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HANDLINGAR
Handlingar i samrådsutskick
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (A1) 1:2000 (A3), och
illustrationer
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning
Underlagsmaterial
 Planprogram med tillhörande barnkonsekvensbeskrivning och
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
Arboga består av ett lapptäcke av detaljplaner. Detaljplaner är en slags
karta som innehåller juridiskt bindande bestämmelser. Plankartan och
bestämmelserna kan till exempel reglera var man får bygga, vad
byggnader och markområden ska användas till, byggnaders utformning
såsom byggnadshöjd och maximal byggrätt med mera. I plan- och
bygglagen finns bestämmelser om när det krävs av kommunen att ta fram
en detaljplan innan lov får ges.
Till en detaljplan finns alltid en obligatorisk planbeskrivning. Detta
dokument avser förklara detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är
avsedd att genomföras, samt följderna av dess genomförande.
Planbeskrivning har ingen självständig rättsverkan.
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PLANBESKRIVNING
BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Behovet av nya attraktiva bostäder i Arboga är stort och det finns
önskemål om olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer, nära både
service och natur. Marken längs Arbogaån är i den kommunala
översiktsplanen utpekat som utredningsområde för bebyggelse.
Området är detaljplanerat
sedan tidigare för
villabebyggelse. Dock är den
befintliga detaljplanen
begränsad i dess utformning
och tillåter endast en viss typ
av bebyggelse. Detta
begränsar områdets
utveckling.
Ett planprogram har tagits
fram för att ge en inriktning
och helhetsbild över ett större
geografiskt område, där det
aktuella området för detaljplan
ingår.

Utdrag ur planprogrammet, de fyra
detaljplaneetapperna illustrerat.

Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och
centrumändamål i upp till fyra våningar. Bebyggelsen föreslås innehålla
en blandning av hustyper, i olika skala, för att ge området en varierande
karaktär och skapa förutsättning för ett trevligt stadsrum.
Detaljplanen är en del av ett större område där bostadsutveckling
planeras (läs mer om planprogrammet på sid 3). Planområdet omfattar
etapp ett av fyra och består huvudsakligen av obebyggd åkermark, samt
en del av Arbogaån. Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen längs
med ån säkerställs med en gång- och cykelväg samt ytor för vistelse och
rekreation. De framtida offentliga platserna kommer att utgöra viktiga
mötespunkter och bidrar till att Åbrinken blir en levande stadsdel. Med en
tydlig huvudgata sammankopplas Åbrinken med de befintliga
stadsdelarna och blir en del av tätorten.
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PLANDATA

Kyrkogården
Söder

Ekbacksbadet
Utdrag ur tätortskartan, planområdet inringat.

Lägesbestämning och areal
Planområdet omfattar totalt ca 3,4 hektar och ligger mindre än 500 meter
sydväst om Arboga stadskärna. I öster angränsar området till Västerleden
och i norr till Arbogaån. Därutöver sker avgränsningen i väster för att
inkludera Kråkdiket. I söder utgör befintlig till- och avfartsväg för väg 572
delvis gräns för detaljplanen.
Markägoförhållanden
Fastigheten Strömsnäs 1:1 ägs av Arboga kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan och riksintresse
I översiktsplanen för Arboga anges planområdet som utredningsområde
för bebyggelse. Vidare framhålls i Översiktsplanen att byggnader ska
placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden, natur- och kulturvärden och till platsens historiska
identitet. Hållbara boendemiljöer ska skapas avseende energihushållning,
trygghet, hälsa och tillgänglighet. Ett varierat utbud av bostäder ska
möjliggöras som passar olika typer av hushåll. Staden ska förtätas i
anslutning till befintlig infrastruktur.
En planläggning av området är i linje med Översiktsplanens intentioner.
Planen berörs inte av något riksintresse, men gränsar till riksintresset för
kulturmiljö, som gäller för stadskärnan. Dock utgör Västerleden samt
nyare bebyggelse från 1950- och 60-talen en tydlig gräns för den äldre
stadskärnan. Planområdet kommer bli en ytterligare årsring i stadens
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utveckling. Läs mer om landskapsbilden och hur siktlinjerna från tätorten
(riksintresset) förändras på sid 13.
Grönstrukturplan för Arboga kommun
I grönstrukturplanen pekas området längs med ån och Kråkdiket ut som
park av värde för stadsbilden. Detta beaktas i detaljplanen och park införs
längs med Arbogaån för att stärka ett viktigt gångstråk.
Program för planområdet

Utdrag ur planprogrammet.

Ett planprogram för området har upprättats och antogs den 8 juni 2010.
Programmet överrensstämmer med översiktsplanens intensioner. I
programmet fastställs utgångspunkter för vidare detaljplanering i
området. I dokumentet anges ett viktigt mål för utbyggnad av området –
att tillgängliggöra området. Detta görs genom att förse åstranden med
goda gång- och cykelmöjligheter samt genom att skapa viktiga
mötesplatser. Att skapa trevliga mötesplatser och en kvarters- och
bebyggelsestruktur som är tillgänglig för allmänheten bidrar till en
levande stadsdel, och i det fortsatta arbetet kan parkmarkens lekplatser
och gårdsmiljöer utgöra viktiga mötesplatser. För planprogramsområdet
föreslås att bebyggelsen knyter an till den kvarterstruktur som finns i
Arboga. Tanken är att möjliggöra för en blandning av hustyper, i olika
skala, med olika upplåtelseformer och en modern arkitektur för att ge
Åbrinken en egen identitet. En tydlig huvudgata gör Åbrinken till en del
av staden.
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner och möjliggör för olika
byggnadsvolymer och våningsantal. Planförslaget innebär att en lokalgata
möjliggörs i kvarteret. Detta dels för att säkerställa kvartersstrukturen och
den goda tillgängligheten i området, med goda kopplingar till åkanten,
men också för att stimulera att en utbyggnad av området påbörjas.
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Detaljplan
För området gäller detaljplan för Åbrinken, del av Strömsnäs 1:1, Arboga
kommun, antagen den 24 maj 2004. Detaljplanen anger att bostäder i form
av 17 parhus får uppföras i två plan. Utbyggnad enligt detaljplanen har
inte påbörjats, med undantag av förstärkningsåtgärder av marken.

