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PLANBESKRIVNING
Förutom denna planbeskrivning består planförslaget av:
- plankarta med planbestämmelser
- planillustration
- genomförandebeskrivning
- fastighetsförteckning
- samrådsredogörelse
Planförslaget kommer att hanteras med enkelt planförfarande. Det innebär
en kortare planprocess med vanligt samråd, men där utställningsskedet
slopas om inga oförutsedda problem uppstår under planprocessens gång.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detta planarbete har föranletts av Banverkets utbyggnad av Mälarbanan
och Svealandsbanan. Alla korsning i samma plan mellan järnväg och väg
skall tas bort, för att minska olycksriskerna och konflikterna mellan olika
trafikslag.
Enligt tidigare avtal mellan Arboga kommun och Banverket skall befintlig
korsning mellan Varvsgatan och järnvägen ersättas med en gång- och
cykeltunnel under järnvägen.
Befintliga gång- och cykelvägar för de östra stadsdelarna skall knytas ihop
via tunneln under järnvägen mot gång- och cykelbron över Arbogaån.
Biltrafik kommer att hänvisas till befintliga vägtunnlar vid Stureleden i väster
och Östra Broleden i öster.
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PLANDATA
Planområdet är beläget öster om Arboga centrum, väster om den södra
delen av Varvsgatan och mellan Köpingsvägen och Norra Ågatan.

Av plantekniska skäl har, delar av grönremsan längs med Arbogaån, delar
av Norra Ågatan och transformatorstationen där intill, tagits med i
detaljplanen.
Planområdet omfattar ca 2,9 ha mark.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer och politiska beslut
Utbyggnaden av Svealands- och Mälarbanan har pågått under hela 1990talet och dess genomförande bygger på ett flertal politiska beslut. En andra
etapp i Arboga har rört utbyggnad av dubbelspår från Valskog och
planskilda korsningar i Arboga. Denna korsning vid Varvsgatan utgör den
tredje och sista av dessa planskilda korsningar.
Gällande detaljplaner
Inom planområdet berörs nr 1/1947, 7/1959, 7/1961, 7/1962, 2/1963,
3/1963 och 3/1964.
Till planområdet gränsar 1/1926, 9/1962, 3/1963 och 4/1973.

NULÄGET
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Avgränsning av detaljplanen
Planområdet avgränsas av Köpingsvägen i norr, Varvsgatan i öster och
Arbogaån i söder. I väster ligger plangränsen i fasighetsgräns mot Långan
nr 11 och norr om järnvägen i gräns mot det gamla SJ-magasinet.
Markägoförhållanden
Arboga kommun är ägare till befintlig gatumark, allmän platsmark, mark för
transformatorstationen och fastigheten Gäddan 3 (norr om järnvägen).
Fastigheten Långan 12 har nyligen inköpts av kommunen.
Järnvägsfastigheterna ägs av Banverket – TGOJ samt även fastigheterna
Prästgärdet 2:25 och 2:26.
Vid Norra Ågatan kommer den privatägda fastigheten Långan 11 att
beröras av den föreslagna gatuutvidgningen.
Mark, vegetation och bebyggelse
Marken lutar från Köpingsvägen, ca + 6,0, ner mot Arbogaån. Norra Ågatan
har en lågpunkt intill gc-bron på ca +2,0. Vid högvatten har översvämningar
där skett av Norra Ågatan och delar av angränsande fastigheter.
Norr om järnvägen finns två mindre affärs- och industribyggnader med
omgivande angörings- och parkeringsytor och gräsytor. Där finns ingen
trädvegetation.
På Långan 12 finns 3 st plåtklädda industribyggnader varav ett stort
kallager. Tomten omgärdas av ett plåtplank och består av en stor grusyta
utan träd och buskar.
Längs med Arbogaån finns en grönremsa med träd och buskar.
En avloppspumpstation ligger intill uppfarten till gång- och cykelbron och en
transformatorstation längre väster ut intill Långan 11.
Förorenad mark har konstaterats norr om järnvägen och eftersom marken
sluttar ner mot Norra Ågatan kan det finnas risk för att föroreningar kan
sprida sig. Marken skall i samband med genomförandet saneras och
omhändertas som miljöfarligt avfall. Utredning om sanering och omfattning
ska göras omgående tillsammans med Banverket.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning kommer att utföras i samband med
projekteringen av gång- och cykeltunneln och där även grundvattennivån
kommer att kartläggas.
Viss rasrisk föreligger utefter Arbogaån.

