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Abstract  
Municipalities in Sweden are responsible for physical planning by developing a general plan. 

This plan contains intended land and water use for the area. This study aims to investigate the 

level of integration of environmental issues in the general plan of Arboga municipality and also 

how well adapted the municipality is for climate change. Further on, the study intends to 

examine the focus of the general plan and at what rate the national environmental strategies 

are implemented in the local physical planning of Arboga municipality. Methods used for this 

study are interviews and reviewing of the general plan itself and other key documents. 

Politicians and officials from the municipal office in Arboga as well as officials from the county 

administration in both Örebro and Västerås were interviewed.  

This study reaches the conclusion that the most pressing climate threat for Arboga 

municipality is flooding of the Arboga River. Some measures have been taken to curb the 

consequences of any flooding; however it is uncertain whether they are adequate.  The study 

supports additional measures such as restoration of wetlands (tentatively upstream) for 

example. They would not only aid in keeping back water but also function as recreation and 

serve educational purposes. 

The general plan does not contain any actual focus on climate change, though the topical 

review of the plan (which probably will take place fall 2012) will make room for discussions on 

climate adaption. This work has just started up on a regional level and is intended to support 

the municipalities in their aim for climate adaption. The good will of Arboga municipality and 

its fine ambitions will certainly facilitate that work. 

National goals for the environment provide important guide lines for environmental work. The 

conclusion of this study is that the general plan of Arboga municipality would benefit from 

including these national objectives. This would help to establish an early and much important 

relationship between environmental matters and physical planning. 
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Inledning 
Dagens samhälle rymmer ett flertal miljöutmaningar. Den takt vi konsumerar i matchar inte de 

resurser naturen erbjuder och vi står inför olösta problem som energifrågan och ett ökat 

bilinnehav. För att kunna lösa de stora övergripande miljöfrågorna krävs ett nationellt, 

regionalt och lokalt arbete. De 16 nationella miljökvalitetsmålen som Sverige har beslutat om 

stakar vägen dit vårt samhälle ska nå inom en generation, dvs. till 2020, och fungerar som 

grund för hela Sveriges miljöarbete (http://miljomal.nu 4). Kommunerna har ett stort ansvar 

för att förändringar på lokal nivå genomförs, som i sin tur bidrar till att miljökvalitetsmålen kan 

uppnås – tanken med miljökvalitetsmålen är just att de ska kopplas till befintliga mål i 

kommunen (Naturvårdsverket 2003). Översiktsplanen erbjuder miljöfrågorna utrymme i det 

kommunala arbetet och ett viktigt samband mellan den fysiska planeringen i kommunen och 

miljöarbetet.   

Klimat- och sårbarhetsutredningen som kom 2007 slog fast att det är i kommunerna som de 

konkreta åtgärderna för att kunna möta klimatförändringarna ska äga rum (SOU 2007:60). 

Detta lägger ett stort ansvar på kommunerna, som med hjälp av respektive länsstyrelse ska 

påbörja ett nytt arbete med att anpassa den fysiska planeringen till miljön. För att kunna bygga 

ett hållbart samhälle krävs att kommunerna på ett tidigt stadium tar hänsyn till faktorer som t 

ex översvämningar.  

Denna studie ämnar komma fram till hur väl integrerade miljöfrågorna är i översiktsplanen hos 

Arboga kommun och hur just klimatförändringar har beaktas i den fysiska planeringen idag. 

Arboga kommun har valts som föremål för denna studie eftersom jag är bosatt i kommunen 

och där finns många värden att bevara och beakta, inte minst inom ramarna för 

klimatanpassning. Arbogaån flyter genom staden och är känslig ur översvämningssynpunkt och 

Arboga har en lång historia bakom sig med en stadskärna som är klassad som riksintresse.  

 

Syfte 
Denna undersökning granskar Arboga kommuns översiktsplan, främst med avseende på det 

miljöarbete som bedrivs inom kommunen och hur väl rustad kommunen är inför kommande 

klimatförändringar. Hur ser Arboga kommuns översiktsplan ut och vilket fokus har den? I vilken 

utsträckning har miljöfrågor integrerats i översiktsplanen? Vidare ställs frågan hur väl rustad 

Arboga kommun är inför kommande klimatförändringar, främst med avseende på översväm-

ningsrisken i Arbogaån?  

 

Bakgrund 
Detta avsnitt ger en översiktlig bakgrundsbild till undersökningen. Riktlinjerna för fysisk 

planering i kommun tas upp såväl som länsstyrelsens roll i detta arbete. Hur samspelet ser ut 

mellan kommun och länsstyrelse redogörs för samt även hur planprocessen ser ut. Vidare tas 

grunderna för dagens miljöarbete upp i detta stycke.  

http://miljomal.nu/
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Översiktsplan 
I dagens komplexa samhälle är den fysiska planeringen av avgörande betydelse. Det faller inom 

samhällets ansvarsram att skydda medborgarna mot ohälsa och olyckor. Konsekvenserna för 

utebliven fysisk planering kan på lång sikt bli ödeläggande, t ex försämrad levnadsmiljö i form 

av föroreningar, gifter och minskad tillgång på naturresurser (Nyström 2003).  

Översiktsplaneringen har andra syften än enbart ren fysisk planering av mark och vatten. 

Andra förhållanden utöver de fysiska påverkar hur planeringen tar form. Idag handlar inte 

denna enbart om nybyggnationer och detaljplaner för nya bostadsområden. Tvärtom, menar 

Nyström (2003), har planprocessen desto mera fått en viktig roll att komplettera, rätta till 

misstag, analysera, försöka förstå och komma med förslag på förändringar till redan 

existerande planer. Dessutom har översiktsplaneringen som ändamål att stimulera tillväxt och 

konkurrens på lokal nivå (Nyström 2003). 

 

Innehåll 

Boverket (http://www.boverket.se 1) definierar översiktsplanen som ämnad att vara en 

avsiktsförklaring för kommunens mark och vatten. Den är inte juridiskt bindande till skillnad 

från detaljplanen, utan har för avsikt att fungera som vägledning för vidare detaljplanering.  

Det är obligatoriskt för varje kommun att arbeta fram en översiktsplan – kommunerna äger 

monopolet för denna planering (http://www.boverket.se 1). Planering för mark som redan 

tagits i bruk kräver stor kunskap hos planerarna och en dialog med de berörda (Nyström 2003). 

