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MARIEBORGS INDUSTRIOMRÅDE
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1. PLANBESKRIVNING

2006-02-09

_________________________________________________________

HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning med illustration
Genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Idag finns en efterfrågan inom Arboga tätort på områden för lager- och
distributionsverksamhet som har möjlighet till järnvägsanslutning. Detta vill
Arboga kommun möta upp genom att planlägga området för industriverksamhet.
Nu aktuellt område har en strategisk placering intill Mälarbanan och med nära
anslutning till både E20 och E18 samt omfattas till vissa delar redan av detaljplan
för industri. En järnvägsväxel och ett stickspår är anlagda i norra delen med
möjlighet till utbyggnad av industrispår inom området.
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Planförslagets idé
För området finns gällande detaljplaner som gör det möjligt att uppföra byggnader
för industri. Kommunen har förvärvat mer mark österut och vill nu planlägga även
den delen. Modellen är att göra en ny plan som såväl ersätter de gamla som
redovisar bestämmelser och riktlinjer för den nyförvärvade åkermarken så att den
kan tas i anspråk för industriverksamhet.
Arboga kommun kommer att vara huvudman för områdets utbyggnad. Kommunen
anlägger och underhåller gator, gång- och cykelvägar och grönområden som
planen redovisar. En anslutningsväg till Näsby kommer också att säkerställas i
planen.
De enskilda industriföretagen kommer att äga sin mark, tillsammans finansiera
och förvalta gemensamhetsanläggningar (järnvägsspår, körvägar, parkeringar
etc.) samt ansvara för att de tillstånd och lov som behövs erhålls. Genom
lantmäteriförrättning kan nya fastigheter bildas och gemensamhetsanläggningar
inrättas, förutsatt att de följer planens bestämmelser.
Den enskildes säkerhet och hälsa kommer inte påverkas av planen eller
plangenomförandet.
Överensstämmelse med miljöbalken
Planen innebär att odlingsmark kan tas i anspråk för industri och att landskapet
kommer att förändras. Till stora delar har planförslaget stöd i gällande
översiktsplan, kommer inte i konflikt med några riksintressen eller strandskyddet
längs Arbogaån. Förslaget innebär att uppsatta miljökvalitetsmål iakttas.
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Enligt miljöbalken så skall vissa industriverksamheter prövas. Det innebär att ett
bygglov med stöd av Plan och Bygglagen i vissa fall måste kompletteras med ett
tillstånd givet med hänsyn till Miljöbalkens bestämmelser.

PLANDATA
Läge och avgränsning
Området är beläget i östra kanten av Arboga tätort, mellan Arbogaån och
Mälarbanan, och öster om Norra Ågatans industriområde och nuvarande E20.
Areal
Området har en areal på cirka 70 hektar.
Markägoförhållande och rättigheter
Större delen av planområdet utgörs av kommunalägd mark (Koberg 2:1).
Kommunen har förvärvat cirka 30 hektar mark i den östra delen (från Näsby 10:2).
Fastigheten Harren 1, med en areal på drygt 6,8 hektar ägs av ett industriföretag.
Båtupplaget och båtbryggorna för fritidsbåtar norr om Arbogaån ligger inom mark
som ägs av kommunen (Sjöhästen 1) och upplåts via tomträtt till Arboga
Båtklubb. Ett område på drygt 1 ha, Koberg 2:11, intill vägen till Näsby, kommer
genom fastighetsreglering föras till Koberg 2:1.
Ledningsrätt finns för en 40 kV-ledning i områdets norra del. Ledningen ägs av
Mälarenergi.
En 10 kV luftledning saknar rättigheter men kan anses på grund av sin ålder vara
hävdad.
Ett servitut för ett vattenföretag norr om planområdet belastar ett dike i den
åkermark som kommunen förvärvat.
Grundkarta
Kommunens primärkarta täcker hela planområdet. Grundkartan finns i digital form
och används som underlag för plankartan som ritas med hjälp av AutoCAD i dwgformat.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Den västra delen av området redovisas, i översiktsplan som antogs av
kommunfullmäktige 1990-10-25, som framtida arbetsområden.
Detaljplaner och förordnande
Områdets västra del är planlagt 1967, 1974, 1977 och 1991. Samtliga planers
genomförandetid har gått ut.
Ett område i nordvästra hörnet av nu aktuellt planområde saknar detaljplan.
Inom 100 meter från Arboga åns stränder råder strandskydd enligt Miljöbalken.
I samband med planläggningen 1977 så fråntogs ett mindre område vid Arbogaån
på grund av skredrisk. Det området föreslås nu att åter omfattas av plan med
föreslagen markanvändning för fritidsbåtsupplag och utan byggrätt. Öster därom
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föreslås att gällande detaljplan upphävs och marken åter klassas som
jordbruksmark utanför detaljplan.

