning”
o På sida 30 under inriktning finns kollektivtrafik med till viss del
däremot saknar vi något om kollektivtrafik i åtgärderna på sida 31 och
32.

Näringsliv och handel



Sida 38-39 ”Näringsliv och handel ”- i kapitlets inledning nämns möjlighet
till inpendling men inget om kollektivtrafik/kommunikationer i vare sig
inriktning eller åtgärder.

Trafik och hållbara transporter



Sida 41-42 ”Trafik och hållbara transporter”
o Inriktning: Det är mycket bra att gång-, cykel- och kollektivtrafik
prioriteras före biltrafik.
o Åtgärder: varför står det inget om kollektivtrafik? Lägg inriktning
punkt tre till åtgärder.

Miljökonsekvensbeskrivning
 Sida 13, kapitel 5.1 Begränsad klimatpåverkan (första stycket under
”Översiktsplanens konsekvenser”): ”Översiktsplanen poängterar att
kommunen vill erbjuda en attraktiv kollektivtrafikförsörjning, framför allt
med tåg. Översiktsplanen föreslår också en utveckling av kollektivtrafiken så
att den svarar mot invånarnas behov avseende arbete, utbildning och fritid
vilket påverkar målet positivt.” Stämmer detta? Vi tycker inte att
översiktsplanen lever upp till detta.


Sida 19, kapitel 5.10 God bebyggd miljö (andra stycket under
”Översiktsplanens konsekvenser”): ”För att hushålla med resurserna, kunna
utnyttja befintlig infrastruktur och stärka servicen planeras nya
utredningsområden för bebyggelse främst i Arboga stad och i de två mindre
tätorterna Götlunda och Medåker. Dessa tätorter är idag försörjda med
kollektivtrafik. Ökad bosättning i de mindre tätorterna kan ge ökad biltrafik
men samtidigt stärka underlaget för kollektivtrafik.” Det står inget om vilken
kollektivtrafik som finns i Götlunda och Medåker i översiktsplanen.

LIS-områden
 Det vore bra med en översiktskarta med LIS-områdena så att man kan se
hur de ligger i förhållande till varandra och i förhållande till Arboga stad.

7 (48)

Kartan skulle även kunna redovisa vilka busslinjer som finns i aktuellt
område.


På sida, 5 kapitel 2.1 finns kriterier för lämpliga LIS-områden. En av
punkterna säger att: ”Området ska ha nära till infrastruktur (väg,
kollektivtrafik, skolskjuts, sophämtning, el, bredband m.m.) alternativt
möjlighet till utveckling av infrastruktur.” I den fortsatta beskrivningen
av LIS-områdena saknas beskrivning av befintlig kollektivtrafik t.ex.
vilken linje respektive hållplats som avses liksom turtäthet och avstånd till
hållplats. En bättre beskrivning av befintlig kollektivtrafik möjliggör en
bättre bedömning av huruvida LIS-området ligger kollektivtrafiknära samt
om det finns potential till utveckling. Så som texter och kartor är
utformade i dokumentet är det svårt att bilda sig en uppfattning om
detta.”

