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PLANENS SYFTE
Planens syfte är att ge förutsättningar för nybyggnad av 25 – 30 friliggande småhus i
en attraktiv boendemiljö och på förhållandevis stora tomter. Även några befintliga
bostadsfastigheter ingår i planområdet.
PLANDATA
Planområdets läge och areal
Planområdet är ca 15 ha stort, beläget norr om Arboga stad väster om Sätraleden
och på båda sidor om Gamla Medåkersvägen. I en fördjupad översiktsplan har
området pekats ut som lämpligt att exploatera för bostäder.
Markägoförhållanden
Kommunen äger till större delen marken inom planområdet och även angränsande
skogsområden. Inom planområdet finns 6 privatägda bebyggda fastigheter, varav 5
fastigheter med bostadshus.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Redan i Generalplanen från 1971 finns Norra Skogen med som ett kommande
bostadsområde. I områdesplaner från 1982 och 1984 anges utredningsbehov och
planläggning av området. I gällande översiktsplan från 1990-10-01 anges området
dels som reserverat för rörligt friluftsliv, dels som alternativt utbyggnadsområde efter
år 2000.
En fördjupad översiktsplan för Norra Skogen 1999-05-12 togs fram i samband med
utbyggnaden av E 18/E 20 norr om Arboga. Planen pekar ut och analyserar
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utbyggnaden av ett antal områden lämpliga för bostäder eller verksamheter inom
området från Arbogas norra delar upp till E 18/E 20. Här finns det aktuella
detaljplanområdet med som delområden F och G och med föreslagen ny bebyggelse
av villor.
Den fördjupade översiktsplanen påtalar också vikten av att behålla den tätortsnära
skogen som rekreationsområde för den närbelägna bostadsbebyggelsen.
Detaljplaner
Det finns inga detaljplaner inom eller i nära angränsning till planområdet.
Program för planområdet
I den fördjupade översiktsplanen har planområdet inklusive angränsande områden
utretts med sådan detaljeringsnivå, att ett särskilt planprogram inte bedöms
nödvändigt att upprätta.
Övriga kommunala beslut
Den 30 januari 2007 beslutade Tekniska nämnden att ge Tekniska förvaltningen i
uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Norra Skogen, Säbylundsområdet.
Förenlighet med den fördjupade översiktsplanen
De åtgärder som föreslås i planen är förenliga med den fördjupade översiktsplanen
för Norra Skogen.
Planförslaget anses inte strida mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter vad
gäller lämplig markanvändning och bevakning av riksintressen.
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan
Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11 § miljöbalken.
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte
att upprättas enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap 18 §.
Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är relativt
liten, genom att projektets storlek och fysiska omfattning är begränsat till 25 – 30
friliggande villor.
Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms inte få
påverkan på några speciella särdrag i naturen eller på kulturarvet.
Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för miljön
föreligger, eller till att någon miljökvalitetsnorm (MKN) överskrids.
Samråd med länsstyrelsen har skett kring detta och länsstyrelsen delar kommunens
bedömning.
En avgränsad MKB med avseende på djurhållning har ej ansetts nödvändig då
planens huvudsyfte är bostäder. Tillstånd för djurhållning inom planlagt område
måste sökas hos Miljö- och Byggnämnden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Norra Skogen som helhet utgör ett skogsdominerat ”gränsland” mellan Arboga stad
och åkerslätterna norr därom. Landskapet här avviker från vad vi vanligen förknippar
med ett mälarlandskap med inslag av ädellövskog m m och kan karaktäriseras som
en mosaik av barrskog, hällmarker, åkrar, fuktängar och kärr.
Från Gamla Medåkersvägen ger det aktuella området ett öppet men ändå småskaligt
och omväxlande intryck.
Planområdet utgörs på västra sidan av Gamla Medåkersvägen huvudsakligen av före
detta åkermark och övergår så småningom i skog längre västerut. Öster om Gamla
Medåkersvägen finns huvudsakligen barrskog.
Åkermarkerna är flacka och med små lutningar, medan skogsterrängen är småbruten
med gott om småhöjder, ofta med glest bevuxna hällemarker.
Runt befintlig bebyggelse och f d tomtplatser finns löv- och fruktträdsvegetation. Även
i skogsbrynen finns lövträdsvegetation.