EII-6/1991

EII-5/1970

EII-2/1968

EII-2/1967

EII-5/1977
EII-3/1974
EII-5/1983

EII-5/1977
Planlöst

Program för planområdet
Kommunen har i ett led i att få tillväxt och expansion planerat för nya bostadsoch arbetsområden. Det nu aktuella området har en strategisk plats och har under
många år varit föremål för olika etableringsförsök. Genom att ett bidrag från EU:s
strukturfond har finansierat en järnvägsväxel och ett stickspår till området så har
intresset ökat från olika företag där järnvägsanknytning är en nödvändighet.
Riksintressen
Planområdet ligger med nära anslutning till både E20 och E18 samt intill
Mälarbanan. Både vägarna samt järnvägen är klassade som riksintressen för
kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB.
Strandskydd
Strandskydd enligt miljöbalken råder längs Arbogaån med 100 meter.
Länsstyrelsen har 1999-06-04 beslutat att strandområden som ingår i detaljplan
som vunnit laga kraft efter den 1 juli 1975 och före den 1 juli 1999 inte skall
omfattas av strandskydd. Enligt "lag om införande av miljöbalk" så omfattas inte
områden som var planlagda vid utgången av juni 1975 av strandskydd.
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Inom planområdet gäller idag strandskydd endast för den mark öster om
båtklubben för vilken planen upphävdes under 1977.
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt Plan och Bygglagen (PBL) 5:18 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.
En samlad bedömning blir att en MKB upprättas i samband med den nu aktuella
planläggningen.
Kommunala beslut
Tekniska nämnden beslutade den 2002-03-21 att påbörja planläggningen av
området. Nämnden beslutade också att
• undersöka de geotekniska förutsättningarna
• påbörja markförhandling
• ta fram bygghandlingar för industrispåret
• undersöka vilka infrastruktursatsningar som bör genomföras i samband med
utbyggnaden av industrispåret

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
NATUR
Mark och vegetation
Inom området norr om kvarteret Harren växer en blandskog med bland annat
hybridasp och ek. Övriga delar av området utgör åkermark med undantag av den
mark som tagits i anspråk som tomt för industri (Harren 1) och båtupplag
(Sjöhästen 1).
Nordöstra delen av området berörs av ett klass 2-objekt i naturvårdsplanen,
område vid Näsby. I bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden finns området Näsby (84-12) upptaget och det området sträcker
sig in i östra delen av planområdet och berör åkermarken.
I åkermarken i områdets nordöstra del finns ett par åkerholmar som generellt är
skyddade genom biotopskyddsbestämmelserna i 7kap 11§ MB och 5§
Förordningen om områdesskydd.
Grund- och ytvatten
Inom området finns öppet vatten endast i ett par större diken. Grundvattnet antas
ligga relativt grunt.
Arbogaån kan periodvis svämma över. Med hänsyn till den markanvändning och
hantering av dagvatten som planen föreslår bör inte detta vara ett problem.
Geoteknik
En övergripande geoteknisk bedömning ger att den nordvästra delen har goda
grundläggningsförhållanden på morän. Den resterande delen, som består främst
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av åkermark, har olika lerdjup och som kräver särskild grundläggning. En mer
detaljerad geoteknisk undersökning får göras i samband med bygglovet prövas.
Förorenad mark
Inom området bedöms risken för föroreningar i mark utanför ianspråktagen
tomtmark som liten. Inom fastigheterna Harren 1 och Sjöhästen 1 kan finnas
förorenad mark. Ansvaret för detta och eventuella åtgärder har fastighetsägaren.
Markstrålning
Har inte undersökts.
Skred och ras
Området närmast Arbogaån bedöms ha viss skredbenägenhet. Mindre skred har
dokumenterats. Inom området för upplag av fritidsbåtar bedöms risken som liten
liksom konsekvens av eventuella skred begränsad.
I planen föreslås därför att gällande plan med mark för industriändamål fram till
Arbogaån upphävs. Marken återgår till att bli odlingsmark.
Fasta fornlämningar
Inom området finns fornlämning nr 40:1. I nordvästra delen ligger några äldre
byggnader (Marieborg) som kommunen idag hyr ut som bostäder. Inom detta
område har under 1300-talet varit ett spetälskehospital, under 1500-talet ett
fattighus och har därför undantagits i tidigare planläggning på grund av att den
arkeologiska situationen varit oklar. Byggnaderna inom området har inget
antikvariskt värde och får rivas. Delar av fornlämningsområdet kan sträcka sig in i
kvarteret Harrens nordvästra del.
I planen föreslås att området får exploateras. Innan tillstånd och lov får lämnas
måste exploatören (byggherren) genomföra en arkeologisk förundersökning av
området. Detta regleras genom en administrativ planbestämmelse.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ska kontaktas för samråd enligt 2 kap 10 § Lagen
om kulturminnen (KML 1988:950) då fornlämning kan komma att beröras.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder
I direkt anslutning till planområdets nordöstra del finns två mindre privatägda
bostads fastigheter. Byggnaderna ligger nära industriverksamheten och boendet
kommer med stor sannolikhet att störas.
Inom ett avstånd på högst 500 meter från planerad industrimark finns idag 5
bebyggda bostadstomter.
Kommunen har beslutat att förvärva de två bostadsfastigheter som angränsar till
planområdet.
Industri
Fastigheten Harren 1 är bebyggd med en stor industrihall. Där har tidigare
tillverkats betongelement. Inom fastigheten kan finnas förorenad mark liksom
fornlämningar. Innan vidare exploatering sker inom fastigheten måste dessa
frågor undersökas av fastighetsägaren.
Båtsporten
En enklare klubblokal och förråd för båtar har uppförts på Sjöhästen 1.
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I planen föreslås att inom Marieborgsområdet kan nya byggnader uppföras för
industri och jämförbara verksamheter, med undantag av kvarteret Sjöhästen 1 där
byggnader endast för fritidsbåtupplag får uppföras. Högsta tillåtna byggnadshöjd
för industribyggnader sätts till 20 meter och att 50 procent av marken får
bebyggas. Befintlig bebyggelse inom Harren 1 och Sjöhästen 1 kan bestå.