Ofta handlar det om en avvägning mellan olika intressen. Nationella riktlinjer gör att lokala 

intressen ibland får stå tillbaka för nationella (Nyström 2003). Innebörd och konsekvenser av 

planeringen ska tydligt framgå i översiktsplanen och den miljökonsekvensbeskrivning som 

tillhör ska enligt miljöbalken redovisa vilka följder ingrepp i miljön får (http://www.boverket.se 

1). 

Planering utgår från dels tvingande och dels dispositiva mål (som tillsammans utgör de 

överordnade mål som regering och riksdag har satt (Nyström 2003). Kommunerna i huvudsak 

är fria att själva utforma sin fysiska planering enligt de dispositiva målen. De tvingande målen 

ser till att hänsyn tas till riksintressen och att hälsa och säkerhet samt samordning mellan 

kommuner tillgodoses (Nyström 2003). 

I översiktsplanen redogör kommunen för de allmänna intressena som finns samt sin 

ståndpunkt gentemot dessa (SOU M2010:01). Nyström (2003) skriver att allmänna intressen 

kan vara orörda områden och turistområden enligt Miljöbalken. Dessa områden ska bedömas 

enligt de hänsynsregler som finns specificerade i Miljöbalken, dvs. att allmänintressena ska 

skyddas från påtaglig skada. Enligt SOU M2010:01 har den nya Plan och Bygglagen lagt till 

ytterligare allmänintressen, bland annat klimataspekter och avfall. De praktiska och 

ekonomiska konsekvenser som beaktandet av allmänintressena får behöver tas i beräkning när 

planeringen utförs, menar Nyström (2003).  

 

http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
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Planprocessen innebär samråd, utställning och antagande 

Plan- och Bygglagen (PBL) anger planprocessen samt kommunens och statens roll i 

förfarandet. (Nyström 2003). PBL infördes 1987, samtidigt som Boverket bildades (en 

sammanslagning mellan Planverket och Bostadsstyrelsen). Boverkets roll är ej framträdande, 

utan mer rådgivande gentemot kommunerna och fungerar som remissinstans. De långsiktiga 

frågorna och strategierna ansvarar Boverket för (Nyström 2003). Ytterligare följd av införandet 

av PBL bygglagen var att planeringen decentraliserades från stat till kommun (SOU 2010:01). I 

samband med detta blev länsstyrelsen företrädare för staten och reglerar därmed planeringen 

främst genom riksintressen. Dessutom förbättrade PBL bygglagen medborgarinflytandet (SOU 

2010:01). 1990 kom kravet på att varje kommun i Sverige ska ha en översiktsplan och därmed 

ritades även riktlinjerna för detta upp (Nyström 2003). 

Arbetet med Geographic Information System (GIS) spelar en inledande viktig roll i att ta fram 

underlag för den framtida översiktsplanen, men även framtagandet av olika händelseförlopp, 

risk- och känslighetsanalyser samt miljökonsekvensbeskrivningar utgör en viktig del av 

planarbetet (Nyström 2003). Även konsekvensbeskrivningar som beskriver sociala och 

ekonomiska förhållanden är del av processen. Kommunfullmäktige startar planprocessen 

officiellt - riktlinjer dras upp och ansvariga tillsätts, vanligtvis i form av en s.k. arbetsgrupp 

(Nyström 2003). 

Boverket redogör för planprocessen på följande vis, vilket sammanfattas av figur 1 

(http://www.boverket.se 2): När ett förslag till översiktsplan finns ska kommunen samråda 

med de aktörer som berörs av översiktsplanen, t ex länsstyrelsen och andra myndigheter, 

övriga kommuner i länet samt enskilda medborgare, m.fl. Nyström (2003) ser på samrådet som 

ett tidigt diskussionsforum för planeringen där intressenter har möjlighet att påverka 

planprocessens utgång. Vidare fortsätter Boverket (http://www.boverket.se 2): När samrådet 

är över ska översiktsplanen ställas ut. De synpunkter som inkommit under samrådet har då 

sammanställs i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen har en viktig uppgift att granska 

översiktsplanen med avseende på statliga intressen, hälsa och säkerhet samt miljökvalitets-

normer. Under denna fas av planeringsprocessen granskar länsstyrelsen översiktsplanen och 

lämnar sedan sitt granskningsyttrande till kommunen. Detta yttrande ska bifogas översikts-

planen innan ett eventuellt antagande. Boverket nämner också i sin rapport ”Klimatanpassning 

i planering och byggande” (2010) att länsstyrelsen ska, i sitt gransknings-yttrande, redogöra för 

hur kommunen har hanterat frågor rörande klimatanpassning som har betydelse för till 

exempel risk för ras, skred och översvämning.  

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-%20planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplaneprocessen/
http://www.boverket.se/
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                                             Figur 1. Planeringsprocessens faser.  (Från http://www.boverket.se 2) 

 

Kommuninvånarna kan överklaga översiktsplanen om de anser att den ej tagits fram på 

lagenligt sätt eller om beslutet att anta översiktsplanen tagits av någon annan instans än 

kommunfullmäktige. Överklagandet sker då till förvaltningsrätten. Skulle överklagandet gå 

genom kan en eller flera processer behöva göras om (Nyström 2003). Eftersom 

översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan inte planerna ändras pga ett överklagande 

(http://www.boverket.se 3). Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva planen efter kommunens 

samråd, vilket dock är ovanligt (Nyström 2003). 

 

Länsstyrelsens roll 

De viktigaste uppgifterna för den regionala förvaltningen är samhällsplaneringen (Grimlund et 

al. 1991). Även om den fysiska planeringen i Sverige är decentraliserad hos kommunerna sker 

statens inflytande genom länsstyrelserna (Nyström 2003). Första prövande instans och 

granskare av kommunens översiktsplan är länsstyrelsen (SOU 2010:01). Det är länsstyrelsen 

som sammanställer information till kommunen angående riksintressen, som enligt Miljöbalken 

ska skyddas (Nyström 2003). Denna information omfattande riksintressen ligger till grund för 

kommunens arbete med att ta fram översiktsplanen. I ett senare skede är det länsstyrelsen 

som granskar kommunens planering enligt de överordnade målen som staten ritat upp, 

däribland de nationella miljömålen (Nyström 2003). Dessutom har länsstyrelsen befogenheter 

att ingripa om översiktsplanen inte tar kommunens riksintressen i beaktande (PBL 2010:900). 

