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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Förutom denna planbeskrivning består planförslaget av:
• plankarta med planbestämmelser
• planillustration
• genomförandebeskrivning
• fastighetsförteckning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att skapa attraktiva och centralt belägna bostäder inom norra
delen av kvarteret Giktringen. Fastigheten i den sydöstra delen av kvarteret
ges möjlighet till ökad exploatering samtidigt som tre av de befintliga
byggnaderna i kvarterets södra del får ett bevarandeskydd. Detta sker genom
att skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs samt viss utökad lovplikt. I
kvarteret ska även ges möjlighet till handel och hantverk.
Tekniska förvaltningen och kommunledningen har under år 2002 sammanställt
ett antal alternativa bostadsområden där kvarteret Giktringen är prioriterat.
Arboga kommun har under år 2002 inköpt en större del av kvarteret Giktringen.
Avsikten är nu att ge möjlighet till en exploatering centralt i staden, där
nybyggnationen under många år varit extremt låg, nästan obefintlig. Detta har
medfört att begagnade marknaden på hus och boende har krympt och därmed
har också priserna gått upp markant.
Många unga familjer och seniorer har tvingats att flytta från kommunen p.g.a.
att alternativa boendeformer inte funnits i tillräcklig utsträckning. Behovet av
bostäder har aktualiserats den senaste tiden i och med detta. Ett nytillskott av
bostäder medför också att begagnade marknaden förbättras och att utbudet
breddas. Förutsättningarna för en efterfrågan på bostäder finns och kommer att
öka då en del nya företag har och kommer att etablera sig i kommunen.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är centralt beläget i stadskärnans norra del, söder om
Centrumleden och väster om Ahllöfsparken. Kvarteret är bebyggt i sin södra
del mot Nygatan med bostadshus och med Missionskyrkans samlingslokal. I
den norra delen finns en lång garagebyggnad och uppställningsyta för bussar.
I anslutning till medeltidsdagarna och liknade arrangemang så används
kvarterets norra del invid bussplatserna till uppställningsplats och olika
aktiviteter.

Areal
Planområdets areal är ca 9000 m2.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Arboga kommun, Arboga Missionsförsamling
och av en privat fastighetsägare.
En överenskommelse finns om att förvärva en del av tomt 4 som
Missionskyrkan äger.

GIKTRINGEN - Planbeskrivning - Antagande–- laga kraft

4 (14)

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Byggnadsordning
En byggnadsordning antogs av Kommunfullmäktige i slutet av 2000. Den anger
uttalade förhållningssätt till karaktärsdragen i den bebyggelse och de miljöer
som speglar olika epoker i stadskärnans historia. Byggnadsordningen
redovisar utifrån bebyggelsehistorien, en gemensam syn för hur Arbogas särart
ska tillvaratas i stadens fortsatta utveckling, så att även kommande
generationer ska få möjlighet att känna igen och känna stolthet över de värden
som representeras av staden Arboga. Byggnadsordningen kompletteras av ett
antal bilagor i form av råd och anvisningar. I dessa ges vägledning vid den
praktiska tillämpningen av de uttalade förhållningssätten.
Byggnadsordningen utgör grunden för det fortsatta arbetet.
Detaljplaner m.m.
Inom planområdet gäller följande detaljplaner: 8/1971, 3/1959, 4/1946 och
1/1926. Inom kvarteret finns beteckningarna för bostäder, samlingslokal och
gatumark.