FRIYTOR
Eftersom området till stora delar kommer utgöra mark för industri så är behovet
för friytor för pauser och rekreation ganska begränsat. Inom varje industritomt bör
finnas genom fastighetsägarens försorg nödvändiga ”friytor”.
I planen förslås att endast 50 % av industritomtens mark får bebyggas. Det ger
möjlighet att inom tomtmark anlägga parkering, angöring, uterum för personal och
tillfälliga upplag.

VATTENOMRÅDEN
Vattenområde
Ett mindre vattenområde i Arbogaån ingår i planen. Det finns redan i nu gällande
plan och ger möjlighet att bevara och anlägga nya båtbryggor.
I planen föreslås att området utökas österut och att strandskyddet upphävs inom
området .

GATOR OCH TRAFIK
Fordonstrafik
Området försörjs idag med en anslutning från väster och E20. Denna anslutning
försörjer också Näsby, öster om föreslaget planområde. Befintlig belagd väg
genom området anlades i samband med utbyggnaden av Mälarbanan då en
plankorsning stängdes. Vägen är en gemensamhetsanläggning som förvaltas av
fastigheterna i Näsby genom en samfällighetsförening.
Gata enligt gällande detaljplan är utbyggd i områdets nordvästra del.
I planen föreslås att i nu gällande detaljplaner beslutad struktur för industrigator
behålls. Vägen ut till Näsby bibehålls i nuvarande läge men med restriktioner för
användning, förbud mot industritrafik. Möjlighet att anlägga en vändplan där
allmän väg slutar skall finnas.
I planen redovisas också en möjlighet att anlägga en rondell vid infarten och
korsningen med E20 och Norra Ågatan. Båtsmansgatan föreslås att överföras till
kvartersmark (båtsport).
Utvecklingen av området kan innebära att vägen ut till Näsby måste till stora delar
flyttas ut ur industriområdet. En möjlig lösning är då att förlänga den södra eller
den centrala industrigatan österut och ta mark från Näsby 10:2 i anspråk för
dagens gemensamhetsanläggning.
Järnvägstrafik
Den tidigare gällande planen beskriver möjligheten till spårförbindelse med
Mälarbanan in i området, och detta gäller nu också i planförslaget. En växel med
sidospår är redan färdigställd med Mälarbanan.
I planen föreslås att det skall vara möjligt att anlägga och bibehålla ett industrispår
inom området. Den del av spåren som ligger inom industrimark skall ingå i en
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gemensamhetsanläggning. Den norra delen, med bland annat växlar, bör
förvaltas av antingen kommunen eller fastighetsägaren. Ett anslutningsavtal
upprättas mellan Banverket och kommunen/fastighetsägaren i vilket en årlig
anslutningskostnad regleras. Ägarskapet för de industrispårväxlar som föreslås
inne i industriområdet tillfaller därmed kommunen/fastighetsägaren.
Sjöfart
Fritidsbåtar på Arbogaån kan idag angöra båtsportanläggningen i områdets
sydvästra hörn, inom kvarteret Sjöhästen, där det finns bryggor.
I planen förslås att dagens bryggor kan utökas österut cirka 50 meter.
Gång- och cykeltrafik
I områdets nordvästra del har tidigare anlagts en gång- och cykelbro över Östra
Broleden. Cyklister och fotgängare är idag hänvisade till befintliga gator och väg
ut till Näsby.
I planen föreslås att en ny gång- och cykelväg anläggs inom Industrigatans norra
del med dels anslutning upp till befintlig gc-väg med bro över E20 och dels
anslutning till en passage under E20 intill Arbogaån.
Befintlig väg till Näsby kommer i ett första skede fungera även som gc-väg.
Genom den södra delen av området, kv Sjöhästen, ska möjlighet finnas att bygga
en gc-väg längs med ån. Rättighet reserveras genom ett x-område, vilket ger
kommunen rätt att anlägga och underhålla en upp till 3 meter bred gc-väg.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningar för anslutning finns i områdets västra del. Merparten
av ledningarna kommer att ligga inom kvartersmark och därför ingå i en
gemensamhetsanläggning. Ett u-område inom industrimark ger utrymme för ett
större kommunalt ledningstråk i nord-sydlig riktning.
Dagvatten
Den stora byggrätten för industribyggnader och behovet av hårdgjorda trafikytor
kommer att medföra krav på möjlighet till att utjämna avvattningen. Det innebär att
vid bygglovprövning skall redovisas hur man lokalt tar hand om dagvattnet och
hur man kan klara stora vattenmängder under en kort tid. I en sådan utredning
skall också redovisas miljörisker med stora dagvattenvolymer och ogynnsamma
utsläpp i Arbogaån (Arboga tätort ligger uppströms Arbogaån).