Kommentar:
Synpunkterna noteras. Region Västmanland används nu genomgående i
samtliga dokument.
Inriktningar och åtgärder: Synpunkterna arbetas in i dokumentet. Vad
som är inriktningar respektive åtgärder har sett över och renodlats.
Befintlig bebyggelse: Hela den yttre cirkeln som utgör
utvecklingsområdet ligger inom en radie av 4 km från Stora Torget i
Arboga och trafikeras av den anropstyrda tätortstrafiken. Därutöver
trafikerar stomlinjerna 551 och 552 kommunen med angöring på Arboga
resecentrum, samt landsortslinjerna 54, 59, 221 och 252. Med väl utbyggda
gång- och cykelbanor till kollektivtrafiksystemet anses området vara väl
försörjt med kollektivtrafik. D.v.s. att det finns en god tillgänglighet till
Arboga tätort, Arboga kommun samt arbetsmarknadsregionen.
Kommunens ambition är att det ska bli ännu enklare att pendla in och ut
ur Arboga. Ett kartskikt som visar linjer och hållplatsernas belägenhet i
kommunen läggs till kapitlet Trafik och hållbara transporter.
Skola och omsorg: Synpunkterna noteras. Förskola/skola läggs till i
punkt fyra sidan 30. Viljeinriktning för kollektivtrafiken återfinns i
huvudsak i kapitel Mellankommunala frågor samt trafik och hållbara
transporter.
Näringsliv och handel: En inriktningspunkt om vad kommunen förordar
vad gäller storregional pendling ur ett näringslivsperspektiv läggs till i
kapitlet Näringsliv och handel på sidan 38.
Trafik och hållbara transporter: En punkt om det kollektiva resandet
läggs till under Åtgärder på sidan 42.
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Miljökonsekvensbeskrivning: Synpunkterna noteras. Ett förtydligande
om kollektivtrafiken till Götlunda och Medåker läggs till i kapitel Trafik
och hållbara transporter.
LIS-områden: En översiktskarta finns i Översiktsplanens
huvuddokument, sid 7. En översiktlig karta har också lagts in i LISbilagan. En framtida utveckling av bostäder i de här områdena innebär att
infrastruktur och kommunikationer behöver ses över. En skrivning om
behovet av dialog med Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten i god
tid inför framtida exploatering har lagts till i LIS-bilagan.
7. Trafikverket:
Trafikverket har för yttrande mottagit reviderat förslag till Arboga kommuns
översiktsplan med utblick mot 2030.
Trafikverket ser mycket positivt på att Arboga tar fram en reviderad översiktsplan
för kommunen. En översiktsplan är ett mycket viktigt verktyg där planer, mål och
strategier skall förankras och klarläggas på längre sikt. Översiktsplanen skall även
väga samman många olika intressen och visa kommunens strategi för att nå en
långsiktigt hållbar utveckling.
Trafikverkets roll i samhällsplaneringen
Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av
statliga vägar och järnvägar. I denna uppgift ingår att utpeka och bevaka
riksintressena för trafikslagens anläggningar. Målet är ett tillgängligt och säkert
transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa.
Den operativa verksamheten kring hamnar och sjöfartens transportleder bevakas
av Sjöfartsverket detsamma gäller för luftfart som bevakas av Luftfartsverket.
Transportpolitiska målen
De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom
transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika
önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd
för regional och kommunal planering. Transportpolitikens övergripande mål är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det
övergripande målet stöds av två huvudmål:
Funktionsmålet berör resans eller transporternas tillgänglighet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
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bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs.
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
Övergripande Synpunkter
Trafikverket anser att det är viktigt att Arboga kommun och Trafikverket har en
fortsatt aktiv dialog vad gäller transportsystemet och att detta blir en grund för
samarbete och gemensamma ansträngningar för en hållbar utveckling.
Ambitionen i den reviderade översiktsplanen är att samhällsutvecklingen ska
koncentreras till kärnorna Arboga tätort, Medåker och Götlunda. En utveckling
inom Arboga tätort innebär ett främjat hållbart resande. Trafikverket ser positivt
på inriktningen att prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik före biltrafik. Det
blir av denna anledning viktigt att gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken
ges optimala förutsättningar vad gäller tillgänglighet och framkomlighet för att de
ska kunna öka sina marknadsandelar.
De kartor som presenteras i översiktsplanen är mycket bra och tydliga.
Utvecklingsområden för bostäder och verksamheter
Översiktsplanen redovisar ett flertal utvecklingsområden och
omvandlingsområden för bostäder och verksamheter. Trafikverket ser positivt på
kommunens ambition att förtäta staden, förtäta handel och service samt att
utveckla redan befintliga kärnor och att därmed befintliga kommunikationer kan
användas. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för gång, cykel och
kollektivtrafik från kärnorna in till tätorten för att skapa möjligheter för ett
hållbart resande med minskad biltrafik. Trafikverket saknar dock en beskrivning
av hur kollektivtrafik samt gång och cykel ska hanteras till och från kärnorna
Medåker och Götlunda och de nya planerade områdena. Det vore önskvärt om
kommunen i översiktsplanen kunde beskriva hur dessa frågor ska säkerställas vid
fortsatt planläggning.
Den bebyggelseutveckling (bostäder och verksamheter) som planeras ligger på
många platser i närheten av den statliga infrastrukturen. Flera områden planeras
i närheten av Mälarbanan, Svelandsbanan, E18 och E20 som är av riksintresse för
kommunikationer. Trafikverket anser att det är bättre att enbart exploatera på ena
sidan av transportlederna istället för på båda sidorna. Om exploateringen enbart
utvecklas på ena sidan av infrastrukturen minskas riskerna med onödiga korsande
rörelser eller spårspring om området ligger nära järnvägen. Dessutom håller man
nere antalet anslutningar till den statliga infrastrukturen. Om man trots detta
anser att bebyggelsen ska utvecklas på båda sidor om vägen eller järnvägen är det
viktigt att det finns trafiksäkra passager så väl för vägtrafiken som för de
oskyddade trafikanterna.
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Området närmast infrastrukturen är olämpligt att bebygga och bör i möjligast
mån skyddas från exploateringar. När det gäller järnväg så tillåts ingen
bebyggelse närmare än 30 meter från närmaste spårmitt och vad gäller vägarna så
finns ett beslut om utökat byggnadsfritt avstånd som bör vara vägledande.
Kommunens inriktning är att placera ytkrävande verksamheter längre ut i staden
med närhet till infrastruktur och logistik och att utveckla och utöka trafikplats
Sätra. Det är viktigt att förhålla sig till befintliga trafiksystem när kommunen
planerar bebyggelse i externa lägen. Ett nytt bostadsområde och
verksamhetsområde innebär ytterligare påverkan på det övergripande vägnätet
eftersom mera trafik måste ta sig till och från området. Den utveckling som
planeras kommer att ha en påverkan på den statliga infrastrukturen med ökad
trafik. Trafikverket anser att ett bra förhållningssätt är att ha en övergripande
plan för hur kommunen önskar utveckla transportsystemet i framtiden. Det är
viktigt att planera översiktligt istället för på detaljnivå. Vi ser att det är viktigt att
Trafikverket och Arboga kommun har en fortsatt tät dialog i frågor kopplat till
utveckling i närheten av vår infrastruktur.
I takt med att kommunen växer och fler områden detaljplaneläggs bör
väghållaransvaret diskuteras. Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på
landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort. Kommunerna bör ha
huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det övergripande
statliga vägnätet. Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd med
främst nytta för fastighetsägare i deras närhet. Rätt väghållaransvar innebär en
aktuell, tydlig och enhetlig ansvarsfördelning över hela landet.
Väghållaransvaret ska hållas aktuellt genom att kommunen och Trafikverket ser
över ansvarsfördelningen vid översyn av översiktsplaner, ny- och
ombyggnationer. Kommunalt väghållningsområde bör omfatta planlagt område i
tätorten samt områden i och intill tätorten som planeras för exploatering inom de
närmaste åren (3-5 år). Planlagda områden i tätortens närhet bör prövas utifrån
önskemål om rationell väghållning.
I Arboga kommun ser vi att flera vägar kommer att få en ändrad funktion och
betydelse i och med de utvecklingsplaner kommunen har. De vägar som vi ser
kommer att få en mer kommunal betydelse framöver är väg 512, 571, 572 och 575.
I och med att kommunen utvecklas och detaljplanelägger i närheten av dessa
vägar och vägarna därmed får en annan funktion så kommer Trafikverket
kontinuerligt att lyfta frågan om förändrat väghållaransvar för hela eller delar av
dessa vägar.
Nationella och regionala infrastrukturplaner
Planering, finansiering och tidsplan för genomförande av om- och
nybyggnadsåtgärder på det statliga vägnätet och järnväg styrs av Nationell plan
för transportsystemet samt Länsplan för regional transportinfrastruktur för
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Västmanlands län. Den nationella planen omfattar det statliga järnvägsnätet,
nationella stamvägar och utpekade riksvägar. Länstransportplanerna omfattar
investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet, det vill
säga samtliga länsvägar samt de riksvägar som inte ingår i det nationella
stamvägnätet. Länstransportplanen omfattar även statlig medfinansiering till
kommunala åtgärder i form av cykelvägar samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.
Utifrån proposition och kommande direktiv kommer Trafikverket att, i samspel
med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer, ta fram ett förslag till
Nationell plan för transportsystemet för åren 2018-2029. Även en ny Länsplan
för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för åren 2018-2029
kommer att tas fram. Åtgärdsvalsstudie är det första steget som krävs innan en
åtgärd kan komma med i nationell plan och det första steget innan den formella
planläggningsprocessen. En åtgärdsvalsstudie behandlar vilka typer av åtgärder,
oavsett trafikslag, som är möjliga att vidta för att lösa transportproblemet.
Lösningarna prövas enligt fyrstegsprincipen vilket innebär att vi analyserar
förslag på åtgärder i fyra steg, steg 1: tänk om, steg 2: optimera, steg 3: bygg om
och steg 4: bygg nytt. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller
järnvägen ska byggas.
I gällande Nationell plan för transportsystemet finns följande utpekade brister
med inom Arboga kommun:
 Kapacitetsbrist Mälarbanan Örebro - Arboga (Mälardalspaket)
 Trafiksäkerhet, framkomlighet mm E20 Arboga
Riksintressen för kommunikationer
Trafikverket har pekat ut de anläggningar som Trafikverket bedömer vara
riksintressen för kommunikationer (väg, järnväg, sjöfart och flyg) enligt 3 kap 8§
Miljöbalken. Utpekade riksintressen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Mer information finns på: http://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Beslut-omfaststallda-riksintressen/
Vägar av riksintresse utgörs inom Arboga kommun av E18 och E20.
På järnvägssidan utgör Mälarbanan och Svealandsbanan riksintressen.
Flertalet av de områden som pekas ut för fler bostäder och verksamheter ligger i
närheten eller i anslutning till dessa utpekade riksintressen. Trafikverket vill
påpeka att exploatering nära vägar och järnväg inte får påverka möjligheten till
drift och underhåll eller utveckling enligt framtida behov.
Trafik och hållbara transporter
I er översiktsplan har ni pekat ut en inriktning för trafik och hållbara transporter.
Flera inriktningar berör riksintressen för kommunikationer.
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Arboga kommun förespråkar dubbelspår mellan Arboga och Hovsta. En
åtgärdsvalsstudie för Mälarbanan mellan Örebro och Västerås pågår, denna
planeras att vara klar årsskiftet 2017/2018.
Trafikverket leder en åtgärdsvalsstudie för stråket mellan Stockholm och Oslo.
Flera parter samverkar i studien, som ska vara klar under 2017. Parallellt med
denna åtgärdsvalsstudie har en möjlighetsstudie tagits fram på uppdrag av
planupprättaren i Västmanland och kommuner i stråket. Trafikverket är inte
inblandad i denna studie. Det reservatet för ny järnvägssträckning som Arboga
kommun pekar ut för Stockholm-Oslo är inte framtaget av Trafikverket.
När det gäller de brister som ni påtalar kring E18/E20 vid Gräsnäs trafikplats så
planerar vi att starta upp en åtgärdsvalsstudie under nästa år. När det gäller
trafikplats vid Sätra och Ekbacksrondellen så känner vi inte till några
trafiksäkerhetsbrister på platserna utan önskar ett förtydligande av vad
kommunen syftar på.
När det gäller behov av cykelåtgärder längs det regionala vägnätet så håller
Region Västmanland tillsammans med kommunerna på att tas fram en regional
cykelstrategi för Västmanlands län.
Miljö- och riskfaktorer
Transporter med farligt gods
Rekommenderade primära transportvägar för transport med farligt gods utgörs
inom kommunen av vägarna E18, E20 och väg 249, sekundär transportväg för
farligt gods är väg 572, enligt ”Sammanställning över allmänna vägar och andra
viktigare vägar i Västmanlands län, 2017”.
Trafikbuller och vibrationer
Det är viktigt att bullerfrågan alltid studeras i samband med nylokalisering av
bebyggelse, i synnerhet bostäder utmed stora trafikleder och järnvägar.
Trafikverket anser att krav ska ställas i den fysiska planeringen på att gällande
riktvärden för trafikbuller klaras vid nybyggnation och större ombyggnader. I
vissa fall kan det vara aktuellt att genomföra trafikberäkningar i samband med
detaljplaneringen.
Beslut har tagits om en ny förordning (2015:216)om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Trafikverket anser att riktvärdena ska efterlevas vid
nybyggnation.
55dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus(vid fasad)
60dB (A)ekvivalent ljudnivå utomhus(vid fasad), för bostad ≤35kmm
70dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad
För vibrationer från järnväg tillämpar Trafikverket 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) som
den nivå som ska följas vid nybyggnation.
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Skyddsområden längs järnväg
Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter
från närmaste spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från
urspårning av tåg och ger utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det
skulle ske en olycka. Risker med farligt gods bör dock beaktas inom ett område på
150 meter från järnvägen. Här kan särskilda analyser behövas för att utreda om
framtida bebyggelse är lämplig med hänsyn till järnvägen. Inom 150 meter från
järnvägen är det också svårt att utan skyddsåtgärder klara gällande riktvärden för
trafikbuller.
Byggnadsfria avstånd längs det allmänna vägnätet
Längs det allmänna vägnätet gäller ett s.k. byggnadsfritt avstånd på tolv meter.
Länsstyrelsen har fattat beslut om utökat byggnadsfritt avstånd till 50 meter för
E18 och E20 och 30 meter för Väg 249 Örebro länsgräns – Arboga, tpl Jäder
(E18/E20). Det byggnadsfria avståndet innebär inte ett absolut byggnadsförbud.
Inom denna zon krävs, om inte avsteg prövas genom upprättande av detaljplan
eller i ett bygglov, Länsstyrelsens tillstånd för uppförande av ny byggnad,
tillbyggnad eller annan anläggning.
Fortsatt arbete
Trafikverket ser fram emot det fortsatta samarbetet med samhällsutvecklingen
inom Arboga kommun. Dels genom det fortsatta arbetet med den
kommunövertäckande översiktsplanen och kommande detaljplaner men även i
andra sammanhang och tidiga skeden kopplat till infrastrukturutvecklingen i
kommunen. Vi ser utmaningar och behov av tät dialog kopplat till E18/E20 och
framtida exploateringar i dess närhet samt med utvecklingen av järnvägen genom
Arboga och bebyggelseplaneringen i dess närhet.
Kommentar: Sammanfattningsvis noteras Trafikverkets synpunkter.
Arboga kommun är positiva en fortsatt dialog om kommunens utveckling
tillsammans med myndigheten.
Utvecklingsområden för bostäder och verksamheter
En beskrivning av kollektivtrafik, gång och cykel har lagt till på sidan 22,
stycke Bebyggelseutveckling.
Arboga kommun ser positivt på en dialog med TV på hur cykelnätet
mellan kärnorna kan utvecklas. I samband med planläggning ses g/cnätet och behovet av förstärkning över. På det kommunala vägnätet
arbetar kommunen regelbundet med hållbara transporter, vi ser positivt
på utveckling av cykelnätet.
Trafikverket anser att det är bättre att enbart exploatera på ena sidan av
kommunens större transportleder istället för på båda sidorna, en synpunkt
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som Arboga kommun inte håller med om. Tätorten är redan idag belägen
på båda sidor om transportlederna. Arboga kommun behöver växa i flera
riktningar, både för att främja befolkningstillväxt och
näringslivsutveckling. Istället är det som Trafikverket påtalar viktigt att
det finns trafiksäkra passager såväl för vägtrafiken som för de oskyddade
trafikanterna, något som Arboga kommun jobbar kontinuerligt med.
Vikten av trafiksäkra passager har förtydligats i kapitel Trafik och hållbara
transporter.
Skrivning om skyddsavstånd från väg och järnväg på sid 55 har
förtydligats.
Trafikverket anser att det är viktigt att planera transportsystemet
översiktligt istället för på detaljnivå samt att det är viktigt att Trafikverket
och Arboga kommun har en fortsatt tät dialog i frågor kopplat till
utveckling i närheten av vår infrastruktur. Arboga kommun instämmer
och ser fram emot fortsatt dialog med Trafikverket i den regionala
planeringen. Synpunkten om förändrat väghållaransvar bedöms inte
aktuell.
Nationella och regionala infrastrukturplaner
Trafikverket påtalar att det i gällande Nationell plan för transportsystemet
finns följande utpekade brister inom Arboga kommun:
 Kapacitetsbrist Mälarbanan Örebro - Arboga (Mälardalspaket)
 Trafiksäkerhet, framkomlighet mm E20 Arboga
Arboga kommun håller med om de utpekade bristerna och framför
kommunens synpunkter i de forum där det är lämpligt och genom
ställningstaganden i översiktsplanen.
Riksintressen för kommunikationer
Arboga kommun noterar synpunkter att exploatering nära vägar och
järnväg inte får påverka möjligheten till drift och underhåll eller
utveckling enligt framtida behov.
Trafik och hållbara transporter
Trafikverket påtalar att ÅVS:er (åtgärdsvalsstudier) för Mälarbanan
mellan Örebro och Västerås samt för stråket mellan Stockholm och Oslo
pågår, Arboga kommun har deltagit i samverkansmöten kring båda.
Information har även nått kommunen om att en ÅVS för området kring
E18/E20 vid Gräsnäs trafikplats planeras för nästa år, ett arbete som
kommunen ser fram emot ska komma igång.
Reservatet för ny järnvägssträckning som Arboga kommun pekar ut för
Stockholm-Oslo är inte framtaget av Trafikverket, utan en del i
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Möjlighetsstudien som delfinansierats av Region Västmanland. Detta
förtydligas i kapitel Trafik och hållbara transporter.
Skyddsområden längs järnväg
Gällande riktvärden för trafikbuller inarbetas vid framtida planarbeten.
Byggnadsfria avstånd längs det allmänna vägnätet
Synpunkterna tas med på sid 54, kapitel Miljö och risker.
8. Försvarsmakten:
Yttrande avseende samråd om översiktsplan för Arboga
kommun, Västmanlands län
Försvarsmakten har följande synpunkter på föreslagen översiktsplan.
Under avsnittet om riksintressen för totalförsvarets militära del bör det
förtydligas vad som avses med höga objekt. Försvarsmakten definierar höga objekt
som objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45
meter innanför sammanhållen bebyggelse. Detta kan också förtydligas under
avsnittet om vindkraft.
Försvarsmakten önskar också upplysa om att riksdagen i den försvarspolitiska
inriktningen för perioden 2016-2020 beslutat att en sammanhängande planering
för totalförsvaret ska återupptas. Beslutet medför att totalförsvarsplaneringen ska
beaktas i all samhällsplanering. Vidare har regeringen i planeringsanvisningar för
det civila försvaret specificerat de myndigheter vilka har ett särskilt ansvar inför
och vid höjd beredskap, enligt förordning 2015:1052, och att dessa ska återuppta
planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. Kommuner ska
vida de förberedelser som krävs.
Kommentar: En mening om att höga objekt avser all byggnation över 20
meter läggs till i kapitel Riksintressen.
9. Västra Mälardalens Myndighetsförbund:
Från kommunkansliet i Arboga kommun har inkommit samrådsremiss avseende
reviderad översiktsplan för Arboga kommun med begäran om yttrande senast den
9 juli 2017.
Beslutsunderlag