Länsstyrelsens uppgift är, enligt SFS 1990:1510, att ”särskilt tillse att statlig, kommunal och 

landstingskommunal verksamhet samordnas och anpassas till gällande miljöpolitisk och 

regionalpolitisk målsättning och verka för god hushållning med naturresurserna.” (Grimlund et 

al. 1991). 

 

http://www.boverket.se/
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Den nya Plan- och bygglagen innebär förändringar 

I och med att nya PBL togs i bruk 2 maj 2011 har Länsstyrelsens roll och ansvar förtydligats och 

utvidgats (SOU 2010:01). Utöver bistånd med underlag för planering och granskning av 

översiktsplanen ska länsstyrelsen också minst en gång per mandatperiod lämna en redogörelse 

till kommunen om aktuella intressen på statlig och mellankommunal nivå som kan vara 

avgörande för översiktsplanens aktualitet (SOU 2010:01). Inom ramen för detta ansvar har 

länsstyrelsen också möjlighet att ingripa och besluta om att upphäva en detaljplan om det 

visar sig att människors hälsa och säkerhet är i fara samt att planen ökar risken för över-

svämningar och skred (Boverket 2010).  

Den nya PBL  skärper reglerna för att hålla översiktsplanen aktuell (SOU 2010:01). Inaktuella 

översiktplaner skapar problem för kommunerna, som t ex svårigheter att möta klimat-

förändringar.  PBL har tidigare tillämpats olika i landet och förhoppningen med nya lagen och 

följande utbildningssatsningar är att lagen ska praktiseras mer enhetligt (Intervju Janna Valik 

http://www.youtube.com 1). Innan den nya lagen togs i bruk tvingade den s.k. aktualitets-

prövningen varje kommun att se över sin översiktsplan minst en gång per mandatperiod för att 

hålla planen uppdaterad (SOU 2010:01). Denna regel, som infördes 1996, har gett varierande 

resultat. Det är inte alla kommuner som följer detta och bestämmelserna är oklara. Den nya 

lagen ger därför länsstyrelsen i uppgift att minst en gång per mandatperiod lämna en redo-

görelse till kommunen om aktuella intressen på statlig och mellankommunal nivå som kan vara 

avgörande för översiktsplanens aktualitet. Enligt övergångsbestämmelserna gäller dock de 

gamla reglerna för beslut tagna innan 2:a maj 2011 (SOU 2010:01). Denna övergångsregel 

omfattar alltså Arboga kommun som antog sin översiktsplan år 2009. 

Nya PBL innehåller i 2 kap 3 § ett utökat hänsynstagande i kommunerna till klimatförändringar 

(Plan- och bygglag 2010:900). I den gamla lagstiftningen ålades kommunerna att skydda 

invånarna från olyckor och risker med översvämningar och erosion. Den nya lagen specificerar 

att kommunen ska ”ta hänsyn till att klimatanpassa samhällsbyggandet” (SOU 2010:01). 

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” har fått en plats i PBL genom att kommunerna 

nu ska iaktta en hållbar och effektiv planering med avseende på transporter och energi. 

Översiktsplanen ska ha tydliga strategier för regional tillväxt, regionala och nationella mål vad 

gäller hållbar utveckling. Det är i stor grad upp till den enskilda kommunen och kanske främst 

den aktuella länsstyrelsen att avgöra vilka mål och program det ska handla om (SOU 2010:01). 

Dock menar Boverket i rapporten ”Klimatanpassning i planering och byggande” (2011) att den 

nya PBL med de nationella mål som ska efterföljas i planeringen lämnar ett tomrum för just 

klimatanpassningen (Boverket 2010). 

 

Planera för miljön 

Varje kommun har skilda förutsättningar och utmaningen med fysisk planering är att hitta en 

ändamålsenlig struktur för just den kommunen och att t ex kunna tillvarata resurser i form av 

den lokala miljön (Nyström 2003). För att hävda sig gentemot andra intressen i planeringen 

måste miljöfrågorna integreras i ett tidigt skede av planeringen, menar Nyström (2003) som 

fortsättningsvis uttrycker att de viktigaste uppgifterna för planeringen idag är just att få in 

miljöaspekter och sociala frågor. Debatten om klimatförändringar som tagit fart den senaste 

http://www.youtube.com/
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tiden har även skapat behovet av att integrera klimatanpassning i alla faser av planeringen, 

ända från den översiktliga planeringen till byggherren efter det att detaljplanen antagits 

(Boverket 2010).  

Beatley (2003) har undersökt graden av hållbarhet i europeiska städer och vilka faktorer som 

spelar en avgörande roll för att uppnå hållbarhet. Hans slutsatser är att europeiska städer är 

föregångare när det gäller hållbarhet och att hitta hållbara lösningar för stadsplanering, även 

om detta arbete möter många motgångar i form av ökat innehav av bil och ökad 

decentralisering av bebyggelse. Annars är bebyggelse koncentrerad till stadskärnan typiskt för 

europeiska städer – en av de viktigaste faktorerna som ligger till grund för goda möjligheter till 

hållbar utveckling. Denna struktur har flera fördelar, bl.a. minskar koldioxidutsläppen och 

energianvändningen per capita. Många städer i Europa har tagit fasta på att ta avstånd från 

decentraliseringen av bebyggelse och istället tillämpa metoder som t ex återanvända och 

renovera äldre fastigheter till nya syften. Andra sätt att bidra till hållbarhet i städer, fortsätter 

Beatley (2003), är genom att hitta innovativa lösningar för fotgängare (t ex dedikerade broar 

etc.) och cyklister (t ex) hyrcyklar. Det finns även exempel från europeiska städer på andra 

lösningar – prioritering av kollektiva transporter vid nybyggnationer (så att färdmedlen är klara 

innan bebyggelsen) och olika förturssystem för kollektiva transporter i trafiken. Det är viktigt 

att poängtera att erfarenheten av dessa typer av lösningar visar att även livskvaliteten hos 

invånarna höjs – bättre möjligheter till motion erbjuds men också möjligheten att ta sig runt i 

staden till fots och med lätthet besöka kaféer, restauranger eller bara befinna sig mitt bland 

folk, rapporterar Beatley (2003). Att finna lösningar i form av kretslopp är också en mycket 

effektiv metod för att underlätta för den hållbara utvecklingen. Sustainable cities and toans – 

ett nätverk finansierat av EU, som arbetar med hållbar utveckling, tillika Agenda 21 är viktiga 

element för städerna i arbetet med hållbar utveckling (Beatley 2003).  

