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Datum

2019-01-09

Diarienummer

TN 79/2018-214

Kommunstyrelseförvaltningen
Planavdelningen

Information om samrådsutställning
Förslag till detaljplan för Cypressen M.fl. Arboga Kommun,
Västmanlands Län.
Samrådstiden är från den 10 januari till den 1 februari 2019.
Utställningslokaler:
•
•
•

Rådhuset, Smedjegatan 5
Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se

Synpunkter på förslaget
Har du synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till
tekniska förvaltningen senast 2019-02-01.
Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:
Adress:

E-post:

Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
Box 45
732 21 Arboga
arboga.kommun@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (TN 79/2018-214), namn, adress och
vilken fastighet som ni äger finns angivet tillsammans med
yttrandet.

Tim Edvinsson
Planarkitekt
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Vad är en detaljplan?
Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens
utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt
bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och
markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med
mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som
tillåts på en plats. Arboga består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar
vad som får byggas var.
Mer information om hur detaljplaner arbetas fram finns på
www.arboga.se/detaljplaner
Till en detaljplan finns alltid en planbeskrivning. Planbeskrivningen ska
förklara detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är avsedd att genomföras
samt vad genomförandet innebär.
Detaljplanen redovisas i följande handlingar

•
•
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:800 (A1) 1:1600 (A3)
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
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1

Bakgrund, syfte och huvuddrag

Behovet av nya attraktiva bostäder i Arboga är stort. I dagsläget
råder brist på planlagd mark för villatomter i den norra delen av
Arboga tätort. För att möta det behov som finns gällande nya
bostäder i Arboga och upprätthålla den planberedskap som
kommunen avser ha inför framtiden, behöver ytterligare detaljplaner
för bostäder tas fram.
Syftet med detaljplanen är att förtäta områdena vid kvarteren
Poppeln och Flädern med bostäder. Främst är tanken att möjliggöra
för ytterligare villatomter i samma skala som befintliga tomter samt
att flytta den befintliga lekparken en bit österut. Fagottvägen och
Violinvägen avses kopplas samman, detta för att få en bättre
trafikföring i området. I samband med förtätningen planeras
utbyggnad av gång – och cykelväg för att binda samman
bostadskvarteren och utveckla befintliga gång- och cykelstråk.
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2

Plandata

2.1

Lägesbestämning

Planområdet markerat med blått.

Planområdet ligger norr om Arbogas stadskärna och söder om
Fellingsbrovägen. I söder ligger Vasagymnasiet och i öster och väster
omgärdas området av villabebyggelse.
2.2

Markägoförhållanden och areal

Skrafferad yta ägs av Arboga kommun.

Planområdets areal uppgår till ca 5,5 hektar och består av
fastigheterna Ladubacksgärdena 1:2 och Norra skogen 1:36 som ägs
av Arboga kommun. Dessutom finns ett antal privatägda fastigheter
inom planområdet
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3

Tidigare ställningstaganden

3.1

Översiktsplan och riksintressen

I översiktsplanen (2018) pekas området ut som en del av Arboga
tätort. I Arboga tätort är det prioriterat att förtäta befintliga
strukturer, till exempel genom tillbyggnad eller nybyggnation. Med
förtätning i befintlig miljö ställs krav på gestaltning och anpassning
till intilliggande bebyggelse. Förtätning är ett sätt att främja hållbar
utveckling utvecklingsområde för ny bebyggelse. Detaljplanens syfte
är i linje med översiktsplanens intentioner och mål, bland annat:
Riktlinjer för de delar av tätorten som ligger <1 km från Stora torget:
•
•
•
•

Tät blandstad
Kollektivtrafiknära område med avsikt att förtätas
Inriktning på handel, flerbostadshus och kontor.
Stadsmässig bebyggelse.