Samrådsremiss den 9 maj 2017



Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2017
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Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på
samrådshandling, Framtidens Arboga - Översiktsplan 2030:
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS):
De utpekade LIS-områdena bör endast omfatta mark (och eventuellt vatten) där en
exploatering och dispensgivning är möjlig och önskvärd.
Miljökonsekvensbeskrivning:
Under rubriken "5.5 Ingen övergödning" bör tillägg göras med att det omfattar
även avloppsrening samt att kommunala VA-lösningar kan vara ett alternativ till
enskilda avlopp.
Under åtgärder för att nå miljömålen, rubrikerna ”5.5 Ingen övergödning” och
”5.6 Levande sjöar och vattendrag” bör texten ändras till ”Arbete med att
bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas så att de uppfyller dagens lagkrav”.
Under rubriken ”5:11 Ett rikt växt och djurliv” bör göras tillägg om att hänsyn
även tas till länsstyrelsens Naturvårdsplan.
I övrigt har förbundets tidigare påpekanden beaktats i den upprättade
samrådshandlingen.
Kommentar:
LIS-områdena har begränsats till att endast omfatta strandlinjen, istället
för att gå ut i vattnet som tidigare.
LIS-områdena är en förutsättning för Arbogas fortsatta tillväxt och
utveckling.
Miljökonsekvensbeskrivning På sidan 50 i översiktsplanen framgår att det
finns ett behov av en långsiktig planering. Samma formulering har för
tydlighetens skull lagt till under rubrik ”5.5 Ingen övergödning”
Formuleringen kompletteras med att även Naturvårdsplanen ska beaktas
under miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i MKB:n.
10. Svenska kraftnät:
Yttrande avseende översiktsplan för Arboga kommun
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har
följande synpunkter:
Strax norr om Medåker finns en 220 kV-ledning tillhörande stamnätet för el.
Kommentar: Synpunkten noteras. Arboga kommun är medvetna om att
en 220 kV-ledning tillhörande stamnätet för el finns belägen norr om
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Medåker men har i översiktsplanen valt att inte peka ut specifika
ledningar på karta.
11. Sturefiskarna:
Samrådsremiss Framtidens Arboga Översiktsplan 2030
Sportfiskeklubben Sturefiskarna har tacksamt mottagit rubricerad remiss
angående översiktsplan för det närmaste årtiondet. Under de diskussioner som
förts inom klubbens styrelse har fokus i första hand varit koncentrerat på
utvecklingen vid de sjöar som klubben arrenderar fiskerätt i.
I bilaga 1 punkt 3.6 behandlas Tjurlången (Halvarsborg). Det område som upptas
som LIS-områden är stränderna kring den västra delen av sjön. Syftet är att skapa
åtgärder som främjar friluftsliv och rekreation. Det nämns exempelvis åtgärder
som knyts till camping, badplatser mm.
Här nämns också åtgärder knutna till fritidsfiske. Sturefiskarna som av
markägarna arrenderar fisket i sjön upplåter fisken till allmänheten idag genom
medlemskap i klubben alternativt köp av fiskekort. Denna form av fiskemöjligheter
är inte den samma som anges i remissen eftersom sportfiske per definition inte är
det samma som fritidsfiske.
Klubben har sedan många år arbetat med olika åtgärder för att förbättra och utöka
fiskbeståndet i sjön. Bland annat har ett fångstfärdigt bestånd av gös etablerats
genom flera års isättning av yngel.
Ett förbud av användande av båtar med bensin/diesel-motorer samt
hastighetsbegränsning till 5 knop har införts av länsstyrelsen på vår inrådan.
Detta motorförbud gäller även vintertid för snöskoter.
Slutsats
Mot bakgrund av den tänkbara framtidsredovisningen som redovisats av området
kring Tjurlången vill Sturefiskarna föreslå att någon form av samarbetsprojekt
etableras inför en planerad exploatering av området.
Kommentar: Synpunkterna om sportfiske noteras. Planförslaget justeras
efter synpunkterna.
Arboga kommun är positivt inställd till dialog med Sturefiskarna inför och
vid en framtida utveckling av området runt Tjurlången.
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12. Sveriges Pensionärers Riksförbund i Arboga:
Föreningen har inga synpunkter på översänt material
Kommentar: Noteras.
13. Örebro kommun:
Förslag till översiktsplan för Arboga kommun
Örebro kommun har tagit del av Arboga kommuns samrådshandling Framtidens
Arboga – Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2013. Planförslaget
känns genomarbetat och lyfter fram aspekter som också är viktiga för Örebro
kommun, såsom beskrivningar av reservat för snabb järnväg mellan Oslo och
Stockholm och hänsynstagande till Hjälmarelandskapets lövskogar.
Som en av orterna mellan Arboga och Örebro är kommunen positiv till att
Götlunda lyfts fram som en plats för utveckling. I Örebro kommuns
samrådsversion på ny översiktsplan lyfts stråket mellan Örebro och Arboga, via
Rinkaby och Glanshammar vidare mot Götlunda, fram som ett viktigt stråk för
den regionala kollektivtrafiken. Vi har inte noterat någon liknande strategi i
Arbogas planförslag, vilket möjligen borde övervägas.
I Örebro kommuns samrådsversion på ny översiktsplan har ställningstagande
formulerats om att utreda möjligheterna till sjöfart med godstransporter via
Mälaren, Hjälmare kanal och Hjälmaren till/från Örebro. Det vore därför från
Örebro kommuns sida önskvärt om Hjälmare kanal hålls öppen för sådan
möjlighet till trafikering.
Kommentar:
Arboga kommun håller om vikten av att lyfta fram sträckan Örebro till
Arboga, via Rinkaby och Glanshammar vidare mot Götlunda, som ett
stråk för den regionala kollektivtrafiken. En formulering om
viljeinriktningen att utveckla stråket har lagts till på sidan 15, kapitel
Mellankommunala frågor, samt i kartskikt på sidorna 14 och 43.
Arboga kommun ser positivt på att möjligheterna till att sjöfart med
godstransporter utreds, och tar gärna del av aktuell information från
Örebro kommun.
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14. Naturskyddsföreningen i Arboga:
Yttrande om Översiktsplan för Arboga kommun med utblick 2030
Naturskyddsföreningen i Arboga har läst igenom förslaget.
Naturskyddsföreningen i Arboga är en lokal förening av Naturskyddsföreningen
(riksorganisationen), s.k. krets, inom Arboga kommun. Kretsen anordnar
aktiviteter och information till medlemmar och allmänheten om bl.a. naturen i
Arboga kommun samt värnar om och svarar på remisser där det påverkar naturen
och miljön i kommunen.
Naturskyddsföreningen i Arboga har förståelse för att Arboga kommun måste
vara med i utvecklingen för framtida bostäder, företag, fritidsverksamhet och
infrastruktur precis som andra kommuner i landet. Men denna utveckling får inte
bli på bekostnad av exploatering i värdefull natur- och friluftsområden.
Arboga kommun beskriver i översiktsplanen om vikten av skydd av naturområden
i kommunen. Ny bebyggelse och friluftsområden behövs för att locka till sig nya
invånare men då även naturområden förutom naturreservat. Det är viktigt att
även locka hit människor för att visa den biologiska mångfalden Arboga kommun
har med t.ex. lövskogsområdena längs Hjälmarestranden.
Lövskogsområdena längs Hjälmarestranden i Arboga kommun är en del av
lövskogsbältet längs Hjälmaren. Lövskogarna har ett enormt biologiskt värde för
biologisk mångfald, skötsel av hagmarker och barriär för översvämning. I Arboga
finns nu flera stora och mindre naturreservat där huvudsyftet är att skydda och
bevara hagmarkerna och lövskogarna. I det senaste naturreservatet Kuggenäs
finns det i anslutning fastighetsägare som har arrende i naturreservatet för att ha
får betande i lövskogarna, hagmarkerna. Övriga lövskogsområden, utanför
planlagda områden, har ett strandskydd på 300 meter samt många är natura 2000
områden.
Naturskyddsföreningen i Arboga har också tittat på Arboga kommuns förslag till
utökad bebyggelse i de s.k. lis-områdena. Arboga kommun tar stor hänsyn till
natur och kultur i de föreslagna områdena. Naturskyddsföreningen i Arboga har
ändå synpunkter på ett av dessa områden som har ett starkt naturvärde. Det
gäller Lungers Udde. Den sydligaste delen av udden är så pass smal och utsatt för
översvämningar och med starka naturvärden som också är beskrivet i
översiktsplanen. Naturskyddsföreningen i Arboga vill att Arboga kommun
undantar den från att bebyggas inom det föreslagna lis-området och låter då
gränsen för naturskydd kvarstå längst ned på udden.
Arboga kommun har beaktat lövskogarna på alla lis-områden längs
Hjälmarestranden och friluftslivet att ha en zon längs stranden för allmänheten.
När det gäller framtida bebyggelse i de utökade planområdena är det mycket
viktigt att det regleras så att det inte blir stora bostadshus eller verksamheter som
byggs i områdena och för nära stranden. Arboga kommun måste vara medvetna
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om översvämningsrisker i framtiden och även nu och därför inte förespråka
byggnation för nära stränderna. Det gäller alla sjöar och Arbogaån i kommunen.
Naturskyddsföreningen i Arboga är positiva till att man tagit med Tjurlången
som lis-område men vi vill att friluftsområdet med vandringsleden och kanske
flera rastplatser prioriteras före än att det bebyggs.
Föreslagna lis-området vid Hjälmare kanal kan också bli ett bra område men där
skulle Naturskyddsföreningen i Arboga se att också Säterboleden mellan gamla
kanalen och Hjälmare kanal och sträckan upp till Finnhäll samt delen mot
Hjälmarehällen restaureras. Röjning och nya skyltar.
När det gäller framtida bebyggelse nära Arboga tätort är det på känslig natur som
i stället behövs vara kvar för naturskydd, friluftsliv, strandskydd,
ekosystemtjänster och rekreation. Det är Silverlingska Hagarna och Grindberga.
Arboga har inte bara en historia i centrum utan också en historia i närnaturen
som är mycket skyddsvärd och vacker som måste bevaras och också skötas.
Naturskyddsföreningen har också tittat på stycket Skola och omsorg. I inriktning
är det positivt att det står om grönstrukturen i hänvisning till skolbebyggelse.
Där vill Naturskyddsföreningen i Arboga också lägga till att skolorna i Arboga
jobbar för att ha lektioner utomhus i skogsområden. Naturskyddsföreningen
centralt har ett projekt som går ut på att lära eleverna fysik, matematik och
naturkunskap i skogen. Projektet heter Skogen som klassrum.
Under näringsliv och handel vill Naturskyddsföreningen i Arboga under areella
näringar och fiskerinäring också lägga till att befrämja nyodling av lövskog och
lövträd längs Hjälmaren enligt projektet ”Hjälmarelandskapets lövskogsmiljöer”
som är ett samarbetsprojekt mellan alla kommuner och länsstyrelser längs
Hjälmaren.
Under Trafik och Hållbara transporter ser Naturskyddsföreningen i Arboga
positivt på prioritering av cykelstråk, cykelparkeringar och kollektivtrafik samt att
Arboga kommun verkar för att skapa bättre cykelförbindelser mellan Arboga,
Kungsör och Köpings kommun.
Under Grönstruktur och vattendrag är Naturskyddsföreningen i Arboga positiva
till att Arboga kommun verkar för en ökad förståelse och värdering av
ekosystemtjänster i kommunen.
Naturskyddsföreningen vill lägga till dessa inriktningar under Grönstruktur och
vattendrag. Under inriktning om strandskydd vill vi lägga till Strandskydd på
300 meter i lövskogsområdena längs Hjälmarestranden. Under inriktning
Hjälmaren och Arbogaån, strandnära lövskog vid Hjälmaren och under åtgärder.
Värna lövskogsstranden längs Hjälmaren. Bruka, Värna och vårda.
Några frågor: Ekosystemtjänster nämns på flera ställen men specificeras sällan.
Finns det t.ex. några som kan knytas till Arbogaån? Finns det någon mark i
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närheten av Arboga som kan användas till ängsmark eller befintlig ängsmark?
Ängsmarker tillför god artrikedom har kulturhistoriska värden och ger
ekosystemtjänster med hjälp av bin som pollinerar och senare framställs honung.
Till sist:
Naturskyddsföreningen i Arboga önskar att Arboga kommun tillsätter en tjänst
för övergripande frågor om naturvård och naturvårdsskydd i kommunen. T e x
Kommunbiolog.
Kommentar:
Arboga kommun håller med Naturskyddsföreningen i synpunkten att
utveckling inte ska ske på bekostnad av exploatering av värdefull natur
eller viktiga friluftsområden. Tätortsnära rekreationsområden finns det
gått om i Arboga och de ska i huvudsak bevaras. Behovet av nya bostäder
i Arboga är ett angeläget, allmänt intresse. I samband med planläggning
av området kommer naturvärden, exempelvis Hjälmarlandskapet
lövskogar, att beaktas.
Naturskyddsföreningen vill att Arboga kommun låter gränsen för
naturskydd kvarstå längst ned på Lungers udde. Området har setts över
och minskats ner.
Grönstrukturplanen har legat till grund för revideringen av
översiktsplanen, dock är det viktigt att redovisa en långsiktig intention för
utveckling, detta för att behålla ett invånarantal som möjliggör
investeringar även i en mindre kommun. Med rätt planering kan bostäder
placeras även där naturvärden är höga och till exempel en hållbar struktur
för resande skapas redan på planeringsstadiet. I planläggningen regleras
så att t ex inte för stora bostadshus infogas i känsliga områden.
Området Grindberga är sedan länge utpekat som utvecklingsområde för
bebyggelse. I en framtida planläggning av kommande etapper prövas
olika intressen mot varandra. Utvecklingsområdet Silverlingska hagarna
har begränsats i jämförelse med gällande översiktsplan av hänsyn till de
värden som finns i området.
Naturturismen är på frammarsch i landet och här kan fortsatt utveckling
ske i södra kommundelen längs Hjälmaren i syfte att tillgängliggöra, lyfta
fram och visa upp allmänhet och besökare vilka värden som finns i
Arboga, vilket Naturskyddsföreningen påtalar. En skrivning om det finns
med på sidorna 35-36.
Formuleringen om 300 m längs merparten av Hjälmarens stränder
återfinns redan i texten på sidan 45. Kommunens LIS-områden berör inte
det utökade strandskyddet.
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Naturskyddsföreningen påtalar att Ängsmarker tillför god artrikedom.
Tillgången till ängsmark bedöms som god, se det nya kartskiktet som har
lagts till i Hänsynskartan på sidan 20.
Naturskyddsföreningen vill att friluftsområdet, vandringsleden och flera
rastplatser prioriteras före bebyggelse i LIS-område Tjurlången, vilket
också är förslaget i planen.
Övriga synpunkter i svaret noteras.
15. Västmanlands läns museum:
Yttrande angående planförslaget Framtidens Arboga – Översiktsplan för
Arboga kommun med utblick mot 2030
Västmanlands läns museum har mottagit samrådshandlingar angående ny
översiktsplan för Arboga kommun. Planen ska fungera som vägledning vid
efterföljande detaljplanering, bygglovgivning och tillståndsprövningar.
En översiktsplan är en avsiktsförklaring som visar hur kommunen anser att den
fysiska miljön bör användas och utvecklas på kort och lång sikt. Kulturvärdena
tillhör de allmänna intressen och ska därför behandlas i en översiktsplan.
Landskapets och bebyggelsens kulturvärden kan i översiktsplanen tydliggöras och
analyseras utifrån ett större sammanhang. Det ska i översiktsplanen även framgå
hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.
Västmanlands läns museum har under flera år inventerat och utrett den
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen i Arboga kommun i syfte att ta fram ett
nytt kulturmiljöprogram. Utöver de värdefulla områden som ingår i det
nuvarande kulturminnesvårdsprogrammet har flera nya områden tillkommit och
gränserna för de befintliga har reviderats. Programmet är i dagsläget inte färdigt
och antaget av kommunen. Länsmuseet har granskat översiktsplanen med tanke
på det nämnda program som håller på att tas fram.
Flera av de utredningsområden för ny bebyggelse ligger i miljöer som är utpekade
som särskilt kulturhistorisk värdefulla områden i det kommande
kulturmiljöprogrammet och är således extra känsliga för exploatering av
nybyggnationer. Exempel på dessa är området kring Jäders bruk som föreslås
utökas till att även innehålla södra åstranden. Området omnämns som
Grindberga i översiktsplanen och är markerat som utredningsområde för ny
bebyggelse, huvudsakligen bostäder. Området anges även vara ett område som
planeras att tillgängliggöras och utvecklas i syfte att locka fler besökare för
rekreation. Museet upplever att områdets framtida syfte framstår som spretigt och
kan komma att påverka de kulturhistoriska miljöerna negativt.
Även i området Hamre har stora delar av den befintliga bebyggelsen bedömts som
kulturhistoriskt intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Ett planläggande av
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ny bebyggelse i området bör därför ske med stor hänsyn till befintlig bebyggelse,
struktur och områdets kulturhistoriska värden.
I avsnittet om Kulturmiljö- Skyddad kulturmiljö i översiktsplanen nämns
Kulturmiljölagen som en lagstiftning för att skydda kulturmiljöer. Vidare nämns
bland annat skydd i detaljplan och kyrkliga byggnadsminnen. Länsmuseet tycker
att det vore positivt att förtydliga Plan- och bygglagen lagstiftning som ett
verktyg för skydd av byggnader och miljöer genom förvanskningsförbudet och
varsamhetskravet.
Under samma avsnitt nämns olika kunskapsunderlag som är aktuella ur ett
kulturmiljöperspektiv, vilket är positivt. Länsmuseet anser dock att ett relevant
dokument i sammanhanget att nämna är det befintliga
kulturminnesvårdsprogrammet och att ett nytt program är i färd med att tas
fram.
Fortsatt under avsnittet nämns även att vissa byggnader och bebyggelsemiljöer är
skyddade bl.a. i detaljplan (”k-märkta”). Eftersom ”k-märkt” i vardagligt tal ofta
används för det som är skyddat genom q i detaljplan anser Länsmuseet att ett
förtydligande angående vad som åsyftas kan vara lämpligt, alternativt att ”kmärkt” inte skrivs ut i texten.
Länsmuseet anser det positivt att översiktsplanen under det ovan nämnda
avsnittet lyfter fram att hänsyn ska tas till platsers kulturvärden vid
planläggning av ny bebyggelse.
Kommentar:
Översiktsplanen är en överenskommelse mellan staten och kommunen,
bland annat angående hur riksintressen ska tillgodoses och balanseras mot
andra intressen. Riksintressen är anspråk men inte lagstadgat.
Kulturminnesvårdsprogrammet som Länsmuseet i flera år har arbetat
med är ännu inte färdigt och antaget av kommunen.
Arboga kommun håller med Västmanlands läns museum om att ett
planläggande av ny bebyggelse i kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska
ske med hänsyn till befintlig bebyggelse, struktur och områdets
kulturhistoriska värden. I det reviderade planförslaget har
Byggnadsordningen kopplats tydligare till översiktsplanen, se sidorna 2728.
Grindberga är sedan länge utpekat som ett utvecklingsområde för
bostäder i Arboga. Ett första steg är det planprogram som har antagits för
Åbrinken, samt efterföljande planläggning. Formuleringar om det finns i
kapitel Områdesbeskrivningar på sidorna 61 och 62.
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Museets synpunkt om att förtydliga att Plan- och bygglagen är ett verktyg
för skydd av byggnader och miljöer genom förvanskningsförbudet och
varsamhetskravet, läggs till i kapitel Kulturmiljö på sidan 27.
Planförslaget har också i samma kapitel kompletterats med en
formulering om det befintliga kulturminnesvårdsprogrammet samt att ett
nytt är under framtagande. Arboga kommun ser fram emot fortsatt arbete
med det nya kulturmiljövårdsprogrammet.
Begreppet ”k-märkt” har tagits bort ur avsnittet Skyddad kulturmiljö för att
inte skapa förvirring.
16. Kungsörs kommun:
Yttrande gällande samråd för Framtidens Arboga, översiktsplan med
utblick mot 2030
Kungsörs kommun har av Arboga kommun inbjudits till samråd avseende reviderad översiktsplan.
Arboga kommun är inne i en expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till
2030. Översiktsplanen ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer
och närhet till grönska och vatten.
I den nya planen finns mer utpekad mark för bostäder och verksamheter. En LISbilaga för landsbygdsutveckling i strandnära läge har tagits fram i syfte att främja
bostadsbebyggelse på landet. Översiktsplanen innehåller riktlinjer och vägledningar för att kunna bli ett stöd i planeringen.
Kungsörs kommuns synpunkter
Inledningsvis vill Kungsörs kommun lyfta fram att översiktsplanen är väl genomarbetad, välskriven och har en bra disposition. Synpunkterna lämnas rubrikvis.
Trafik och hållbara transporter
Under rubriken inriktning förespråkas dubbelspår mellan Arboga och Hovsta.
Kungsörs kommun instämmer att dubbelspår på sträckan är centralt för Mälarbanans utveckling. För att trafikutbudet ska kunna öka och robustheten i järnvägssystemet ska stärkas kan det vara av värde att lyfta fram att det även behövs
dubbelspår på hela sträckan Örebro-Kolbäck/Västerås.
Det kan vara bra att i översiktsplanen nämna något om Svealandbanans
utveckling och potential för kommunen och regionen. Att stärka relationerna till
kommunerna söder om Mälaren. En väl utvecklad tågtrafik mellan Örebro,
Eskilstuna och Västerås gynnar både Arboga, Kungsör och Köping.
Under rubriken Stockholm-Oslo står det att det längs stråket bor 800 000 människor. I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, delrapport februari 2017, för sträckan
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Stockholm-Oslo framgår det att det bor nästan 3,4 miljoner människor längs
stråket fördelat på cirka 50 kommuner.
Kungsörs kommun ser positivt på att kommunen förordar att transporter med
farligt gods väljer E18 och inte väg 572 genom Arboga stad och Valskog.
Kungsörs kommun delar Arbogas skrivelse med att arbeta för bättre cykelförbindelser mellan Arboga, Köping och Kungsörs kommuner.
Mellankommunala frågor
Det anges vilka som är de största utpendlingskommunerna. Det kan även vara av
värde och nämna de största inpendlingskommunerna.
Grönstruktur och vattendrag
Att stärka kontakten och kopplingen till Arbogaån ligger även i linje med det
arbete som pågår i Kungsörs kommun. I Kungsör pågår ett arbete med att utveckla hamnområdet längs Arbogaån. Att stärka kontakten med Arbogaån i
Arboga och Kungsör ökar attraktiviteten för boende och turism i regionen.
Det är angeläget för Kungsör att Arbogaån uppnår och sedan bibehåller en god
ekologisk och kemisk status. I detta arbete bör bekämpning av den invasiva
vattenväxten sjögull ingå. Växten finns spridd i hela Arbogaån och har även
börjat sprida sig ut i Mälaren. Bekämpningsåtgärder pågår i Mälaren, men så
länge det finns kolonier i Arbogaån kommer spridning nedströms att fortsätta.
Kommentar
Arboga kommun delar synpunkten att det behövs dubbelspår på hela
sträckan Örebro-Kolbäck/Västerås, och inte bara sträckan Arboga-Hovsta.
Planförslagets har kompletterats med en formulering och ett kartskikt om
det i kapitel Mellankommunala frågor på sidorna 14-15 samt under Trafik och
hållbara transporter på sidan 41.
Uppgiften på befolkningsmängden längs stråket Stockholm-Oslo
korrigeras. Den lägre siffran syftade på befolkningen mellan nodstäderna,
d.v.s. utan huvudstäderna.
En formulering om vilka som är de största inpendlingskommunerna till
Arboga läggs till i kapitel Mellankommunala frågor.
Övriga synpunkter i svaret noteras.
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17. Länsstyrelsen i Västmanlands län:
Samråd om Översiktsplan för Arboga kommun med utblick
mot 2030
Översiktsplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 9 § plan
och bygglagen (PBL 2010:900). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna
synpunkter.
Ärendet har behandlats på Länsstyrelsens plansamråd den 9 juni.
Länsstyrelsen har berett centrala verk och förvaltningsmyndigheter möjlighet att
yttra sig över planförslaget. Inkomna svar bifogas samrådsyttrandet.
Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Arboga tar fram en reviderad
översiktsplan för kommunen. Inriktningen i den reviderade planen är att
samhällsutvecklingen ska koncentreras till Arboga tätort, Medåker och Götlunda.
Kommunen har även tagit fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Även detta anser Länsstyrelsen är positivt.
Länsstyrelsens ansvarsområden enligt plan- och bygglagen
Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
1. ta tillvara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga
om sådana allmänna intressen enligt 2. kap. som hänsyn bör tas vid beslut
om användningen av mark- och vattenanvändning,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen
av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenliga med
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. verka för att sådana frågor om användning av mark- och vattenområden
som angår två eller fler kommuner samordnas på lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.

