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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
I enlighet med uttalade syften i översiktsplanen är ambitionen att kunna ta
del av den förväntade befolkningstillväxten i Mälardalsregionen och
kommunen måste därför erbjuda goda och varierande boendemiljöer.
Enligt kommunens boendeplanering 2009-2011 är målsättningen att
planera för bostäder i attraktiva och centrala lägen nära service och
kommunikationer. Kvarteret Porsen har ett av de mest centrala lägena
som pekas ut.
Planens syfte är att ge förutsättningar för nybyggnation av bostäder och
service i relativ närhet till Arboga centrum och kommunikationer. Avsikten
är att skapa ett förtätat boende med mycket god tillgänglighet, höga
estetiska värden och attraktionsvärden.
Planområdets disposition för bebyggelse motsvarar i princip den tidigare
detaljplanen vad avser använd markyta. Större exploateringsgrad och
utökad bygghöjd är de huvudsakliga förändringarna.
Planområdet/fastigheten, Porsen 1, är obebyggd, frånsett en befintlig
vattenreservoar/branddamm.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Mälarbanan som är riksintresse för järnvägen går drygt 20 meter från
planområdet.
I övrigt finns inga riksintressen eller andra särskilda intressen inom eller i
närheten av området.
Planförslaget påverkar inga naturområden med skyddskrav och bedöms
inte heller påverka några speciella särdrag i naturen.
En arkeologisk förundersökning utfördes hösten 2009. Inga fynd gjordes
som föranleder vidare undersökningar.
Miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft. Dessa avser kväveoxider,
kvävedioxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon.
De bildas vid förbränning. Detaljplanen bedöms inte medföra ökade
utsläpp. Miljökvalitetsnormerna (MKN) överskrids inte.
Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa och
säkerhet, eller för miljön, föreligger.
Vid behovsbedömningen har även beaktats att den totala effekten av
planen är relativt liten då projektet är av ringa storlek.
Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön,
hälsan eller hushållningen av mark, vatten och andra resurser.
Planen har bedömts vara förenlig med 3, 4 och 5 kap. MB
(Jmf. 5 § -förordningen/1998:896/ om hushållning med mark och
vattenområden mm)
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PLANDATA

Lägesbestämning
Planområdet är beläget norr om Arboga centrum, söder om Ladubacksgärdena, med begränsningar mot Engelbrektsleden i söder och väster
samt Ljungdahlsvägen i öster. I norr begränsas området av en befintlig
gång- och cykelväg. Planen omfattar fastigheten Porsen 1 samt i
nordvästra hörnet, en liten del av fastigheten Ladubacksgärdena 1:2 som
finns med för att planen skall överensstämma med avgränsningarna för
gällande anslutande plan.
Planens avgränsning motiveras av att ändrad byggrätt enbart aktualiseras
på Porsen 1.
Areal
Planområdets areal är cirka 11 000 kvadratmeter.
Markägoförhållanden
Porsen 1 ägs av Arboga Kommun
(inskrivet i Lantmäteriets fastighetsregister 2008-10-07).

3 (13)