Vidare framhålls att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden, naturoch kulturvärden och till platsens historiska identitet. Hållbara
boendemiljöer ska skapas avseende energihushållning, trygghet,
hälsa och tillgänglighet. Ett varierat utbud av bostäder som passar
olika typer av hushåll ska erbjudas. Staden ska förtätas i anslutning
till befintlig infrastruktur.
Planområdet berörs inte av något riksintresse, men riksintresse för
kulturmiljö (Arboga stadskärna) ligger ca 1 km från planområdet.
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3.2

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Planområdet är planlagt sedan tidigare och berörs av en detaljplan
från 1970. De gula områdena i kartan ovan symboliserar ny
kvartersmark för bostäder och de gröna områdena utgörs av
parkmark. Den äldre detaljplanen medger villabyggelse och radhus i
en våning. Detaljplanen kommer även att överlappa detaljplanen EII6/1964 där en remsa parkmark kommer att planläggas som gata för
att möjliggöra en sammankoppling av Fagottvägen och Violinvägen.
3.3

Grönstrukturplan

Planområdet nämns i kommunens grönstrukturplan. Där beskrivs
den stora parken centralt i kvarteret och lekplatsen, samt den
lummiga trädgårdsmiljön runt den de äldre husen, som avses rivas,
som värdefull. Lekplatsen och den större parken kommer att
bevaras.
3.4

Barnkonsekvenser

I Arboga kommun ska alla tyngre beslut som berör barn eller deras
livsmiljö föregås av en barnkonsekvensbeskrivning, i enlighet med
barnkonventionen. Konsekvensbeskrivningen ska göras tidigt i
processen, för att fungera som ett beslutsunderlag och vägledning i
prioriteringar. En barnkonsekvensbeskrivning har utförts och
slutsatserna presenteras under rubriken ” konsekvenser av planens
genomförande” – ”Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser”.
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3.5

Bedömning om betydande miljöpåverkan

I samband med detaljplanens framtagande har en checklista för
undersökning fyllts i. Slutsatserna av denna är planens
genomförande inte bedöms innebära en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap MB. En miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats
enligt kraven i 4 kap. 34 § PBL.
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4

Förutsättningar och förändringar

4.1

Natur och rekreation

Bild över naturmarken i de centrala delarna av planen.
På en höjd i de centrala delarna av planområdet finns fin natur.
Höjden med des natur kommer att bevaras.

Bild på områdets lekplats.
Inom planområdet finns en fin lekplats som barn i området kan
nyttja. Lekplatsen avses flyttas en bit österut för att bereda plats för
villatomter.
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4.2

Geotekniska förhållanden och radon

Jordartskarta över området, lera (gul), blå/grå (morän) och röd (berg)
Av den geotekniska utredningen, daterad 1961, så framgår det
planområdet består av lera som ovan fast moränbotten.
4.3

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle en
fornlämning påträffas vid exempelvismarkarbeten ska arbetet
omedelbart avbrytas och en anmälan göras till länsstyrelsen.
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4.4

Bebyggelseområdet

Bild på den befintliga bebyggelsen i planområdet.
Planområdet består av en blandning av 1- och 1.5 – plansvillor samt
kedje- och radhus.

Bild på de äldre husen.
Inom planområdet finns även lite äldre hus som avses rivas och
lämna plats åt den nya bebyggelsen.
4.4.1

Ny bebyggelse

Detaljplanen möjliggör för fem nya villatomter. Exploateringsgraden
för området kommer att läggas på 30 % av fastighetsarean.
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Prickmarken reglerar placeringen av bebyggelsen. I de befintliga
delarna av planområdet kommer mycket av den nuvarande
prickmarken att behållas, detta för att bevara strukturen och
karaktären av området. Prickmarken är även tänkt att säkra sikten i
korningarna.
Garage/carport med utfart direkt mot gata ska placeras minst 6
meter från fastighetsgräns mot gata.
4.4.2

Gestaltning

Med utgångspunkt från den befintliga bebyggelsen inom
planområdet samt naturförutsättningarna på plats, föreslås en låg
bebyggelse, med en maximal byggnadshöjd på 4,5 meter.
4.4.3

Tillgänglighet

Tillgängligheten till området är god med asfalterade gång- och
cykelvägar till område. I samband med den nya bebyggelsen avses
gång- och cykelnätet att ses över.
Området där ny bebyggelse planeras finns små höjdskillnader. Inom
kvartersmark och för det egna huset ansvarar den enskilde för
utformningen samt eventuella anpassningsåtgärder för byggnaden.
4.5