2 Råd enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
I kapitlet Grönstruktur och vattendrag under rubriken skyddade arter nämns
hällebräckan. Det bör förtydligas att det är en av många fridlysta och rödlistade
arter som finns i kommunen.
Kulturmiljö
Samrådshandlingarna innehåller tydliga inriktningar för att kommunens
kulturmiljöer ska användas som en resurs i framtida utveckling. Länsstyrelsen
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anser att kommunen även bör ange hur det kan säkerställas att kulturmiljöerna
ska bevaras, användas och utvecklas. Detta kan exempelvis göras genom att
referera till olika typer av planeringsunderlag, till exempel kulturmiljöprogram
och fördjupade översiktsplaner (FÖP), för beskrivning av de kulturvärden som
behöver värnas. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens planer att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för Arboga stad. Där finns möjlighet att tydligare
definiera hur stadens kulturhistoriska värden kan tillvaratas i den framtida
stadsutvecklingen.
Kommunikationer
Länsstyrelsen ser positivt på inriktningen att prioritera gång-, cykel och
kollektivtrafik före biltrafik. Länsstyrelsen saknar dock en beskrivning av hur
kollektivtrafik samt gång och cykel ska hanteras till och från kärnorna Medåker
och Götlunda och de nya planerade områdena. Det skulle vara önskvärt om
kommunen i översiktsplanen kunde beskriva hur dessa frågor ska säkerställas vid
fortsatt planläggning.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
Kommunen utgår ifrån att det kommer att behövas 550 nya bostäder under
planperioden, på grund av en positiv befolkningsutveckling.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar för ett varierat
bostadsutbud. Det gäller även inriktningen att nybyggnation tillkommer i
anslutning till befintlig service, infrastruktur och kollektiv trafik.
Här följer information om vad som behöver beaktas ur naturvårdssynpunkt i
respektive område.
Grindberga
Stora delar av området finns med i naturvårdsplanen. Länsstyrelsen anser därför
att stora delar av området, framför allt inom strandskyddat område, är olämpligt
för exploatering.
Norra skogen
Länsstyrelsen anser att områdets avgränsning behöver ses över då det är utpekat i
naturvårdsplanen. En stor del av området används idag till friluftsliv, vilket en
framtida planering behöver ta hänsyn till.
Hamre
Länsstyrelsen anser att områdets avgränsning behöver ses över då det är utpekat i
naturvårdsplanen. Detaljplanering behöver föregås av naturvärdesinventeringar.
Mindre vattensalamander har konstaterats inom området.
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Silverlingska hagarna
Stora delar av området finns med i naturvårdsplanen. Enligt
miljökonsekvensbeskrivningen är avsikten inte att bebygga hela det markerade
utvecklingsområdet. Det kan vara lämpligt att förtydliga utvecklingsområdets
avgränsning.
Östra Brattberget
Området är utpekat i naturvårdsplanen som mycket högt värde, klass 2, där de
utpekade värdena bland annat är ett viktigt strövområde och ett viktigt inslag i
landskapet. En förkastningsbrant. Framtida detaljplaner behöver föregås av
noggranna naturvärdesinventeringar och byggnationer behöver anpassas till
landskapsvärden på platsen och friluftslivet.
Sätraleden
Länsstyrelsen anser att områdets avgränsning behöver ses över då det är utpekat i
naturvårdsplan. En stor del av området används idag till friluftsliv, vilket en
framtida planering behöver ta hänsyn till.
Götlunda
I det område som betecknas B2 behöver strandskydd och biotopskydd beaktas vid
vidare planering. Stora delar av området O1 Norr om skolan är utpekat som en
nyckelbiotop. Det är även utpekat i naturvårdsplanen som ett viktigt geologiskt
område för åsen. Detta behöver framtida planer inom området beakta.
Medåker
I de områden som betecknats med B1, B3 och B4 behöver strandskydd och
biotopskydd beaktas vid vidare planering.