Ett dikningsföretag (Västerby-Näsby dikningsföretag 1952) finns för fastigheter
bland annat norr järnvägen. Det släpper sitt vatten i befintligt dike inom
planområdet. Vattnet måste vid exploateringen av industriområdet tas om hand
och ledas vidare genom planområdet ned mot Arbogaån.
I planen föreslås en planbestämmelse [a2] som innebär att byggherren skall innan
bygglov lämnas, redovisa hur dagvattnet skall lösas vad avser utjämning, rening
och lokalt omhändertagande.
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Fjärrvärme
Planerade anläggningar kan anslutas till närliggande fjärrvärmesystem. Placering
av kulvertar och andra tekniska anläggningar får lösas senare och bör
säkerställas med ledningsrätt. Lämplig anslutningspunkt får vid projektering
redovisas av Arboga kommun.
El
I planområdets norra del passerar en 40 kV luftledning. En 10 kV jordkabel,
kommer också in i planområdet från norr och viker av österut och övergår då i
luftledning. 40 kV ledningarna är säkerställda med ledningsrätt. 10 kV saknar
delvis säkerställda rättigheter.
Elbehovet kan tillgodoses genom närbeläget ledningssystem. Inom planområdet
finns redan en transformator (intill Styrmansgatan).
I planen föreslås att luftledningarna tas bort då området exploateras och ersätts
med jordkabel som förläggs norr om järnvägsspåret, utanför planområdet.
Avfall
Omhändertagande av återvinningsbart material och sophantering ska avtalas
med VMR.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Utomhusbuller från installationer och verksamhet får ej överstiga riktvärden enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller (SNV RR 1978:5 rev.
1983) och vad som gäller i Miljöbalken 9 kap.
Två mindre avstyckade bostadsbyggnader gränsar till planområdet.
I planen förutsätts att kommunen innan marken tas i anspråk för industri förvärvar
de två närmaste befintliga bostadsfastigheterna. Övrig bostadsbebyggelse bör
kunna få godtagbara villkor genom att exploatören anlägger en bullervall med
vegetation och att nya byggnader inom industriområdet lokaliseras och utformas
så att risken för störningar i form av buller och strålkastarljus minimeras.
Flygsäkerhet
Strax söder om Arbogaån finns ett mindre flygfält. Med hänsyn till störningar och
risker så kommer i planen finnas bestämmelser om både högsta byggnadshöjd
(skärningspunkt mellan fasad- och taklinje) och högsta totalhöjd.
Från flyget (Försvarsmakten eller ägaren av flygfältet) har inte framförts att
etableringen skapar problem för flygtrafiken eller minskar flygsäkerheten.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Upphävande av strandskydd
Inom delar av området råder strandskydd enligt Miljöbalken och
kommunen skall hos Länsstyrelsen initiera att strandskyddet upphävs inom
kvartersmarken innan detaljplanen antages. Inom de områden för vilken gällande
detaljplan föreslås upphävas förutsätts att strandskyddet införes. Ansökan om att
upphäva respektive återinföra strandskyddet för berörd del görs hos
Länsstyrelsen.
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För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl. Enbart förhållandet att
området enligt detaljplanen skall bebyggas är i sig inte något särskilt skäl för att
upphäva strandskyddet. Vid bedömningen skall även områdets betydelse för
naturvården och friluftslivet i dag och i framtiden bedömas. Att ett område sällan
eller aldrig besöks av en friluftsidkande allmänhet eller att stranden är oländig,
stenig eller igenväxt godtas inte som skäl för att göra undantag. I de fall det kan
finnas skäl för undantag från strandskyddet, gäller att undantag inte skall medges
om de biologiska värdena påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Prövning av ett
upphävande av strandskyddet omfattar således både påverkningarna på
friluftslivet som djur- och växtlivet.
Växt- och djurliv: Området bedöms inte vara så värdefullt för djur- och växtlivet att
det skall hindra en utbyggnad av nuvarande båtklubb med båtförvaring. Någon
värdefull växtlighet finns inte utefter den nu aktuella norra stranden.
Särskilda skäl: Som motiv till upphävandet av strandskyddet anges enl.
Naturvårdverket 97:1 att om utbyggnaden inte tar i anspråk områden som är
värdefulla för djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till stränderna
säkerställs genom reglering i detaljplanen så kan särskilda skäl för undantag
föreligga.