Utdrag ur gällande
plankarta.

Boendeplan
Arboga kommun har tagit fram en Boendeplan i syfte att ge en samlad bild
av hur utbud och efterfrågan på bostäder ser ut i Arboga. En av
riktlinjerna är att främja nyproduktion, främst i centrala och attraktiva
lägen för att skapa förutsättningar för flyttkedjor och frigöra befintliga
småhus. Detta planförslag är i linje med boendeplanens intentioner.
Likabehandlingsplan
Arboga kommun arbetar efter en policy som heter ”Likabehandlingsplan i
arbetslivet, Arboga kommun 2012-2014”. Kommunens grundsyn är att
alla människor har lika värde och att Arboga kommun ska arbeta mot
diskriminering, för likabehandling och aktivt främja lika rättigheter.
Kommunens likabehandlingsarbete ingår som en naturlig och integrerad
del i all verksamhet, även planverksamheten.
Barnkonsekvenser
I Arboga kommun ska alla tyngre beslut som berör barn eller deras
livsmiljö föregås av en barnkonsekvensbeskrivning, i enlighet med
barnkonventionen. Konsekvensbeskrivningen ska göras tidigt i processen,
för att kunna fungera som ett beslutsunderlag och vägledning i
prioriteringar. En barnkonsekvensbeskrivning har gjorts för detta projekt
och slutsatserna presenteras under rubriken ”Konsekvenser av planens
genomförande” – ”Barnkonsekvenser”.
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Behovsbedömning
För planprogrammet som upprättades år 2010 gjordes en
behovsbedömning om betydande miljöpåverkan och en MKB
upprättades. I samråd med länsstyrelsen har bedömningen gjorts att en ny
MKB
inte
behöver
upprättas
för
varje
detaljplaneetapp.
Miljöbedömningen av planprogrammet, samt ett dokument som beaktar
miljöfrågorna specifikt, är tillräcklig grund för det fortsatta planarbetet
och frågorna inarbetas i denna planbeskrivning.
Miljöfrågor som lyftes fram i det tidigare planprogramskedet och som har
bedömts vara aktuella för denna detaljplan är:






Strandskydd och biotopskydd
Landskapsbild och kulturmiljö
Mark; Stabilitet, rasrisk och sättningar
Vatten; Översvämningsrisk, huvudvattenledning och dagvatten
Människors hälsa; Buller
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Mark och vegetation
Åbrinken utgörs av ett öppet landskapsrum nära stadens utkant. Området
är en del av en stor sammanhängande friyta ängsmark. Marken är relativt
plan med en svag lutning i öst-västlig riktning. Kråkdiket och Arbogaån
skär genom landskapet och utgör naturliga svackor.
Geoteknik och radon
För Åbrinken finns en översiktlig geoteknisk undersökning som är
framtagen år 2002 av Sweco VVB. Undersökningen ger en överskådlig
bild av områdets möjlighet till att bebyggas. Ingen radonriskkartering har
utförts för området.
Enligt den geotekniska undersökningen från 2002 utgörs jorden inom
området överst av lera vilande på friktionsmaterial - troligen morän – på
berg. Lerans mäktighet varierar mellan 0 och 8 meter. Lermäktigheten är
minst närmast ån. Leran är överst torrskorpefast ned till drygt ca 1 meters
djup och därunder lös. Vid belastning av lerområden med t.ex. byggnader
och/eller fyllning uppkommer oftast sättningar. Motsvarande
förhållanden kan förorsakas genom grundvattensänkningar. Av sättnings
och stabilitetsskäl kommer byggnader sannolikt inom större delen av
området behöva grundläggas med fribärande golv på pålar.
I den geotekniska utredningen påpekades att det vid höjdsättning måste
beaktas att ingen eller ringa uppfyllning får göras, mindre än 0,5 m.
Förorenad mark
Ingen känd förorening finns i området.
Risk för skred och höga vattenstånd
Genom årens lopp har Arboga drabbats av översvämningar kring
Arbogaån. År 1977 uppgick vattnet i ån till tre meter högre än normalt.
Vattenflödena bidrar till en problematik kring risk för skred längs med
Arbogaåns strandkant.
Planområdet ligger högt (ca +11 meter där kvartersmark föreslås) och
vattenmassor
vid
extrema
vattenflöden
likt
tidigare
översvämningstillfällen når området i liten omfattning och endast i de
delar
av
området
som
utgör
parkmark.
Däremot
utgör
huvudvattenledningen, som går genom området, en potentiell risk för
vattenansamling vid ett eventuellt läckage vilket lokalt kan drabba delar
av området tillfälligt.
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År 2002 utfördes en geoteknisk utredning. I den ingick att bedöma
markens stabilitet. Till följd av denna utfördes förstärkningsåtgärder längs
å-slänten i syfte att stabilisera marken och förbereda för en gång- och
cykelväg samt bebyggelse för det sedan tidigare planlagda området.
I den geotekniska utredningen konstaterades att ett avstånd om 20-25 m
borde hållas mot Kråkdiket, om inga förstärkningsåtgärder görs längs
slänten. I den då gällande detaljplanen var marken närmast ån utpekat
som natur och avståndet till mark där byggnad var tillåten var tillräckligt.