 

Strandskydd 

År 2009 antog Regeringen nya regler för strandskyddet (Regeringen prop. 2008/09:119). De 

nya bestämmelserna innebär att kommunerna, istället för länsstyrelserna, har möjlighet att 

besluta om dispens från strandskyddslagen för s.k. landsbygdsutveckling i strandnära 

områden. Avsikten är att de områden som är föremål för landsbygdsutveckling ska utpekas vid 

planläggandet av översiktsplanen. Det ger medborgare och andra intressenter möjlighet att 

delta i diskussionen kring vilka strandnära områden som ska utredas för bebyggelse. År 2011 

beslutades även att kommunerna har möjlighet att besluta om dispens angående ärenden som 

rör strandskyddet i områden med statligt vattenskydd och miljöskydd enligt miljöbalken 

(Regeringen Prop. 2010/11:64).  

 

Miljöbalken reglerar miljöfrågorna i översiktsplanen 

Miljöbalken reglerar miljöfrågorna i översiktsplanen och ger kommunerna ett stort ansvar för 

arbetet med miljöfrågor (Nyström 2003). 1999 antogs Miljöbalken som en ny ramlag med 

syftet att främja en hållbar utveckling, vilket den inledande portalparagrafen också uttrycker – 

att samhället bör hushålla med mark och vatten på ett gott sätt. Miljöbalken specificerar 

kravet på Miljökonsekvensbeskrivningar där påtaglig skada kan riskeras (Nyström 2003). Den 
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myndighet som ska lämna tillstånd för verksamheten är också den myndighet som godkänner 

miljökonsekvensbeskrivningen (Miljöbalken SFS 1998:808 6 kap 9 §).  

Skärbäck (1997) menar att det inte räcker med att enbart beskriva konsekvenserna av 

ingreppen i den fysiska miljön utan en modell snarlik den som finns i Tyskland borde även 

finnas i Sverige. Den så kallade balansutredningen som existerar i Tyskland innebär att 

ingreppen i miljön ska klassificeras, och om nödvändigt kompenseras (Skärbäck 1997): 

1. Åtgärder som syftar till att helt undvika ingrepp i natur och landskap (ingen 

kompensation nödvändig). 

2. Åtgärder som syftar till att minimera ingrepp (ingen kompensation nödvändig). 

3. Åtgärder där ingrepp ”utjämnas”, dvs. kompenseras med åtgärder i direkt 

anslutning till ingreppet. 

4. Åtgärder där ingrepp ”ersätts”, dvs. kompenseras på annan plats utanför 

planområdet. 

 

I miljöbalken 3 kap (SFS 1998:808) anges grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenområden. Där nämns i 3 § att ”mark- och vattenområden skall användas för 

det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 

läge…”. De områden som är ”särskilt känsliga” från ekologisk synpunkt skall i största möjliga 

utsträckning skyddas mot åtgärder som kan hota miljön (4 §) (Miljöbalken SFS 1998:808). 

Detta är viktiga paragrafer att iaktta i den fysiska planeringen. Miljöbalken specificerar också i 

5 kap 3 § kravet på att miljökvalitetsnormer ska följas i planering och planläggning. 

Miljökvalitetsnormerna anger högsta eller lägsta halt av något för ett större eller mindre 

område (Nyström 2003). Många av miljökvalitetsnormerna har sin grund i olika direktiv inom 

EU (http://www.naturvardsverket.se 1). Nyström (2003) menar att miljökvalitetsnormer och 

dylika verktyg spelar en viktig roll för att rama in handlingsutrymmet och för att kunna avgöra 

vilka krav som behöver uppfyllas för att uppnå angivna mål under planeringen.  Dessa medel 

kan relateras till olika delar av markanvändningen och användas som mått i den fysiska 

planeringen (Nyström 2003).  

 

Agenda – 21 mot hållbar utveckling 

Agenda 21-programmet syftar till att främja en hållbar utveckling och är ett resultat av 

miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 (Nyström 2003). Tanken var att alla I-länder skulle enas 

om en strategi för att underlätta för U-länderna att välja en annan utvecklingsbana. De flesta 

kommuner i Sverige har ett program för Agenda 21 och tanken är just att det ska fungera som 

underlag för ett lokalt miljöarbete. Även företag och andra organisationer har insett nyttan 

med exempelvis miljöcertifieringar som ett medel för marknadsföring (Nyström 2003).  

Arboga kommun har år 2011 kommit ut med en uppföljning av sitt Agenda 21-program. 

Rapporten utgår ifrån de 16 miljömålen (där tre faller bort - Levande kust och skärgård, 

Storslagen fjällmiljö och ett rikt växt- och djurliv). 

http://www.naturvardsverket.se/
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Den översiktliga planeringen granskas 
Khakee & Eckerberg (1992) sammanförde, på uppdrag av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

rådet (HSFR), ett antal personer aktiva inom den kommunala planeringen för en utvärdering av 

översiktsplaneringen. Detta resulterade i en rapport som består av uppsatser varje deltagare 

bidragit med inom deras respektive intresseområden för den översiktliga kommunala 

planeringen.  

I samband med att PBL antogs 1987 har Khakee & Eckerberg (1992) studerat hur den 

översiktliga planeringen i kommunen kan komma att utföras på ett effektivt sätt. Studien har 

lett fram till ett förslag på en konsekvensanalys som kan användas vid utvärdering av 

planeringsprocessen. Syftet är att, med utgångspunkt i rådande lagstiftning, forska i det 

resultat som planeringsarbetet lett fram till. Modellen som Khakee & Eckerberg (1992) föreslår 

grundar sig på tre dimensioner inom planeringsteorin – normativa (som behandlar hur 

kommunerna har möjlighet att påverka markanvändningen och fördelningen av makt inom 

planeringsväsendet), metodologiska (som innefattar hur kunskap omvandlas till handling i 

planeringen) och den institutionella (som handlar om planeringskulturen i organisationerna).  