Utvecklingsområde för verksamhet/industri
Område J:4 Östra Marieborg
I områdets östra del finns det fina ängs- och hagmarker och är utpekat som mycket
högt värde i naturvårdsplanen, ett område med mycket fina ändmoräner. Det
krävs en vidare utredning huruvida området är lämpligt eller ej eller om ny
avgränsning behöver göras.

Riksintressen
Allmänt
Det finns en sammanställning av vilka riksintressen, som finns i kommunen,
vilket är bra. Riksintressen nämns också på relevanta ställen i planen, men det
saknas en redovisning av hur översiktsplanen påverkar kommunens riksintressen.
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Områden av riksintresse för kulturmiljövården
I en översiktsplan ska kommunen ange hur man tänker tillgodose bland annat
kulturmiljövårdens riksintressen. Utifrån samrådshandlingarna bedömer
Länsstyrelsen att kommunen behöver precisera hur kommunens olika
riksintressen ska tillgodoses. Ett exempel på hur detta kan göras är att tydligare
koppla Byggnadsordning till Arboga stadskärna till översiktsplanen. De
förhållningssätt som anges i byggnadsordningen kan användas för att visa hur
riksintresset Arboga stad kan tillgodoses. På Boverkets webbplats PBL
Kunskapsbanken finns ett särskilt tema kring kulturvärden. Där finns exempel på
hur andra kommuner har hanterat kulturmiljöfrågor i sina översiktsplaner.
I kapitlet Kulturmiljö finns följande punkt om inriktning: Motivera rivning i
stadskärnan för att skydda riksintresset. Det är dock viktigt att staden kan
förnyas och moderniseras. Det bör förtydligas vad detta innebär.
Områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer
Flertalet av de områden som pekas ut för fler bostäder och verksamheter ligger i
närheten eller i anslutning till riksintressen för kommunikation. Länsstyrelsen
vill fästa uppmärksamheten på att exploatering nära vägar och järnväg kan
påverka möjligheten till drift och underhåll eller utveckling enligt framtida behov.
Det är därför viktigt att hantera dessa frågor i ett mycket tidigt skede av
planprocessen.
Områden av riksintresse för totalförsvaret
Under avsnittet om riksintressen för totalförsvarets militära del bör det
förtydligas vad som avses med höga objekt. Försvarsmakten definierar höga objekt
som objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45
meter innanför sammanhållen bebyggelse. Detta kan också förtydligas under
avsnittet om vindkraft.

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Kommunerna är en viktig del i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för att
vattnen ska kunna nå målet om god ekologisk och kemisk status
(Vattendirektivet). Att planera för vatten måste ske ur ett
avrinningsområdesperspektiv eller landskapsperspektiv (helhetsperspektiv).
Översiktsplanen ska vara en övergripande plan för hushållning med kommunens
mark- och vattenresurser. Vid lokalisering och utformning av bebyggelse,
verksamheter mm så måste vattenaspekterna beaktas från ett helhetsperspektiv.
Möjligheter att minimera och förebygga problem med dagvattenflöden påverkas av
översiktsplanen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det finns ett
behov av en långsiktig planering för en hållbar VA-försörjning. Det samma gäller
de föreslagna åtgärderna.
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Kommunens ansvar när det kommer till vatten sträcker sig dock längre än vatten
och avlopp. Ett av flera områden är att hantera och rena det dagvatten som blir ett
resultat av att man exploaterar mark. Dagvatten som kan påverka möjligheten att
nå målet om god ekologisk och kemisk status i vatten. I december 2016 fattade
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön beslut om att fastställa förvaltningsplan
för vatten, innehållande bland annat åtgärdsprogram med de vatten som i dag
inte når upp till god ekologisk och/eller kemisk status. Åtgärdsprogrammet riktas
till myndigheter och kommuner. Mer om åtgärderna går att läsa på
Vattenmyndigheternas hemsida under följande länk:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/atgarderforkommuner/Sidor/default.aspx
Av åtgärdsprogrammet framgår tydligt att kommunen ska planera så att
miljökvalitetsnormen för vatten ska kunna följas eller ska kunna uppnås. Konkret
innebär det att kommunen behöver ta fram strategiska dokument för sin planering
av VA, dagvatten mm. Som exempel har flera kommuner tagit fram vattenplaner
eller blå planer. Syftet med en vattenplan är att beskriva målsättningar och
planeringsförutsättningar för kommunens vattenmiljöer, hålla samman
vattenfrågorna och skapa struktur för kommunens vattenarbete. En god
vattenplanering ökar kommunernas möjligheter att följa miljökvalitetsnormerna
för vatten och nå en hållbar utveckling.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Generellt
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen använder sig av verktyget LIS. Det
ska dock understrykas att för att få dispens eller upphävande med hänvisning till
LIS ska kommunen kunna visa att strandskyddets syften inte påverkas på ett
oacceptabelt sätt. Länsstyrelsen vill passa på att uppmärksamma kommunen på
att det strandskyddsskikt som ligger inte är pålitligt när det gäller var exakt gräns
går. Generellt har områdena vid Hjälmaren en för stor avgränsning och omfattar
redan planlagd tätbebyggd mark och vattenområde. För de områden där andra
verktyg såsom dispens eller upphävande med särskilda skäl finns ska inte LIS
pekas ut.
För områden där syftet är boende ska inte vattenområde pekas ut då det i sig inte
bidrar till syftet med utpekandet, enskilda privata bryggor kan inte ges dispens
med hänvisning till LIS. Till de utpekade områdena vid Hjälmaren är vägnätet
generellt dåligt med smala vägar som ibland endast är grusbelagda. För att kunna
utveckla permanentboende behöver dessa förbättras. När det gäller närheten till
service och tillgång till kollektivtrafik idag kan det diskuteras om framför allt
Fröshammarsön har tillgång till detta då det ligger ca 16 km från Arboga och
kollektivtrafiken är gles.
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I LIS-handlingen beskrivs kriteriet ”Skred, ras, erosion och översvämningar” för
varje område, och i MKB:s beskrivning av utvecklingsområdena inom Arboga
stad nämns och så de geotekniska förutsättningarna och behov av klargörande
utredningar, vilket är utmärkt.
Vid byggnation i LIS-områden i anslutning till Hjälmaren, Hjälmarekanal samt
Arbogaån skall belysningspunkter planeras så att de ej verkar bländande eller
vilseledande för sjöfarten. Detta gäller även vid planering av belysning vid
parkeringsplatser och vägar i anslutning till hamnar.
Här följer kommentarer över de enskilda områdena.
Lungers udde
Länsstyrelsen anser att avgränsningen av området behöver ses över. Den södra
delen är både riksintresse för naturvård och utpekad i naturvårdsplanen som
mycket högt naturvärde. Det skulle motverka syftet med strandskyddet att peka ut
den delen som LIS-område.
Länsstyrelsen ställer sig mycket tveksam till den östra delen av Lungers udde som
har en fin strandskog. Den västra delen har inte samma höga värden och där kan
utbyggnad av bostäder vara möjligt om området inventeras området först.
Nannberga
Då stora delar av de obebyggda områdena har inventerats med höga naturvärden
behöver framtida detaljplaner föregås av noggranna naturvärdesinventeringar om
bostadsbyggande kan bli aktuellt. Område med högsta klass i naturvårdsplanen är
inte lämplig som område för utveckling av bostäder. Ett sådant område är att
likställa med ett riksintresse-område. Den södra delen av området är därför inte
lämpligt som LIS-område. I MKB står det att ekvegetationen och de
sammanhängande skogarna i områdets södra del ska bevaras/beaktas vid framtida
planläggning. Länsstyrelsen anser att det då inte lämpligt att peka ut den delen
som LIS-område
Hästnäs
Även här behöver framtida detaljplaner i oexploaterade områden föregås av
naturvärdesinventeringar.
Frösshammarsön
Länsstyrelsen anser att avgränsningen av området behöver ses över. Delar av
området har naturreservatsklass och andra delar har höga naturvärden som inte
är inventerade. Det är lämpligt att dessa delar inventeras inför en framtida
detaljplaneläggning. En stor del av halvön har nyligen fått nya detaljplaner. Det
är få platser inom dessa som är obebyggda. Dessa platser är därmed extra
värdefulla för de boende inom området för att kunna få tillgång till strandskyddat
område.
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Mellankommunala intressen
Länsstyrelsen ställer sig positiv till Arboga lyfter fram mellankommunala
frågorna och inriktningen att utveckla samarbetet över kommun- och länsgräns i
Mälardalen inom bland annat besöksnäring, kommunikationer och
arbetsmarknad.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
Risk för översvämningar
Länsstyrelsen ser att kommunen hänvisat till den översvämningskartering av
Arbogaån som MSB färdigställde under 2013. Kommunen har även tagit fram en
målsättning för översvämning i den fysiska planeringen som relaterar till en 100
års händelse. Länsstyrelsen anser att en 100 årshändelse är mycket sannolik
händelse i förhållande till livslängden på många byggnader och infrastruktur.
Kommunen beskriver i sin översiktsplan om tidigare översvämningar so drabbat
kommunen. Det kan därför vara lämpligt att i stället relatera till ett 200 års flöde
och för vissa samhällsviktiga funktioner även ta hänsyn till det beräknade högsta
flödet kapitlet Miljö- och riskfaktorer ges beskrivningar av ras och erosion inom
kommunen. En inriktningspunkt anger att ”Noga utreda markförhållanden längs
Arbogaån innan de bebyggs för att förhindra risken för ras och skred.” Där nämns
också att beakta risken för höga flöden etc. Länsstyrelsen vill i det sammanhanget
påpeka att översvämningsförbebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader av vallar, kan
medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste beaktas.
Länsstyrelsen vill framhålla att det i samband med detaljplanering alltid ska
utföras en bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Geotekniska
säkerhetsrisker kan annars uppstå. Vi prövning av markenslämplighet för avsett
ändamålmåste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara
utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter av förändrat klimat
beaktas. Klimatscenariot indikerar att det för de kommande 100 åren kan
nederbörden förväntas leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och
vattendrag. Detta kan öka riskerna för ras, sked och erosion och översvämningar,
vilket bör värderas vid bedömning av framtida markanvändning vid såväl
tillkommande som befintlig
bebyggelse.
Förorenade områden
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att information om förorenade områden
finns i det s.k. EBH-stödet. Det är viktigt att förorenade områden belyses tidigt i
planprocessen. Kommunen bör även i arbetet med förorenade områden beakta
effekter av klimatförändringar (skyfall, översvämning, ras, skred och erosion) då
spridning av föroreningar kan öka.
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Dagvatten
När det gäller förtätning av befintlig bebyggelse skulle det vara önskvärt att lyfta
fram dagvattenhanteringen i översiktsplanen. Dagvattenhantering bör beaktas
även ur ett större perspektiv än vad som sedan kommer att kunna omfattas av
enskilda detaljplaner. Förutom risk för översvämningar kan dagvatten innehålla
föroreningar som kan åverka både den ekologiska och kemiska statusen i våra
vatten.
Buller
I översiktsplanen nämns att kommunens intention är att bebyggelse inte ska
spridas ut, vilket är positivt, och att det i stadskärnan finns stor potential för
förtätning. Kommunen bör utreda om förtätning lokalt kan ge problem med buller
som kan innebära att människor utsätts för betydande miljöpåverkan. Det kan
även vara värt att notera att från om med 1 juli 2017 gäller förändringar i
förordning om riktvärden för trafikbuller vid bostadsbebyggelse.
Miljökonsekvensbeskrivning
Generellt behöver konsekvenserna för utvecklingsområdena utvecklas i MKB
gällande både Arboga, Medåker och Götlunda. I MKB står det att passage ska
vara några tiotals meter vid strandnära exploatering. Det är viktigt att komma
ihåg för framtida planer inom strandskyddat område är att om fri passage till
exempel endast är 20 meter ska det finnas villkor att gräns för tomtplats ska
markeras.
Under rubriken Övriga miljökvalitetsmål står det att miljömålet myllrande
våtmarker inte berör Arboga. Länsstyrelsen delar inte den uppfattningen då
områden som ingår i våtmarksinventeringen omfattas av utpekande av LISområden.
Under samma rubrik står det även att miljömålet Säker strålmiljö inte skulle vara
relevant. Länsstyrelsen delar inte heller den uppfattningen. Miljömålet säker
strålmiljö omfattar bland annat elektromagnetiska fält, UV och radon.

