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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
För att möta upp en förväntad ökning av efterfrågan på bostäder i
allmänhet och på seniorbostäder i synnerhet har Tekniska Nämnden
beslutat att en ny detaljplan för kvarteret Marknaden 1 söder om länsväg
572. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på en fastighet som
idag är planlagd för handelsändamål.
En privat intressent, Bovieran AB i Göteborg, har anmält intresse för att
bebygga aktuell tomt enligt ett bostadskoncept som kallas Bovieran.
Konceptet består av 3 trevåningslängor som placeras i hästskoform runt
en gård som glasas in med väggar och tak. Bostadshusen har balkonger
mot det fria och loftgångar, med ingång till lägenheterna, mot det
inglasade ”växthusrummet”.
Konceptet inrymmer 48 lägenheter om 2 och 3 rok, gemensamhetslokaler,
utrymme för en sköterskemottagning och en anhöriglägenhet. Inne på
gården finns utrymme för aktiviteter i olika trädgårdsteman.
Byggnationen sker med prefabricerade moduler för maximal
kvalitetssäkring och för att minimera byggfukt.
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Tomtmarken ingår i ett handelsområde med bensinstationer och affärshus.
Tomten gränsar till Arbogas brandstation.
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Marken är idag planerad för en handelsetablering om max 7000 kvm i två
plan men har aldrig bebyggts. Marken har varit utarrenderad för odling.
Idag finns inget intresse av att, från kommunens sida, etablera mer handel
i området då man föredrar att den handel som är tänkbar i Arboga
etablerar sig inne i staden.
Planen kommer att utföras med enkelt planförfarande, då den anses vara
av begränsat allmänt intresse. Den förväntade byggnationen kommer
givetvis att tilldra sig ett visst intresse från allmänheten på grund av sin
utformning, men sakägarkretsen är begränsad till de intressenter som
driver verksamheter inom handelsområdet samt räddningstjänsten.
Arboga kommun äger större delen av den omgivande marken.
Detaljplanen utformas med generella bestämmelser för att möjliggöra
framtida bebyggelse även om de aktuella planerna inte fullföljs.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
3 kap. MB behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med
och vatten, d.v.s. riksintressen.
4 kap. MB behandlar särskilda bestämmelser för hushållning med mark
och vatten för vissa områden, d.v.s. riksintressen för geografiskt bestämda
områden.
Planläggningen bedöms förenlig med 3 och 4 kap. MB (Jmf. 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden
mm).
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormer (MKN) finns idag för utomhusluft, fisk- och
musselvatten, vatten och omgivningsbuller. Arboga kommun berörs av
MKN för utomhusluft, vatten och fiskevatten (Hjälmaren). MKN för luft
avser kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar (PM 105) samt ozon. De bildas vid förbränning. MKN
har också införts i förordningen för arsenik, kadmium, nickel,
bens(a)pyren.
Detaljplanen bedöms inte medföra ökade utsläpp och är således förenlig
med 5 kap. MB.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger söder om länsväg 572 och begränsas i norr av
Oljevägen som är en lokalgata. I öster gränsar tomten till Arbogas
brandstation och i söder och väster till parkmark.
Planområdet omfattar endast in- och utfartsområdet i sydöstra delen av
planområdet samt kvartersmarken inom kvarteret Marknaden 1 då inga
andra förändringar avses göras beträffande gällande detaljplan.
Areal
Planområdets totala area uppgår till ca 3 ha.
Markägoförhållanden
Fastigheten ägs av Arboga kommun. Anslutande gatumark tillhör
kommunen liksom omgivande åkermark och kvarteret Marknaden 2, där
räddningstjänsten har sin lokalstation.
Fastigheterna norr om Oljevägen ägs av privata fastighetsägare.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I översiktsplanen (2009) pekas området ut som detaljplanelagt område,
kvartersmark.
Detaljplaner
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1991-03-25.