Khakee & Eckerberg (1992) redogör för de olika dimensionerna: Inom den normativa 

dimensionen är de allmänna intressena centrala. I detta avseende menar författarna att mot-

sättningar inom de allmänna intressena ska redovisas i översiktsplanen. Utredningsområden 

för bebyggelse är en viktig del av den översiktliga planeringen och i detta avseende bör 

undersökas i vilken utsträckning dessa förslag är baserade på fysiska respektive ekologiska 

grunder. Den metodologiska dimensionen innefattar bl.a. medborgarinflytandet, där samråds- 

och utställningsförfarandet ger en förankring i lagstiftningen. Därutöver kritiseras frånvaron av 

praktiska förslag på genomföranden i översiktsplanen. Enligt den institutionella dimensionen 

utvärderas organisationens kultur och förmåga att svara på nya planeringsutmaningar.  

Modellen som Khakee & Eckerberg (1992) utarbetat ger möjligheter att granska planerings-

arbetet enligt de tre dimensioner som nämns ovan. Den ger inga resultat i sig utan presenterar 

snarare en metod för granskning och jämförelse av olika kommuners planprocesser. 

Berggrund (1992) tar upp vikten av en helhetssyn inom naturvård och samhällsplanering och 

hur bristfällig denna integration var vid denna tidpunkt. Han slår fast att det finns ett glapp 

mellan miljövård och strategisk planering – miljövårdarna saknar planeringskompetensen och 

planerarna saknar insikter om miljövårdsarbete. Lösningen är ett helhetstänkande och en 

attitydförändring på individnivå, menar Berggrund (1992). Utveckling går åt rätt håll eftersom 

det på flera håll i samhället talas om bärkraftighet och kretsloppstänkande. Berggrund (1992) 

understryker vikten av att kunna illustrera sambandet mellan miljö och ekonomi. Ett nytt 

arbetssätt behöver införas, där man sammanför de verksamheter som utförs och de miljö-

frågor som existerar. Översiktsplanen är rätt forum för kretsloppstänkande eftersom det borde 

vara tongivande för markanvändning och det är ett bra medel för att nå ut till allmänheten, 

argumenterar Berggrund (1992). 

 

 



Arbogas översiktsplan möter miljöutmaningar och klimatförändringar 

13 
 

Arboga 
Följande avsnitt ger en bakgrundsbild av Arboga som tätort och ämnar svara på följande 

frågor: Hur ser förutsättningarna för fysisk planering ut? Hur ser befolkningen ut i Arboga? 

Finns det ett levande näringsliv? Arboga har en lång historia bakom sig och även om staden 

inte har samma status som på medeltiden finns många värden att bevara, även ur 

naturvårdssynpunkt. 

Geografi och demografi 

Arboga ligger i västra Mälardalen, angränsande till Hjälmaren i söder och med Hjälmare kanal i 

öster. Kommunen har 13 300 invånare, varav ca 10 600 bor i Arboga stad. I de små samhällena 

Götlunda och Medåker bor 280 respektive 230 invånare (http://www.arboga.se 1). 

Översiktsplanen (Arboga kommun 2009) ger följande beskrivning av befolkningen i Arboga 

kommun:  

”Andelen barn och ungdomar under 19 år är idag 23 procent av 

kommuninvånarna. Unga vuxna i åldern 20-24 år utgör endast 5 

procent. 22 procent av invånarna är i familjebildande ålder, 25-44 

år, och gruppen 45-64 år utgör 27 procent. Andelen äldre som 

uppnått pensionsåldern är idag 22 procent av invånarna. Under 

de kommande åren väntas åldersgruppen 65-79 år öka kraftigt.” 

 

Figur 2 visar hur befolkningen är fördelad i Arboga kommun med avseende på ålder (Arboga 

kommun 2011b). Anledningen till att den äldre delen av befolkningen väntas öka så kraftigt är 

att personer i barnafödande ålder har minskat (Arboga kommun 2009). Detta beror delvis på 

minskade barnakullar men även på en utflyttning till högskoleorter och ”regioncentra med 

bättre arbetsmarknad” (Arboga kommun 2011b). Kommunen önskar en befolkningsökning 

med 50 personer per år, vilket framgår av översiktsplanen (Arboga kommun 2009). Det är 

viktigt att skapa en attraktiv miljö i kommunen för att främja en inflyttning, särskilt av yngre 

och barnfamiljer – en av översiktsplanens strategier. Attraktiva boendemiljöer, arbets-

möjligheter och bra kommunikationer är några av de faktorer som nämns i översiktsplanen 

(Arboga kommun 2009) som viktiga för att möjliggöra en sådan inflyttning, något som också 

Nyström (2003) nämner – det är viktigt för mindre orter att öka attraktiviteten. 

 

http://www.arboga.se/kommun-politik/kommunfakta/
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     Figur 2. Arboga kommun har en åldrande befolkning. (Från  

     Arboga kommun 2011b) 

 

Översiktsplanen (Arboga kommun 2009) beskriver att pendlingsmöjligheterna till och från 

Arboga är goda, med både järnväg och E18/E20. Detta ger Arbogaborna tillgång till 

arbetsmarknaden om inte i hela Mälardalen, så i alla fall i västra Mälardalen. Arbogas läge 

geografiskt är också bra ur pendlingssynpunkt – staden ligger i mitten av triangeln av 

storstäderna Örebro, Eskilstuna och Västerås (Arboga kommun 2009).  

 

Miljöförutsättningar 

Översiktsplanen (Arboga kommun 2009) beskriver miljön i Arboga: Genom Arboga kommun 

löper en förkastning i väst-östlig riktning som ger en bördig lerslätt i norr och ett skogigt 

landskap i söder. Alldeles nordväst om kommunen tar Bergslagen vid och jordbrukslandskapen 

kring Mälaren och Hjälmaren angränsar i öster och söder. Det finns ett flertal rullstensåsar i 

kommunen. 62 procent av kommunens yta är täckt av skog, till störst del av barrskog med 

varierande inslag av lövträd. 25 procent av landarealen består av jordbruksmark i form av 

odlad mark och bete. Det finns ett femtontal sjöar och vattendrag i kommunen, varav 

Hjälmaren, Hjälmare kanal, Arbogaån, Tjurlången-Sirsjön-Sundsjön och Högsjön är de största.  