Redaktionella synpunkter
Texten
I avsnittet Översvämningar, skyfall och värmeböljor beskrivs även ras, skred
och erosion. Förslagsvis lyfts ras, skred och erosion in i rubriken så det blir lättare
att hitta igen i texten.
Kartorna
Placeringen av kartorna i texten underlättar läsningen av förslaget. Vad gäller
kartorna och texten för Götlunda och Medåker skulle det underlätta om karta och
text placerades så de går att läsa på samma uppslag.

34 (48)

Beteckningen N1 saknas på kartan över Götlunda Detsamma gäller N1 på kartan
över Medåker.
Områden med förutsättningar för erosion respektive ras och skred visas
tillsammans med olika översvämningsrisker på kartor och kapitel, vilket är
utmärkt. Kartorna bör dock kompletteras med källhänvisning av underlaget.
Stamnätet finns med i översiktsplanens text. Det kan vara lämpligt att det även
finns med i kartmaterialet.
I Bilaga 1 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen skulle det vara bra
om det även fanns en översiktlig karta, som visade var i kommunen LIS-områdena
ligger.
Bilagor:
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Statens geologiska institut
Svenska kraftnät
Sveriges Geologiska Undersökningar
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tillväxtverket
Trafikverket
Länsstyrelsen i Örebro
Köpings kommun
Kommentar:
Arboga är positiva till att Länsstyrelsen anser det positivt att kommunen
har tagit fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Att hällebräckan är en av många fridlysta och rödlistade arter som finns i
kommunen införs på sidan 46.
En referens till det befintliga Kulturminnesvårdsprogrammet i Arboga har
lagts till i kapitel Kulturmiljö. Hur stadens kulturhistoriska värden ska
tillvaratas i den framtida stadsutvecklingen kommer dels det nya
programmet och dels en framtida FÖP att tydliggöra.
Bebyggelseutveckling som är ett angeläget allmänt intresse bedöms kunna
ske i samklang med de värden som Arboga är känt för. Balansen mellan
olika intressen har arbetats in i kapitel Områdesvisa beskrivningar.
Kommunikationer Se tidigare svar till Kollektivtrafikförvaltningen.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
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Grindberga Området är sedan länge utpekat som utvecklingsområde för
bebyggelse, i området finns redan idag bostadsbebyggelse. Området
Grindberga är en naturlig förlängning av stadskärnan, några första steg
har tagits i samband med planläggning och exploatering av Åbrinken. I en
framtida planläggning av kommande etapper prövas olika intressen mot
varandra.
Behovet av nya bostäder i Arboga är ett angeläget, allmänt intresse.
I samband med planläggning av området kommer naturvärden och andra
intressen att beaktas.
Norra skogen Området är sedan länge utpekat som utvecklingsområde
för bebyggelse. Bebyggelseutveckling bedöms kunna ske i samklang med
friluftslivet och naturvärden. Det utpekade området har minskats i
omfång för att tydliggöra vikten av tätortsnära rekreation.
Hamre Bebyggelseutveckling bedöms kunna ske i samklang med
friluftslivet och naturvärden. Detaljplanering kommer att föregås av
inventeringar.
Silverlingska hagarna Utvecklingsområdet har begränsats i jämförelse
med gällande översiktsplan av hänsyn till de värden som finns i området.
Intentionen om en varsam exploatering finns beskrivet på sidan 61 i
planförslaget.
Östra Brattberget Området är prioriterat för bostadsutveckling och
behovet av nya bostäder i Arboga är ett angeläget, allmänt intresse. I
dagsläget belastas en stor del av området av en skjutbana, en utveckling
mot bostäder bedöms som mer gynnsam för de värden som Länsstyrelsen
påtalar. Framtida planering kommer att föregås inventering.
Sätraleden Avgränsningen har setts över och intentionen är en
näringslivsutveckling i syfte att knyta ihop stadskärnan med Sätra.
Intentionen för områdets användning är lättare verksamhet.
Götlunda Synpunkterna noteras, värdena kommer att beaktas. Ett nytt
område för rekreation har lagts till invid ån.
Medåker Synpunkterna noteras, värdena kommer att beaktas.
Utvecklingsområde för verksamhet/industri
Östra Marieborg Nya industriområden är en förutsättning för Arbogas
utveckling. Vid utpekande har många faktorer legat till grund, såsom
översvämning och närhet till stadskärna, bebyggelse och tätortsnära
rekreation. Det aktuella området ligger i direkt anslutning till befintlig
industri med goda kommunikationer mot väg och järnväg. Detta göra att
Arboga kommun anser att det lämpar sig väl med ytterligare utveckling
av verksamheter i området.
Riksintressen
Allmänt
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Delen avseende riksintressen har förtydligats, se sidan 67. Ett
förtydligande av påverkan på riksintresse har lagts till på sidan 67. Vad
gäller riksintresse för rörligt friluftsliv, naturvård och yrkesfiske kan alla
bli påverkade av LIS-områdena. Riksintressena kommer dock självfallet
att beaktas vid framtida planläggning.
En landsbygdsutveckling i sjönära läge bedöms som viktig för hela
kommunen, det innebär att riksintresset alltid kan tillgodoses.
Områden av riksintresse för kulturmiljövården
Preciseras på sid 67. Vad det gäller riksintresse för kulturmiljövård Järnäs
så påverkas riksintresset av LIS-område Nannberga och Hästnäs.
Hur riksintresset i Arboga stad kan tillgodoses har förtydligats genom ett
tillägg med åtgärder på sidorna 27-28 under kapitel Kulturmiljö, kopplat
till Byggnadsordning för Arboga stadskärna.
Rivning i stadskärnan bedöms från fall till fall, staden måste kunna
förtätas och utvecklas i samklang med omsorg av kulturmiljövärden.
Modernisering, förnyelse och nybyggnation skapar en mer attraktiv miljö.
Områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer
Se svar till Trafikverket.
Områden av riksintresse för totalförsvaret
Se svar till Försvarsmakten.
Miljökvalitetsnormer
Synpunkterna noteras. Arboga kommun håller med. Frågorna berörs både
i kapitel Teknisk försörjning och i kapitel Grönstruktur och vatten.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Generellt
I avvaktan på ett mer tillförlitlig strandskyddsunderlag har kommunen
valt att bredda föreslagna LIS-områden, från 100 m till 150 m. Arboga
kommun ser fram emot att ta del av ett uppdaterat strandskyddskikt.
Flera av de planlagda områdena är utvecklingsområden. I samband med
att nya detaljplaner tas fram så återinträder strandskyddet. Därför har
kommunen gjort bedömningen att utpekande av LIS-områden gynnar
kommunens intention att landsbygden ska leva. Avgränsningen på de
utpekade områdena vid Hjälmaren har setts över.
Länsstyrelsen påpekar att för områden där syftet är boende ska inte
vattenområde pekas ut. Detta har kommunen korrigerat, samtliga
utpekade områden berör nu bara land.
Infrastruktur och kommunikationer kommer att ses över vid en framtida
planläggning och dialog föras med bland annat Trafikverket.
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Synpunkter om belysningspunkter har tagits med i LIS-bilagan på sidan 9.
Lungers udde Avgränsningen har setts över och området har minskats
ner, den södra spetsen har fråntagits utpekandet. Arboga kommun
bedömer att en utveckling av kommunens södra landsbygd är viktig,
samtidigt som behovet av bostäder är stort. Möjligheten att erbjuda
boendemiljöer nära vatten är en förutsättning för kommunens tillväxt.
LIS-området ligger strategiskt med närhet till befintlig infrastruktur, VA
och fiber som möjliggör en hållbar utveckling. En framtida planläggning
tar hänsyn till naturvärden och en inventering kan bli aktuell.
Nannberga Området som berör den södra delen av naturvårdsplanen i
Nannberga har setts över och justerats i förhållande till det område för
nyckelbiotop som finns där. En framtida planläggning tar hänsyn till
naturvärden och en inventering kan bli aktuell.
Hästnäs En framtida planläggning tar hänsyn till naturvärden och en
inventering kan bli aktuell.
Fröshammarsön Området har sett över och justerats, berör inte längre
naturvårdsplanens område. Den nya detaljplanen för del av halvön
innehåller en stor del naturmark. Strandskyddets syften har säkerställts
genom allmänhetens tillgång till strandlinjen längs hela planområdet.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
Buller
Frågorna kommer att utredas i framtida planläggningar.
Miljökonsekvensbeskrivning
Konsekvenserna för Översiktsplanens utvecklingsområden har utvecklas i
Miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker och Säker strålmiljö har lagts till
MKB.
Redaktionella synpunkter
Text och kartor har kompletterats enligt synpunkterna avseende rubriker
och kartplaceringen av Götlunda och Medåker, N1 har lagts till i kartskikt
och teckenförklaring. Källhänvisning för karteringen av ras, skred och
erosion har lagts till på i kapitel Miljö- och riskfaktorer på sidan 55. Arboga
kommun bedömer inte att stomnätet behöver pekas ut på karta.
En samlingskarta som visar var kommunens LIS-områden ligger läggs till
i bilaga 1.
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18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
Översiktsplan för Arboga 2030
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ser att kommunen hänvisat till den
översvämningskartering av Arbogaån som MSB färdigställde under 2013.
Kommunen har även tagit fram en målsättning för översvämning i den fysiska
planeringen som relaterar till 100 årshändelse.
MSB anser att 100 årshändelse är en mycket sannolik händelse i förhållande till
livslängden på många byggnader och infrastruktur. Kommunen beskriver i sin
översiktsplan om tidigare översvämningar som drabbat kommunen. Det kan
därför vara lämpligt att istället relatera till 200 årsflöde och för vissa känsliga
samhällsviktiga funktioner även ta hänsyn till det beräknade högsta flödet.
Kommentar: Synpunkterna noters. I vissa fall har hänsyn i
översiktsplanen tagits till 200-årsflödet. Det gäller ett tidigare utpekat
område för industri norr om ån, samt ett utpekat område för bostäder
söder om ån. Dessa har tagits bort med hänsyn till den höga risken.
Översvämningsrisk är en viktig faktor som beaktas vid planläggning av
all ny bebyggelse. Översiktsplanen uttalar ställningstagande för att ny
bebyggelse inte ska placeras inom 100-årsflödet. Beroende på
verksamhetens eller platsens förutsättningar kan andra avvägningar
krävas i samband med planläggning.
19. Post- och telestyrelsen, nätsäkerhetsavdelningen:
PTS har av Länsstyrelsen i Västmanland ombetts att inkomma med synpunkter
på ”Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030”.
PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till
respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som
riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896)
om hushållning med mark- och vattenområden m.m. Om planen innebär
uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av
radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser.
PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan
vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför ett
sådant samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda
radiolänkoperatörerna är.
PTS har inga ytterligare synpunkter.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