3/1959

4/1946

1/1926

8/1971

Gällande detaljplaner
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För kvarteret Giktringen gäller fastighetsplaner (tomtindelning) fastställda
1874-12-31 (av ålder bestående), 1882-02-02 (tomtindelning), 1927-12-23
(EIII-4/1927) samt 1932-09-21 (EIII-1/1932).
Kommunala beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt 2003-04-07 att ge Samhällsbyggnad i
uppdrag att upprätta ett planförslag för området och att samråd ska ske.
Markanvisningstävling
Arboga kommun bjöd in, genom Tekniska förvaltningen, till en
markanvisningstävling om att bygga och förvalta bostäder i ett centralt kvarter i
staden. Tävlingen pågick under tiden 7 april till den 23 maj.
Projektet Giktringen är ett av kommunens försök att i attraktiv kulturmiljö skapa
ett boende som upplevs som ombonat, tryggt och som en framträdande del av
Arbogas genuina kulturhistoria. Utarbetandet av förfrågningsunderlaget gjordes
utifrån dessa aspekter kombinerat med en ekonomisk och förvaltningsmässig
del. Modellen för utformningen hämtades från ett liknande projekt i Göteborg,
som förverkligats med positiva förtecken. De krav som ställdes på
förslagsgivaren var att i konsortieform forma ett förslag som förslagsgivaren
också skulle förverkliga och ta ansvar för i framtiden.
Fyra tävlingsförslag inkom till förvaltningen. Tävlingsjuryn granskade förslagen
utifrån de kriterier för bedömning som angavs i de tävlingstekniska
bestämmelserna. Dessa var:
- framtida förvaltning
- drift och totalekonomi, boendekalkyl
- gestaltning och utformning av hus
- lägenheternas möblerbarhet, tillgänglighet och användbarhet
- utformning och funktion av den yttre miljön.
Varje kriterie bedömdes på en poängskala 1-5. Tävlingsjuryn utsåg förslaget
”Mellan Hägg och Syrén” som vinnare. FFNS Arkitekter i Örebro tillsammans
med HSB Mälardalen har tagit fram förslaget.
Tekniska nämnden godkände tävlingsjuryns beslut att utse ”Mellan Hägg och
Syrén” som vinnare den 23 juni.
Genom programarbetet för markanvisningstävlingen så kommer inte något
planprogram att tas fram utan planförslaget kommer att ha tävlingsresultatet
som utgångspunkt för den fortsatta planhanteringen.
HISTORIK
En kort historik om staden
Arboga anlades på 1200-talet som en utskeppningshamn för bergslagsjärnet.
Genom sitt centrala läge mitt i Svearnas rike och tillgängligheten via
vattenvägarna blev staden snabbt en av rikets mer betydande städer. Detta
framgår inte minst av alla de kyrko-, herre-, riks-, riksdags-, och rådsmöten som
förlades hit under slutet av 1200-talet och ända fram till utgången av 1500-talet.
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Allt vi idag känner till pekar på att det rätvinkligt upplinjerade gatusystem som
lades ut, eller mycket tidigt reglerades, är samma gator som vi fortfarande
vandrar på, 700 år senare. Den medeltida stadsplanens gatunät och
fastighetsindelning utgör den struktur som allt annat är upphängt kring och är
därmed en viktig del i det riksintresse som är utlagt över stadskärnan.
Arboga tillhör också den handfull svenska städer som i någon omfattning har
kvar medeltida bebyggelse. De bägge kyrkorna utgör ståtliga landmärken och
är en viktig del av stadens siluett. Den övriga profana bebyggelsen ligger som
solitärer på den norra sidan av ån. Dessa byggnader utgör omistliga inslag för
stadens medeltidskaraktär. Tyvärr är flera av dessa byggnader grovt
förvanskade. De bägge stenhusen i Ahllöfsparken utgör tillsammans med
kringliggande träbebyggelse och grönska ett fint miljöavsnitt.
Få svenska städer kan som Arboga visa upp hela sammanhängande
trästadsmiljöer med så stor kronologisk och social spännvidd. Även ett stort
antal överloppshus har bevarats vilka bidrar till förståelsen av gångna tiders
levnadsförhållanden. Trähusbebyggelsen tillsammans med den medeltida
stadsplanen med sina trånga gator och vattugränder tecknar själva sinnebilden
av den svenska trästaden.
Tidigare och omgivande bebyggelse
Kvarterets läge är inom det område som beskrivs som ”inom stadens hank och
stör”. Med andra ord ett betydelsefullt och centralt liggande område i stadens
historia. Kvarteret utgjorde sista delen av staden vid utfartsvägen innan
landsbygden tog vid. Där fanns också vägfararnas kapell St. Karins kapell.