Arbogaån, illustrerad i figur 3 (http://www.arboga.se 2), är 45 kilometer lång och har sin 

början i sjön Väringen vid Frövi och mynnar ut i Mälaren i Kungsör. Det är mycket uppskattat 

att fiska i ån – gös, lake och nors leker i Arbogaån. Även utsättning av regnbåge och öring har 

gjorts. Arboga Vattenförbund kontrollerar regelbundet vattenkvaliteten i ån och även status på 

växt- och djurlivet (Arboga kommun 2009). Arbughi, eller åbåge, dvs. den krök som Arbogaån 

gör har givit staden sitt namn (http://www.arboga.se 3). 

 

http://www.arboga.se/kommun-politik/kommunfakta/historia/
http://www.arboga.se/
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              Figur 3. Arboga har fått sitt namn från Arbughi – där ån gör en krök. (Från http://www.arboga.se 3) 

 

Historia 

Redan under medeltiden grundades Arboga och idag är stadskärnan välbevarad med anrika 

byggnader (http://www.arboga.se 1). Figur 4 (http://www.arboga.se 4) visar den typiska äldre 

bebyggelsen nära Arbogaån.  

 

 

                         Figur 4. Arboga är rikt på äldre bebyggelse nära vattnet. Foto: Arboga Kommun. (Från     

                         http://www.arboga.se 4) 

 

Västerlånggatan i figur 5 (Foto: Annika Wirén) är också ett exempel på typisk äldre miljö i 

Arboga. Man har hittat rester från bebyggelse från 900-talet och 1000-talet i centrala Arboga 

och 1286 nämns Arboga i skrift för första gången (Almgren 1991). Almgren (1991) fortsätter - i 

http://www.arboga.se/kommunpolitik/kommunfakta/historia/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
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slutet av 1200-talet är det också mycket sannolikt att fransciskanerklostret byggts (idag Heliga 

Trefaldighetskyrkan) på uppdrag av Magnus Ladulås. 1435 hölls vad som kom att kallas 

Sveriges första riksdag och det var Engelbrekt Engelbrektsson som samlade medlemmar av 

olika grupper för att förbereda uppror mot unionskungen Erik av Pommern 

(http://www.arboga.se 5). Föreställningen att Sveriges första ”riksdag” grundades just i Arboga 

vid denna tidpunkt är dock diskuterat (Almgren 1991). Flera andra årtal har nämnts där 

personer har samlat befolkningens olika grupper, t ex 1319 då Magnus Eriksson valdes till kung 

vid Mora stenar. Efter 1435 finns det första exemplet på att de två lägre stånden, borgare och 

bönder, finns med, först på 1460-talet (Almgren 1991).  

 

 

                          Figur 5. Västerlånggatan sägs vara en av Sveriges äldsta gator och kantas av kultur- 

                          märkta ågårdar med trä- och stenbebyggelse. (Foto: Annika Wirén) 

 

Arboga storhet vid 1500- och 1600-talen utgjordes av handeln med järnet från Bergslagen till 

Stockholm (http://www.arboga.se 6). Sveriges städer delades upp i mitten av 1600-talet och 

när Arboga inte längre kunde leverera järnet till Stockholm hamnade Arboga i recess. Även 

byggandet av Hjälmare kanal på 1600-talet bidrog till Arbogas tillbakagång 

(http://www.arboga.se 6).  

 

Näringsliv och sysselsättning 

Arboga bär en lång tradition av tillverkningsindustrier (Almgren 1991). Redan under 1500-talet 

anlade invandrande tyskar vapensmedjan vid Jäders holme vid Arbogaån. Bruket växte och 

blev snabbt väletablerat med järn från Bergslagen. Under 1600- och 1700-talen hade Arboga 

fler olika slags hantverkare än någon annanstans i landet (Almgren 1991).    

http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
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December 2011 är 9,3 procent av Arbogas befolkning arbetslösa, jämfört med 10,1 procent i 

hela riket (Arbetsförmedlingen 2011). Arboga kommun vill genom strategisk marknadsföring 

och olika utvecklingsprojekt locka företagare och besökare till kommunen, berättar 

översiktsplanen (Arboga kommun 2009). Antalet arbetstillfällen har den senaste tiden minskat 

kraftigt i kommunen, fortsätter översiktsplanen (Arboga kommun 2009). Trots det har antalet 

förvärvsarbetande varit relativt konstant, ca 6000 personer. Näringslivet i kommunen består 

till störst del av företag inom den kvalificerade företagssektorn och tjänstesektorn. På 

landsbygden finns en del småföretagare inom jord- och skogsbruk men även konstnärer och 

författare (Arboga kommun 2009). Arboga stad har en rik varietet av specialiserade småbutiker 

och Arboga kommuns översiktsplan (2009) betonar vikten av att noggrant avväga nyttan med 

nyetableringar av storskalig handel utanför stadskärnan.  

En strategi i Arboga kommuns översiktsplan (2009) är att utveckla ”kommunens besöksmål” 

och ”samarbeta med andra aktörer kring turism och evenemang”. Arboga har ökat sin 

omsättning i turistnäringen mer än riksgenomsnittet (Arboga kommun 2009). 

 

Kommun 

De 41 mandaten i kommunfullmäktige i Arboga kommun är fördelade på följande sätt 

(http://www.arboga.se 7): 

 

 

                                                         Figur 6. Mandatfördelning i kommunfullmäktige i  

                                                         Arboga kommun för mandatperioden 2010 – 2014.  

                                                         (Från http://www.arboga.se 7) 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet i Arboga och Centern bildar koalition och 

majoritet. Oppositionen, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar 

oppositionen ”Blågrön samverkan” med tillsammans 17 mandat. Sverigedemokraterna har 2 

mandat, men endast ett är tillsatt (http://www.arboga.se 7).  

http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
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Det är den tekniska nämnden i Arboga kommun som är ansvarig för arbetet med den fysiska 

planeringen (http://www.arboga.se 8). 

 

Miljöfrågor 

Miljömålen 

I Sverige har miljömålssystemet instiftats som bygger på 16 miljökvalitetsmål samt det s.k. 

generationsmålet. De 16 miljökvalitetsmålen stakar vägen dit samhället ska nå inom en 

generation, dvs. 2020, förutom målet om klimatpåverkan som ska nås till 2050 

(http://miljomal.nu 2). Målen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

Generationsmålet, den andra delen av miljömålssystemet, lyder (http://miljomal.nu 3):  

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 

är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser.” 

Minst en gång varje mandatperiod följs miljömålen upp och respektive myndighet lämnar en 

rapport samt fördjupad utvärdering till regeringen (http://miljomal.nu 4). 