Kartutdrag från den geotekniska utredningen, från 2002.

Fornlämningar
Länsmuseet har under 2004 utfört en arkeologisk utredning för del av
Strömsnäs 1:1 med anledning av den då aktuella detaljplanen för ny
bostadsbebyggelse. Fynd gjordes av rödgodsskärvor daterade till 16001700-tal. Fyndet har borttagits. Inga fornlämningar påträffades i
utredningen och i sammanfattningen står att det därför inte bör finnas
några hinder ur arkeologiskt hänseende för att ytan bebyggs. Om en
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall dock
arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras hos länsstyrelsen.
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Bebyggelseområden
Bostäder
Åbrinken
består
av
obebyggd mark i ett
centralt läge med närhet
till Arboga stadskärna.
I direkt anslutning finns
ett bostadsområde öster
om planområdet.
Där finns både inslag av
Skrafferad yta är riksintresse för kulturmiljö.
äldre låg bebyggelse
längs med ån från
1500- 1800tal, samt flerfamiljshus i upp till fyra våningar utmed Österled
av senare karaktär från 1950- och 1960-talen. Den äldre bebyggelsen
utmed ån ingår i riksintresset som Arboga stadskärna utgör.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Åbrinken har nära till ett brett utbud av verksamheter och arbetsplatser
inom Arboga tätort, samt nära till tågstation för arbetspendling.
Offentlig och kommersiell service
Inom ett avstånd om 900 meter finns ett brett utbud av både offentlig och
kommersiell service. Tandläkarmottagning och vårdcentral ligger
angränsande på andra sidan om Västerleden. Där finns även
demensboendet Strömsborg. Skolor och förskolor nås på ett avstånd om
ca 800-900 meter.

Översiktskarta för service.
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I och med en utbyggnad av området och de kommande
detaljplaneetapperna så kan ett behov av en ny förskola bli aktuellt.
Bedömningen är att detta bör kunna inrymmas i en av de efterföljande
detaljplanerna, och hellre i de mittersta delarna av Åbrinken området än
utmed Arbogaån som utgör ett attraktivt bostadsläge.
Tillgänglighet
Tillgängligheten till området är god med asfalterade gång- och cykelvägar
till och igenom. Planskilda korsningar finns med gångtunnel under de
omkringliggande större vägarna Västerleden och väg 572. Planskilda
lösningar är särkilt värdefullt ur barns och äldres perspektiv. Men det är
viktigt att de är bra utformade och har god belysning ur ett trygghets- och
jämställdhetsperspektiv.
Friytor
Lek och rekreation
Barn utnyttjar den fysiska miljön där de för stunden befinner sig i den
mån det är möjligt. På en skogshöjd som ligger intill området finns
spännande miljöer för barn att leka och utforska.
Söder om området ligger Folkets Park och idrottsområdet Ekbacken där
det finns ett badhus med utomhusbad, motionsspår och fotbollsplaner.
Vattenområden

Foto: Vy mot planområdets strandkant.

Promenad och fiske
Längs med Arbogaån finns idag ett populärt promenadstråk, med bänkar
mot de vackra och uppskattade vattenvyerna. Nere vid vattenkanten, på
den förstärkta och steniga slänten, förekommer det fiske.
Strandskydd
Längs med Arbogaåns strandkant gäller strandskydd på 100 meter. Vid
Kråkdiket råder 25 m strandskydd på båda sidor om detta. Vid tidigare
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detaljplaneläggning år 2004 upphävdes strandskyddet avseende
strandområdet längs Arbogaån och del av Kråkdiket inom planområdet.
Detta detaljplaneförslag påbörjades före den 1 juli 2009 då nya regler om
strandskydd trädde i kraft. Med stöd av övergångsregler, som avser
sådana ärenden, ska de äldre reglerna tillämpas vid prövning av
upphävande av strandskydd.
Biotopskydd
Planområdet inkluderar en del av Kråkdiket. Kråkdiket utgör ett öppet
dike i jordbruksmark och omfattas av biotopskydd enligt 7 kap.
Miljöbalken. Detta innebär att man inte får bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som kan skada den naturmiljö (biotopen) som diket utgör.
Det är t.ex. förbjudet att kulvertera ett sådant öppet dike. Länsstyrelsen
kan medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl.
Viss påverkan på diket har redan skett genom kulvertering för en gångoch cykelväg i planområdets södra del samt stabilitetsåtgärder i
Kråkdikets mynning.

Foto: Vy över Kråkdiket.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

572

Översiktskarta med planområdet inringat.

Området ansluter till huvudgatan Västerleden. Genom planområdet
sträcker sig idag delar av en på- och avfartsramp som ansluter till väg 572,
söder om planområdet.
Från och till området finns goda kopplingar till övriga stadsdelar. Säkra
gångtunnlar under större vägar innebär att gående och cyklister kan röra
sig trafiksäkert mellan olika stadsdelar.
Kollektivtrafik
Arboga stationsområde är beläget inom gångavstånd till planområdet. För
persontrafik på järnväg finns tåg 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.
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Störningar
Buller
I samband med framtagandet av planprogrammet år 2010, togs även en
bullerutredning fram. Enligt denna var antal fordon per årsmedeldygn
(ADT) 4200, varav sex procent var tung trafik. En full utbyggnad av hela
området, likt planprogrammet, innebär en ökning med ca 1000 fordon per
årsmedeldygn. Bullersituationen förändras inte nämnvärt av denna
ökning.
Utomhusbuller är något som kommunen ska beakta vid planläggning och
bygglovsprövning. I samband med att nya områden exploateras intill en
befintlig väg är det ofta ofrånkomligt att nya byggnader utsätts för buller.
Dock går det att avhjälpa olägenheter som kommer utifrån (till exempel
buller) med rätt placering, projektering och utförande av byggnaden.
Kommuner kan i detaljplan föra in bestämmelser om tyst/ljuddämpad
sida och genomgående lägenheter som innebär att sovrummen placeras
mot en tyst gård för att klara de riktlinjer och principer som finns vad
gäller buller vid nyexploatering.
Bilden nedan är ett utdrag från bullerutredningen och visar på att en tyst
sida kan uppnås med en placering av en byggnad intill Västerleden (väg
512) likt illustrerat. Mer information om hur planen har anpassats för att
klara bullersituationen går att läsa under planförslag, ”buller”.

