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Inledning 

Planhandlingar 

- Plankarta med bestämmelser 

- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna 

handling) 

- Fastighetsförteckning 

 

Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet Kungsörs 

lokala. 

Bakgrund och syfte 

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av parkeringsplatser 

och parkering för rörelsehindrade samt garage, carportar och 

förråd.  

 

Gällande plan för området tillåter en markanvändning för 

bostäder och detta behöver ändras genom en ny detaljplan för att 

kunna tillåta uppförande av parkeringsytor. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB 

Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer 

överskrids eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen 

bedöms därför vara förenlig med innehållet i ovan nämnda 

lagrum. 

Förfarande 

Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen 

2019-02-25 och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid 

detta datum.  

 

I framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer 

standardförfarande att tillämpas.  

Plandata  

Planområdet ligger cirka 700 meter väster om centrala Kungsör. 

Till järnvägsstationen i Kungsör är det cirka 1,3 km. Planområdet 

är cirka 6500 kvm och består till största del av ett oexploaterat 

naturområde; gräsmatta samt en bergsknalle omgärdad av en del 

lövträd och buskage. På platsen har det tidigare stått 

flerbostadshus då markanvändningen är avsedd för bostäder men 
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dessa är sedan några år tillbaka rivna. I planområdet ingår även 

mark för gata, delar av Runnavägen i norr och Kvarngatan i 

väster regleras i detaljplanen.  

 

Planområdet innefattar fastigheten Almen 5, samt gatumark på 

delar av fastigheten Kungsör 3:1, och avgränsas i söder av 

Karlavägen och i norr av Runnavägen. Öster om planområdet, 

inom samma kvarter, ligger ett antal villatomter. Kvarteret 

avgränsas i öster av Birkagatan och i väster av Kvarngatan. Strax 

väster om området rinner Runnabäcken som har sitt utlopp i 

Arbogaån 300 meter norr om planområdet. 

 

 
Ortofoto med ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje.  

 

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av riksintresse. 

Strandskydd 

Område berörs inte av något strandskydd.  

Översiktsplan för Kungsörs kommun 

Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 

54). För det nu aktuella planområdet anges inget specifikt i 

översiktsplanen. Området ligger inom Kungsörs tätort.  
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Detaljplanen anses vara i linje med översiktsplanen. En tydlig 

strategi för översiktsplanen är att skapa förutsättningar för 

attraktiva bostäder i kommunen. Då en stor del av befolkningen i 

arbetsför ålder använder bilen som främsta transportmedel till 

och från jobb är tillgången till parkeringar av vikt för att behålla 

attraktiviteten i det befintliga bostadsbeståndet.  

  

Översiktsplanens målsättningar för boende är bland annat:  

• Att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostäder. Fler 

unga vuxna måste lockas att bosätta sig på orten så att 

befolkning och skattekraft kan öka. Framför allt bedöms 

sjö- och naturnära boende kunna locka nya 

kommuninvånare.  

• Kungsör ska ha en fungerande bostadsmarknad med ett 

attraktivt utbud och fungerande flyttkedjor.  

  

Planförslaget bedöms förenligt med översiktsplanens allmänna 

intentioner. 

Program 

Program för detaljplanen har bedömts inte behövas. 

Detaljplan 

Planområdet omfattas av detaljplanen A19 från 1952. Denna 

detaljplan tillåter en markanvändning för bostadsändamål i öppet 

byggnadssätt. 

 

 
Gult område visar befintlig detaljplan, röd streckad linje visar denna plans 

utbredning. 
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Beslut om planläggning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-25 (§22) att ge ett positivt 

planbesked i enlighet med ansökan. Ny detaljplan bekostas av 

sökande. 

 

Förutsättningar 

Terrängförhållanden och markanvändning 

Planområdet består till största delen av natur. Planområdets 

nordvästra del utgörs av en plan gräsyta, där två lamellhus i 

vinkel fanns. Dessa byggnader är idag rivna. 

  

I den södra delen är området något mer kuperat, här finns några 

bergknallar med berg i dagen och viss växtlighet i form av 

lövträd som ek och björk. Inom planområdet finns idag två 

befintliga parkeringsplatser, en längs Karlavägen i den östra 

delen och en längs Kvarngatan i sydväst. I övrigt är planområdet 

obebyggt trots att markanvändningen, enligt gällande detaljplan, 

tillåter uppförande av bostäder. 

 

 
Historisk jämförelse över planområdet, markerat med rött. Till vänster syns ett 

ortofoto över planområdet som det ser ut idag. Till höger visas en bild över 

samma område från 1975, här kan de byggnader som tidigare låg på platsen 

ses. 