KONSEKVENSER OM PLANEN GENOMFÖRS
Markanvändning
Området får en rationell och lämpligt placerad verksamhet. Någon konkurrerande
markanvändning har inte varit aktuell.
Trafik
Områdets läge intill utbyggd modern infrastruktur innebär att befintliga system
utnyttjas och att trafik till och från området utnyttjar befintliga investeringar.
Anslutningen till området från E20 kan, genom anläggandet av en rondell med en
ytterradie på cirka 30 meter, förbättras ur säkerhetssynpunkt. Detta kan vara
värdefullt då farligt gods transporteras på E20.
Hälsa och säkerhet
Området ligger utanför tätorten. Ett fåtal bostadsfastigheter kommer att beröras
av verksamheten inom området. Bebyggelsen i Näsby ligger i huvudsak mer än
500 meter från planområdet.
Enskilda intressen
Den enskilda trafiken till och från Näsby berörs av planen. Förslaget innebär att
vägen ligger i huvudsak kvar i nuvarande läge. Den del som kommer att ligga
inom planområdet övergår till att bli en kommunal lokalgata. Det innebär att
kommunen tar över ägandet av gatumarken och ansvaret för driften.
Jämställdhet
Sett ur ett jämställdhetsperspektiv så saknar området dagliga servicefunktioner,
barnomsorg och utbyggd kollektivtrafik. Eftersom området kan komma att
exploateras av intressenter med stora projekt och många anställda skulle det
kunna vara ett problem som bör tas upp vid marköverlåtelsen.
Marieborg
Arboga kommun
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PLANPROCESSEN
Planen kommer att hanteras med normalt planförfarande, vilket kan innebära en
planhantering på cirka 10 - 12 månader, eventuellt med ett antagande i
Kommunfullmäktige sommaren 2006. Planen kan därefter vinna laga kraft och
bygglov kan lämnas och fastigheter bildas.
Tidplan
Planstart
Samrådsmöte
Remisser
Samrådsredogörelse
Godkännande för utställning
Utställning
Utlåtande
Planen antages i KF
Planen vinner laga kraft

februari
2005
juli
augusti
september
mars 2006
april
juni
juli

MEDVERKANDE
På uppdrag av Arboga kommun är arkitekt SAR/MSA Lars Fernqvist
planförfattare. Kommunens stadsarkitekt Per Granlund är ansvarig för planen och
är samtidigt kommunens planhandläggare.
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Per Granlund
Stadsarkitekt
Planhandläggare
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Lars Fernqvist
Arkitekt SAR/MSA
Planförfattare
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Detaljplan för

MARIEBORGS INDUSTRIOMRÅDE
i Arboga kommun, Västmanlands län.

2. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2006-02-09

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfattare är arkitekt SAR/MSA Lars Fernqvist från Mark och Fastigheter
(Lantmäteriet). Planen handläggs av stadsarkitekt Per Granlund. Arboga kommun
finansierar planläggningen.
Tidplan för planläggning
2004
projektstart
2005

2006

samrådsmöte
remisser
länsstyrelsens planberedning
samrådsredogörelse /ev. kommunikation
beslut om utställning

februari
juli/augusti

utställning
utlåtande / ev. kommunikation
överlämnande till KS-KF
planen antages av KF

mars

Tn 2005-10-21

GENOMFÖRANDE
Ansvarsfördelning
Arboga kommun kommer att genomföra planen vad det gäller allmän platsmark
(gator, gc-vägar, natur), vatten och avlopp samt huvudledningar för dagvatten.
El-nätets förändringar och utbyggnad genomförs av Mälarenergi AB.
Inom tomtmark ansvarar exploatören för genomförandet inklusive projektering och
nödvändiga tillstånd.
Vägen ut till Näsby är idag en gemensamhetsanläggning som förvaltas av de
boende i Näsby. I planen kommer vägen att utgöra allmän platsmark och därmed
ha kommunen som huvudman. Utanför planen kommer den även i fortsättningen
vara en gemensamhetsanläggning.
Genomförandetid
Det finns idag ingen anledning att redovisa en kortare genomförandetid än 15 år.
Tidplan för planens genomförande
Utbyggnad av ny industrigata
Utbyggnad av vatten och avlopp
Bygglov och fastighetsbildning

Marieborg
Arboga kommun

sommaren 2006

Antagandehandling 2006-06-15, Laga Kraft 2006-08-10

sidan 1(4)