Planen möjliggör en framtida utbyggnad av Oljevägen och anordnandet
av en gång- och cykeltunnel under denna. Samtidigt har befintlig byggrätt
för handelsändamål inom kvarteret och en möjlighet att anordna utfart
mot Västermovägen tillskapats.
Inga av dessa åtgärder har genomförts inom genomförandetiden, 5 år, och
Tekniska förvaltningen bedömer att det inte heller är aktuellt.
Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc
I Arboga kommun räknar man med en ökning av medelålders personer
som vill flytta från sina villor till attraktiva lägenheter. Man räknar också
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med att seniorer söker sig till lägenheter med mycket god tillgänglighet,
och behovet av bostäder för seniorer antas öka.
Program för planområdet
Planen avses göras med enkelt planförfarande och omfattningen av
detaljplanen gör att det inte är nödvändigt att upprätta något program för
området.
Miljökonsekvensbeskrivning
Tekniska förvaltningen bedömer att ett genomförande av denna plan inte
innebär någon betydande påverkan i den betydelse som avses i PBL.
Motivet för detta kan sammanfattas i nedanstående punkter.
Miljö
Bostadsändamål kan i sig inte ha någon negativ inverkan på miljön.
Bovierankonceptet innebär att stor vikt läggs vid ett sunt och resurssnålt
byggande.
Hälsa/ säkerhet
Planområdet ligger i ett öppet läge utan luftföroreningar och med bra
solförhållanden. Platsen ligger naturskönt med nära och goda möjligheter
till rekreation och friluftsliv.
Tomten ligger i direkt anslutning till gång- och cykelvägnätet med en
säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.
Här finns goda förutsättningar för att människor ska må bra och uppleva
trygghet i sitt boende.
Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Genom att etableringen innebär en förtätning av staden utnyttjas befintlig
infrastruktur effektivare.
Kommunala beslut i övrigt
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Arboga kommun och
Bovieran AB som ger företaget en option på en del av fastigheten
Marknaden 1 under två år. Inom denna tid ska bebyggelse enligt redovisat
koncept ha påbörjats och en köpehandling ska ha upprättats och
undertecknats. Om ingen byggnation påbörjats inom den tiden har
kommunen rätt att återta markanvisningen som omfattar 12 000 kvm.
Nuvarande jordbruksarrende har sagts upp enligt brev daterat 2008-04-11.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Det aktuella planområdet utgörs av jordbruksmark som utarrenderats av
Arboga kommun. Marken sluttar med en jämn lutning mot norr med en
höjdskillnad på ca 7 meter.
Inga träd eller övriga planteringar finns på tomten.
Geotekniska förhållanden
En mer noggrann undersökning av de geotekniska förhållandena krävs för
att avgöra lämpligt grundläggningssätt.
Förorenad mark
Några kända föroreningar finns inte inom planområdet. Marken har
tidigare enbart brukats för odling.
Radon
Området är endast översiktligt undersökt med avseende på radon, men
bedöms inte ligga inom högriskområde. Radonsäkert byggande förordas
generellt inom kommunen.
Risk för skred
Planområdet bedöms inte ligga inom något skredriskområde.
Fornlämningar
Ett förmodat fornminne finns inom planområdet, men är enligt
Riksantikvarieämbetets uppgifter förstörd, och kullen borttagen omkring
1970.
En specialinventering är gjord av Västmanlands läns museum 2005-12-16,
och registrerad 2006-01-27.
Om fornminnen påträffas skall arbete avbrytas och kontakt tas med
Länsstyrelsen, i enlighet med Lagen om kulturminnen m.m. 2 kap 5 §
(SFS1988:950).
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Bebyggelseområden
Bostäder
Fastigheten är idag obebyggd.
Planområdet är endast avsett för bostäder. Bostadsbebyggelse får ske i 3
våningar med en största exploatering om 7500 kvm för hela fastigheten.