ANTAGANDEHANDLING

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplan Arboga Kommun daterad 2009-08-10, vann laga kraft
091026. Kv. Porsen är inte särskilt nämnt i översiktsplanen.
Boendeplanering 2009-2011, Arboga kommun, antagen av KF 08-12-18
Kv. Porsen nämns tillsammans med Kv. Syrenen som ett centralt område
för bostäder vars detaljplan är mycket detaljerad och behöver omarbetas
till en mer generell plan.
Grönstrukturplan för Arboga kommun, antagen av KF 2009-06-17.
Här nämns den för stadsbild och parkmiljö så viktiga höjdrygg norr om
stadskärnan med bl a Kv. Spirean. Från denna höjdrygg sluttar Kv. Porsen
ned mot järnvägen.
I planen nämns den närskog som tangerar planen i norra delen.
I planen föreslås även trädplantering utmed Engelbrektsleden och
Skandiagatan.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Gällande detaljplan före denna detaljplans antagande är benämnd
”Detaljplan för kv. Syrenen m fl Ljungdahlsområdet”.
Planen vann laga kraft 1992-09-25. Den aktuella delen av planområdet
har en angiven användning för bostäder i 3-4 våningar med komplement.
Den gällande planen omfattar ett avsevärt större område framför allt norr
och öster om Porsen 1, samt anslutande del av planen för Skandiagatan.
Detaljplan för ”del av Skandiagatan” reglerar marken väster och söder om
planområdet. Planen antogs 2001-03-30
En ny detaljplan för aktuellt delområde, Porsen 1, krävs för att förändra
och utöka byggrätten.
Program för planområdet
Ett program för planområdet anses inte nödvändigt då området i nu
föreslagen plan avsetts för samma ändamål som i den förra planen.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Vid upprättande av detaljplaner ska det göras en behovsbedömning som
visar om planens genomförande kan medföra betydande påverkan på
människors säkerhet, hälsa och miljö. Om så är fallet blir planen föremål
för en närmare miljöbedömning, varvid en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) enligt Plan- och bygglagen upprättas.
En behovsbedömning är genomförd, daterad 2010-01-14. Tekniska
förvaltningen bedömer att ett genomförande av denna plan inte innebär
någon betydande påverkan i den betydelse som avses i PBL.
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Enligt MKB-checklistan, underlag för behovsbedömning, framgår följande:
Trots att ett genomförande av planen kan få negativa effekter blir dessa
inte så betydande i detta fall då förebyggande åtgärder kommer att vidtas.
Någon fristående miljökonsekvensbeskrivning MKB kommer inte att
upprättas, utan konsekvenserna för miljön redovisas i föreliggande
planbeskrivning. Bedömningen grundas på de kriterier som finns i bilaga 4
i ”Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, samt 3 och 5 kap i
Miljöbalken.
Kommunala beslut i övrigt
Tekniska nämnden beslutade 2009-02-19 att uppdra åt Tekniska kontoret
att upprätta detaljplan över fastigheten Porsen 1 genom exploatörens
försorg.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Under respektive rubrik beskrivs och motiveras planens utformning mot
bakgrund av rådande planeringsförutsättningar. Om målsättningen i
översiktsplanen eller ett program inte uppfylls anges detta.
Natur

Växtlighet på tomten.
Mark och vegetation
Planområdet har idag karaktären av naturmark. Markområdet sluttar från
norr mot söder med ca 5 meters höjdskillnad.
I norra delen av planområdet samt i området norr om detsamma har
tidigare en handelsträdgård varit etablerad. Den är sedan ett flertal
decennier nedlagd. En del av den planterade växtligheten från den tiden
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har ett visst bevarandevärde. En inventering är utförd och växtligheten
kommer att skyddas enligt planbestämmelser.
Geotekniska förhållanden
Inom planområdet finns tidigare undersökningar:
 av Kjessler & Mannerstråle AB dat. 1/7 1970, särskilt beskrivande
markförhållanden vid dammbyggnationen
 av Civ ing Carl G Ekman ingenjörsbyrå daterad 14 dec. 1954,
(instämplad på Arboga kommun 27 jan. 1962)
Av dessa undersökningar framgår att marken uppifrån består av organiskt
jordmaterial (mylla) med en tjocklek av ett par decimeter.
Därunder förekommer ett lerlager som i de södra delarna kan ha en
mäktighet upp till ca 2 meter, och i de norra delarna ringa tjocklek.
Undersökningarna visar ett moränskikt därunder som varierar över
planområdet med mellan 0,5 – 3 meters tjocklek och detta vilar på
förmodat berg/fast botten som påträffats mestadels vid mindre är 5 – 6
meters djup.
Samma undersökning indikerar en grundvattennivå på ca 2 m under
marknivån.
För planerad byggnation skall en specifik, detaljerad geoteknisk
undersökning genomföras.
Förorenad mark
Det finns inga av Kommunen eller Länsstyrelsen kända föroreningar inom
planområdet.
Kvarteret Porsen har i begränsad del nyttjats av den handelsträdgård som
tidigare låg i området men enligt den MIFO-rapport som finns över
verksamheterna så har inte bekämpningsmedel använts i någon
betydande omfattning.
Radon
Radonundersökningen som är gjord i området visar på normalrisk för
radonförekomst.
Med tanke på förslag till skärpta riktlinjer, rekommenderas fältmätning vid
läge för planerade bostäder.
Radonsäkert byggande rekommenderas.
Risk för skred/höga vattenstånd
Marken bedöms inte som skredbenägen. Behov av förstärkning
utreds i samband med detaljerad geoteknisk undersökning.