Logistiken kring arbetet med de 16 Miljömålen har nyligen genomgått omfattande 

förändringar. Naturvårdsverket (2011) har kommit med rapporten ”Miljömålen på ny grund – 

Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011” som ger följande 

information om miljömålens omarbetning: Fram till 2010 bestod miljömålen av delmål. Dessa 

har idag tagits bort och ersatts med etappmål. I samband med det görs ett försök med att 

införa ”preciseringar” som ska förtydliga de olika miljökvalitetsmålen samt införa kriterier för 

att underlätta senare utvärdering och uppföljning. Strukturen för miljömålen består således 

http://www.arboga.se/
http://miljomal.nu/
http://miljomal.nu/
http://miljomal.nu/
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idag av tre nivåer: generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen. Ytterligare nyhet i 

omarbetningen av miljömålen är att man idag även tar hänsyn till ”naturens återhämtnings-

tid”, dvs. att det finns en viss eftersläpning innan effekterna visas. Miljömålsrådet, som tidigare 

ansvarade för årliga uppföljningar av målen, har tagits bort och uppföljningen av målen åligger 

idag istället Naturvårdsverket. En parlamentarisk beredning (dvs. en grupp där samtliga 

politiska partier finns representerade), Miljömålsberedningen, har tagit över ansvaret från 

respektive myndighet att ta fram förslag till åtgärder för att miljökvalitetsmålen ska kunna 

uppnås. 

 

Regionalt ansvar för miljömålen 

Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet har en övergripande och samordnande roll i arbetet med 

miljömålen. Det är länsstyrelsen ansvar att forma och konkretisera miljömålen så att de lättare 

kan uppnås i regionen. Även uppgifter som uppföljning och utvärdering åligger länsstyrelsen. 

Varje län har utöver de nationella miljömålen även specifika mål för respektive region 

(http://miljomal.nu 5). 

Prognoserna säger att i Västmanland kommer endast mijlökvalitetsmålet för skyddande 

ozonskikt att nås till 2020 (http://www.miljomal.se 6). Elva mål bedöms vara omöjliga att nå 

eller mycket svåra. Två bedöms vara möjliga att nå – ”frisk luft” samt ”grundvatten av god 

kvalitet” om ytterligare kraftfulla åtgärder sätts in. Naturvårdsverket gör följande bedömning 

med avseende på regionalt arbete med miljömål (http://www.miljomal.se 6): 

 Införandet av vattenförvaltningen har gett nya möjligheter att nå målen 

 För att bevara nat- och kulturmiljövärden krävs kommuners och länsstyrelsers arbete. 

 Ytterligare krafttag nödvändiga på alla nivåer. Det är av yttersta vikt att planeringen i 

större utsträckning genomsyras av miljömålen. 

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) försvårar klimatförändringarna 

arbetet med att uppnå ett flertal av miljömålen. Detta bör tas i beaktande av ansvariga 

myndigheter, menar utredningen. Med de förändringar som miljömålsarbetet nyligen gått 

igenom är det snarare den nytillsatta miljömålsberedningen som ska ta hänsyn till detta.  

 

Kommunen spelar en viktig roll i arbetet med miljömålen 

Etableringen av miljömålen har lyft fram miljöfrågorna hos kommunerna. Länsstyrelsen bistår 

kommunerna med underlag för att kunna utforma lokala miljömål och hjälper även med lokala 

åtgärdsprogram (Naturvårdsverket 2003). Det finns diverse medel för kommunerna att bedriva 

arbete med miljömålen – via planeringen, miljöledningssystem, Agenda 21, utbildning samt 

även gröna nyckeltal (http://www.miljomal.se 7). Kommunerna har ett viktigt ansvar för att 

driva miljömålsarbetet, men de får prioritera mellan utgifterna eftersom det inte finns några 

statliga anslag för detta arbete (Naturvårdsverket 2003).  

Tanken är att miljömålen ska kunna kopplas till befintliga mål i kommunen (Naturvårdsverket 

2003). Vissa kommuner väljer att inkorporera miljömålen direkt i översiktsplanen, ett exempel 

på det är Falu kommun. I det avseendet blir översiktsplanen mer förvaltande än exploa-

http://miljomal.nu/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
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terande. Dessutom ger utställningen, som föregår antagandet av översiktsplanen, ett lokalt 

förankrande av miljömålsarbetet. Det är viktigt att betänka att även andra frågor, t ex 

välfärdsfrågor, påverkas av miljömålen (Naturvårdsverket 2003). 

 

Miljöindikatorer och gröna nyckeltal 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Miljömålsrådet arbetat med att 

tillhandahålla underlag för att införa miljöindikatorer på lokal nivå som ett led i att uppfylla 

miljökvalitetsmålen. Projektet resulterade år 2007 i en rapport som föreslår ett 20-tal 

indikatorer till kommunerna (SKL 2010). Att arbeta med miljöindikatorer ger kommunerna ett 

medel för att möjliggöra att miljökvalitetsmålen uppfylls på en lokal nivå. SKL påpekar också 

att miljöindikatorer/gröna nyckeltal och miljöredovisning är ett sätt att synliggöra de allt mer 

tydliga sambanden mellan ekonomi och miljö (SKL 2010). Länsstyrelserna sammanställer status 

på regionala miljökvalitetsmålen, samt för regionens miljöindikatorer i RUS-projektet 

(Regionalt Uppföljningssystem) (www.rus.lst.se) och samarbetar dessutom med Naturvårds-

verket i frågan (Naturvårdsverket 2003). 