FÖRSLAGET
Befintlig gång- och cykelväg från den nordöstra stadsdelen kommer via ny
gc-väg att ledas ner över Köpingsvägen och vidare via tunnel till och över
den västra delen av Långan 12 och vidare över Norra Ågatan till befintlig
gång- och cykelbro.
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Trafikreglerande åtgärder vid korsningarna med Köpingsvägen och Norra
Ågatan kommer att utföras.
Järnvägsområdet kommer att minskas till ca 20 meters bredd utefter de två
nya spåren. Den övriga marken, som idag är järnvägsmark, kommer att
överföras till kommunen och kommer att nyttjas som parkmark.
Söder om järnvägsområdet bildas en ca 7 m bred parkremsa där det i
framtiden kan byggas en gång- och cykelväg längs med järnvägen.
Även fastigheten Långan 12 söder om järnvägen föreslås bli parkmark.
Gäddan 3 kommer att utvidgats ner mot järnvägen och ges handels- och
kontorsändamål i detaljplanen. Där finns idag befintliga ledningar som ges
en ledningsrätt.
Gång- och cykeltrafik
Med förslaget kommer gc-nätet att knytas ihop via tunneln under järnvägen.
Förslaget utformas norr om gc-tunneln, om möjligt, med uppfarter mot både
öster och väster, så att de kan knyta an till en framtida gc-väg på södra
sidan av Köpingsvägen.
I framtiden kan en ny gång- och cykelväg byggas längs med södra sidan av
järnvägen.
Biltrafik
Fordonstrafik kommer för överfart att hänvisas till vägtunnlarna vid
Stureleden i väster och Östra Broleden i öster.
Norra Ågatan kommer att breddas, förhöjas och förstärkas i området intill
pumphuset, för att förhindra framtida översvämningar. Detta medför att
mark från fastigheten Långan 11 kommer att behöva överföras till gatumark.
Gestaltning
Förhoppningen är, med föreslagna parkområden och utbyggnad av gångoch cykelstråket, att området får en välgörande estetisk uppryckning.
Rivning planeras, till att början med , för den gula tegelbyggnaden norr om
järnvägen och för två av plåtbyggnaderna och planket på Långan 12.
Belysningen ska göras så att hög säkerhet och god gestaltning kan
erhållas.
Miljökonsekvensbedömning
De förändringar i markanvändningen som planförslaget innebär medför
ingen negativ miljöpåverkan. Miljökonsekvenser kommer huvudsakligen att
uppkomma i samband med banans utbyggnad i form av buller, vibrationer
mm. Detta belyses i den MKB som gjorts i samband järnvägens utbyggnad.
Tekniska frågor
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I planområdet finns det problem med översvämningar från Arbogaån och
även en viss risk för ras vid ån. Grundundersökning för förstärkning och
påbyggnad av Norra Ågatan kommer att behövas.
Vatten- och avloppsledningar ligger i Varvsgatan och där, även under
järnvägen. I planförslaget har u-område lagts in, som skydd för dessa
ledningar.
En vattenledning ligger utefter den norra sidan av järnvägen. Den kommer
delvis att hamna inom kvartersmark och har där getts ett skydd i planen (uområde).
Övriga vatten- avlopps- och fjärrvärmeledningar ligger inom allmän
platsmark.
Även befintliga huvudledningar för el och tele ligger idag på allmän
platsmark.
Genomförande och administrativa frågor
Genomförandetiden föreslås till 5 år.
Enligt PBL (plan- och bygglagen) 5:5 skall alla planer ha en
genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under denna tid får kommunen inte
ersätta, ändra eller upphäva planen mot berörda fastighetsägares vilja om
inte nya förhållanden av stor allmän vikt uppkommit och då utgår full
ersättning för den skada detta föranleder.