Bebyggelse i omgivningarna 

Planområdet är en del av Kungsörs tätort och gränsar till flertalet 

fastigheter med bostadsbebyggelse. Söder och norr om området 

ligger det flerbostadshus med upp till 5 våningar byggda under 

60- och 70-talet. Vidare västerut sträcker ett större villaområde ut 
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sig. Detta område karaktäriseras av låga enbostadshus i en eller 

två våningar med sadeltak. 

Geotekniska frågor  

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren i 

planområdet främst av glacial lera och morän. Vid platsbesök 

identifierades även berg i dagen. 

 

 
Det ungefärliga planområdet markerat med svart linje på SGU:s 

jordartskarta. 

Området är längs den norra plangränsen relativt flackt och 

varierar mellan cirka +8 och +10 (RH 2000). Längs den södra 

plangränsen är det kraftigare höjdskillnader, Karlavägen stiger 

från cirka +8 till +14 längs med gatans sträckning. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornfynd 

eller fornlämning påträffas i samband med eventuella 

markarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan 

göras till Länsstyrelsen. 

Naturvärden 

Planområdet består till största del av naturmark och 

karaktäriseras framförallt av den gräsyta där det tidigare stod två 

flerbostadshus. Denna gräsyta fortsätter söderut längs 

Karlavägens sträckning, här har det tidigare också stått 

bostadshus som rivits. Gräsytorna bedöms inte ha något nämnvärt 

naturvärde. 
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Längs områdets sydöstra gräns växer ett antal större träd, främst 

ek och björk, varav några är av bevarandevärde. 

 

 
Bild över växtligheten längs Karlavägen i planområdets sydöstra del. 

Kulturmiljö 

Inom planområdet finns det inte någon utpekad miljö av 

kulturhistoriskt värde. 

Gator och trafik  

Planområdet angörs från centrum via Karlavägen som är en 

huvudgata. Även Runnavägen ansluter till området, via denna 

väg kan Kungsgatan nås. Kungsgatan är huvudleden in till 

Kungsör och löper strax norr om planområdet.   

 

Delar av Runnavägen och Kvarngatan har tagits med i 

detaljplanen. De är en rest från samma detaljplan som idag gäller 

för hela det aktuella planområdet. Genom att införliva även dessa 

områden i detaljplanen skapas ett mer enhetligt område rent 

planmässigt. 

 

Inom området finns även en upptrampad stig som ansluter 

befintlig parkeringsplats längs Karlavägen med bebyggelse i norr. 

Markföroreningar 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet enligt 

WebbGIS, Länsstyrelsen i Västmanlands län. Rivningslov för 

tidigare byggnader på platsen har studerats för att undersöka om 

oljepanna förekommit. Inget nämns i handlingarna och 

byggnaderna bör, enligt Mälarenergi, ha varit uppvärmda med 
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fjärrvärme. Något som ytterligare tyder på avsaknad av oljepanna 

och markföroreningar kopplade till en sådan. 

Hydrologiska förhållanden 

Recipient för dagvatten från området är Mälaren. Vattnet från 

området rinner via ledningssystem, diken och vattendrag och 

mynnar först ut i Arbogaån. Arbogaån mynnar sedan ut i Mälaren 

efter cirka en kilometer.  

 

Planområdet sluttar lätt åt sydväst mot korsningen Runnavägen 

och Kvarngatan, enligt det underlag som erhållits av Kungsörs 

kommun varierar höjderna i området mellan 8,05 m och 13,94 m. 

Områdets lågpunkt är belägen i det västra hörnet vid korsningen 

Runnavägen och Kvarngatan, områdets högsta punkt är belägen 

på den befintliga parkeringen i områdets östra del. Det dagvatten 

som inte infiltreras i området leds idag till dagvattenbrunnar 

belägna i Karlavägen och Runnavägen, därifrån leds vattnet via 

ledningar ut i Runnabäcken som slutligen når Mälaren. 

 

 
Befintlig avrinning inom planområdet, planområdet markerat med rött.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren-Galten.  

 

Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) har Arbogaån 

och Mälaren-Galten måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för 
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ytvattenförekomsten är god ekologisk status 2027 och god 

kemisk ytvattenstatus 2021.  

Dagvattenstrategi 

Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med 

dagvatten i kommunen ska ske inom sammanhållen bebyggelse 

samt planlagt område. I policyn anges bland annat att:  

 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska 

eftersträvas vid nyplanering, avrinning från en tomt eller 

markområde bör inte öka efter exploatering.  

• Allt dagvatten som har låga eller måttliga 

föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas.  

Vatten/avlopp 

Området kopplas till det kommunala vatten- och avloppssystemet 

vid anslutningspunkt i angränsande gata. 

Elförsörjning och fjärrvärme 

Nätsystemet är sedan tidigare utbyggt. El finns draget i 

angränsande gata där påkoppling kan ske. 

 

Fjärrvärme finns draget till aktuell fastighet. 