HUVUDMAN
Allmän platsmark
Arboga kommun kommer vara huvudman för allmän platsmark.
Vatten och avlopp
Arboga kommun.
El-distribution
El-nätet ägs av Mälarenergi Elnät AB.
Fjärrvärme
Arboga kommun.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDE
Markägare och markförvärv
Genom en nyligen avslutad förrättning har en kommunägd exploateringsfastighet
(Koberg 2.1) tillskapats som omfattar den mark som behövs för exploatering av
planområdet.
Markförsäljning
Kommunen har för avsikt att sälja planlagd industrimark. Marken till
fritidsbåtsupplagen kommer upplåtas med tomträtt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning och fastighetsplan
Arboga kommun kommer i samband med försäljning av industritomter att initiera
och preliminärt bekosta erforderlig fastighetsbildning. Kvartersmarkens disposition
och indelning kommer att vara flexibel och så långt möjligt att anpassas till den
efterfrågan på industritomter som kommer att uppstå. Det finns idag inget synbart
behov av fastighetsplan eftersom marken inom området till mycken stor del
kommer att behärskas av kommunen då utbyggnaden påbörjas. Som stöd i
kommande diskussioner med presumtiva köpare av industritomter kommer några
alternativa förslag på fastighetsindelning att tas fram.
Gemensamhetsanläggningar
Inom industrikvarteren planeras inga nya gator i kommunal regi. Behovet av
gemensamma kör- och parkeringsytor, liksom järnvägsspår, får lösas med
gemensamhetsanläggningar. De skall förvaltas av en samfällighetsförening i
vilken berörda fastighetsägare skall vara medlemmar. Samfälligheten står för alla
kostnader vad det gäller utförande och drift av de gemensamma anläggningarna.
Näsbyvägen (Näsby ga:2) behöver i anslutning till utbyggnaden av planområdet
anpassas till de nya förhållandena. Erforderlig omprövningsförrättning initieras
och bekostas av Arboga kommun.
Servitut, ledningsrätter
Teleledningar
Marieborg
Arboga kommun
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TeliaSonera har telekablar inom planområdet. Kablarna kommer preliminärt att
kunna bibehållas i sitt nuvarande läge. För ledningarna har u-område tillskapats
på kvartersmark i planen. Kablarna bör säkerställas genom ledningsrätt på
TeliaSoneras bekostnad.
Kraftledningar
Planen förutsätter att befintliga kraftledningar i luften och under jord (10 kV och
40 kV) ersätts av nya ledningsdragningar i huvudsak utanför det blivande
planområdet. Frågan har initierats av kommunen och diskussion pågår med
Mälarenergi Elnät AB om alternativa lösningar och villkoren för förändringen.
Befintliga rättigheter behöver upphävas och ersättas av nya ledningsrätter då
erforderliga koncessioner föreligger. Erforderliga ledningsrättsåtgärder initieras av
kommunen. I samband med åtgärderna bör även de avtalsservitut som är
inskrivna i Harren 1, Koberg 2:1 och Koberg 2:11 upphävas då de förefaller vara
inaktuella.
Mälarenergi Elnät AB kommer att utföra och bekosta erforderlig utbyggnad av
elnätet inom planområdet fram till och med transformatorstationer. Slutliga lägen
av dessa fastläggs då det klarlagts hur och med vilka verksamheter planområdet
kommer att byggas ut. Eventuella transformatorlägen på kvartersmark kan
behöva säkerställas med ledningsrätt som initieras av Mälarenergi Elnät AB.
Ledningsdragning inom planområdet fram till el.central utförs på abonnenternas
bekostnad.
Utloppsdike
Befintligt öppet utloppsdike till Arbogaån utgör i sydost en naturlig avgränsning av
planområdet. Gränsen för området förläggs väster om diket. Vid den vinkel som
finns på diket förlängs gränsen vidare i rak linje snett över diket fram till östvästligt tvärdike. De dikesdelar som därigenom faller inom planområdet kan
lämpligen tills vidare behållas inom planområdet. Om kommande exploatering så
kräver får diket läggas om till nytt läge utanför planområdet på kommunens eller
den kommande exploatörens bekostnad.
VA-ledningar
För att möjliggöra anslutningar av alla delar av planområdet till det kommunala
VA-nätet planeras för nya kommunala ledningar i Norra Ågatan och vidare österoch norrut genom planområdet upp till Näsbyvägen. Ledningarna avses bli
samlokaliserade med befintlig telekabel i ett gemensamt u-område delvis
sammanfallande med förgårdsmark som inte får bebyggas. Ledningarna bör
säkerställas genom ledningsrätt – och om de redan då är anlagda frigöras –
innan marken överlåts till ny ägare. Åtgärden initieras och bekostas av
kommunen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Exploateringskostnader
EU-medel är sökta och beviljade för delar av industrispår och vägar inom
planområdet. Anläggning av stickspår från befintlig järnvägsväxel är under
utförande. Projektering pågår för utbyggnad av industrigata med genomförande
under 2006.
Marieborg
Arboga kommun
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För att möjliggöra en utbyggnad av planområdet krävs investeringar som initialt
faller på Arboga kommun men som till vissa delar bekostas av EU-medel eller
samfinansiering med andra intressenter. Aktuella åtgärder är i punktform:
Utbyggnad av cirka 420 meter industrispår intill Mälarbanan
Utbyggnad av cirka 140 meter industrigata inklusive vändplan
Utbyggnad av cirka 150 meter industrigata inklusive vändplan
Anläggning av gc-väg från gc-bron i nordväst dels utefter den norra
industrigatan dels söderut ned till passage under E20 vid Arbogaån
Flyttning av 40kV luftledning till nytt läge utanför planområdet
Flyttning av 10kV luftledning/jordkabel till nytt läge utanför planområdet
Eventuell omgrävning av utfallsdiket i östra delen av planområdet
Utbyggnad/komplettering av VA-nätet fram till anslutningspunkter i
planområdet
Eventuell utbyggnad av fjärrvärmenätet fram till anslutningspunkter i
planområdet (Arboga Energi AB)
Förrättningskostnader avseende dels redan genomförd fastighetsreglering
för uppbyggnad av exploateringsfastigheten, dels avseende omprövning av
Näsby ga:2 (Näsbyvägen), dels avseende upphävande/nybildning av
ledningsrätt för flyttning av kraftledningar och dels avseende anpassning
av Sjöhästen 1 till den nya planen. Kostnaden för fastighetsbildning och
anläggningsåtgärder för etableringarna inom planen fördelas normalt efter
vad som bestäms i förhandling mellan parterna.
Eventuell kostnad för utbyggnad av rondell vid infarten till området.
Till detta kommer bland annat kostnader för upprättande av detaljplanen
och den formella hanteringen, projekteringen och liknande expertinsatser.
Planavgift
Planavgift kommer att utgå i samband med bygglov enligt kommunens fastställda
bygglovtaxa.