Karta av J. B. Loman. Ur Arboga Känning år 1737
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och vegetation
I den norra delen finns en lång garagebyggnad och uppställningsyta för bussar.
Större delen av den obebyggda delen av området består av hårdgjord yta för
uppställning av fordon. Kvarteret har sparsamt med vegetation men ansluter
idag till Ahllöfsparken. Möjligheten att bevara träd skall tas tillvara, undantaget
vissa idag sjuka träd. Nyplantering av träd kommer att ske i erforderlig
utsträckning.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning gjordes under våren för att utreda de
geotekniska förutsättningarna för en byggnation på platsen.
Inom stora delar av området förekommer morän eller åsmaterial på relativt
grunda djup. Där det förekommer en torrskorpelera eller en lös lera bör av
sättningsskäl pålning utföras. En kompletterande undersökning krävs.
Förekomst av radiumhaltigt material kan innebära att markradon finns och
markradonundersökning begärs in i samband med bygglov.
Arkeologiska förhållanden
Kvarteret Giktringen ligger inom det område som är klassat som fornlämning
enligt Kulturminneslagen. Länsstyrelsen konstaterar, efter gjorda
förundersökningar, att kvarteret inte är av ett större arkeologiskt intresse. Vid
länsmuseets arkeologiska förundersökning 2002 konstaterades huvudsakligen
fyllnadsmassor och matjord i ett skikt om 0,6-1,2 m ovanpå lerlager. Syllstenar
efter en husgrund, troligen 1500- eller 1600-talet, iakttogs i planområdets
sydöstra del. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs enligt meddelande
från Länsstyrelsen 2004-01-14.
Riksintresse för kulturmiljövård
Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården, Arboga (U2).
Beskrivning av riksintresset enligt beslut av riksantikvarieämbetet 1996:
Småstadsmiljö, som genom planstruktur, medeltida stenbyggnader och
småskalig träbebyggelse ger en uppfattning om karaktären hos en ekonomiskt,
kyrkligt och politiskt-historiskt betydelsefull medeltida stad.
Uttryck för riksintresset:
Den ovanligt regelbundna medeltida stadsplanen, klosterkyrkan och de ovanligt
många bevarade medeltida stenbyggnaderna och stenkällarna. Tomtstrukturen
och de bebyggda åstränderna. Välbevarade borgargårdar från 1700- och 1800talet. Medeltida kulturlager.
Kommunen avser att tillvarata riksintressets värden genom att bebygga
kvarteret enligt äldre kvartersförslag och intentionerna i riksintresset.
Dragmansgatan, Nygatan och Räntmästaregatan tillhör det medeltida
gatunätet. Dessa gator tangerar planområdet och gatunätet bibehålls.
Befintliga trähus inom fastigheten Giktringen 6 samt bostadshuset och
Missionskyrkan på fastigheten Giktringen 5 skyddas i planen genom
skyddsbestämmelser.
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För ny bebyggelse föreslås hänsyns- och varsamhetsbestämmelser som bl. a.
innebär att nya byggnader skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens
egenart.
Förorenad mark
En undersökning av marken har gjorts och proverna visar att viss förorenad
mark förekommer (olja). Den tidigare fastighetsägaren har underrättats om
detta och marken skall saneras innan byggnation. Diskussioner pågår mellan
den förra fastighetsägaren och Miljö- och byggförvaltningen om hur den
fortsatta hanteringen skall ske av den förorenade marken och saneringen av
denna. Marken skall saneras ned till riktvärdena för känslig markanvändning
(enligt Naturvårdsverkets rapport 4638).
Befintlig bebyggelse
Innerstaden är en sådan värdefull miljö som avses i 3:12 PBL. En
totalinventering av bebyggelsen inom Arboga stadskärna gjordes senast 19982001. Inventeringen redovisas i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och
i denna beskrivs bl. a. kulturhistorisk karaktärisktik och bedömning/värdering
för anläggning (en samlad byggnadsmiljö där de ingående byggnaderna – sett
ur ett kulturhistoriskt perspektiv – har ett inbördes funktionellt samband).
Giktringen 6 och 11 samt Giktringen 4 och 5 tillmäts särskilt kulturhistoriskt
värde som anläggning.
Bebyggelsen på fastigheten Giktringen 6 ingår i den äldre trähusbebyggelse
som finns i Arboga stadskärna. En trähusbebyggelse som med tiden i
varierande grad förändrats men som kan ha sitt ursprung så långt tillbaka som
1600-talet och kvarvarande exteriöra detaljer från 1700-talet.
Det timrade och träpanelade bostadshuset på denna fastighet har den typiska
Arbogakaraktären. En karaktär där boningshusen oftast är smala, kompakta,
rätt låga byggnader i 2 våningar med knutpilastrar och förhållandevis höga
sadeltak. I övrigt sparsmakad dekor bortsett från portar och portaler som varit
rikt utsmyckade men som gått förlorad på flertalet byggnader. Drag som för
tankarna till 1700-talet. Färgsättningen går i ljusa pastellkulörer.