 

Planförslag 

Bebyggelse 

Det nya planförslaget innebär att parkering för intilliggande 

bostäder kan uppföras. Planområdet kommer när det är 

färdigbyggt att innehålla cirka 70 nya parkeringsplatser, varav 

cirka 25 kommer bestå av garage. Det kommer även vara möjligt 

att uppföra carport samt förråd på platsen. Utöver det planeras 

inga andra typer av byggnader för planområdet.  

 

Detaljplaneförslaget tillåter totalt 1000 m2 byggnadsarea inom 

området och varje byggnad begränsas till att vara maximalt 200 

m2. Nockhöjden är reglerad till 4 meter. 

 

Den befintliga parkeringsplatsen längs Karlavägen kommer 

behållas i sin nuvarande utformning. Parkeringen längs 

Kvarngatan föreslås däremot minskas och flyttas något längre in i 

området, som kan ses på situationsplanen nedan. Genom att göra 
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detta blir det möjligt att plantera träd och anlägga en regnbädd för 

upptag av dagvatten där parkeringen idag ligger.  

 

 
Situationsplan över föreslagen utbyggnad. 

 

 
Principskiss över föreslagen bebyggelse.  

Grönytor 

Som situationsplanen ovan visar föreslås parkeringsplatserna att i 

huvudsak förläggas längs den norra plangränsen. Här är marken 

plan och innehar inte heller några naturvärden, ingrepp på 

grönytor bedöms bli som minst med denna placering.  
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Längs den sydöstra plangränsen finns natur av visst 

bevarandevärde. För att säkerställa att naturvärden sparas införs 

trädfällningsförbud och krav på marklov för trädfällning för träd 

med stamdiameter över 20 centimeter. 

 

Nya planteringar av träd föreslås inom planområdet, framförallt 

längs områdets utkanter, som en motvikt till den ökade mängd 

hårdgjord yta som detaljplanens genomförande innebär. Utöver 

detta kommer nya planteringar och sparande av grönyta bidra till 

ett bättre upptag av dagvatten, något som förväntas öka med en 

exploatering på platsen. 

Gator och trafik  

I planen ingår delar av Runnavägen och Kvarngatan som angör 

planområdet i norr och väst. Inga förändringar föreslås för 

vägområdena.  

 

Ett genomförande av detaljplanen medför att nya 

parkeringsplatser byggs, nya utfarter kommer därför anläggas 

mot både Runnavägen och Karlavägen. Enligt föreslagen 

situationsplan kommer tre nya utfarter angöra mot Runnavägen 

och två nya utfarter mot Karlavägen. För att skapa utfarter som är 

trafiksäkra och med god sikt regleras plankartan med prickmark 

längs områdets utkanter. Ett avstånd på 5 meter, där byggnader 

inte får uppföras och sikten behålls, skapas på så sätt till 

vägområdet. För att den gångstig som går längs planområdets 

nordöstra gräns ska behållas har prickmark även placerats längs 

denna plangräns och därigenom hålls också ett respektavstånd 

mot befintlig bebyggelse med denna reglering.  

Dagvatten 

I samband med framtagande av detaljplanen har en 

dagvattenutredning utförts av ÅF (2019). I utredningen har 

flödesberäkningar gjorts utifrån ett 20-årsregn med varaktighet på 

10 minuter. Hänsyn tas till ökade flöden till följd av 

klimatförändringarna. 

 

Dagvattenutredningen redogör hur situationen för dagvatten ser 

ut före respektive efter exploatering. Utredningen har även 

undersökt föroreningsmängder och hur dessa påverkas av den nya 

verksamheten. Med det som bakgrund har förslag på hur 

dagvattnet ska omhändertas inom området tagits fram. 

Lösningarna presenteras utifrån ett platsspecifikt perspektiv och 

med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  
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Enligt kommunens strategi för dagvattenhantering ska flödet från 

området inte öka efter exploatering, det innebär att cirka 28 m3 

vatten behöver fördröjas inom området innan anslutning till 

kommunalt ledningsnät eller utsläpp till recipient sker. 

Dagvattnet föreslås efter exploatering ledas från tak och 

parkeringsytor till nedsänkta växtbäddar som fördröjer och renar 

dagvattnet. För exakt presentation av föroreningsmängder och 

lösningar för dagvattenhanteringen hänvisas till rapporten. 

 

I bilden nedan illustreras systemöversikten över föreslagna 

dagvattenlösningar samt förmodade framtida vattenvägar efter 

exploatering. I området föreslås tre stycken nedsänkta växtbäddar 

anläggas, se placering och föreslagen ytstorlek för växtbäddarna i 

bilden. Där garageplatser ansluter mot befintlig naturmark 

föreslås vattnet rinna till och infiltreras i grönytan. 