Lövsly börjar ta över vissa delar av den f d åkermarken.
I samband med den fördjupade översiktsplanen gjordes en natur- och
landskapsinventering, där värdefulla vegetations- och naturområden samt områden
värdefulla för det rörliga friluftslivet, pekades ut.
Inom den sydvästligaste delen av planområdet omnämns en ödetomt med
vegetation, som kan spåras till en f d trädgård. Även ett område med storvuxen tall
runt nordöstliga gränsen mellan fastigheten Norra Skogen 1:50 och kommunens
mark omnämns.
För det rörliga friluftslivet anges skogsområdet strax väster om planområdet, som
viktigt närströvområde för tätorten. En motionsslinga passerar genom planområdet.
Enligt inventeringen finns dock inga områden som är klassade som riks-, läns- eller
kommunintresse vad avser naturvård eller landskapsbild.
Geotekniska förhållanden, grundläggning
Berggrunden, vanligen gnejs eller granit, är överlagrad i huvudsak av moräner och
postglaciala finleror (d v s leror bildade genom sedimentering i sjöar efter istiden).
Detta återspeglas i landskapet. Av en jordartskarta framgår denna mosaik tydligt med
sandig, moig morän (med skog), finleror (med åker, igenväxande eller
skogsplanterad f d åker-, ängs- och betesmark) och berg i dagen (hällemarkspartier).
Den geotekniska undersökning, som hittills utförts inom planområdet, är gjord utefter
Gamla Medåkersvägen i samband med projekteringen för VA-ledningar.
Undersökningen visar ett tunt lager av matjord på torrskorpelera. Under
torrskorpeleran, vars mäktighet är 1-2 m, förekommer lera eller siltig lera ovanpå
friktionsjord, som vilar på berg. Lerans mäktighet är som störst 3-4 m på några
ställen.
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Grundvattenytans läge har inte bestämts, men kan förutsättas ligga i underkant av
torrskorpeleran.
Kompletterande grundundersökning inom f d åkermark krävs i samband med
nybyggnation.
Radon
Enligt kommunens radoninventering ingår planområdet inte i något högriskområde för
radon.
Radonskyddad byggnadsteknik förordas.
Förorenad mark
På en del av fastigheten 1:55 vid Gamla Medåkersvägen har det tidigare legat en
verkstad. Provtagningar har utförts som visar på markföroreningar som härrör sig
från den tidigare verksamheten.
Befintlig bebyggelse och bebyggelsekaraktär
Karaktäristiskt för området är att den befintliga bebyggelsen ligger i randzonen mot
skogen, intill jordbruksmarken, där marken ligger lite högre.
Den gamla fastighetsstrukturen är långa smala tomter där avståndet från
bebyggelsen till Gamla Medåkersvägen är ca 70 –100 m.
Den befintliga bebyggelsen är småskalig och de flesta fastigheterna har flera mindre
uthus runt huvudbyggnaderna. Byggnaderna har med något undantag rödfärgade
träfasader.
Inom planområdet finns 7 st äldre bostadshus, varav ett hus används som kontor för
ett smidesföretag. De flesta av bostadshusen bebos permanent.
Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Strax norr om planområdet invid Gamla Medåkersvägen finns en minnessten.
Befintlig infrastruktur
Vägar
Gamla Medåkersvägen börjar vid Sätraleden och mynnar i sin förlängning efter 7 km
i Medåker. Den används huvudsakligen för trafik till den spridda bostad- och
lantbruksbebyggelsen, som finns längs vägen till Medåker. Kommunen är huvudman
för vägsträckningen genom området. Körbanan är ca 4 m bred.
I norr gränsar Asphällsvägen till planområdet. Den ansluter till Gamla
Medåkersvägen västerifrån och utgör tillfart för 5 – 6 st bostadsfastigheter.
Gång- och cykelvägar
En gång- och cykelväg går längs Sätraleden förbi planområdet och förbinder området
söderut med övriga delar av Arboga stad samt landsbygden norrut .
Kollektivtrafik
Möjlighet att resa med anropsstyrd tätortstaxi finns mellan klockan 09.00-15.30,
helgfri måndag till lördag. Någon busslinje angör inte området i dagsläget.
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Störningar
Inom planområdet bedrivs djurhållning i liten skala. Det är en befintlig fastighetsägare
som har ett fåtal hästar för hobbybruk uppstallade på sin tomt.
VA-försörjning
Det finns inget kommunalt vatten- eller avloppssystem utbyggt till området. Den
befintliga bebyggelsen har enskilda anläggningar.
El- och teleledningar
En hel del luftledningar för el och tele finns inom planområdet. Delvis är ledningarna
dragna längs med Gamla Medåkersvägen, men flera dragningar berör kommande
kvartersmark.
En befintlig rikskabel, som är ur drift, ligger på fastigheten Norra skogen 1:55.