Den motbyggda uthuslängan har lite modernare utformning och bedöms ha
tillkommit i slutet av 1800-talet. Fastigheten har ovanligt stor bredd mot
Nygatan varför huvudbyggnaden, som ligger utmed denna gata, inte som
brukligt förmår att fylla hela tomtbredden.
Till fastigheten Giktringen 11 återstår endast en timrad magasinsbyggnad.
Byggnaden bedöms vara från 1700-talet och har antagligen varit magasin då
den har luftningshål i form av liggande timglas i fasaden.
Bostadshuset och det äldre uthuset på fastigheten Giktringen 5 ingår i den
sammanhängande trähusbebyggelse som är utmärkande för Arboga
stadskärna. Bostadshuset är väl underhållet och har bl.a. mycket
välbearbetade fönsterfoder vilkas detaljer också går igen i staket och plank. De
sistnämnda kan för övrigt tjäna som inspirationskälla. Plank och staket är
viktiga ingredienser i stadsrummet. Huset har inrymt bageri från
uppskattningsvis 1900-talets början till mitten av 1970-talet. Därefter byggdes
det en lägenhet även på bottenvåningen.
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På fastigheten ligger också en missionskyrka. Denna kläddes med ett kammat
gult fasadtegel 1961. Detta plus avsaknaden av takfötter och gavelutsprång ger
byggnaden ett skånskt intryck. Entrén har nyligen anpassats för
rörelsehindrade.
Utformnings- och gestaltningsidéer
Arbogas innerstad har en karaktär där byggnader finns i gatulinjen och där
möjligheter finns till verksamhet i bottenplanet och att hus finns på gården.
Byggnaderna är i form, skala, mått och materialval tydliga tvåvåningshus i trä
eller med putsade fasader och med entréer även från gatan.
Kvarteret har ett mycket centralt läge vid stadens handelsgata och med närhet
till Ahllöfsparken och stationen. I kvarteret finns möjligheter till fina
gemensamma eller enskilda gårdsmiljöer och med avskärmning mot trafiken på
Centrumleden.
Bottenvåningarna kan ges möjlighet till markkontakt. Kvarteret har här en
möjlighet till en byggnation som är ”Vår tids arkitektur” enligt riktlinjer som finns
i Byggnadsordningen för Arboga Stadskärna. Variation och småskalighet som
äldre tiders hantverksgårdar ska eftersträvas.
Planerad bebyggelse
Exploateringsgrad, 30-40-talet lägenheter. Gårdshus, parkering.
Markboende ev. med små privata lotter, gemensam trädgård/vistelse yta.
Upplåtelseform, kooperativ hyresrätt.
Etapputbyggnader möjlig.
Det vinnande tävlingsförslaget omfattar fem hus i två plan med 30 lägenheter.
En gäst-/övernattningslägenhet planeras inom området.
Byggnadsutformningen kommer att fastställas vid bygglovprövningen och
Byggnadsordningen utgör underlag för denna. Ytterligare bearbetning av de
tänkta byggnaderna kommer att göras i samband med detaljprojekteringen och
fortsatt diskussion om variationer ska ske gällande färg, materialval,
byggnadsvolymer, höjd m.m.
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Föreslagna planbestämmelser
Inom norra delen av kvarteret ges förutom bostäder även möjlighet till
verksamhet med hantverk i bottenplanet i mindre omfattning där så prövas
lämpligt med avseende på störningar för omgivningen. Inom södra delen gäller
samma bestämmelser som tidigare, dvs. bostäder och samlingslokal. Även
denna delen av kvarteret ges bestämmelser om hantverk i bottenplanet.
För befintliga byggnader markerade med q1 föreslås skyddsbestämmelser som
innebär att ändring av byggnad ej får förvanska dess karaktär eller anpassning
till omgivningen. Vidare får befintlig byggnad eller delar därav ej rivas. I
händelse av brand o dyl. får ny byggnad uppföras. Denna skall dock utformas
med särskild hänsyn till omgivningens egenart.
Den timrade magasinsbyggnaden på fastigheten Giktringen 11 föreslås flyttas
och därmed bevaras inom kvarteret.
För nya byggnader föreslås hänsyns- och varsamhetsbestämmelser som
innebär att:
• nya byggnader skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens
egenart.
• nya byggnader skall utformas med trä- eller putsfasader.
• fönster placeras i fasadliv och breddmått på fönster får ej överstiga
höjdmått.
• tak ska utföras som sadeltak, på gårdshus som sadel- eller pulpettak
och täckas med rött lertegel eller falsad slätplåt som målas svart eller
röd.
Utökad bygglovplikt
Utöver generell bygglovplikt föreslås att bygglov krävs för:
• omfärgning av fasad, byte av fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial
samt andra utvändiga ändringar.
• uppsättning och ändring av skyltar och ljusanordningar.
Lekplatser
Lekmöjligheter finns i näraliggande Ahllöfsparken. Parken är föremål för
upprustning och kompletteringar med tanke på rekreation.
Utformning av utomhusmiljön inklusive lekplatser kommer att redovisas i
samband med bygglov.
Service och mötesplatser
Bostadsnära tillgång till affärer och handel är god inom stadskärnan.
I Missionskyrkans samlingslokal finns möjlighet att ordna gemensamma