Gator och trafik

Framkomligheten till området är god och det finns bra bil och
cykelvägar i bebyggelsekvarteret. Fagottvägen är tänkt att förlängas
och kopplas samman med Violinvägen. Den nya sträckningen
kommer att ha samma bredd som Violinvägen ca 7,5 meter. Detta
kommer göra det möjligt att förlägga en gångbana längs med den
norra sidan av vägen. Detta kommer förbättra tillgängligheten till
bland annat lekplatsen.
I samband med planen kommer även gång- och cykelvägen byggas
ut och kopplas samman med gång- och cykelvägen som kommer
från Vasagymnasiet.
4.5.1

Kollektivtrafik

Arboga stationsområde är beläget cirka 500 meter från planområdet.
För persontrafik på järnväg finns tåg på sträckan Stockholm –
Örebro, Mälarbanan och Svealandsbanan.
Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande busstrafik för lokal
och regional kommunikation. I Arboga stad finns anropstyrd
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tätortstrafik som trafikeras av taxi inom en radie av fyra kilometer
från centrum.
4.5.2

Parkering, in- och utfarter

Parkering ska anordnas på den egna fastigheten, in- och utfarter för
de nya bostadstomterna ska ske mot Violinvägen/Fagottvägen.
För den bostadsfastigheterna ska det anordnas 2 parkeringsplatser
per fastighet.
4.6

Störningar och säkerhet

4.6.1

Buller

Till höger på bilden syns en bullervall som avskärmar bebyggelsen från
vägen.
Planområdet angränsar till Fellingsbrovägen som trafikeras av 3250
fordon med 9,5 % tung trafik, per dygn. Trafiken medför en del
buller i området. Längs med Fellingsbrovägen ligger en bullervall
som avskärmar tomterna vid kvarteret Lövet, från Fellingsbrovägen.
Den nya planen kommer inte förändra rådande förhållanden.
4.7

Teknisk försörjning

4.7.1

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten- och avlopp finns framdraget till planområdet
och bostäderna ska anslutas dit.
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4.7.2

Dagvatten

Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska omhändertas
lokalt inom den egna fastigheten genom fördröjning.
4.7.3

Värme och elförsörjning

Elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB för. Fjärrvärme finns
utbyggt till planområdet och Västra Mälardalen Energi och Miljö AB
ansvarar för detta.
4.7.4

IT-infrastruktur, tele och bredband

Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda
och fiber finns framdraget till planområdet.
4.7.5

Avfall

I Arboga kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfall
ska sorteras och omhändertas i Arboga. Kommunens
renhållningsansvar är överfört till Vafab miljö kommunalförbund
och omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall.
Ett genomförande av planen kan medföra avfall från ca 5 hushåll.
Sophämtning bör kunna ske efter Fagottvägen/Violinvägen.
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med kommunens
renhållningsordning. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och
angöringsplatser. Avfallshanteringen ska följa kommunens riktlinjer
för källsortering.
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5

Konsekvenser av planens genomförande

5.1

Natur/landskapsbild

Planområdet nämns i kommunens grönstrukturplan. Där beskrivs
naturmarken och lekplatsen samt den lummiga trädgården som
värdefull. Lekplatsen kommer att flyttas något österut och
naturmarken kommer att bevaras. Den lummiga trädgården kommer
däremot att tas bort och bereda plats för ny bostadsbebyggelse.
5.2

Konsekvenser för miljön

En ny detaljplan avser möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i ett
centralt läge där befintlig infrastruktur kan nyttjas. Planen innebär
ingen betydande ökning av fordonstrafik jämfört med gällande
detaljplan.
5.2.1

Miljökvalitetsnormer

Dagvattennätets slutliga recipient för dagvatten är Arbogaån mellan
”Gravudden” och mynningen till Skedviån. Ekologisk status är
otillfredsställande och kemisk status uppgår ej god för recipienten.
Recipientens status får inte försämras i samband med detaljplanen.
Recipienten ligger cirka 1 km från planområdet.
Området består idag av stora park/naturytor och mycket av denna
grönska kommer att bevaras. På två av de nya villatomterna står
idag två äldre hus som avses rivas och bereda plats för ny
bebyggelse. Den nya sträckningen av vägen är redan idag till stor del
hårdgjord i form av en gång- och cykelväg. Det innebär att områdets
hårdgjorda ytor endast kommer öka marginellt. Detaljplanen
bedöms därför inte innebära någon negativ inverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten.
5.3