PLANFÖRSLAG
Bebyggelseområden och bebyggelsekaraktär
Den nya bostadsbebyggelsen grupperas i fem mindre områden. Ambitionen med
planen är att behålla något av områdets lantliga karaktär. Denna ambition uttrycks
också i den fördjupade översiktsplanen.
De olika bebyggelsegrupperna avgränsas med ytor och passager av naturmark
/skogsmark och de nya tomterna kommer huvudsakligen att ligga på den öppna f d
åkermarken.
För att behålla något av områdets öppenhet mot Gamla Medåkersvägen har
tomtmarken närmast vägen, 13 m, ingen byggrätt. Dessutom är vägområdet utökat
för att inrymma diken samt gång- och cykelväg.
Planbestämmelsen anger bostäder i form av friliggande småhus. En mindre del av
byggrätten tillåter användning för kontor och hantverk av icke störande karaktär, för
att möjliggöra ett mer ”levande” och flexibelt område.
Tomtstorlekar och byggrätter
Minsta tillåtna tomtstorlek anges i planen och varierar beroende på kvarter från 1000
m2 till 2000 m2. Fastighetsindelningen kommer att ske i enlighet med illustrationen.
Per fastighet medges en huvudbyggnad och högst två lägenheter.
Byggrätterna varierar beroende av tomtstorlekarna. Byggnadsarean (BYA) får högst
vara 15 % av tomtarean, dock maximalt 250 m2.
Huvudbyggnaden får maximalt omfatta 80% av byggrätten. Inglasade uterum ska
ingå i byggnadsarean.
Uthus får delas upp i flera byggnader dock får varje byggnad vara maximalt 50 m2 för
att skapa en enhetlig karaktär i området.
På befintliga tomter får huvudbyggnaden byggas ut till angiven maxarea, oavsett
storlek på befintliga uthus.
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Byggnader ska placeras minst 4,5 m från tomtgränser. Mot Gamla Medåkersvägen
gäller den byggnadsfria zonen på 13 m.
Utformning
Två våningar är tillåtna och därutöver får inte vind inredas.
Högsta byggnadshöjd (fasadhöjd) är begränsad till 5,7 m för huvudbyggnad och 3,5
m för uthus.
Minsta tillåtna taklutning är 17 grader och högsta är 30 grader.
Planbestämmelserna medger stor frihet i placering och utformning av byggnaderna.
Hushöjder och takvinklar har begränsats så att tak och byggnadsvolymer inte blir för
dominanta.
En enighet i fasadmaterial och kulörer eftersträvas. Träpanel och puts medges som
fasadmateral.
Fasader bör målas i mättade kulörer, som traditionellt passar på den svenska
landsbygden.
Alla tak bör ha tegelröd kulör.
En fördel för helheten är om alla uthus utförs med rödfärgad träpanel. Det binder
samman bebyggelsen.
Friytor, lek och rekreation
Bebyggelsen omgärdas av naturområden med många olika möjligheter till lek och
rekreation.
I skogen omedelbart väster om den planerade bebyggelsen finns ett anlagt
motionsspår.
Tomternas storlek medger också stora möjligheter till lek.
Tillgänglighet
Tillgänglighetskravet enligt BBR kommer att uppfyllas för den nya bebyggelsen. Det
finns inga större nivåskillnader inom bebyggelseområdena.
Gatunät, gång och cykeltrafik
Gamla Medåkersvägen klassas som huvudgata.
Gatumarkens bredd är i planen 24,5 m för att kunna inrymma diken, ledningsstråk,
samt en ny gång- och cykelväg (gc-väg) längs västra sidan genom hela planområdet.
I vägområdet finns utrymme för en eventuell breddning av vägbanan.
Ut med Gamla Medåkersvägen finns idag direktutfarter från den befintliga
bebyggelsen. I och med den nya bebyggelsen kommer antalet utfarter att öka.
Kommunen är huvudman för gatunätet och kommer att bygga de nya lokalgatorna.
Gatubelysning anläggs i enlighet med den kommunala standarden.
Den planerade gång- och cykelvägen kopplas ihop med gång- och cykelstråket
utefter Sätraleden. Detta stråk leder vidare in till Arboga centrum och norrut mot E
18/E 20.
Parkering
Bebyggelsens parkeringsbehov inryms på tomtmark.
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Arkeologisk undersökning
En översiktlig arkeologisk undersökning ska genomföras i planområdet under våren –
08.
Förorenad mark
Tekniska förvaltningen avser att utföra provtagning på den del av fastigheten Norra
skogen 1:55 som det tidigare har legat en verkstad på, innan försäljningen av tomter
påbörjas.
Störningar
Trafikbuller
Avståndet från Sätraleden till närmaste del av planområdet är ca 60 m. Mellan
planområdet och Sätraleden planeras en massmodulering för att avskärma
trafikljudet från Sätraleden. Kommunen avser inte att utföra någon bullerutredning.
Hästhållning
Efter detaljplanens genomförande måste tillstånd för djurhållning inom planlagt
område sökas hos Miljö- och Byggnämnden. Avgift tas ut enligt fastställd taxa.
Ny forskning visar att tidigare riktlinjer, för hästhållning i stadsnära miljöer,
överskattat risken för spridning av hästallergen. Boverket avser att ta fram nya
riktlinjer (ur Boverkets tidskrift ”planera, bygga, bo” 6/07).
Möjligheten till hästhållning i stadsnära lägen är en viktig del i kommunens utveckling.
Ett skyddsområde med naturmark planeras in mellan fastigheten 1:60 och den
planerade kvartersmarken söder om den. Det aktuella naturmarkspartiet är idag
delvis trädbevuxet. Kompletterande trädplantering kan behöva genomföras.
Avståndet mellan befintligt stall och ny bostadsbebyggelse kommer att uppgå till
mellan 80 och 100 meter med den mellanliggande skogbevuxna naturmarken.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Dagvatten
Inom planområden finns idag öppna diken som leder bort dagvattnet. En stor del av
detta dikessystem t ex utefter Gamla Medåkersvägen kommer att vara kvar, medan
de som finns inom blivande kvartersmark kommer att flyttas. Övrigt dagvatten ska
omhändertas lokalt på tomtmark.
Vatten och avlopp
Kommun avser att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till planområdet. Även
befintlig bebyggelse kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Anslutning
sker vid tomtgräns.
Områden för två pumpstationer läggs in på plankartan.
Värme
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för fjärrvärme.