arrangemang för de boende. I Ahllöfsparken med örtagården, kägelbanan m.m.
finns möjligheter till möten och aktiviteter. Arboga museum och
Medborgarhuset finns i näraliggande kvarter.
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Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen och marken skall anpassas så att det blir tillgängligt för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I det vinnande
tävlingsförslaget redovisas att avsättning för hiss ingår i varje trapphus.
Tillgänglighetskraven regleras i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR
(Boverkets byggregler).
Gång- och cykeltrafik
Kvarteret tangeras av ett gång- och cykelhuvudstråk som går under
centrumleden förbi Ahllöfsgatan och ansluter till Dragmansgatan. Därför bör
biltrafik på Dragmansgatan undvikas i största möjliga mån. Eventuell reglering
av trafiken kan vid behov ske genom lokala trafikföreskrifter. Utformning av
trafikmiljön sker vid detaljprojekteringen.
Den tilltänkta kvartersgatan inom kvarteret, mellan Räntmästaregatan och
Dragmansgatan, skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.
Biltrafik och parkering
Den huvudsakliga tillfarten skall ske via Räntmästaregatan, och enbart tillfart till
Missionskyrkan ska ske via Dragmansgatan. Dragmansgatan utgör en del av
gång- och cykelsystemet i staden.
Parkeringsbehovet skall hanteras på kvartersmark och skall beräknas efter
normen 1 parkeringsplats per lägenhet oavsett storlek på lägenhet.
Besöksparkeringar ingår. Denna norm skall gälla utöver eventuella
garageplatser.
Buller
Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder skall uppfyllas enligt
regeringens proposition 1996/97:53 ”Infrastrukturinriktning för framtida
transporter”.
Buller utomhus redovisas vanligtvis som dygnsekvivalent ljudnivå angivet i
dBA. Med dBA menas ett frekvensvägt mått som efterliknar människans sätt att
uppfatta ljud. Riktvärden för dygnsekvivalent ljudnivå som inte bör överskridas
är 55 dBA utomhus och 30 dBA inomhus.
Den maximala ljudnivån utgör ett viktigt komplement till bedömningen av den
ekvivalenta ljudnivån. Maximalnivån är den momentana ljudnivån från ett
enstaka passerande fordon. Riktvärden för maximal ljudnivå utomhus och som
inte bör överskridas är 70 dBA respektive 45 dBA inomhus.
Området ligger omedelbart söder om Centrumleden och den funktionsklassas
som en länk i huvudnätet. Trafikflödena har inte mätts på senare år men det
finns anledning att tro att minst 7000 fordon/dygn åker på gatan. Bullernivåer
över 55 dbA kan antas vara vanligt förekommande. Räntmästaregatan är en
länk i lokalnätet. Trafikmätningar har inte genomförts men bedömningen är att
det är förhållandevis små trafikflöden. Med hänsyn till att gatan utgör en
förbindelse mot centrum kan ändock bullernivåer över 55 dbA förekomma.
Bullerstörningar från Centrumleden samt Räntmästaregatan kan medföra att
skyddsåtgärder krävs för att säkerställa godtagbara ljudnivåer inom- och
utomhus. I tävlingsunderlaget till markanvisningstävlingen framgick att
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exploatören skall beakta detta som exempelvis att förstärkning av fasader och
fönster får göras.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger inom Arboga kommuns verksamhetsområde för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar. Befintliga vatten-, spill- och
dagvattenledningar finns i Räntmästaregatan väster om området.
Dagvatten inom fastigheten bör omhändertagas genom LOD, dvs. lokalt
omhändertagande av dagvatten. Förorening av dagvatten bör undvikas och där
så sker bör rening genom avslamning ske.
Värme
Fastigheten skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät.
El
Anslutning finns i omedelbar närhet.
Avfall
En gemensam avfallshantering för bostäderna ska göras i samband med
bilparkeringen.
Bredband
En nyligen nergrävd bredbandskabel passerar kvarteret via Dragmansgatan
och Ahllöfsparken.
Miljökonsekvensbedömning
Enligt Plan och Bygglagen (PBL) skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnad
eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön,
hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Kommunen skall bedöma om förslaget kan innebära en betydande påverkan
eller inte.
Den samlade bedömningen ger vid handen att en MKB inte behöver
upprättas i samband med den nu aktuella planläggningen.
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.
Gällande fastighetsplaner (tomtindelning) upphävs i och med aktuell detaljplan.
Beträffande ändrad lovplikt framgår av planbestämmelserna att krav på utökad
bygglovplikt gäller för omfärgning av fasad, byte av fasadbeklädnad och
taktäckningsmaterial, för andra utvändiga ändringar samt för uppsättning och
ändring av skyltar och ljusanordningar.