Tomten är avsedd för flerbostadshus. Både lägenhetshus och radhus kan
förekomma. En variation av lägenhetsstorlekar bör eftersträvas för att
undvika kategoriboende i området.
Utformning och gestaltning av ny bebyggelse kan ske relativt fritt i
området.
Här finns inga uttalade bevarandevärden i omgivningen att ta hänsyn till.
Avståndet till befintlig bostadsbebyggelse är relativt stort och delvis
avskärmat med vegetation.
Ur den aspekten är tomten en lämplig placering för det planerade
Bovierankonceptet.
Tomten sluttar mot norr, ner mot staden, och en trevåningsbebyggelse
kommer inte att upplevas som dominant i omgivningen.
Service
Planområdets behov av offentlig och kommersiell service är väl
tillgodosett i nära anslutning till tomten tack vare det centrala läget.
Tillgänglighet
Tillgängligheten både inom och till det aktuella området bedöms som god.
För detaljutformningarna ska tillgänglighetskrav enligt PBL vara
tillgodosedda.
Skyddsrum
Planområdet ingår inte i område med krav på skyddsrum.
Friytor
Lek och rekreation
Närheten till markområden för motion och rekreation, lekplatser,
bollplaner samt andra anläggningar för utevistelse är mycket god: både
Ekbackens fotbolls-, bad- och friluftsområde samt Brattbergsområdet.

7 (9)

Tomtmarken har mycket goda solförhållanden under hela dagen tack vare
sitt öppna läge.
Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
En befintlig struktur med lokalgator samt gång- och cykelvägar angör
området. En bil- och gångtunnel går under länsväg 572 vilket ger en snabb
och säker passage direkt in till centrala Arboga.
Kollektivtrafik
Arbogas centrala delar har anropsstyrd lokaltaxi under dagtid.
Länstrafikens bussar angör länsväg 572 och Västermovägen.
Parkering, utfarter
Behovet av parkeringsplatser till den planerade bostadsbebyggelsen bör
beräknas utifrån Arbogas parkeringsnorm för flerbostadshus, d.v.s. 15
bilplatser/1000 kvm bostadsyta. Därutöver tillkommer besöksparkeringar
för de boendes behov.
Garage alternativt carport får uppföras.
Utfarter från bostäderna får ske mot Oljevägen. En tidigare planlagd utfart
mot Västermovägen har tagits bort i det nya planförslaget efter
diskussioner med kommunens projektavdelning. Ett genomförande av
planförslaget från 1991 Är inte längre aktuellt.
Störningar
En bullermätning har utförts utmed länsväg 572, och visar att
bullernivåerna ligger inom riktvärdena för bostäder enligt
Naturvårdsverket. Resultatet bifogas i bilagd behovsbedömning.
Flytten av Europaväg 20, till ett läge norr om Arboga stad, har inneburit
att den tunga genomfartstrafiken minskat drastiskt. Bebyggelsen norr om
Oljevägen utgör ett visst skydd mot trafikbuller från länsvägen och
cirkulationsplatsen dämpar hastigheterna i området.
Räddningstjänstens läge direkt öster om planområdet antas inte heller ge
upphov till någon betydande störning med avseende på det begränsade
antalet utryckningar som sker från stationen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. Ett
ledningsstråk genom planområdet skyddas med u-område.
Lokalt omhändertagande av dagvatten skall ske inom tomtmarken.
Värme
Området ligger inom området för fjärrvärme. Det öppna läget gör platsen
mycket lämplig för alternativa energikällor såsom solfångare.
El
Mälarenergi är nätägare i området. En nätstation är belägen öster om
planområdet utmed Oljevägen.
Avfall
En uppsamlingsplats för sortering av avfall bör anordnas i direkt
anslutning till bostadsområdet.
Närmaste FTI-station (Förpacknings och tidningsinsamling) finns vid
Asplunds Livs, på Västermovägen 18.