 

 
Systemöversikt över föreslagna dagvattenlösningar samt förmodade framtida 

vattenvägar efter exploatering.  
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Planbestämmelser 

 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

GATA – Gata 

Användningen gata inrymmer körbana och gångbana/trottoar. 

 

Kvartersmark 

B1 – Bostadskomplement, parkering 

 

Bebyggandets omfattning 

e1 – Största exploatering är 1000 kvadratmeter byggnadsarea 

 

e2 – Största exploatering per byggnad är 200 kvadratmeter 

byggnadsarea 

 

  Marken får inte förses med byggnad 

Prickmark har använts i planen för att styra placeringen av 

byggnader. För att skapa utfarter med god sikt får inte byggnader 

placeras för nära vägområdet. 

 

 Högsta nockhöjd i meter 

Bestämmelsen om högsta nockhöjd fungerar som en begränsning 

för hur höga byggnader som får anläggas. Nockhöjden har satts 

på ett sådant sätt att det är möjligt att uppföra 

komplementbyggnader som garage, carport eller förråd. 

 

Markens anordnande och vegetation 

n1 – Träd med en stamdiameter över 20 cm får ej fällas av annat 

skäl än säkerhetsrisk eller sjukdom. Denna bestämmelse 

kompletteras med en administrativ bestämmelse som innebär att 

marklov krävs för trädfällning. 
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Konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande 

miljöpåverkan vilket innebär att en miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte kommer att 

göras.  

 

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Dagvatten/Skyfall 

Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet. 

Fastighetsägare ansvarar för skötsel av de system som planeras 

för dagvattenhanteringen inom planområdet. 

 

Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas 

tillräckligt snabbt via dagvattensystemet på fastigheten. Marken 

höjdsätts så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden 

som kan översvämmas utan skador på byggnader. Avrinningen 

sker då lämpligast i riktning mot närliggande gator. Dessa 

avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

första hand ska omhändertas inom planområdet. 

Påverkan på vatten 

Genomförandet av planförslaget får inte medföra en ökning av 

föroreningshalterna i recipienten Mälaren. Reningen ska utgå från 

miljökvalitetsnormerna samt recipientens behov.  

 

Med hjälp av förslagen dagvattenlösning kommer förorenings-

koncentrationerna efter exploatering bli lägre än i dagsläget med 

undantag för fosfor, kväve, kadmium och krom som har ett högre 

värde för den årliga mängden jämfört med befintlig situation. 

Utöver det har föroreningsvärden bra marginal till riktvärdet om 

dagvattenlösningen genomförs. Om ytterligare fördröjning och 

rening önskas kan t.ex. gröna tak eller genomsläpplig beläggning 

på parkeringar anläggas. Detta har inte tagits med i några 

beräkningar. För att öka reningseffekten ytterligare kan man 

använda sig av specifika växtarter som har en högre retention av 

de ämnen som man vill ha ökad rening på. Det går även att 

använda sig utav ett filter som kan anpassas för rening av en 

specifik förorening.  

Landskapsbild/stadsbild 

Planområdet karaktäriseras idag av den öppna gräsytan, denna 

försvinner vid en exploatering. 
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Buller från trafik 

Bullret från vägarna bedöms inte öka då parkeringen kommer 

användas av befintliga boende i området. 

 
Barnperspektiv 

Det är viktigt att beakta trafiksäkerheten så att inte utfarter eller 

trafikrörelser utgör ett hot för lekande barn. 

Elförsörjning 

Beroende på effektbehovet till planerad parkering och garage kan 

det befintliga lågspänningsnätet behöva kompletteras. Även 

transformatorstationen kan behöva ersättas innan en anslutning 

kan ske. 

Genomförande 

Ansvarsfördelning 

För utbyggnad av gator, VA-ledningar samt diken för dagvatten 

svarar kommunen. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats, gata.   

Ekonomiska frågor 

Detaljplanens framtagande bekostas av sökande. 

 

Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av 

respektive ledningshavare. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Inga nya fastigheter bildas i och med detaljplanens 

genomförande. 

 

Tekniska frågor 

Fjärrvärmeledningar ska beaktas och ingen byggnation får ske 

ovan ledning. Flytt av ledning bekostas av exploatör och kontakt 

med Mälarenergi ska ske i tidigt skede för utredning om flytt ska 

ske. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen fått laga kraft.  

Tidplan 

Preliminär tidplan  
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Planuppdrag, februari 2019 

Samråd, 1:a kvartalet 2020 

Granskning, 3:e kvartalet 2020 

Antagande, 4:e kvartalet 2020 

Medverkande 

Planhandlingarna är upprättade av planarkitekterna Gustav 

Carlsbrand och Monika Stenberg, Ramboll Sverige AB på 

uppdrag av Kungsörs kommun. 

 

 

Rune Larsen Gustav Carlsbrand / Monika Stenberg 

Teknisk chef  Planarkitekt 