GIKTRINGEN - Planbeskrivning - Antagande–- laga kraft

14 (14)

Planprocessen
Planförslaget kommer att hanteras med normalt planförfarande.
Planarbetet påbörjades under våren och ett planförslag har utarbetats med
utgångspunkt i det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen.
Planprocessen fortsätter med samråd, utställning och ett antagande i
Kommunfullmäktige och laga kraft till sommaren 2004. En byggnation kan
därefter påbörjas och en inflyttning kan ske våren 2005.
Medverkande i planarbetet
Planförslaget utarbetas i samarbete mellan representanter för Arboga
kommuns tekniska förvaltning.

Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnad

Per Granlund
Stadsarkitekt

Riitta Haukilahti
Planarkitekt
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ANTAGEN AV KF 2004-08-26
Vunnit laga kraft 2004-10-04
2003-11-10

ANTAGANDEHANDLING
Detaljplan för

Kv. GIKTRINGEN
i Arboga kommun, Västmanlands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planförslaget kommer att hanteras med normalt planförfarande.
Planarbetet påbörjades under våren och ett planförslag har utarbetats med
utgångspunkt i det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen.
Planprocessen fortsätter med samråd, utställning och ett antagande i
Kommunfullmäktige och laga kraft till sommaren 2004. En byggnation kan
därefter påbörjas och en inflyttning kan ske våren 2005.

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 de allmänna vatten-, avlopps- och
dagvattenledningarna utanför planområdet. Förbindelsepunkt till respektive
fastighet upprättas där så ej redan skett i fastighetens omedelbara närhet.
De föreslagna nya lägenheterna är i byggnader som ligger på samma
fastighet och de får därför gemensam förbindelsepunkt.
Förbindelsepunkt utgör gräns mellan kommunens allmänna ledningar och
fastigheters enskildas ledningar.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Till stor del kommer kvarters- och fastighetsgränser att behållas.
En fastighet skall bildas omfattande all kvartersmark inom planområdet
som är avsedd för uppförande av de nya hyreshusen. Detta skall ske
genom fastighetsreglering berörande de kommunägda fastigheterna
Giktringen 2,3, 7 och 11 samt Giktringen 4 som ägs av
Missionsförsamlingen. Vid regleringen skall den del av Giktringen 4 som är
avsedd för parkeringen sammanföras med Giktringen 5.
Gällande fastighetsplaner (tomtindelning) avses upphävas i och med
denna detaljplan.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Plankostnaderna ska regleras i samband med försäljningen av fastigheten.
Avtal
Avtal kommer att upprättas för markköp mellan Arboga kommun och
Arboga Missionsförsamling beträffande inlösande av del av Giktringen 4.

TEKNISKA FRÅGOR
Dagvatten inom fastigheten bör omhändertagas genom LOD, dvs. lokalt
omhändertagande av dagvatten. Förorening av dagvatten bör undvikas
och där så sker bör rening genom avslamning ske.

Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnad

Per Granlund
Stadsarkitekt

Riitta Haukilahti
Planarkitekt