El
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Inför exploateringen av området kommer flyttning och utbyggnad av elnätet behöva
genomföras. Mälarenergi AB är huvudman för elnätet i området.
Ett område för transformatorstation har lagts ut i planen.
Tele
Befintliga teleledningar kommer att behöva flyttas och kompletteras i samband med
utbyggnaden av området.
Kommunen kommer att begära, hos Telia Sonera, att få ta upp den del av rikskabel
som eventuellt ligger inom kvartersmark.
Avfall
Sophämtning beräknas ske med enskilda kärl för kompostering respektive deponi för
varje tomt. Ingen komplettering av återvinningsstationer kommer att ske i närliggande
område.

ALLMÄNT
Offentlig och kommersiell service
Arboga centrum ligger ca 2 km från planområdet. I centrum finns ett rikt utbud av
offentlig och kommersiell service.
På väg mot centrum på ett avstånd av ca 1 km ligger förskolan Solrosen,
Ladubacksskolan och Vasagymnasiet.
Närmaste dagligvarubutik ligger på Ladubacksgärdet ca 1 km från planområdet.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden är 10 år från den dag kommunens beslut om antagande vinner
laga kraft.
Arboga kommun är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Tjänstemän inom Arboga kommuns Tekniska förvaltning och Miljö- och
byggförvaltning har medverkat vid framtagande av föreliggande planhandling.
Arboga kommun, den 30 maj 2008
Tekniska Förvaltningen

Agneta Niklason
Stadsarkitekt
Arboga kommun

Eva Wirdholm-Sander
Planarkitekt
Ark.1 Arkitektkontor AB
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Vunnit laga kraft 2008-07-15
ANTAGANDEHANDLING
NORMALT PLANFÖRFARANDE
DETALJPLAN FÖR NORRA

SKOGEN 1:55 m.fl.