NAMNFRÅGOR
Området indelas i tre kvarter. Två norr om Norra Ågatan. Dels kvarteret Harren
som föreslås få behålla sitt namn och dels det nya som gränsar till järnvägen som
föreslås få namnet Hospitalet. Kvarteret söder om Norra Ågatan föreslås få
behålla namnet Sjöhästen.
Gatorna inom området har redan namn och heter Styrmansgatan och Norra
Ågatan. Befintlig gata öster om Sjöhästen 1 kommer att kortas av. Vägen ut till
Näsby bör kallas Näsbyvägen.
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Detaljplan för

MARIEBORGS INDUSTRIOMRÅDE
i Arboga kommun, Västmanlands län.

3. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

2006-02-09

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGENS SYFTE
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att beskriva
hur en exploatering av ett nytt industriområde i östra delen av Arboga
tätort påverkar omgivningen. I MKB redovisas också en sannolik
utveckling om inte en ny detaljplan upprättats och genomförts (=nollalternativ), det vill säga endast gällande detaljplaner genomförs.
PROGRAMFRÅGOR
Planläget
För Arboga tätort gäller en översiktsplan som antogs av
kommunfullmäktige 1990-10-25. I den redovisas att marken ur allmän
synpunkt har bedömts lämplig för industri. Inom området fanns då
redan utbyggt industri på fastigheten Harren 1 (betongindustri) samt
gällande detaljplaner avsedda för industriexploatering.

EII-6/1991

EII-5/1970
EII-2/1968

EII-2/1967

EII-5/1977
EII-3/1974
EII-5/1983

EII-5/1977
Planlöst

I denna MKB beskrivs hela Marieborgsområdet eftersom det nya
planförslaget rymmer de tidigare detaljplanerna samt ny mark österut.
Marieborg
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NATURMILJÖ
Idag
Områdets norra del, mellan järnvägen och vägen ut till Näsby,
innehåller en del vegetation i form av träd, buskar och markvegetation.
Här består grunden av morän och en del block. Bland annat växer här
hybridasp och ek.
Merparten av området består av hävdad åkermark med några små
holmar med träd i nordöstra delen. Åkerholmarna är skyddade genom
bestämmelser i Miljöbalken om biotopskydd och förordningen om
områdesskydd.
Grunden är leror med olika mäktighet. Åkermarken skärs igenom av
diken i nord-sydlig riktning som mynnar i Arbogaån.