6 (13)

ANTAGANDEHANDLING

Fornlämningar
Under hösten 09 genomfördes en arkeologisk förundersökning i
planområdet. Inga lämningar påträffades som föranleder vidare
undersökningar.
Länsstyrelsens diarienummer för ärendet är 431-9399-09
Bebyggelseområden

Karta visande planområdet med avståndscirklar
Bostäder
Området planeras för flerbostadshus i max 9 våningar .
Antal lägenheter kommer att vara ca 90 fördelat på två hus.
Lägenheterna ska utformas för trygghets- och serviceboende med
tillhörande servicefunktioner i form av restaurang, samlingslokaler och
vårdlokaler.
Planen medger placering av husen på den norra delen av tomten.
Den nordöstra delen av tomten tillåter en byggnadshöjd på två våningar,
för att skapa möjligheter till framtida förändring eller kompletterande
byggnation (exempelvis för service, miljöstation ed). Härigenom skapas
anpassning av skala med avstånd mellan de höga husen och villorna.
Ett nutida modernt utseende på byggnationen bör eftersträvas.
Den södra delen av tomten är avsedd för parkering och tillåter byggnation
av uthus och carport.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Tänkt boendeform kommer att skapa arbetstillfällen. Det rör sig om
arbeten i vård och omsorg samt arbeten i restaurang.
Offentlig service
Eftersom boendet blir kategoriboende, med äldre människor, kommer
efterfrågan på kommunal service i form av dagis och skolor att vara
minimal. Fritidslokaler och vårdlokaler kommer att efterfrågas. En del av
dessa efterfrågade lokaler kommer att integreras med boendet.
Vårdcentral finns i centrum.
Kommersiell service
Planområdet ligger nära Arboga stadskärna. I centrum finns ett rikt utbud
av både offentlig och kommersiell service.
Tillgänglighet
Byggnaderna och den yttre miljön i området anpassas till personer med
nedsatt rörelseförmåga och andra funktionsnedsättningar. Typen av
verksamhet kommer att kräva tillgänglighet för funktionshindrade utöver
lagkrav.
Entréer skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för servicefordon och
räddningstjänst att ta sig fram
Byggnadskultur och gestaltning
Området saknar befintlig bebyggelse.
Utblickar från den medeltida stadskärnan är viktiga. I vyn från stadskärnan
avtecknar sig husen mot en bakgrund av uppvuxen skog där de ligger i en
svag södersluttning. Husen skyms delvis av Sturehallen och Ishallen.
De nya husen skapar ett landmärke i staden, med visionär arkitektur och
nytänkande kring energifrågorna.

Sektion genom området – söder till norr
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Varje huskropp utformas som två förskjutna husvolymer avskiljda
av en gata, ett ljusschakt; som skapar genomsikt och transparens
i byggnaden. Varje volym rymmer tre lägenheter som får ljus från
två håll. Genom skalnivån, med höga, ljusa hus, skapas ett tydligt
solvänt landmärke. Husen byggs av enkla och naturliga material
som åldras vackert och som är lätta att underhålla.