Utdrag ur bullerutredning

Teknisk försörjning
Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda. Såväl
VA, fjärrvärme, fiber och el finns angränsande till planområdet.
Inom planområdet sträcker sig en huvudvattenledning i nord-sydlig
riktning, vilken avses ligga kvar.
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PLANFÖRSLAGET
Natur
Mark och vegetation
Ängsmarken avses möjliggöras för bostadsändamål som bygger vidare på
tätortens stadsmässighet. Detta innebär hårdgjorda ytor för väg och
parkering, men även inslag av grönska. Detaljplanen ska fortsatt
möjliggöra för en god tillgänglighet utmed Arbogaån och i detaljplan
föreslås Kråkdiket ingå i parkmark. Diket utgör dels en funktion för
vattenavrinning men är också ett element i stadsbilden som kan bidra till
trevnad. Kråkdiket kan komma att omgestaltas för att passa in i framtida
parkmiljö och för att bättre kunna fördröja dagvatten i området.
Landskapsbild
Planen berörs inte av något riksintresse, men gränsar till riksintresset för
kulturmiljö, som gäller för stadskärnan. Dock utgör Västerleden samt
nyare bebyggelse från 1950- och 60-talen en tydlig gräns för den äldre
stadskärnan. Planområdet kommer bli en ytterligare årsring i stadens
utveckling.
Vyerna mot Åbrinken från stadskärnan har under åren bitvis förändrats
från att ha varit öppna betesmarker i början av 1900-talet, till att ha
erbjudit vyer mot kallbadhuset som en gång fanns vid holmen, till
Strömsnäsbrons uppförande, samt åkantens stabilitetsåtgärder och
anläggandet av gång- och cykelvägen längs med vattenkanten.
En utveckling av Åbrinken kommer att medföra en förändring av
landskapsbilden. Området övergår till att vara en del av staden med
gatunät och bebyggelsekvarter från att ha utgjort ett öppet landskapsrum.
I och med planförslaget kommer utblickarna från Arboga tätort förändras,
men de stora utmärkande dragen i landskapsbilden, såsom Arbogaåns åfåra som lågpunkt i landskapet samt Strömsnäsbron kommer även
fortsättningsvis att finnas kvar.
Ställningstaganden i både Översiktsplan, i tidigare planprogram från 2012
och från tidigare detaljplan från 2004 är att markens centrala läge utgör en
naturlig utveckling av tätortens bebyggelse. Att bygga centralt gentemot i
mer perifera lägen har också många vinster ur ett hållbarhetsperspektiv.
Att ha närhet till kommunikationer samt service av olika slag är viktiga
aspekter vid exploatering av nya bebyggelseområden.
Risk för skred och höga vattenstånd
En parkzon längs med åkanten samt prickmark säkrar att ett fullgott
avstånd från Arbogaån uppnås med avseende på risk för skred och höga
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vattenstånd. Stabilitetsåtgärder har gjorts för att möjliggöra för
bebyggelse.
Källare är inte lämpligt i
området och därför ska
husen som byggs i
området vara källarlösa.
En planbestämmelse har
införts om att marklov
krävs för alla schaktfyllningsoch
nivåförändringsarbeten.
Detta med anledning av
de
uppgifter
som
farmkommit
i
den
övergripande
geotekniska utredningen
om stabilitetsrisker.
Utformning av närmiljön kring huvudvattenledningen bör utformas så att
stora vattenmängder leds bort från planområdet vid ett eventuellt läckage.
En skyddszon längs huvudvattenledningen finns inlagd i detaljplanen.
Inom denna zon får ingen byggnad uppföras och en utformning av
marken bör ske för att kunna minimera konsekvenserna vid ett eventuellt
läckage.
Bebyggelseområden
Bostäder
I planområdet möjliggörs för bebyggelse för bostäder, centrumändamål
och vård. Lägenhetsantal är inte bestämt. Men uppskattningsvis skulle en
utbyggnad, med endast bostäder, maximalt utbyggt kunna innebära ca 65
nya bostäder. En utbyggnad i enlighet med illustration, med varierande
hustyper skulle däremot innebära att ca 52 nya bostäder möjliggörs. Inslag
av verksamheter ses som positivt, vilket bl.a. möjliggörs med
centrumändamålet.
Nedan illustreras fyra möjliga utformningar av bebyggelsen i området.
Som illustrationerna visar är här möjligt att bygga friliggande småhus,
kedjehus, radhus och flerbostadshus, men även parhus tillåts.
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A.

B.

C.

