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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att planlägga området med befintliga byggnader för
kontor och handel samt att möjliggöra för avstyckning av nya fastigheter. I
samband med detta ska stationsbyggnaden och den närmaste
omgivningen förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
FÖRENLIGT MED MILJÖBALKEN
3 kap MB behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark 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. Detaljplanen
bedöms förenlig med 3 och 4 kap.

ARB300 v 1.4 2006-03-06

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
Läge
Planområdet ligger inom Arbogas tätort, ca 700 meter från Järntorget.
Dess totala areal är ca 3 hektar och omfattar del av fastigheten Prästgärdet
2:1, mellan järnvägen och Köpingsvägen, fastigheten Gäddan 3 i
planområdets östra del samt angränsande del av Varvsgatan.

Arboga kommun äger marken inom planområdet. Järnvägsområdet ägs av Trafikverket.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer och riksintressen
Översiktsplanen för Arboga kommun (2009) anger att den generella
strategin för bebyggelseutvecklingen är att förtäta staden i anslutning till
befintlig infrastruktur samt att kommersiell service eller mindre
företagsetableringar som passar bra att blanda med bebyggelse med fördel
kan etablera sig i Arboga stad. Aktuellt område är i översiktsplanen inte
utpekat för något specifikt ändamål. En bit längre österut längs
Köpingsvägen finns mark för verksamheter och industri utpekat.
I översiktsplanen anges att sannolikheten för olyckor på järnvägen är
mycket små, men att konsekvenserna av en olycka med farligt gods kan
bli mycket stora. Olycksriskerna bör enligt översiktsplanen därför
undersökas och minimeras. Vidare anförs att avståndet mellan järnväg
och bebyggelse minimalt ska vara 30 meter på grund av att utrymme
fordras vid eventuella räddningsinsatser. Mindre undantag kan ske i
Arboga stad. Översiktsplanen förordar vidare att utbyggnad av
dubbelspår ska ske på stadens västra sidor och således inte vid berört
område.
Järnvägen som passerar i angränsning till planområdet är klassad som
riksintresse för kommunikation. Ett riksintresse skyddas enligt 3 kap
Miljöbalken och är ett område som bedöms vara betydelsefullt ur ett
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nationellt perspektiv med en miljö så skyddsvärd och att det utpekade
värdet inte får skadas av annan verksamhet. Ny verksamhet bör därför
inte tillkomma i nära anslutning till järnvägen på ett sätt som kan äventyra
trafiksäkerheten eller människors hälsa.
I planförslaget tillkommer inga nya bebyggelseområden. De verksamheter
som ges en bygg- eller utbyggnadsrätt har alla varit etablerade sedan lång
tid med anknytning till verksamheten järnväg/stationsområde. Byggrätt
ges inte för verksamheter närmare spårområde än i dagsläget. Utmed
järnvägens sträckning, öster och väster om planområdet finns spårnära
bebyggelse samt en järnvägsbro, mark där ingen järnvägsutbyggnad kan
ske inom överskådlig tid. Eftersom Trafikverket inte längre har någon
verksamhet inom planområdet bör någon negativ påverkan på
riksintresset för järnväg inte uppstå i och med detaljplanens
genomförande. Eventuell framtida utbyggnad av spår bör rimligen ske
söder om spåren med tanke på att det finns mer plats där.
Detaljplaner
Området omfattas till största delen av en stadsplan från 1964 med
användningen Tj för järnvägsändamål.
För den östra delen gäller en nyare detaljplan från 2001, där
bestämmelserna park, kontor och handel anges. Gång- och cykelvägen
med tunnel under järnvägen finns byggd i parkmarken. Den del av gångoch cykelvägen som ligger norr om järnvägen införlivas i den nya
detaljplanen.