Fotomontage: Vy från entrén till fotbollsplanen.
Friytor
Lek och rekreation
Bevarad naturmark tillsammans med planerad trädgård kommer att utgöra
en stimulerande miljö med möjlighet till upplevelser och rekreation.
Utemiljön görs tillgänglig för funktionshindrade enligt verksamhetens krav.
Även om utemiljön anpassas för äldre avses en lekyta att anordnas.
Bullerskyddade uteplatser avses att ordnas.
Naturmiljö
Området norr om planen utgör tillsammans med vegetationen på
planområdets nordvästra del, det man i Grönstrukturplan för Arboga
kommun benämner närskog. Närskogen nyttjas i viss mån för
promenader, motion, hundrastning, barnens lek mm. I planen för Porsen
avser man att behålla uppvuxna träd som är i god kondition.
Den föreslagna exploateringen påverkar inte närskogen negativt.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Trafikmässigt ansluter planområdet till lokalgatan Ljungdahlsvägen vilken
ansluter till Engelbrektsleden. Engelbrektsleden ansluter i öster och väster
till Stureleden/Tuleleden respektive Skandiagatan. Fordonstrafik når, på
ett enkelt sätt, dels de centrala delarna av Arboga och dels det mer
perifera vägnätet E18/E20.
Stadens GC-vägnät ansluter i norr till planområdet med planskilda
korsningar in till stadens centrum. Cykelvägarna ansluter till cykelleder
genom vilka man når både de södra och norra kommundelarna.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget inom gångavstånd, mindre än 500 m,
till planområdet. För persontrafik på järnväg finns pendeltåg på sträckan
Stockholm-Örebro, Mälarbanan och Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för lokal och
regional kommunikation. I Arboga stad finns anropsstyrd tätortstrafik som
trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer från centrum.
Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering beräknas enligt följande:
1 bilplats/lägenhet trygghetsboende
0,5 bilplats/ lägenhet serviceboende
20 bilplatser/ 1000kvm verksamhetsyta
Angöring av persontrafik sker i omedelbar anslutning till huvudentrén.
Angöring till kök/varuintag sker via separat infart från Ljungdahlsvägen.
Utfart från fastigheten får endast ske mot Ljungdahlsvägen.
Störningar
Buller och trafik
Bebyggelsen kommer att utsättas för buller från tåg- och biltrafik.
Tågbullerutredning har genomförts (Rapport 10381 Soundcon AB).
Beräkningen visar att man överskrider riktvärdet 55dBA (ekvivalent
ljudnivå) vid fasad.
Ny bullerutredning kommer att genomföras när utformningen av husen är
fastställd. Trafikeringen på järnvägen kommer högst sannolikt att öka i
framtiden och den nya utredningen bör baseras på trafikprognoser för år
2020.
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Anläggande av ett bullerplank utmed sträckan mot banvallen genomförs i
samband med byggprojektet. Projektering och genomförande sker i
samverkan mellan exploatören och Trafikverket (f.d. Banverket).
Detta innebär att man klarar 55 dBA. Liknande bullerplank finns på
ytterligare sträckor utmed järnvägen genom staden.
Detta alternativ förordas som en väsentlig lösning på ljudproblemen och
ökar även skyddet i händelse av brand, explosion etc.
Där så krävs, utförs även skärmade balkonger. Bidrag från vägtrafikbuller
har inte beräknats i utredningen.
Risker
På järnvägen sker en omfattande transport av farligt gods.
Åtgärder för att minimera risker:
- Ingen bebyggelse kommer att placeras närmre spåret än 35 m
(30 m är krav enl. ”Säkra järnvägstransporter av farligt gods”, Banverket
och Räddningsverket”).
- Gräns för tillåten bostadsbebyggelse kommer i planen att gå ca 75 m
från spåret. Vid byggnation inom 150 m behövs skyddsåtgärder för
minimering av risker med farligt gods samt för reduktion av buller.
(Ref ”Säkra järnvägstransporter av farligt gods”)
I planförslaget är avsikten att förlägga uthus och eventuell carport i
skyddszonen mellan banvall och bostadshus.
Skuggor
Skuggstudier på ny bebyggelse är utförd, se bilaga.
Höghusen är optimalt placerade avseende skuggverkan inbördes och på
grannfastigheter.
Skuggstudierna visar att ny bebyggelse på Porsen 1, skuggar villorna
öster om Ljungdahlsvägen under sommarhalvåret, någon timme sen
eftermiddag då solen står lågt från väster.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Genom området går kommunala spill- och vattenledningar.
Ledningsområdet är på detaljplanen betecknat som u-område.
Anslutningspunkter anordnas vid fastighetsgräns eller på fastigheten.
Spillvatten ansluts till befintligt ledningssystem.
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Detaljplanen anger att träd ska placeras i en allé eller liknande utmed
ledningsstråket. Trädarter med begränsade rotsystem ska väljas i
anslutning till ledningsdragningar för att förhindra inväxt i ledningarna.
Anpassning av markhöjder får inte ske utan samråd med VA-enheten. En
alltför kraftig marköverbyggnad kan skada ledningsnätet.
För dagvatten finns en utlagd anslutningspunkt i sydöstra delen vid
Ljungdahlsvägen.
Kommunen kräver lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
I Kvarteret Porsen anordnas det i form av fördröjningsmagasin. Dagvattnet
kopplas till befintligt dagvattensystem efter fastighetens
fördröjningsmagasin. Tillåten avrinning till dagvattennätet får inte
överskrida naturlig avrinning, 1,5 l/s*ha.
Som dimensionerande regn för fördröjningsmagasinets volym kräver
Arboga kommun att ett 5-års regn med 20 minuters varaktighet används.
Målsättningen med LOD-hanteringen skall vara att inte öka
syreförbrukande ämnen och tungmetaller till Arbogaån.
Den kommunala kapaciteten för vatten täcker den nya bebyggelsens
behov, dock krävs tryckvattenstegring inom byggnaderna om planen
genomförs till full byggrätt.
Värme
Planområdet ingår i Arboga Energi AB verksamhetsområde för fjärrvärme.
Ny bebyggelse skall anslutas till fjärrvärmenätet med undercentral i
planerad byggnation.
Energihushållning
Byggnationen planeras för passiv-/ lågenergihus.
El
Elnätsleverantör är Mälarenergi AB
Avfall
Sopstation anordnas i anslutning till kök/varuintag.
VMKF är renhållningsansvarig med Vafab Miljö AB som entreprenör för
sophanteringen i kommunen. Tillfartsvägar och avfallshantering utformas
enligt deras ”Råd och anvisningar angående utrymmen och transportvägar
för avfall”.
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Administrativa frågor
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag planen vinner laga
kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att få bygglov,
rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång
ändra eller upphäva detaljplanen utan att markägarna har rätt till någon
ersättning.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Medverkande till planens upprättande
Arboga Kommun:
Agneta Niklason
Planhandläggare
Lars Gunnar Felldin
VA-chef
Mikael Norman
Projektchef
Jonas Jansson
Byggnadsinspektör
Eva-Lena Oscarsson
Miljöinspektör
Medverkande konsult: bsv arkitekter & ingenjörer ab:
Kjell Thulin
Maria Lindahl
Kire Gulevski (geoteknik)
Mats Hellman ( miljö, risker)
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform.
Arboga Kommun 2010-06-08
Tekniska Förvaltningen