D.
Högsta antal våningsantal varierar från två till fyra inom kvartersmarken.
Detta för att ge en variation både i skala och i form.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Detaljplanen möjliggör även för mer publika byggnader såsom bl.a.
kontor, handel och hotell. I bostadsbyggnad får handel/verksamheter,
som inte är störande för omgivningen, i bottenvåning finnas.
Byggnad för centrumändamål tillåts, vilket innebär att bl.a. hotell, butiker,
kontor och annan service får etableras. I den östra och södra delen av
planområdet medges även vårdändamål, vilket innebär att vård- och
äldreboende vid behov kan etableras där.
Byggnadskultur och gestaltning
Detaljplanen möjliggör för en variation av volymer, från två till fyra
våningar. Taken utformas med plåt, sedum eller tegel. Takkupor får
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användas som rumsskapande element och balkonger kan med fördel
arbetas in i taklandskapet.
Fasadmaterial anges på plankartan. För den del som ligger angränsande
till Västerleden ska ny bebyggelse vara sammanhängande och utformas
med fasad av trä, tegel eller puts. För resterande bebyggelse medges
endast trä- eller putsfasader för att relatera till arkitekturen i Arbogas
äldre bebyggelse. Karmar och husknutar bör målas i samma kulör som
fasaden. Balkonger och takterrasser bör integreras med byggnaden.
Balkongräcken bör utföras luftiga och lätta i sitt uttryck med trä, klarglas,
alternativt opakt glas. Inglasning av balkonger bör undvikas alternativt
redovisas från början vid bygglovet och integreras i byggnadens
gestaltning. För byggnad angränsande till Västerleden placeras eventuella
balkonger med fördel mot tyst sida, då dessa inte är utsatta för buller.
Eventuella socklar ska utföras i sten eller puts. Miljökvalitet på material
och utrustning bör säkerställas genom att byggherrar och exploatörer
ställer krav i upphandlingen.
Vattenområden
Brygga/Kaj för allmänheten
Målsättningen med planförslaget är att förstärka å-rummet som ett
allmänt parkstråk med en stadsmässig karaktär likt Arbogas äldre
centrala stadskärna. Planen medger att en brygga/kaj som är tillgänglig
för allmänheten kan uppföras i framtiden.
Strandskydd
Tillämpning av de äldre strandskyddsreglerna innebär att upphävande av
strandskydd görs av Länsstyrelsen.
För Arboga kommun är det av stor vikt att kunna utveckla de attraktiva
bostadslägen som gör kommunen konkurrenskraftig mot övriga
kommuner i Mälardalen vad gäller tillväxten i regionen. Av de
utredningsområden för bebyggelse som utpekas i kommunens
översiktsplan är detta område ett av de mest hållbara och attraktiva
bostadsområdena. En fortsatt utbyggnad och förtätning av Arboga på
denna plats, i jämförelse med andra lägen, bedöms kunna uppfylla
behovet enligt det allmänna intresset på det bästa sättet för människors
hälsa och miljön av följande anledningar:


Närhet till centrum och service



Närhet till idrotts- och rekreationsmöjligheter



Närhet till allmänna kommunikationer

Det centrala läget innebär korta avstånd till väsentlig service och goda
förutsättningar för ett minskat bilberoende. Här finns även bra
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förutsättningar för det sociala livet och goda möjligheter att förena platsen
med tätorten. Denna plats utgör en naturlig fortsättning av tätorten och
här finns de bästa förutsättningarna för bebyggelse då det ligger intill all
nödvändig infrastruktur. Med hänsyn till ovan nämnda anledningar anses
det allmänna intresset väga tyngre än strandskyddet.
Området är idag obebyggt, men en detaljplan finns sedan år 2004 som gör
det möjligt att bebygga. Planutformningen i den nya detaljplanen kommer
att ske med hänsyn till strandskyddet så att de attraktiva delarna av
området, även i framtiden, kommer att vara tillgängliga för allmänheten.
En zon med fri passage närmast stranden kommer att lämnas
oexploaterad från bebyggelse och planeras som allmän platsmark,
parkmark. Allmänhetens tillgång till strandområdet kommer således
befästas även i framtiden. En brygga skulle innebära en förbättring av
tillgängligheten för allmänheten, samt utgöra en trevlig mötesplats i
tätorten.
Området består idag av brukad jordbruksmark och en brant slänt med
gräs- och buskvegetation mot ån. Åkermark bedöms enligt
Naturvårdsverkets vägledning om planering och prövning av
strandskydd (Handbok 2009:4, utgåva 2) vara en naturtyp med lägre
värden för strandskyddets syften, där ett ingrepp oftast inte ger lika stora
konsekvenser för natur- och friluftsvärdena.
Ett genomförande av plan antas inte innebära någon väsentlig försämring
av växt och djurlivet. Vid tidigare tillfälle har Kråkdikets mynning och vid
Arbogaåns strandlinje påverkats genom stabilitetsåtgärder. Området
omfattas inte av nyckelbiotoper eller objekt i övrigt med utpekade
naturskyddsvärden och det finns inga uppgifter om att hotade arter av
djur eller växter förekommer i området.
Av ovannämnda anledningar anser Arboga kommun det vara av stor vikt
att strandskyddet upphävs och en bestämmelse om detta har lagts in i
plankartan. Planbestämmelsen föreslår att strandskyddet upphävs inom
kvartersmark, samt inom område för kaj/brygga för allmänheten
(betecknat W1 på plankartan). Strandskyddet kvarstår för såväl parkmark
som öppet vattenområde. En särskild ansökan om att upphäva
strandskyddet har tagits fram, vilken grundas på ovan resonemang och
den tidigare genomförda miljökonsekvensbeskrivningen. Ansökan har
skickats in till Länsstyrelsen för vidare handläggning.
Biotopskydd
Biotopskyddet gäller för åtgärder i diket. Om byggnation sker intill diket
upphör per definition det generella biotopskyddet då det inte längre
omges av jordbruksmark. Behöver åtgärder göras innan en sådan
förändring skett behövs dispens sökas hos Länsstyrelsen för ingreppet.
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Som särskilda skäl för dispens från biotopskyddet kan nämnas att:
- Förutsättningarna i området ändras i och med den ändrade
markanvändningen. Detta sker på ett sådant sätt att
jordbrukslandskapet där diket finns idag, i framtiden kommer
utgöra en del av stadsmiljön.
På sikt bör diket av säkerhetsskäl för framtida närboende och av
gestaltningsskäl ses över. Diket kan utvecklas och framöver utgöra ett fint
inslag i det offentliga parkrummet och även utgöra en del i hanteringen
av dagvattnet.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Trafikföringen till och i den nya stadsdelen kommer att förändras. I
plankartan föreslås att en ny huvudgata ansluter mot Västerleden. Den
nya huvudgata är tänkt som allmän väg och ska fortsätta vidare västerut
för att ansluta till Västerbron/väg 569, vilket utreds vidare i
nästkommande detaljplaneetapper. Till huvudgatan ansluts i sin tur en ny
lokalgata, vilken förser det nya bostadsområdet med genomgående trafik
och från denna kan in- och utfart till de nya fastigheterna ordnas. För att
genomföra detaljplanen är det nödvändigt att den befintliga på- och
avfartsrampen avvecklas och att en ny trafiklösning byggs i anslutning till
den södra rampen (läs mer under kapitlet Genomförandefrågor, sid 24).
Längs Arbogaån finns en gång- och cykelväg med goda kopplingar till
omkringliggande områden. Möjligheter att förlänga gång- och
cykelstråket västerut studeras i fortsatta detaljplaneetapper. Den lokalgata
som möjliggörs i detaljplan förses med gc-vägar som sammanbinds med
den befintliga gång- och cykelvägen längs ån.
Parkering och utfarter
För huvudgatan möjliggörs ett
gaturum
som
inrymmer
trottoarer, sidoparkering och en
trädallé. Parkering i området
avses utöver detta ske på
samlade parkeringsytor inom
kvartersmark för flerbostadshus
alternativt
på
den
egna
Illustration, gatusektion
fastigheten på egen uppfart.
Parkeringsytorna bör utformas för att inte dominera stadsbilden. En
parkeringsnorm om 2 parkeringsplatser för enbostadshus och 1
parkeringsplats/lägenhet i flerfamiljshus föreskrivs.
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Körbar förbindelse (in- och utfarter) får inte anordnas mot Västerleden
eller mot den nya huvudgatan.
Cykelparkering anordnas på den egna fastigheten alternativt i anslutning
till gemensamhetsanläggning, om sådan upprättas.
Störningar
Buller
Vid nybyggnation av områden intill en väg är det vanligt att
bullerriktvärden överskrids. Dock kan detta hanteras genom att en ”tyst
sida” tillämpas. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad är enligt
bullerutredningen 62 dB(A) och överskrider riktvärdet, 55 dB(A). Även de
maximala ljudnivåerna överskrider riktvärdet 70 dB(A), vid byggnaderna
närmast Västerleden, där ljudnivåerna är ca 78 dB(A).
Bullerskyddsåtgärder, såsom placering av bebyggelsen så att tysta
gårdsmiljöer skapas, föreslås inom planområdet, i anslutning till
Västerleden. Byggnaderna närmast Västerleden bör även planeras på ett
sådant sätt att sovrum och uteplatser placeras mot tyst sida.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp ansluts. Dagvatten bör tas om hand där
detta är möjligt inom den egna fastigheten. Övrigt dag-/dräneringsvatten
ska kopplas till hänvisad dagvattenservis. Dagvatten från övriga ytor
inom området föreslås omhändertas lokalt, i förslagsvis öppna
fördröjningsmagasin som kan bidra till trevliga element i en framtida
parkmiljö, vilket medför en begränsad påverkan på recipienten.
Fördröjningsmagasin i form av öppna dammar kan placeras på den mark
som kommunen avser att behålla i kommunal ägo.
Från vägar och parkeringar i området bör dagvattnet ledas till
fördröjningsmagasin där viss fastläggning och/eller avskiljning av
föroreningar kan uppnås, vilket innebär att belastningen på Arbogaån
därmed skulle kunna hållas nere.
Områden som betecknas u i plankarta ska vara reserverat för allmänna