Medverkande i planarbetet
Planförslaget utarbetas i samarbete mellan representanter för Arboga
kommuns tekniska förvaltning och Ark.1 Arkitektkontor AB i Västerås.

Per Granlund
Stadsarkitekt
Arboga kommun

Eva Wirdholm-Sander
Arkitekt SAR
Ark.1 Arkitektkontor AB
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Tidplan
Planförslaget kommer att hanteras med enkelt planförfarande. Det innebär
en kortare planprocess med vanligt samråd, men där utställningsskedet
slopas om inga oförutsedda problem uppstår under planprocessens gång.

Nuvarande inriktning
Detta planarbete har föranletts av Banverkets utbyggnad av Mälarbanan
och Svealandsbanan. Alla korsning i samma plan mellan järnväg och väg
skall tas bort, för att minska olycksriskerna och konflikterna mellan olika
trafikslag.
Enligt tidigare avtal mellan Arboga kommun och Banverket skall befintlig
korsning mellan Varvsgatan och järnvägen ersättas med en gång- och
cykeltunnel under järnvägen.
Befintliga gång- och cykelvägar för de östra stadsdelarna skall knytas ihop
via tunneln under järnvägen mot gång- och cykelbron över Arbogaån.
Biltrafik kommer att hänvisas till befintliga vägtunnlar vid Stureleden i väster
och Östra Broleden i öster.
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Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Enligt PBL (plan- och bygglagen) 5:5 skall alla planer ha en
genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under denna tid får kommunen
inte ersätta, ändra eller upphäva planen mot berörda fastighetsägares vilja
om inte nya förhållanden av stor allmän vikt uppkommit och då utgår full
ersättning för den skada detta föranleder.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmänna platser och underjordiska
kommunala ledningar inom planområdet.
Arboga kommun är ägare till befintlig gatumark, allmän platsmark, mark för
transformatorstationen och fastigheten Gäddan 3 (norr om järnvägen).
Långan 12 har nyligen inköpts av kommunen.
Järnvägsfastigheterna ägs av Banverket – TGOJ samt även fastigheterna
Prästgärdet 2:25 och 2:26.
Ledningsförändringar
Befintliga va-, fjärrvärme-, el- och teleledningar, som korsar
järnvägsområdet, kan behöva flyttas och/eller kompletteras med skyddsrör
e. likn. Kostnaderna kommer då att belasta Banverket.

Fastighetsbildning
Till stor del kommer kvarters- och fastighetsgränser att behållas. Mark som
Banverket avstår skall tillföras kommunen.
Avtal kommer att upprättas och fastighetsreglering genomföras för
fastigheterna Långan 11, Prästgärdet 2:2 och Långan 9, för breddningen
av Norra Ågatan och frizon kring befintlig transformatorstation.
För befintliga kommunala ledningar ska ledningsrätt upplåtas i södra delen
på Kv. Gäddan och för delen av Varvsgatan som utgör korsningen med
järnvägen.
Rättighet för gc tunneln ska ges i delen under järnvägsområdet.
EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Enligt tidigare avtal mellan Kommunen och Banverket bekostar kommunen
planarbetet.
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Inlösen, ersättning
Särskilt avtal beträffande fastighetsregleringar och ledningar skall träffas.
Kommunen ansvarar och bekostar erforderliga markköp.
Inköp av mark till gatumark och transformatorstation görs ifrån Långan 11.

Per Granlund
Stadsarkitekt
Arboga kommun

Eva Wirdholm-Sander
Arkitekt SAR
Ark. 1 Arkitektkontor AB