Ulrika Jansson
Planchef

Maria Lindahl
Plankonsult/Handläggare
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Datum

2010-06-08
Planavdelningen

Vunnit laga kraft
2010-12-05

DETALJPLAN
PORSEN 1
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Till detaljplanen hör följande handlingar:
 Samrådsredogörelse
 Planbeskrivning
 Bilaga 1 till planbeskrivning
 Genomförandebeskrivning
 Checklista för Behovsbedömning av MKB
 Plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser och
illustrationskarta
 Fastighetsförteckning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att ge förutsättningar för nybyggnation av bostäder och
service i relativ närhet till Arboga centrum och kommunikationer. Avsikten
är att skapa ett förtätat boende med mycket god tillgänglighet, höga
estetiska och attraktionsvärden.
Planområdet/fastigheten, Porsen 1, är obebyggd, frånsett en befintlig
vattenreservoar / branddamm.
ORGANISATORISKA FRÅGOR

ARB300 v 1.4 2006-03-06

Arbetsorganisation
Detaljplanen upprättas av bsv arkitekter & ingenjörer ab, på uppdrag av
Seniorbostäder i Arboga AB (SEBO) reg. nr 556677-9434. Planarbetet
utförs i enlighet med beslut från Tekniska Nämndes Au (TNAu) § 31 Dnr.
57/2009 dat 2009-02-19