ledningsdragningar och får därför inte bebyggas. Den stora
huvudvattenledning som går genom området i nordsydlig riktning har
inneburit restriktioner för byggnadernas möjliga placering inom området.
Ytan över ledningsstråket föreslås användas för parkeringsändamål
alternativt grönska.
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Värme och elförsörjning
Fjärrvärme finns utbyggt angränsande till området och Arboga Energi
ansvarar för fjärrvärmeteckningen. Den befintliga fjärrvärmeledningen
förutsätts flyttas så den ligger i det område som är avsatt för huvudgata,
förslagsvis under gångbana eller sidoparkering. För de nya fastigheterna
förordas att fjärrvärme ansluts.
Elförsörjningen ansvarar Arboga Mälarenergi Elnät AB för. En befintlig
högspänningskabel följer den befintliga gång och cykelvägen, vilken
behöver flyttas/omläggas.
Teknisk anläggning
Tekniska anläggningar placeras inom område som betecknas E1 på
plankarta alternativt kvartersmark till en största yta om 7 x 7 meter. Inom
kvartersmark finns flexibilitet vad gäller framtida behov och placering av
eventuella
tekniska
anläggningar
såsom
transformatorstation,
pumpstation eller dylikt.
IT-infrastruktur, tele, bredband
Ledningssträckningar föreslås samordnas med elledningarna.
Avfall
I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska
sorteras och omhändertas i Arboga. I Arboga finns ett system med
källsortering. För att erhålla en god sortering av avfall, och därigenom
större miljönytta, rekommenderas utsortering av fler fraktioner än restoch bioavfall. Exempel är utsortering av förpackningar, tidningar,
batterier och ljuskällor.
Västra Mälardalens Kommunalförbund är renhållningsansvarig i Arboga
kommun och svarar för att renhållningen och avfallshanteringen fungerar
i kommunen. Vid utbyggnad av bebyggelse i området bör samråd ske
med förbundet för att få aktuella råd och anvisningar vad gäller
avfallshanteringen.
Ett genomförande av detaljplanen medför fler hushåll för sophämtningen.
Avfallsinsamling för bostäder bör ske via gemensamhetslösningar, t.ex.
miljöbodar. Placering av miljöhus bör ske med hänsyn till att
sophämtningen ska kunna ske smidigt, i enlighet med de gällande
rekommendationer
som
finns
från
Västra
Mälardalens
Kommunalförbund.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Hållbar utveckling
Området är utpekat som utredningsområde för bebyggelse enligt
Översiktsplan Arboga kommun (2009). Att möjliggöra för bostäder,
centrumändamål och vård på platsen är i linje med att utveckla Arboga på
ett hållbart sätt. En utbyggnad i detta läge är även en del i arbete för att
uppnå de visioner och mål som Arboga kommun har om en ökad
befolkning samt att verka för en inspirerande livsmiljö. Planförslaget är ett
steg i att bidra till en befolkningsökning i form av att locka nya invånare
till kommunen och platsen. Med dess centrala och attraktiva läge intill ån,
har området goda möjligheter att bidra till en inspirerande livsmiljö.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
En viktig utgångspunkt i planarbetet har varit att möjliggöra för trevliga
mötesplatser. Detta säkerställs genom att gång- och cykelstråket utmed
Arbogaån säkras som allmänplatsmark, samt att mark reserveras för
parkändamål. En brygga/kaj tillgänglig för allmänheten kan komma att
bli en uppskattad mötesplats och rekreationsyta i området och för hela
Arboga.
Både jämställdhetsaspekter och barnperspektivet har funnits med i
planeringen av området. Bebyggelse intill gångstråk kan exempelvis ha
positiva effekter för trygghetskänslan för gående och bidra till att platsen
upplevs som mer livfull och befolkad.
I framtagandet av planprogrammet gjordes också en separat
barnkonsekvensbeskrivning. Denna gör gällande att det är särskilt
önskvärt med säkra trafik- och boendemiljöer samt tillgång till lekplatser
inom ett rimligt avstånd. För det detaljplanerade området har det bedömts
att det finns goda möjligheter för barn och äldre att ta sig till angränsande
bostadsområden på ett säkert sätt. Detta genom planskilda lösningar för
gång- och cykeltrafik under de större vägarna Västerleden och väg 572.
Inför en fortsatt expansion av området med nästkommande detaljplaner
finns möjlighet att planlägga för och uppföra bra lekplatser och parkstråk
i området.
Utformningen för kvartersmarken ansvarar exploatören för, men att
förorda är att möjlighet till en närlekplats för de allra minsta barnen finns
att tillgå. För de lite större barnen kan däremot den närliggande
skogshöjden utgöra en inspirerande lekmiljö.
Ett genomförande av plan har också en positiv inverkan på samhället i
stort. En inflyttning av nya invånare möjliggörs – antingen genom direkt
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inflyttning till det nya området eller indirekt genom att flyttkedjor skapas.
I och med att det uppstår nya möjligheter för människor att flytta till
Arboga kan antalet invånare komma att öka, vilket bidrar till bland annat
förbättrat serviceunderlag, utökade arbetstillfällen, utökad barn/skolomsorg, förbättrad gemenskap och ett rikare socialt liv.
Hälsa och säkerhet
En utbyggnad i linje med detaljplanen innebär att Kråkdiket borde ses
över och göras säkrare och trevligare. Schaktning och utfyllnad ska
föregås av marklov för att kunna säkra stabiliteten. Stabilitetsåtgärder har
tidigare gjorts längs Arbogaåns å-kant och Kråkdikets mynning, vilket gör
att området nu kan bebyggas. Mot Kråkdiket hålls ett fullgott avstånd, i
enlighet med den geotekniska utredningen, för vart bebyggelse är lämplig
utan några vidare stabilitetsåtgärder. Kvartersmarken i det sydvästra
hörnet kan behöva föregås av en kompletterande utredning för att
säkerställa stabiliteten av planområdet, beroende på hur byggnaden är
tänkt att placeras. Detta sker i samband med bygglovgivning.
Konsekvenser för miljön
Lokaliseringen av det nya området innebär att befintlig infrastruktur och
service kan nyttjas. Läget är centralt med goda förutsättningar för ett
minskat bilberoende.
Landskapsbild
En utveckling av Åbrinken kommer att medföra en förändring av
landskapsbilden. Från att ha varit ett öppet landskapsrum nära stadens
utkant, sluts landskapet och övergår till att vara en del av staden med
gatunät och bebyggelsekvarter. De stora utmärkande dragen i
landskapsbilden, såsom Kråkdiket, Arbogaåns å-fåra som lågpunkt i
landskapet samt Strömsnäsbrons kommer även fortsättningsvis att finnas
kvar. Med parkmark och gestaltningsåtgärder är ambitionen att ett nytt
inbjudande stadsrum ska formas, där en eventuell framtida allmän
brygga/kaj utgör en naturlig mötesplats för arbogaborna.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Normalt planförfarande tillämpas. Nedan redogörs för ett preliminärt
tidsschema för planprocessens gång och instanserna för beslut.
Beslut om utställning