Gällande detaljplaner (beskurna) från 1964 och 2001

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 5 kap 18 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om
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en detaljplan medger en användning av mark, byggnader eller
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan
eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Ett genomförande av denna plan bedöms inte medföra sådan betydande
påverkan som avses i PBL och ett upprättande av en separat
miljökonsekvensbeskrivning är inte nödvändigt. Tidigt samråd har skett
med Länsstyrelsen.
Bedömningsgrunderna kan sammanfattas i nedanstående punkter:
Järnvägstrafiken alstrar buller och farligt gods transporteras. Byggnader
kommer inte att placeras närmare järnvägen än i dag och bullernivåer
kommer inte att öka med anledning av byggnationen. Ljudnivåerna är
mycket höga, men med rätt utformning kan god ljudmiljö erhållas.
Risken för att en eventuell olycka inträffar i samband med transporter av
farligt gods på järnvägen ökar inte i och med att fler personer vistas i
området, däremot kan fler personer drabbas vid en eventuell olycka. Delar
av byggnader kan komma att behöva anpassas för att möta krav avseende
skydd mot olyckor.
Områdets natur- och kulturvärden kommer att säkerställas tack vare
genomförandet av planen. Den kulturhistoriskt värdefulla
stationsbyggnaden får skyddsbestämmelser och bestämmelserna medför
även ett bevarande av de gamla träden runt omkring byggnaden.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Mark och vegetation
Planområdet består till ungefär hälften av gräsbevuxen parkmark. Andra
hälften är bebyggd, grusad eller asfalterad. Området är plant, så när som
på gång- och cykelvägen som leder ner under järnvägen.
Geotekniska förhållanden
Inför byggnationen av järnvägsbron över gång- och cykelvägen utfördes
geotekniska undersökningar av VA-projekt. Dessa redovisas i rapport
daterad 2002-01-29 och anger att lerlagrets mäktighet är 4,5 m norr om
bron samt att leran vilar på fast friktionsjord (troligtvis morän). Vidare
konstateras att man vid slagsondering har erhållit stopp i mycket fast
lagrad jord på 8,7-11,5 meters djup. På södra sidan av järnvägsspåret har
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förorenad mark påträffats. För resterande del av planområdet finns inga
geotekniska utredningar utförda.
Föroreningar
Det har funnits en bensinmack på fastigheten Gäddan 3. SPIMFAB har
grävt upp de tankar som fanns i marken och tagit prover på området.
Föroreningar hittades vid en smörjgrop och dessa har sanerats men
halterna opolära alifater är fortfarande höga i grundvattnet. Risk finns att
föroreningar kan finnas kvar i gamla rör och under byggnader och
betongplattor. På Puman 6 finns fraktioner av tyngre alifater kvar i
marken som överstiger riktvärdena för MKM. Även grundvattnet är
förorenat och rinner söderut mot ån och planområdet.
Inom järnvägsområden kan det förväntas finnas branschspecifika
föroreningar som kreosot, PAH, bekämpningsmedel, oljor och eventuellt
metaller.
Bebyggelseområden
Bostäder
Norr om området, på andra sidan av Köpingsvägen ligger Vasastaden, ett
bostadsområde uppfört på 1940-talet som idag har ca 300 invånare.
Arbetsplatser och övrig bebyggelse
På södra sidan av järnvägen finns ett industriområde.
Järnvägsbyggnaderna är placerade utmed Köpingsvägen, som tidigare var
en av stadens huvudinfarter. Byggnaderna ligger i fonden av
Stationsgatan och är fritt placerade i en parkmiljö med öppen karaktär och
många äldre karaktärsskapande träd. Den sammantagna estetiska miljö
som detta utgör bedöms som mycket värdefull.
Byggnadskultur och gestaltning
Följande konstaterades vid Länsmuseet i Västmanlands antikvariska
utlåtande 2003-12-29, angående stationshuset: ”Byggnaden uppfördes
1897 efter ritningar av Karl Lundmark och var i bruk fram till 1960-talet.
Efter en tid av eftersatt underhåll renoverades den mellan åren 1989-1994.
Interiören förändrades i samband med detta för att passa nutidens
kontorsverksamhet, men den ursprungliga planindelningen och
snickeriinredning förblev till stor del kvar och de yttre påkostade
upprustningarna skedde med antikvariska ambitioner. ” Länsmuseet
bedömer i sitt utlåtande att stationshuset har en påkostad, tidstypisk och
ovanligt välbevarad exteriör. Nuvarande fasad, dörrar, taktäckning och
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smidda detaljer samt stationshusets dörrar och fasta snickerier är också
värdefulla.

Stationshuset i närbild framifrån, i fonden av Stationsgatan och sedd från järnvägen.

Öster om stationshuset ligger en flygelbyggnad i samma arkitektoniska
stil som stationshuset och ett falurött godsmagasin som idag används som
affärs- och lagerlokal med ett mindre kontor i dess ena ände. Båda
byggnaderna är bevarade i tämligen ursprungligt skick.