Säbylundsområdet
Arboga kommun, Västmanlands län
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att genomföra
detaljplanen. Den skall klargöra fördelning av kostnader och vem som är ansvarig för
genomförandet och hur detta skall ske.
Preliminär tidplan
Samråd
Planutställning
Laga kraft

oktober – november 07
april 08
juli 08

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag då planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men
fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att få bygglov, rivnings- eller marklov.
Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen
utan att fastighetsägarna har rätt till någon ersättning.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Arboga kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Arboga kommun har för avsikt att skapa 25 - 30 villatomter inom planområdet.
Kommunens tomter kommer att säljas via kommunens tomtkö.
Utbyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattensystem avses ske med kommunen som
huvudman.
Anslutning av befintliga fastigheter ska ske till det utbyggda kommunala VAsystemet.
Anläggningskostnader kommer att tas ut per fastighet i form av anslutningsavgifter.
Eventuell breddning av Gamla Medåkersvägen samt utbyggnad av gång- och
cykelväg ansvaras för och bekostas av Arboga kommun.
Ny anslutningsväg fram till Norra Skogen 1:50 anläggs och bekostas av Arboga
kommun.
Sanering av förorenad mark på del av fastighet Norra skogen 1:55 utförs och
bekostas av Arboga kommun.
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Arkeologisk förundersökning bekostas av Arboga kommun.
Mälarenergi har ansvar för elförsörjningen av området.
Kompletterande grundundersökning utförs av köpare i samband med nybyggnation.
Befintliga bostadsfastigheter inom planområdet ges motsvarande byggrätter och
samma planbestämmelser som kommunal mark. Större fastigheter kan styckas upp i
flera tomter.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Kommunen avser förvärva den allmänna platsmarken som behövs för utbyggnaden
av gång- och cykelväg samt kommunala VA-ledningar. Markförvärv avses ske
genom uppgörelser och fastighetsreglering till kommunens exploateringsfastighet
Norra Skogen 1:55.
För den mark som kommunen äger ansvarar kommunen för de fastighetsbildningar
som blir aktuella.
I den sydvästliga delen av planområdet kommer utfartsservituten för de privatägda
fastigheterna Norra Skogen 1:50 och 1:51 att regleras efter de nya förhållanderna.
Fastighetsplan
Det finns inga fastighetsplaner inom planområdet.
Fastighetsplan behöver inte upprättas för genomförandet av fastighetsindelningen av
området eftersom kommunen äger i princip all ny kvartersmark inom planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Exploateringskostnaderna för att iordningställa tomterna kommer kommunen att ta ut
i form av köpeskilling för tomt och anslutningsavgifter. Planavgiften inkluderas i
tomtpriset.
Nybildade fastigheter ska vara med och betala gatubyggnadskostnader. Befintliga
fastigheter får betala gatubyggnadskostnader i den omfattning de berörs.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar och åtgärder
Befintliga luftledningar för el och tele behöver kompletteras och markförläggas efter
överenskommelse med nätägarna.
En ny transformatorstation kommer att anläggas.
Tomrör för bredbandsanslutning bör läggas ut i samband med grävning för VA.
Överskotttsmassor från gatu- och VA-schakter kommer eventuellt att placeras i ett,
av kommunen ägt, markområde för massmodulering utmed Sätraleden.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Tjänstemän från Arboga kommuns Tekniska förvaltning samt Miljö- och
Byggförvaltning tillsammans med Lantmäterimyndigheten i Västmanlands Län har
medverkat vid framtagande av denna planhandling

Arboga kommun, den 30 maj 2008
Tekniska Förvaltningen

Agneta Niklason

Eva Wirdholm-Sander

Stadsarkitekt
Arboga kommun

Planarkitekt
Ark.1 Arkitektkontor AB