Feb/
Mars April
2013
Samråd
TNAU

Maj

Normalt
förfarande

TN

TNAU = tekniska nämndens arbetsutskott
TN
= tekniska nämnden
KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott
KS
= kommunstyrelsen
KF
= kommunfullmäktige

Beslut om antagande

Maj/Juni
Aug
Aug Sept Okt Okt
2013
Granskning TNAU TN KSAU KS KF

Laga kraft
nov/dec
2013

När planen antagits i kommunfullmäktige följer tre veckors
överklagandetid innan detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla.
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från och med det datum detaljplanen
vunnit laga kraft. När planens genomförandetid börjar har
fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt detaljplanen. Under
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras mot berörda
fastighetsägares vilja annat än om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla tills den ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa. Kommunen ansvarar i
förekommande fall för utbyggnad av gata och vatten- och avlopp fram till
tomtgräns.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Arboga Energi ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i området och Arboga
Mälarenergi Elnät AB för elen.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
I bygglovsskedet bör kompletterande grund- och radonundersökningar
göras.
Vid vibrationsalstrande arbeten t.ex. pålning kan en riskanalys upprättas
om så anses nödvändigt samt besiktning av närbelägna byggnader och
anläggningar utföras. För den allra närmaste kvartersmarken intill
Kråkdiket kan ytterligare analyser för stabiliteten behövas, då en mindre
del av kvartersmarken ligger inom ett avstånd på mindre än 20-25 meter.
Dock har prickmark placerats ut för att byggnader inte ska komma till
inom detta avstånd.
Rampens avveckling
Kommunen ska i dialog med Trafikverket verka för att den norra rampen
avvecklas. I samband med att detta sker kan den södra rampen byggas
om med en korsning/trafiklösning som innebär att den framöver klarar
alla korsningsrelationer.

Planområde

Ramp som avses
avvecklas
Ny korsningslösning

Ekonomi
Planekonomi
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Inom kvartersmark bekostar kommande exploatör detaljplanens
genomförande. Ett iordningsställande av allmänplatsmark enligt planen
finansieras av kommunen.
Enligt uppskattade beräkningar bedöms utbyggnad av gata, gång- och
cykelvägar och mark med mera kosta ca 2,2 miljoner. Intäkterna för
försäljning av tomtmark beror på det satta markpriset den dag försäljning
sker, om markpriset ligger på ca 190 kr/kvm blir nettokostnaden noll.
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För att möjliggöra för en exploatering av etapp ett och nästkommande tre
etapper behöver en huvudgata som ansluter till Västerleden byggas.
Kostnaden för den bedöms bli 2,1 miljoner. Utbyggnaden av huvudgatan
bör ses som en exploateringsinvestering för att möjliggöra utbyggnad av
hela området och bör därför ses som en separat investering.
Enligt uppskattade beräkningar bedöms utbyggnad av VA-ledningar
kosta ca 2,5 miljoner. Intäkterna, i form av anläggningsavgifter, baserade
på 2013-års taxa kan enligt illustration C (se sid 14) bli ca 1,9 miljoner och
enligt illustration D (se sid 14) ca 2,2 miljoner. Men detta kan alltså
komma att se annorlunda ut beroende på hur och när en framtida
utbyggnad blir.
För ett genomförande med både gator och VA-ledningar krävs ett
tilläggsanslag på 6,8 miljoner kronor. Varav 2,2 miljoner för utbyggnaden
av lokalgatan inom etapp ett och 2,1 miljoner för utbyggnad av
huvudgatan, som ska försörja hela området på sikt. 2,5 miljoner krävs för
utbyggnad av VA-ledningar,
Trots höga kostnader för kommunen vid en exploatering enligt
detaljplanen bedöms de samhällsekonomiska effekterna/vinsterna, som
uppstår vid ett genomförande enligt plan, positiva och bidra till en tillväxt
av Arboga. För att uppnå de politiska visionerna och målen för Arboga,
till exempel målet om en växande befolkning, är ett projekt av detta slag
viktigt att genomföra. Negativa kalkyler på kort sikt innebär alltså
samhållsekonomiska vinster i det längre perspektivet. Detta är ett viktigt
perspektiv för Arboga att ha med tanke på konkurrensen med andra
likvärdiga kommuner i närheten.
Avgifter för enskilda fastighetsägare
Inom kvartersmark bekostar exploatören/den enskilde fastighetsägaren
detaljplanens genomförande. VA-avgift tas ut enligt vid varje tidpunkt
gällande taxa. I samband med bygglov tas en planavgift ut.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning enligt FBL (fastighetsbildningslagen) krävs för att
fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Fastighetsreglering behöver
ske för införlivande av de delar av samfälld vägmark (Strömsnäs s:3) som
är belägna inom planområdet. Därefter sker avstyckning efter behov av
lämpliga fastigheter inom respektive kvarter. Fastighetsbildningen
initieras och bekostas av Arboga kommun.
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Ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Ledningshavaren ansöker om och bekostar
ledningsrätt för sina respektive ledningar.
Gemensamhetsanläggning
En allmän planbestämmelse om att gemensamhetsanläggning får
upprättas har införts. Detta för att möjliggöra inrättande av
gemensamhetsanläggningar avseende de gemensamma behov som kan
uppstå inom respektive kvarter såsom gemensamma parkeringar,
återvinningsstationer eller dylikt. Åtgärden initieras och bekostas av
fastighetsägaren, då behov för detta uppstår.
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