Flygelbyggnaden och godsmagasinet

Inom området finns även en kiosk och två industribyggnader.
Dessa bedöms inte vara skyddsvärda.
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Kiosk och två byggnader för verksamheter.

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Områdets kollektivtrafikförbindelser är mycket goda, det ligger relativt
nära den nya järnvägsstationen och har busshållplatser belägna inom
området.
Parkering
Parkeringsytorna som finns runt omkring stationsbyggnaden och kiosken
räcker i dagsläget inte till. Vid de andra byggnaderna finns gott om ytor
för parkering.
FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Planens genomförande innebär att en mindre del av parkmarken i väster
kan tas i anspråk. Där kan det bli nödvändigt med trädfällning för att
verksamheten ska kunna få till en ändamålsenlig byggrätt. Nybyggnad
innebär sannolikt att mer mark hårdgörs.
Geotekniska förhållanden
Vid nybyggnation ska erforderliga geotekniska undersökningar göras för
att säkerställa lämpligt grundläggningssätt och undvika skador på
framtida bebyggelse genom vibrationer från järnvägstrafiken.
Föroreningar
Större markarbeten inom planområdet bör inte utföras och bygglov bör
inte medges innan området är undersökt med avseende på
markföroreningar och vid behov efterbehandlat. Samråd med Västra
Mälardalens Myndighetsförbund ska ske vid alla arbeten i förorenade
områden.
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Bebyggelseområden
Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Föreslagen detaljplan möjliggör ökad yta för handel, kontor och
verksamheter, i form av påbyggnad på befintliga byggnader eller
nybyggnation på samma plats. Bostäder eller annan störningskänslig
verksamhet som vård, skola, förskola eller samlingslokal är ej lämpligt i
byggnaden betecknad Q- ändamål.
Ingen ny- eller tillbyggnad får ske närmare järnvägen än befintliga
byggnadslägen. Huvudentréer till verksamheter får inte förläggas mot
järnvägen.
Inom planområdet ingår ett litet område J1 (småindustri), vilket syftar till
att ”släcka ut” en yta som anges som lokalgata i underliggande detaljplan.
I den angränsande detaljplanen i öster medges småindustri.
Byggnadskultur och gestaltning
Med anledning av stationshuset och angränsande byggnaders estetiska
betydelse för miljön kommer stationshusets och flygelbyggnadens exteriör
att skyddas genom planbestämmelser. Användningen av
stationsbyggnaden ska vara anpassad till dess kulturvärden.
Vidare får stationsbyggnaden inte förvanskas, vilket innebär att
byggandens karaktärsdrag bevaras och att om- eller tillbyggnad ej får ske.
Nuvarande fasad, ytterdörrar, taktäckning och smidda detaljer ska så
långt som möjligt behållas, liksom planindelning, innerdörrar och fasta
snickerier. Tillbyggnader får ske i högst två våningar och kan med fördel
dras in från fasadliv för att inte bli allt för dominerande, samt för att
tydligt markera vad som är tillägg. På stationsbyggnaden och dess
tillhörande flygelbyggnad ska renoverings- och underhållsarbeten utföras
på ett sådant sätt att byggnadernas karaktärsdrag bevaras. Byggnaderna
får inte rivas.
Nybyggnation i det västra området med handelsändamål skall anpassas
utseendemässigt till stationshusets kulturhistoriska värden.
Resterande område för handel och kontor får en friare byggrätt.
Parkmarken planläggs som park och äldre karaktärsskapande träd inom
kvartersmark får endast beskäras eller fällas av biologiska eller
säkerhetsmässiga skäl.
Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
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Varvsgatan har tjänat ut sin roll och kommer att föras till Gäddan 3.
Gång- och cykelvägen längs med Köpingsvägen, som idag slutar vid
stationshuset, ansluts vidare österut till gång- och cykelvägen som
kommer från passagen under järnvägen, med möjlighet att fortsätta förbi
Gäddan 3. Antalet utfarter mot Köpingsvägen kommer att begränsas till
att inte överstiga det antal som redan finns idag. Däremot kan vissa
infarter behöva flyttas för att stämma med en framtida
fastighetsindelning.
Kollektivtrafik
Busshållplatsen och busskuren vid kiosken på Köpingsvägen, flyttas
västerut och tillgänglighetsanpassas.
Parkering
Parkering för verksamheternas behov skall lösas inom den egna
fastigheten. Vid parkering närmre järnvägen (spårmitt) än 15 meter skall
plank uppföras som skydd för kringflygande partiklar, snö och is från
tågtrafiken. Planket skall placeras så att underhåll kan genomföras från
den egna fastigheten.
Störningar
Buller
I Trafikbullerutredningen daterad 2010-01-26 anges att den
ekvivalenta ljudnivån blir upp mot 70 dB(A) vid fasader mot järnvägen
och upp emot 55 dB(A) vid fasader mot vägen. För handel och kontor
finns inga riktvärden för ljudnivå utomhus. Med lämpligt val av fönster,
uteluftdon och konstruktion av yttervägg kan god ljudmiljö inomhus
erhållas med stängda fönster i om- och tillbyggnader. Utformning av
dessa åtgärder redovisas i samband med bygglov.
Riksdagens riktlinjer för bullernivåer skall följas. Bullerplank längs med
järnvägen möjliggörs genom en planbestämmelse.
Risk
Järnvägen söder om planområdet trafikeras av såväl person- som
godstrafik. Järnvägen innebär att det finns risk för olyckor i dess närhet.
Enligt Länsstyrelsen riktlinjer bör en bedömning göras beträffande
risksituationen inom 150 meter från spår. En sådan bedömning har gjort
av Brandskyddsslaget i form av en inledande riskanalys (daterad 2010-0121). Av denna framkommer att närheten till järnvägen med transporter av
farligt gods på järnvägen medför behov av riskreducerande åtgärder för
att detaljplanen skall kunna garantera människors hälsa och säkerhet.
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Delar av byggnader kan komma att behöva anpassas för att kunna
tillgodose en god utformning i avseendet på hälsa och säkerhet som PBL
kräver. Utformning ska göras med hänsyn till de krav som finns på
byggnader utsatta för risk i samband med närliggande järnvägstransporter av farligt gods.
Översiktsplanen konstaterar att risknivån för olycka på järnvägen är
mycket låg, men att konsekvenserna av en olycka kan vara betydande.
Planförslaget har beaktat den risk som bedöms finnas och i den mån
planbestämmelser ansetts nödvändiga införts. Exempelvis medger
planbestämmelserna att parkering ska tillföras ett plank om placerat inom
15 meter från spårmitt. Planområdet är bebyggt sedan tidigare och på det
sätt som det är utformat inbjuder det inte till stadigvarande vistelse
mellan byggnaderna och spår. Prickmarken säkerställer att det rådande
avståndet mellan spår och bebyggelse inte inskränks ytterligare samt så
skall eventuell tillbyggnad för området som betecknas HK endast tillåtas
norrut om befintlig byggnad.
Enligt riskanalysen så påverkas inte den sammanlagda risknivån
nämnvärt av olycksrisken för urspårning. Detta förklaras av att avståndet
är så pass stort att sannolikheten för allvarligare skador på byggnad
bedöms mycket lågt. Närmsta byggnad till järnvägen ligger på 18 meter
från närmsta spårmitt och vid en eventuell urspårning konstaterar
riskanalysen att tåget kommer hamna på ett avstånd på max 16-18,5 meter