39 (48)

20. Sveriges geologiska undersökningar, SGU
Vi avstår från att ge specifika svar men vill hänvisa till information och
checklistor på vår hemsida.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
21. Sveriges geologiska undersökningar, SGU
Yttrande över översiktsplan, samrådshandling
Statens geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen Västmanlands län erhållit
rubricerat ärende med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska
säkerhetsfrågor som t.ex. risker för naturolyckor som omfattar ras, skred och
erosion. SGI har inte granskat frågeställningar rörande grundläggning av
byggnader eller mark.miljö inkl. mark.radon.
SGI:s ställningstagande
I en översiktsplan är det lämpligt att översiktligt redovisa geologiska och
geotekniska förhållanden samt eventuella risker som underlag för strategiska val
av markanvändning. Det bör särskilt framgå i vilken utsträckning de geotekniska
säkerhetsfrågorna är styrande för markanvändningen, det vill säga områden där
markens stabilitet kan orsaka svårigheter vid planläggning och/eller särskilt
behöver utredas i samband med detaljplaneläggning eller bygglovgivning.
En strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas bör tillfogas
översiktsplanens beskrivning. En sådan strategi kan innehålla:
Identifierade områden med osäkra förhållanden eller
förutsättningar för försämrad säkerhet med hänsyn till skred
och ras i jord och berg, erosion, översvämning, områden med
begränsad byggbarhet till följd av komplicerade geotekniska
förhållanden
Identifiering av områden där det krävs detaljerade
geotekniska utredningar inför detaljplanearbetet
Riktlinjer för eventuella restriktioner mht
geotekniska förhållanden Översiktlig
bedömning av hur klimatförändringen kan
påverka de geotekniska frågeställningarna
Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap
för detta i samband med detaljplaneläggning. Det kan t ex påverka i vilken
ordning man planlägger områden eller att man samordnar utredningar för flera
områden. Strategin innebär också att de geotekniska säkerhetsfrågorna kommer
med tidigt i planläggning och bygglovgivning vilket är ett stöd för att styra
markanvändning mot ökad säkerhet och minskade kostnader

40 (48)

Enligt SGU:s jordartskarta förekommer finkorniga jordar relativt utbrett i
kommunen, inte bara längs vattendragen. SGU har också producerat ett
rikstäckande kartlager med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, med
ett antal markeringar inom Arboga kommun. Detta är underlag som med fördel
kan användas som komplement i den kommunala översiktsplaneringen.
I Kapitlet Miljö- och riskfaktorer ges beskrivningar av ras, skred och erosion inom
kommunen. En inriktningspunkt anger att "Noga utreda markförhållandena
längs Arbogaån innan de bebyggs för att för- hindra risken för ras och skred",
vilket SGI instämmer i. Där nämns också att beakta risken för höga flöden etc,
SGI vill i det sammanhanget påpeka att översvämningsförebyggande åtgärder, tex
uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste
beaktas. I Avsnittet "Översvämning, skyfall och värmeböljor" (rubriken är lite
missvisande) beskrivs även ras, skred och erosion. Förslagsvis lyfts ras, skred och
erosion in i rubriken så det blir lättare att hitta igen texten. Områden med
förutsättningar för erosion respektive ras och skred visas tillsammans med olika
typer av översvämningsrisker på kartor i kapitlet, vilket är utmärkt. Kartorna bör
dock kompletteras med källhänvisning av underlagen.
I LIS-handlingen beskrivs kriteriet "Skred, ras, erosion och översvämning" för
varje aktuellt område, och i MKB:s beskrivning av utvecklingsområdena inom
Arboga stad nämns också de geotekniska förut- sättningarna och behov av
klargörande utredningar, vilket är utmärkt.
SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras
bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Geotekniska
säkerhetsrisker kan annars uppstå. Vid prövning av markens lämplighet för avsett
planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.
Klimatscenarierna indikerar att för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd
förväntas leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag. Detta
kan öka riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar, vilket bör värderas
vid bedömning av framtida markanvändning (för såväl befintlig som
tillkommande bebyggelse).
SGI har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda
planeringsunderlag avseende ras, skred och erosion tillsammans med bl a MSB
och SGU tagit fram en Vägledning ras, skred och erosion.
(http://www.swedgeo.se/glo balassets/publikatione r/sgi-vagledning/sgi-v l.pdf .
Underlagen finns åskådliggjorda i en kartvisningstjänst: https://gis.s
wedgeo.se/rasskrederosion/. Vägledning och karttjänst uppdateras årligen.
Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid strategiska val av
lämplig markanvändning. För ytterligare information om, bland annat, hur
geotekniska säkerhetsfrågor bör hanteras i planprocessen, se följande film:
https://www.youtub e.com/watch?v=Aldfd98UopU
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Sammantaget ser SGI att de geotekniska säkerhetsfrågorna har tagits upp i
planförslaget. SGI har ur geoteknisk synpunkt inga invändningar mot fortsatt
planläggning under förutsättning att ovanstående beaktas.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svart till Länsstyrelsen angående
ras, skred och erosion, källhänvisningar och beaktande av 200-årsflöde.
22. Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: Samråd om översiktsplan för Arboga
kommun
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av remiss i rubricerat ärende och
önskar lämna följande synpunkt och information.
SSM håller inte med om att miljömålet Säker strålmiljö inte skulle vara relevant,
vilket tas upp i Miljökonsekvensbeskrivningen på sid 20. Miljömålet omfattar
bland annat elektromagnetiska fält, UV och radon.
Kommentar: Planförslaget har justerats i enlighet med synpunkten.
23. Tillväxtverket
Remissvar på samråd om Översiktsplan för Arboga kommun
Tillväxtverket här inga synpunkter i ärendet.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
24. Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro län har fått möjlighet att yttra sig över förslag till
Översiktsplan för Arboga kommun i Västmanlands län.
Länsstyrelsen i Örebro län har inga synpunkter.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
25. Köpings kommun
Köpings kommuns samrådsyttrande över Arboga kommuns
översiktsplan - Framtidens Arboga
Länsstyrelsen har fått in rubricerat ärende för samråd enligt plan- och bygglagen
3 kap 9 §. Länsstyrelsen ska enligt PBL 3 kap 10 § verka för att sådana frågor om
användning av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner
samordnas på ett lämpligt sätt. Länsstyrelsen ger Köpings kommun tillfälle att
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yttra sig över samrådshandling Framtidens Arboga – Översiktsplan för Arboga
kommun med utblick mot 2030.
Översiktsplan för Arboga kommun antogs 2009. I september2013 beslutade
kommunfullmäktige att revidera Översiktsplan för Arboga kommun.
Köpings kommun ställer sig positiv till att Arboga kommun lyfter fram de
mellankommunala frågorna och inriktningen att utveckla samarbetet över
kommun- och länsgräns i Mälardalen inom bland annat besöksnäring,
kommunikationer och arbetsmarknad. Köpings kommun kommenterar de
mellankommunala frågorna nedan.
Besöksnäring
Köpings kommun är positiv till att Arboga kommun ska verka för att knyta ihop
befintliga cykel- och vandringsleder med intilliggande områden i Västmanland
och specifikt Mälardalsleden. Sammantaget stärker insatser som detta den
regionala besöksnäringen.
Bostäder
Köpings kommun vill lyfta att bostadsmarknaden i sin helhet behöver ses i ett
större sammanhang med samarbete över kommungränser. I en tid av
befolkningstillväxt och bostadsbrist kan en regional bostadsplanering medverka
till bättre balans på bostadsmarknaden.
Kommunikationer och arbetsmarknad
För att behålla och locka nya invånare och företag till regionen är ett välutvecklat
och hållbart transportnät en avgörande förutsättning. Köpings kommun
instämmer därför i vikten av att stärka den regionala infrastrukturen som kan
förbättra möjligheten för pendling mellan kommunerna i regionen.
Väg
E18 som är väg av riksintresse beskrivs i den reviderade översiktsplanen som en
avgörande faktor för kommunens utveckling. För att minska kapacitetsproblemen
på sträckan Köping - Västjädra som idag saknar motorvägsstandard är en
utbyggnad av El8 nödvändig för en fungerande infrastruktur i Mälardalen.
Gång- och cykelväg
Köpings kommun instämmer i vikten av att utveckla gång- och cykelnätverket
genom att skapa ett sammanhängande g/c-nät mellan Arboga-Köping-Kungsör då
det i dagsläget saknas sammanhållna cykellänkar. Köpings kommun verkar för att
skapa bättre cykelförbindelser till Arboga och Kungsörs kommuner som skulle
gynna bland annat trafiksäkerheten, folkhälsan och miljön.
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Järnväg
Det kräver samarbete för att lyckas möta den ökade betydelsen av effektiva och
hållbara person- och godstransporter i ett storregionalt system. Likt Arboga
kommun uttrycker Köpings kommun en positiv inställning till ny
järnvägssträcka för stråket Stockholm-Oslo i syfte att förbättra möjligheter för
pendling både inom den befintliga arbetsmarknadsregionen och till angränsande
regioner som bidrar till en större arbetsmarknad. Med fler avgångar och kortare
restider skapar ett nytt järnvägsstråk förutsättningar för utveckling och ökad
konkurrenskraft.
Vatten och miljö
Köpings kommun anser det angeläget att kommunerna i sin planering aktivt
arbetar för att minska utsläpp i luften och utsläpp till vattendrag. Därför är det
positivt att Arboga i sin översiktsplan poängterar att kommunen ska verka för att
sjöar och vattendrag håller god ekologisk och kemisk status och samtidigt kan
gynna ekosystemtjänster.
Kommentar: Synpunkterna noteras. En formulering om regional
bostadsförsörjning läggs till i kapitel Mellankommunala frågor.
Arboga kommun håller med om Köpings synpunkt angående vägnätet.
En formulering om utbyggnad av E18 har lagts på sidan 42.

26. Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat
ärende.
Myndigheten avstår från att lämna några synpunkter över handlingarna.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
27. Energimyndigheten
Yttrande angående förslag till översiktsplan Arboga kommun
Energimyndigheten har inbjudits att lämna synpunkter på Arboga kommuns
förslag till ny översiktsplan enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan för Arboga kommun
Det finns inte några områden av riksintresse för energiproduktion enligt
miljöbalken kap 3 § 8 utpekade i kommunen.
I översiktsplanen finns texter som berör tillförsel och användning av förnybar
energi relaterat till olika sektorer som bebyggelse, transporter och teknisk
infrastruktur.
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Energimyndighetens ställningstagande
Energimyndigheten anser att förslaget till översiktsplan för Arboga kommun
innebär ett tillräckligt underlag ur ett energiperspektiv. Energimyndigheten
råder generellt kommuner att ta fram ett tematiskt tillägg om vindkraft till
översiktsplanen, i detta fall kan Energimyndigheten konstatera att kommunen
inte tagit fram ett sådant underlag. På Energimyndighetens hemsida finns
goda exempel på planeringsunderlag:
http://www.energimyndigheten.se/klimat-- mil jo/fysisk-planering/
Kommentar: Synpunkterna noteras.