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

vx 0589-870 00

0589-136 25

www.arboga.se
tekniska@arboga.se

481-1667

212000-2122

ANTAGANDEHANDLING

Tidplan
 Planprocessen påbörjades under 2:a halvåret 2009 och är planerad
enligt följande:
- Samråd: februari-mars 2010
- Utställning: maj 2010.
- Antagande i KF / laga kraft: augusti – september 2010.
 Det kommunala VA - ledningssystemet som avses att betjäna
planområdet finns utbyggt.
 Värmeförsörjning med fjärrvärme utbyggs för att betjäna Porsen 1
av Arboga Energi AB.
 Elnätet, utbyggs för anslutning till Porsen 1, av elnätsinnehavaren
Mälarenergi AB (Köping/Västerås).
 Gator finns utbyggda till fastigheten med Arboga Kommun som
ansvarig för drift och underhåll.
 Anslutande park, gc-vägar och belysning hålls i drift under
byggtiden för att betjäna invånarna i Arboga
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år, efter att laga kraft vunnits.
Lägesbestämning
Planen omfattar kvarteret Porsen.
Planområdet är beläget norr om Arboga centrum, söder om
Ladubacksgärdena, med begränsningar mot Engelbrektsleden i söder och
väster samt Ljungdahlsvägen i öster. I norr begränsas området av en
befintlig gång- och cykelväg.
Planens avgränsningar har motiverats av att ändrad byggrätt enbart
aktualiserats på aktuell fastighet.
Den aktuella plandelen har ingått i detaljplanen för kv Syrenen.
Areal
Planområdets areal är ca 11.000 m2.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägoförhållanden
Fastigheten Porsen 1 ägs av Arboga Kommun (inskrivet i Lantmäteriets
fastighetsregister 2008-10-07).
Fastigheten avses att överlåtas till Seniorbostäder i Arboga AB (SEBO)
reg. nr 556677-9434.
För överlåtelse upprättas särskilt avtal genom Arboga kommuns försorg.
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Ansvarsfördelning, Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Exploateringssamverkan
Exploateringen förutsätts ske i nära samarbete mellan Arboga Kommun
och exploatören samt övriga intressenter.
Avtal
Exploateringsavtal upprättas av Arboga kommun.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning m.m.
Fastighetsreglering/justering av fastighetsgränser skall ske med
utgångspunkt från detaljplanen och initieras av Arboga kommun.
Belastningar / Rättigheter
Ledningsrätt (last) för vatten och avlopp belastar fastigheten. Området
som avses anges på plankarta som ”U-område”.
Rättighetsbeteckningar: 19.ARS-426.3 samt 1984-234.1.
Vägservitut (official, last) som belastar fastigheten, avses dödas i
samband med fastighetsreglering.
Rättighetsbeteckning: 1984K-EV-4/1963.
EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
 Detaljplanen och därtill hörande utredningar upprättas på
exploatörens bekostnad och eventuella undantag regleras i
exploateringsavtal.
 Markområdet som ägs av Arboga Kommun, överlåts till tänkt
exploatör, Seniorbostäder i Arboga AB (SEBO) i befintligt skick.
 Exploatören disponerar, planerar, genomför och bekostar de
förändringar inom och utanför fastigheten som krävs för
exploateringens genomförande.
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
VA
Arboga Kommun tillhandahåller VA-anslutning vid tomtgräns eller på
ledningsområdet inom fastigheten. Anslutningspunkt anvisas av Arboga
kommun.
Anslutningsavgifter för VA erläggs av exploatören till kommunen enligt
gällande taxa. Tryckstegring av vatten inom fastigheten genomförs och
bekostas av exploatören.
Geoteknik
Inom planområdet finns tidigare undersökningar,.
 av Kjessler & Mannerstråle AB dat. 1/7 1970, särskilt beskrivande
markförhållanden vid dammbyggnationen
 av Civ ing Carl G Ekman ingenjörsbyrå daterad 14 dec. 1954,
(instämplad på Arboga kommun 27 jan. 1962)
I planbeskrivningen sammanfattas befintliga geotekniska förutsättningar.
För planerad byggnation skall en detaljerad undersökning specifikt för
detta genomföras genom exploatörens försorg.
Föroreningar
Det finns inga kända föroreningar på fastigheten.
Kartor mm
Arboga Kommun tillhandahåller erforderliga kartunderlag för detaljplanens
upprättande. Underlagsmaterialet bekostas av exploatören, enligt gällande
taxa.
El
Elnätet, utbyggs för anslutning till Porsen 1, av elnätsinnehavaren,
Mälarenergi AB (Köping/Västerås).

Fjärrvärme
Värmeförsörjning planeras ske genom Arboga Energi AB´s fjärrvärmenät.
Tele
Ledningsägare: Telia Sonera AB
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Medverkande till planens upprättande
Arboga Kommun:
Agneta Niklason
Planhandläggare
Lars Gunnar Felldin
VA-chef
Mikael Norman
Projektchef
Jonas Jansson
Byggnadsinspektör
Eva-Lena Oscarsson
Miljöinspektör
Medverkande konsult: bsv arkitekter & ingenjörer ab
Kjell Thulin
Maria Lindahl
Kire Gulevski (geoteknik)
Mats Hellman ( miljö, risker)
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform.
Arboga Kommun 2010-06-08
Tekniska Förvaltningen

Ulrika Jansson
Planchef

Maria Lindahl
Plankonsult/Handläggare
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