Närmsta tillåtna avstånd från där byggrätt ges till närmsta spårmitt.
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från spåret. Risknivån mellan järnvägsspår och byggnader kan däremot
vara hög, varför stadigvarande vistelse ej är lämpligt. Platsen bör således
ej utformas med bänkar, uteservering eller dylikt.
För att säkerställa en säker arbets- och vistelsemiljö för de personer som
uppehåller sig i och i anslutning till byggnaderna föreslås entréer ges en
placering långt från spårområdet. Byggnaden måste även ha minst en
utrymningsväg i riktning från spårområdet. Byggnaders ventilationssystem föreslås utformas med för personalen lättillgängligt nödstopp för
manuell avstängning i händelse av utsläpp på spårområdet. Med tanke på
järnvägens närhet rekommenderas utrymmen med låg personintensitet
placeras så de hamnar mot järnvägen i byggnaderna och om mer
personintensiva utrymmen behövs bör de placeras så långt mot gatan som
möjligt. Förråd och lager gör sig bra i byggnadernas södra delar.
Fasader, tak, takfot och luftintag ska utformas för att begränsa risken för
brandspridning till byggnaden i händelse av pölbrand på spårområdet.
Brandens påverkan, och därmed det dimensionerande behovet, studeras i
projekteringen av ny bebyggelse.
För bebyggelse nära järnvägen skall föreskrifter för elsäkerhet och
elektromagnetiska fält beaktas.
Goda möjligheter för eventuell räddningsinsats bedöms finnas i och med
parkområdena och glesheten mellan byggnader.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenledningar ligger i huvudsak längs med Köpingsvägen och
Varvsgatan samt i närheten av befintliga byggnader. För att säkerställa
åtkomst av ledningar inom kvartersmark, vilkas sträckningar är
nödvändiga för vidare försörjning, kommer dessa att skyddas i planen
med u-område. Ny bebyggelse ansluts till befintliga nät.
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske. Dagvatten ska hanteras
och tas omhand inom varje enskild fastighet i den utsträckning det är
möjligt.
Värme
Stationsbyggnaden är idag anslutet till fjärrvärmenätet. Kapacitet finns
inom området för ytterligare anslutningar.
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El
Ett E-område för en framtida nätstation möjliggörs på fastigheten Gäddan
3.
Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Konsekvenser av planens genomförande
Planens genomförande innebär att den kulturhistoriskt värdefulla
stationsbyggnaden och dess närmaste miljö får skyddsbestämmelser och
byggnadens karaktär kan på så sätt bevaras.
Möjligheter till utveckling av befintliga handels- och kontorsetableringar i
området är ett positivt inslag som gynnar stadsdelen.
Trafik- och parkeringssituationen i området får i och med planens
genomförande en mer hållbar lösning.
Nollalternativet innebär att planområdet fortsätter att vara parkmark och
område för järnvägsändamål. Handels- och kontorsverksamheter som
redan finns etablerade kan fortsätta sin verksamhet, men ingen försäljning
av mark och fastighetsreglering kan komma till stånd. Det innebär även
att kulturbyggnaderna inte får något skydd i planen och riskerar att
förvanskas.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande
tjänstemän har varit:
Marina Krstic
Sofia Cedergren
Lars-Gunnar Felldin
Jonas Jansson
Agneta Niklason
Mikael Norman