Sociala konsekvenser och barnkonsekvenser

En ny detaljplan är tänkt att komplettera nuvarande
markanvändning med sådan av lättare karaktär, d.v.s. sådan
verksamhet som inte är bulleralstrande eller miljöstörande.
Barnkonsekvensbeskrivningen behandlar främst de konsekvenser ett
etablerande av bostäder innebär utifrån ett barnperspektiv.
Inom planområdet finns goda park och grönytor som öppnar för
spontan lek. Det finns även en lekplats inom planområdet där
mindre barn kan leka. Söder om planområdet ligger stora öppna
gräsytor där fotboll och annan idrott kan utövas.
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Lokalisering av bostäder till platsen kan kräva en vidare studie av
gång- och cykellänkarna till övriga stadsdelar ser ut, samt hur barn
med föräldrar eller ungdomar är tänkta att ta sig till/från platsen på
ett säkert sätt. Säkra gång- och cykelvägar är en förutsättning för att
barn ska kunna röra sig fritt. I samband av detaljplanen kommer
möjligheten att sammankoppla Violinvägen med Fagottvägen att ses
över.
Det centrala läget kan innebära att föräldrar i större grad väljer att
låta barnen cykla och gå. Detta bidrar positivt till folkhälsan i
allmänhet.
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6

Genomförandefrågor

6.1

Tidplan

Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget är förenligt med
översiktsplanen.
Processen startar med samråd mellan den 10 januari och 1 februari.
Efter samrådet ska planen skickas ut på granskning vilket är sista
chansen att yttra sig på planförslaget. Därefter föreslås detaljplanen
antas i tekniska nämnden. Nedan redogörs för ett preliminärt
tidsschema för planprocessens gång och instanserna för beslut.

När detaljplanen antagits följer tre veckors överklagandetid innan
detaljplanen kan vinna laga kraft och börja gälla.
6.2

Organisatoriska frågor

6.2.1

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum beslutet att
anta planen vunnit laga kraft. När planens genomförandetid börjar
har fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt detaljplanen. Under
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras mot berörda
fastighetsägares vilja annat än om det är nödvändigt på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla tills den ändras eller upphävs.
6.2.2

Ansvarsfördelning/huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa. Exploatören ansvarar för
planens genomförande inom kvartersmark. Kommunen ansvarar i
förekommande fall för utbyggnad av gata och vatten- och avlopp
fram till tomtgräns. Västra Mälardalens energi och miljö AB ansvarar
för fjärrvärmeförsörjningen i området och Arboga Mälarenergi Elnät
AB för el.

19 (20)
Diarienummer

TN 79/2018-214

6.3

Fastighetsrättsliga åtgärder

6.3.1

Markförsörjning

Ny bebyggelse kommer att byggas på de kommunalt ägda
fastigheterna Ladubacksgärdena 1:2 och Norra skogen 1:36. I Övrigt
består området av ett antal privatägda fastigheter avsedda för
bostadsändamål.
6.3.2

Avstyckning

Två villatomter kommer att styckas av från fastigheten
Ladubacksgärdena 1:2 och två villatomter kommer att styckas från
fastigheten Norra skogen 1:36.
6.3.3

Fastighetsreglering

Delar av fastigheten Ladubacksgärdena 1:2 ska regleras in i
fastigheten Flädern 1. Samtidigt ska delar av fastigheten Flädern 1
regleras in en av de nya avstyckade fastigheterna.
6.3.4

Ledningsrätt

Inom planområdet finns ledningsrätten 1984-571.1 avseende
fjärrvärme, ledningsrätten går delvis på kvartersmark och kommer
skyddas med u-område i detaljplanen.
6.4

Planekonomi

Inom kvartersmark bekostar kommande exploatör detaljplanens
genomförande. Ett iordningsställande av allmänplatsmark enligt
planen finansieras av kommunen. VA-avgift tas ut enligt gällande
taxa vid aktuell tidpunkt. Planavgift tas ut i samband med bygglov
för den nya tomterna.
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Medverkande tjänstemän

Detaljplanen är framtagen av Kommunstyrelseförvaltningen, Arboga
kommun, genom planarkitekt Tim Edvinsson.

Mimmi Hodzic
Teknisk chef

Tim Edvinsson
Planarkitekt