28. Synpunkter från Marie Louise Rudh Dahlén och Göran Dahlén,
Älholmens herrgård 544
Samråd om ny översiktsplan i Arboga
Vi har tagit del av förslag till Översiktsplan och lämnar här in våra synpunkter.
Som helhet utgör den ett intressant och bra underlag för att utveckla Arboga. I
den föreslagna planen finns flera olika områden utpekade som utredningsområden
för framtida bostäder. Vi är ägare till Älholmens herrgård (Älholmen 1:34) strax
norr om Arboga. Ett av utvecklingsområdena i den föreslagna ÖP:n är
”Grindberga” som även omfattar Älholmen mot Jädersbruk där vår
herrgårdsfastighet med tillhörande park ligger.
Vi vill först bara konstatera att vi är väl medvetna om att i samband med
översiktsplaner är det vanligt att man ansluter sig till en åsikt som är något i stil
med ”gärna exploatering och utveckling men inte i direkt anslutning till min egen
fastighet”.
I vårt fall anser vi att vi har en betydligt bredare saklig grund för det vi framför
än bara utifrån ett snävare perspektiv som ägare. Våra skäl bygger på gällande
skriftliga dokument och underlag där vi redovisar källorna.
Attraktiva rekreations och kulturlandskap är ofta också attraktiva för bebyggelse.
Okänsligt placerad bebyggelse eller andra moderna anläggningar förändrar
snabbt ett välbevarat äldre månghundraårigt kulturlandskap.(Ref GS plan) Av
detta skäl är vi mycket angelägna om denna hänsyn i en ny ÖP.
Vi tycker att poängen med det hela är citat:
”Kulturmiljön i Arboga kommun ger en tydlig bild av hur kommunen historiskt
har vuxit fram. Den bebyggda kulturmiljön är det mest påtagliga uttrycket för
mänsklig verksamhet och ersättlig för kommunens identitet. Kulturarvet berättar
om människors liv under flera århundraden och ger Arboga en unik identitet som
är en viktig resurs för kommunens framtida utveckling.”
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Älholmen, ända ut mot Jädersbruk, är utpekat som att ha mycket höga natur- och
kulturvärden i alla möjliga olika sammanhang bl.a. i följande officiella handlingar:
– Arboga kommuns gällande Kulturminnesvårdsprogram som antogs i
kommunfullmäktige 1987 som ger Älholmen och Jädersbruk unik status.
Jädersbruk och Älholmen ingår som delområde 23 i programmet och där står
bland annat att Älholmens huvudbyggnad har stort kulturhistoriskt värde och bör
utredas för byggnadsminne, och att området ska bevaras från större förändringar.
– Arboga kommuns efterföljande uppdaterade inventering gjord av länsmuseet
där miljö/byggnader på Älholmen pekas ut som ”exceptionell sällsynthet”.
– Arboga kommuns gällande Grönstrukturplan där Älholmen i flera avsnitt är
utpekat som ett område med stort kulturhistoriskt och industrihistoriska värde
mm, samt bevarandeplan för odlingslandskapet.
– Nuvarande översiktsplan som bl.a. visar Älholmen som ett exempel på unik
sammanhållen gårds/kulturmiljö.
Dessutom omfattas området av
– Strandskydd - Hela området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken.
– Biotopskydd - Arbogaåns stränder, de gamla träden och alléerna omfattas av
biotopskydd enligt miljöbalken.
Sammanfattning:
Det är helt klart att i såväl gällande handlingar och dokument (tex ovanstående)
såväl som de olika hänsynstaganden som Arboga Kommun själv satt upp att gälla
i ÖP:n (Mål, Inriktning) tydligt pekar på att ett sådant område som vid Älholmen
(egentligen hela området Älholmen mot Jädersbruk) bör hanteras särskild hänsyn
avseende natur och kulturvärden.
En 600 årig historia har format miljön fram till idag vid Älholmen såväl som det
sammanhängande området norrut mot Jädersholme som uppskattas av en bred
allmänhet på flera olika sätt. Visst kan enstaka byggnad tänkas uppföras i denna
miljö utförd med stor kulturmiljöhänsyn men att ta med den i ett större
utbyggnadsprogram anser vi skulle ändra karaktären radikalt och därmed
äventyra en helt unik miljö som bevarats som en helhet under så många år och
som utgör en viktig värdekärna för Arboga. Naturen, de å-nära gångstråken,
helheten i kulturlandskapet och den unika bebyggelsen från 1600-1700 och 1800
talet är sådant som är mycket uppskattat av såväl Arbogabor som besökare som
nyttjar det som en ”grön oas”. En av Sveriges främsta experter på historiska
natur och kulturmiljöer, Kolbjörn Waern, har uttalat sig om området (se bilaga
utdrag vårdprogram).
Vi som gårdsägare har tagit ansvar för att vårda kulturarvet på Älholmen, inte
bara för oss själva utan i stor utsträckning för allmänheten, där vi t.ex. nu
återskapar en gammal Engelsk park från tidigt 1800 tal. I övrigt upprätthålls
leder och stigar som gör det möjligt för allmänheten att beträda området. Vi är
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angelägna om att fortsätta bevara men också utveckla den unika miljön och göra
den fortsatt tillgänglig för en bred allmänhet av natur och kulturintresserade. På
så sätt är vi med och bidrar till en del av målen i översiktsplanen vi också! Bl.a.
nämns ju naturturism kopplat till kulturarvet som en potential att utvecklas
ännu mer i Arboga (ÖP sid 36)
Vi anser att Ny framtida exploatering av bebyggelse i direkt anslutning till
Älholmen inte alls är lämplig med hänsyn till områdets karaktär som
sammanhållen kulturmiljö och kulturlandskap med stora värden för rekreation,
natur och kulturupplevelser. Vi förslår att en väsentlig zon runt Älholmen
lämnas fri från exploatering precis som gjordes i nuvarande ÖP där hänsyn togs
till att området var värdekärna för rekreation och kulturarv. (se också
grönstrukturplan sid 36,37,39,40). Vidare bör sådana kulturmiljöer som t.ex.
Älholmen och Jäder framgå i en hänsynskarta i nya ÖP:n, det har missats helt.
Det räcker inte med att i kartan bara visa områden av riksintresse som nu är
fallet. Redovisning bör ske på samma sätt som gällande grönstrukturplanen sidan
30-31 samt 36-37. Där anges Älholmen har ”Mycket höga gemensamhetsvärden
för natur och kulturmiljö”
ÖP bör generellt kompletteras med ytterligare hänsyn tagen till gällande
Grönstrukturplan (se bilaga, Syftet med denna har varit att identifiera värden
inom grönstrukturen samt ange mål och riktlinjer hur denna skall bevaras och
utvecklas. Planen är ett underlag till bl.a. ÖP och skall användas för just
avvägning mot andra markanvändningsintresse). En fördjupad analys av
området bör göras enligt rekommendationer i grönstrukturplanen avsnitt 2.6
ÖP bör kompletteras med gällande Kulturminnesvårdsprogram och att detta
program finns kommenterat i ÖP.n med hänsyn och överväganden inför beslut
om nya områden för exploatering. Vidare bör den under 2011 påbörjade
uppdateringen av detta program fullföljas. (se bilaga)
Kommunen bör man vara uppmärksam på att följa de riktlinjer och mål man satt
upp för nya ÖP:n (rekommendationer från Boverket) och forma om förslaget till
utvecklingsområdet ”Grindberga” med hänsyn till detta. T.ex. för målet för
kulturmiljö. som är formulerat så här på sid 27; Arboga kommuns
kulturhistoriskt värdefulla miljöer lyfts fram. De kulturhistoriska värdena beaktas
i all planering”
Som grund för ovanstående bifogas också bilagor med kommentarer som vi hoppas
kommer till stor nytta i samrådet kring en ny ÖP. Vi hoppas att dessa synpunkter
skall bidra till ett ännu attraktivare Arboga!
Bilagor
 Utdrag Grönstrukturplan
 Utdrag ÖP
 Utdrag Vårdprogram för park och trädgård vid Älholmens herrgård
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Utdrag inventering Arbogas kulturhistoriska bebyggelse 2011
Utdrag ur kulturhistorisk byggnadsinventering Arboga Kommun,
1987
Utdrag kulturhistorisk värdering Länsmuseet
Vårdprogram för park och trädgård vid Älholmens herrgård
Bilder

Kommentar: Arboga kommun behöver växa, intresset och efterfrågan på
bostäder i närhet till ån är stor. Möjligheten att utveckla Grindberga för
bostäder är en viktig faktor för Arbogas tillväxt och kommunens möjlighet
att erbjuda nya attraktiva boendemiljöer.
Området Grindberga är en naturlig förlängning av stadskärnan, några
första steg har tagits i samband med planläggning och exploatering av
Åbrinken. I en framtida planläggning av kommande etapper prövas olika
intressen mot varandra. Hänsyn tas bland annat till Arboga kommuns
tidigare ställningstaganden och inriktningsdokument, exempelvis
Grönstrukturplanen. Arbetet med ett nytt Kulturminnesvårdsprogram
pågår. Båda dokumenten är kommenterade i planförslaget.
Området runt Grindberga har utökats upp mot Jädersbruk i förhållande
till gällande översiktsplan. Bedömningen är att en bebyggelseutveckling i
område Grindberga kan ske i samklang med de värden som finns i
området. En ny punkt har lagts till efter samrådet i kapitel
Bostadsbebyggelse under Åtgärder: ”I samband med bebyggelseutveckling
beaktas de platsspecifika förutsättningarna och varje områdes unika värden i
planläggningen.” I kapitel Riksintressen har följande formulering lagts till:
”Hänsyn ska tas till kulturmiljövärdena vid planläggning av ny bebyggelse eller
annan markanvändningen”.
Genom en utveckling av bostäder och stråk i område Grindberga
tillgängliggörs allmänhetens tillgång till å-kanten. När Arboga knyts ihop
från Åbrinken till Jädersbruk görs även det kulturella arvet mer
tillgängligt för alla.
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29. Inkomna synpunkter på samrådshandlingen via arboga.se
Allmänna synpunkter:
”Jag tycker att man ska ha i åtanke att när man bygger bostäder i å-nära läge
för några få så tar man bort den naturupplevelse det tidigare var för väldigt
många att promenera där, även om "allmänhetens tillgång till promenad- och
rekreationsstråk säkras". Oron gäller särskilt det av Arbogaborna så
uppskattade rekreationsstråket kring Grindberga/Älholmen. Å-utsikt räcker
inte för att en plats ska upplevas som attraktiv, om naturen runt ån
försvinner. Att få sämre tillgång till stadsnära natur skulle göra Arboga
mindre attraktivt att bo kvar i, åtminstone för mig.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Grindberga är sedan länge utpekat
som utvecklingsområde för bebyggelse, i området finns redan idag
bostadsbebyggelse. I samband med planläggning av området kommer
naturvärden och andra intressen att beaktas.
”Förslaget till översiktsplan m bilagor innehåller ett bristfälligt kartunderlag
varför flertalet gränsdragningar för områden är oklara och det därför är svårt
att lämna synpunkter.”
Kommentar: När utställningsperioden påbörjas för översiktsplanen
kommer kartmaterialet även att finnas digitalt vilket förhoppningsvis gör
det lättare att läsa kartorna.
Synpunkter på var i Arboga kommun nya bostäder bäst bör placeras:
Formuläret har haft 13 svarslämnare. Flera svar var möjliga att lämna
per tillfälle. Siffran anger antal tillfällen som respektive plats
förekommit.
Förtätning av innerstaden

(6)

Norra skogen

(4)

Östra Brattberget

(2)

Södra Brattberget

(2)

Vinbäcken/Strömsnäs

(2)

Hamre

(1)

Prästgärdet

(1)

Silverlingska hagarna

(1)

Grindberga

(0)

Herrängen

(0)