Planarkitekt
Planarkitekt
VA-chef
Byggnadsinspektör
Stadsarkitekt
Projektchef

Plankonsulter från Aros Arkitekter har varit:
Göran Reierstam
Arkitekt
Linda Sjögren
Planarkitekt
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DETALJPLAN FÖR DEL AV PRÄSTGÄRDET 2:1 M. FL.
Gamla Järnvägsstation
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Utställning
januari 2011
Utställning 2
januari/februari 2012
Antagande i KF
april 2012
Laga Kraft
april 2012
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Läge
Planen avgränsas av Stureleden, Köpingsvägen och Varvsgatan. I söder
utgörs avgränsningen av järnvägsområdet.
Ansvarsfördelning
Exploatör ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Kommunen ansvarar i förekommande fall för utbyggnad av gata och
teknisk infrastruktur fram till tomtgräns.
Avtal
Arboga kommun upprättar eventuella köpe- och exploateringsavtal.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Avstyckning av nya fastigheter från fastigheten Prästgärdet 2:1 kan bli
aktuellt. Exploatören bekostar fastighetsbildningsåtgärder.
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Den del av Varvsgatan som i plankartan betecknats med HK kommer
genom fastighetsreglering att föras till Gäddan 3. Ett område från Gäddan
3, som i planen betecknas PARK, kommer att föras till Prästgärdet 2:1.
EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Exploatören genomför och bekostar de utredningar och förändringar som
krävs för planens genomförande.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
2010-01-21 utförde Ingemansson en trafikbullerutredning och
Brandskyddslaget en inledande riskanalys för aktuellt planområde.
En fördjupad riskanalys som preciserar omfattning av åtgärder bekostas i
förekommande fall av exploatören.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande
tjänstemän har varit:
Marina Krstic
Sofia Cedergren
Lars-Gunnar Felldin
Jonas Jansson
Agneta Niklason
Mikael Norman

Planarkitekt
Planarkitekt
VA-chef
Byggnadsinspektör
Stadsarkitekt
Projektchef

Plankonsulter från Aros Arkitekter har varit:
Göran Reierstam
Arkitekt
Linda Sjögren
Planarkitekt
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