Administrativa frågor
Planens genomförandetid är 5 år.
Konsekvenser av planens genomförande
Planens genomförande innebär att jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse. Marken är dock sedan tidigare planlagd för handelsändamål
och kommunen äger strategiskt placerad mark för att möta en efterfrågan
på nyetableringar. Det finns ett uttalat behov av att förnya
bostadsbeståndet i staden och att öka variationen av olika bostadstyper.
Om Bovieran genomför sitt planerade bygge och tomten bebyggs med
ytterligare bostäder i kommunens regi, kan ett åttiotal nya lägenheter
tillskapas centralt i Arboga.
En etablering som Bovieran kan förväntas locka nya kommuninvånare till
staden. Det kan också ge upphov till en flyttkedja som innebär att småhus
frigörs till förmån för exempelvis barnfamiljer.
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En förtätning av stadens bebyggelse innebär ett effektivare utnyttjande av
redan gjorda investeringar i stadens infrastruktur. Trafikrörelserna i
området kommer att öka något, men inte i samma omfattning som en
handelsetablering innebär. Det centrala läget innebär troligen att många
boende inte får samma behov av att använda bil, för kortare resor, som
boende längre ut i kommunen har.
Nollalternativet innebär att marken ligger i träda och växer igen,
alternativt odlas vidare av arrendator.
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Upprättande av detaljplan







Samråd 24/6 – 22/7
Utlåtande
Antagande, TN augusti-10
Anslag/underrättelse om antagande
Laga kraft, september-10

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.
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Lägesbestämning
Planområdet ligger söder om länsväg 572 och begränsas i norr av
Oljevägen som är en lokalgata. I öster gränsar tomten till Arbogas
brandstation och i söder och väster till parkmark.
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Planområdet omfattar endast in- och utfartsområdet i sydöstra delen av
planområdet samt kvartersmarken inom kvarteret Marknaden 1 då inga
andra förändringar avses göras beträffande gällande detaljplan.
Ansvarsfördelning
Arboga kommun anvisar anslutningspunkt för vatten och avlopp vid
tomtgräns. Exploatören erlägger anslutningsavgift enligt gällande taxa.
Exploatören står för alla kostnader som planens genomförande innebär.
Avtal
Aktuell mark överlåtes till exploatören enligt separat exploaterings- och
köpeavtal.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Arboga kommun och
Bovieran AB som ger företaget en option på en del av fastigheten
Marknaden 1 under 2 år. Inom denna tid ska bebyggelse enligt redovisat
koncept ha påbörjats och en köpehandling ska ha upprättats och
undertecknats. Om ingen byggnation påbörjats inom den tiden har
kommunen rätt att återta markanvisningen som omfattar 12 000 kvm.
Fastighetsbildning kan bli aktuellt. Aktuell del av fastigheten Marknaden
1 avstyckas och överlåts till exploatören.
Allmänna underjordiska ledningar inom kvartersmark skyddas i planen
med u-område.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Fastighetsbildningens förrättning bekostas av exploatören.
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. De nya
fastigheterna ansluts till det kommunala Va-nätet och exploatören betalar
erforderliga avgifter.
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Inlösen, ersättning
Utöver köpeskilling tillkommer för fastighetsägaren anslutningsavgift för
vatten och avlopp.
Köpeskillingen erläggs enligt vad som står gällande i separat
exploaterings- och köpeavtal.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Bullermätning har utförts som visar att området ligger inom Riksdagens
riktlinjer för bullernivåer.
En mer noggrann undersökning av de geotekniska förhållandena krävs för
att avgöra lämpligt grundläggningssätt. En sådan undersökning initieras
och bekostas av exploatören.
Om fornminnen påträffas skall arbetet avbrytas och kontakt tas med
Länsstyrelsen. Undersökningar bekostas av exploatören.
Övriga tekniska utredningar åligger exploatören att utföra och bekosta.
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