Planerat
Planförslaget medger en omfattande exploatering för industri. Endast
mark mellan Östra Broleden och Båtmansgatan bevaras som
naturmark.
I planen föreslås också att en del av en gällande detaljplan upphävs.
Det innebär att marken kommer att klassas om till jordbruksmark .
Områdets karaktär kommer att avsevärt förändras men ambitionen är
att en korridor längs Arbogaån hålls fri från exploatering och skall
kunna rymma lummig vegetation eller odlingar.
Kommunen kommer att söka tillstånd hos länsstyrelsen för att ta bort
två av åkerholmarna eftersom de ligger inom mark som avses att
exploateras.
Nollalternativ
De planer som gäller idag tillåter exploatering. Skulle endast de
utnyttjas så kommer ändå området genomgå en märkbar förändring,
Marieborg
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men cirka 30 hektar kommer att vara kvar som åkermark. En
industrietablering skulle också kunna ske ( där vi nu föreslår ett
upphävande) relativt nära Arbogaån.
KULTURMILJÖ
Idag
Området har vissa värden ur kulturell synpunkt. I det nordvästra hörnet
(inom Koberg 2:1), där det idag saknas detaljplan, var det under 1300talet ett spetälskehospital och senare, 1500-talet, ett fattighus.
Fornlämning nr 40 finns inom planområdet. Gamla husgrunder har
påträffats i samband med exploateringar inom området.
Inom området finns idag inga byggnader med större kulturhistoriskt
värde.
Planerat
Planen innebär att området kan exploateras för industri. En
planbestämmelse säkerställer att innan bygglov får lämnas för ny
markanvändning skall en arkeologisk förundersökning genomföras. Vid
en sådan samråder byggnadsnämnden med länsstyrelsen.
Nollalternativ
För det område som rymmer de kulturhistoriska värdena saknas
detaljplan varför såväl plan- och bygglagen som kulturminnesvårdslagen gäller generellt. Vissa smärre förändringar inom befintlig
markanvändning och bebyggelse går att genomföra.
STADSBILD
Idag
Intrycket av området domineras av den öppna och plana åkermarken.
Ny bebyggelse, betongindustri och båthus är traditionella.
Planerat
Området kommer att förändras markant. Nya, relativa stora och höga,
industribyggnader uppförs. En öppenhet med vegetation längs
Arbogaån sparas som odlingsmark.
Nollalternativ
Gällande detaljplaner ger möjlighet till exploateringen av marken med
stora industribyggnader. Dock lämnas en större del åkermark öppen.
TRAFIK- och GATUMILJÖN
Idag
Området nås från Östra Broleden med en bra anslutning.
Gång- och cykelvägar är delvis utbyggda och en planskild korsning,
bro, finns vid områdets nordvästra gräns.
Planerat
Om planförslaget genomförs kommer fordonsmängden öka i
anslutningen mellan Östra Broleden och planområdet. Möjlighet finns
att bygga om trafikplatsen till en rondell.
Marieborg
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Inom området kommer byggas ut en huvudstruktur med gator i
östvästlig riktning. Ytterligare trafikytor får utföras som
gemensamhetsanläggningar på enskild mark.
Separat gång/cykelled kan byggas längs Arbogaån och passera under
vägbron.
Buller och störningar från trafiken kommer inte upp i nivåer som kan
skapa otrivsel eller sanitära problem.
Nollalternativ
Om området byggs ut enligt planen kommer antagligen trafikmängden
i anslutningen till Östra Broleden att öka, men inte helt så mycket som
vid nu aktuell planbild.
SÄRSKILDA MILJÖFRÅGOR
Bostäder och industri
Inom ett avstånd på 500 meter från industriområdets planerade gräns
finns 5 bostadstomter. Av dem gränsar två intill området.
Inom området kommer i huvudsak utvecklas verksamheter som berör
omlastning av varor mellan tåg-lastbil samt tillhörande lager.
Verksamheter kommer antagligen pågå dygnet runt. I skriften "Bättre
plats för arbete" (Boverket ) redovisas ett riktvärde för skyddsavstånd på
500 meter mellan omlastningscentraler och bostäder.
De två angränsande bostadstomterna får anses vara olämpliga den
dag industriområdet har växt ända fram mot sin östra gräns. Ytterligare
3 bostadstomter hamnar inom rekommenderat skyddsavstånd.
Störningar på dessa bör kunna elimineras med fysiska åtgärder inom
planområdet i form av plank, jordvallar, vegetationsridåer och
genomtänkt lokalisering av byggnader, lastkajer etc.
Farligt gods
Transporter med farligt gods kan komma att ske till och från
industriområdet, liksom på järnvägen som gränsar till planområdet i
norr. Även temporär förvaring kan vara aktuell. Transporter av farligt
gods genom området till Näsby kommer att ske i mycket ringa
omfattning.
Ett byggnadsfritt skyddsområde lämnas på 30 meter längs järnvägen
(se rapport 2000:1 Riskhänsyn vid nybebyggelse ,Länsstyrelsen i Stockholms län)
Övriga transporter med farligt gods sker ut på europaväg (E20).
Förorenad mark
Inom området antas att det inte finnas oexploaterad mark som är
förorenad. Inom de ianspråktagna fastigheterna Harren 1 (industri) och
Sjöhästen 1 (båtupplag) kan finnas förorenad mark.
Eftersom dagvattnet rinner ned mot Arbogaån är det av stort intresse
att inga föroreningar kommer att släppas ut som försämrar vattnets
kvalitet i Arbogaån.
Vid bygglovprövning kommer ställas krav på en tydlig redovisning av
hur dagvatten hanteras, rening, fördröjningsdammar, lokalt
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omhändertagande etc. Vid bygglov kommer också valet av
taktäckningsmaterial på större byggnader prövas sett ur ett
miljöperspektiv.
Miljöfrågor vid plangenomförandet
Eventuell grundläggning med pålning ned till fast mark (berg) kan
innebära skakningar och smärre rörelser i de lösa lerorna.
Brandskydd
Området kommer att var lätt åtkomligt för Räddningstjänstens fordon.
Vatten för släckning kommer att finnas inom området. Inom
båtupplaget kommer att ställas krav på en plan för brandskyddet, till
exempel lämpliga avstånd mellan båtar, sektionering av byggnader
och inbördes avstånd.
Hushållning med mark och vatten
Mot bakgrund av det övergripande målet att skapa ytterligare ytor för
industri och omlastning av varor bör man anse att planens förslag till
markanvändning är en bra hushållning med resurserna. Området nås
mycket enkelt från europavägar och stambanan och har också länkar
till det kommunal gc-nätet.
Viktiga strukturer såsom vatten och avlopp, fjärrvärme, el och kraft
finns framme till området.
Konflikter med omgivningen blir relativt få och får anses vara möjliga
att lösa till rimliga kostnader.
Människors hälsa och säkerhet
Människors hälsa och säkerhet kommer inte att äventyras om området
exploateras på det sätt som planförslaget redovisar.
Utvecklingen av området är svår att i detalj förutsäga. Det kan
innebära att kommunen måste justera planbilden till exempel vad det
gäller vägen ut till Näsby eller skyddsåtgärder för befintliga bostäder i
ett senare skede.
.
Biotop
Ett par åkerholmar i områdets nordöstra del är skyddade genom
Miljöbalkens biotopskydd. För övrig har området ingen unik flora eller
fauna eller utgör en hotad biotop.
ALLMÄNNA MILJÖMÅL
Riksdagen antog 15 nationella miljökvalitetsmål 1999. De beskriver
översiktligt miljön i ett samhälle som skall vara ekologiskt hållbart.
Planförslaget bedöms inte komma i konflikt med de allmänna
miljömålen.
MEDVERKANDE
På uppdrag av Arboga kommun är arkitekt SAR/MSA Lars Fernqvist
planförfattare. Kommunens stadsarkitekt Per Granlund är ansvarig för
planen och är samtidigt kommunens planhandläggare.
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