Statistiska Centralbyrån föreslog i sin rapport ”Miljöindikatorer för omställning och rådighet 

över miljökvalitetsmålen” (2009) följande övergripande miljöindikatorer: 

1. Total energiintensitet - Wh jämfört med BNP 

2. Förnybar energi per sektor, t ex bostad, transporter – TWh eller andel 

3. Andel personbilar i trafik efter miljöklass – procent  

4. Varutransporter via järnväg, väg, sjöfart och flyg – ton – km 

5. Persontransporter via bil, buss, tåg och flyg – ton – km 

6. Utsläpp av växthusgaser – CO2-ekvivalenter 

7. Utsläpp till luft av kväveoxid och svaveldioxid – ton  

8. Utsläpp till kusten av kväve och fosfor- ton  

9. Användning av hälsofarliga kemikalier – ton  

10. Uppkomst av farligt och icke-farligt avfall för olika sektorer – ton  

11. Luftens halt av kvävedioxid, bensen, partiklar och ozon 

12. Ekologisk odling – andel åker med miljöstöd 

13. Företag med miljöledningssystem (EMAS- eller ISO 14001-certifiering) – antal företag 

14. Konsumtion av miljömärkta varor och tjänster i SEK, t ex livsmedel, datorer, hotell 

15. Fiskfångster som överstiger biologiska gränsvärden – ton 

16. Miljöanpassat skogsbruk – hektar FSC 

17. Skyddad natur – ha eller antal (summering av biotopskydd) 

18. Förändring av grönområden i tätorter – procent av total markanvändning 

I enlighet med den omorganisation som miljömålen genomgick år 2011 fastslog Naturvårds-

verket (2011) att ett flertal indikatorer för miljökvalitetsmålen fattas och fortsatt arbete för att 

ta fram miljöindikatorer är nödvändigt. 

 

http://www.rus.lst.se/
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Klimat- och sårbarhetsutredningen 

Regeringen tillsatte 2006 en kommitté som skulle utreda Sveriges sårbarhet inför kommande 

klimatförändringar och 2007 kom Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande i frågan 

(SOU 2007:60). Utredningen kom fram till följande: Sverige bör börja anpassa sig till 

klimatförändringarna, eftersom de modeller som finns är tillräckligt tillförlitliga. Den globala 

medeltemperaturen kommer att stiga 0,7- 4,0 grader till slutet av detta sekel, ännu mer i 

Skandinavien (3-5 grader i Sverige till 2080 jämfört med 1960-1990). Mälardalens klimat 

kommer likna norra Frankrikes och det kommer att bli mer nederbörd samt flera skyfall. Risk 

för översvämningar, skred, ras och erosion ökar. Översvämningar drabbar bebyggelse, 

infrastruktur som vägar och järnvägar, dricksvatten och elförsörjning. Idag riskerar 6 miljoner 

m2 byggnadsyta längs vattendrag att översvämmas i genomsnitt en gång per år. Klimat-

förändringarna påverkar även landekosystemen i form av ökad skogsproduktion men även 

ändrade vegetationsmönster och fler skadegörare. Ökad nederbörd leder även till positiva 

effekter i form av bl.a. minskat uppvärmningsbehov och ökad skogsproduktion. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) föreslår bl.a. följande: 

1. Länsstyrelsen ska få ett större ansvar för klimatanpassningsarbetet. 

Klimatanpassningsdelegationer bör tillsättas vid varje länsstyrelse för att stödja 

respektive kommun i klimatanpassningssamarbetet. Länsstyrelsen ska även komma 

med regionala analyser och följa upp arbetet. 

2. Kommunernas ansvar för att anpassa den fysiska planeringen till att ta hänsyn till 

risker för översvämning, ras och skred ska förtydligas. 

3. Ett särskilt klimatanpassningsanslag för större investeringar för åtgärder, t ex projekt 

för att förebygga översvämningar. Klimat- och sårbarhetsutredningen uppskattar 

behovet till 100-300 mkr per år under en 10-årsperiod. 

Generellt sett menar utredningen att kommunerna bär ett stort ansvar för att ta hänsyn till 

bl.a. översvämningsrisker redan i översiktsplaneringen. I många kommuner behöver också 

kompetensen kring klimatförändringar och översvämningar höjas, något som SMHI respektive 

Sveriges Kommuner och Landsting bör kunna bistå med (SOU 2007:60).  

Boverket (2010) anvisar kommunerna till att förlägga bebyggelse till områden som är lämpade 

för ändamålet – där människors hälsa och säkerhet inte äventyras och där risk för ras, skred 

och erosion inte förekommer. Boverket (2010) nämner dock att åtgärder för att minska risk för 

ras och skred vidtas om bebyggelse ändå ska förläggas på sådan yta. 

 

Översvämningar 

Det har gjorts flera studier av en möjlig översvämningssituation i Arbogaån. Klimat- och 

sårbarhetsutredningens delbetänkande ”Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, 

Hjälmaren och Vänern” (SOU 2006:94), har studerat översvämningsrisker för just dessa sjöar 

samt vilka avtappningsmöjligheter som står till förfogande. I delbetänkandet har man gjort 

bedömningen att översvämningsrisken för Hjälmaren inte är av betydande art. Mälaren och i 

synnerhet Vänern ligger sämre till i det avseendet. Förslag till åtgärder för att minska 

översvämningsrisken i Hjälmaren är ökad avtappning via Hjälmare kanal, men känsligheten i 
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Arbogaån för ökat vattenflöde behöver tas i beaktande (SOU 2006:94). Översvämning av 

Arbogaån kan ge betydande skador, vilket också Arboga kommun enligt delbetänkandet 

nämner. 1977 drabbade en kraftig översvämning Arbogaån. 

SMHI (1999) har tagit fram en översvämningskartering av Arbogaån med hjälp av hydrauliska 

modeller och GIS. Den visar på ett 100-årsflöde, dvs. ett flöde med 100 års återkomst, samt ett 

högsta beräknat flöde. Syftet med denna översvämningskartering är att fungera som underlag 

för kommunernas översiktsplanering samt räddningstjänstens planering. Resultatet i form av 

kartbilder visar att översvämningsrisker finns längs med Arbogaån i Arboga stad, främst i de 

södra delarna men också i de östra delarna i yttre Arboga. I dokumentet framgår tydligt att vid 

detaljplanering av områden som beräknas drabbas av översvämning ska mer djupgående 

undersökningar göras för att utreda områdets förutsättningar och lämplighet (SMHI 1999). 

Västra Mälardalens kommunalförbund har tagit fram en rapport, ”Risk- och sårbarhetsanalys – 

Arboga kommun” (2011) som behandlar de risker som finns i Arboga kommun. Analysen 

behandlar bl.a. översvämningar samt risk och ras och skred, men tar inte hänsyn till 

klimatförändringar. 

Västmanlands länsstyrelse har tagit fram en rapport som redogör för hur klimatförändringarna 

påverkar länet fram till 2100 (Västmanlands länsstyrelse 2010). Där konstateras att en stor del 

strandnära bebyggelse i länet ligger i riskzonen för översvämningar och då främst bebyggelse 

inom fem meter från vattennivån. Rapporten fastslår också att indirekta följder av 

översvämningar för bebyggelse kan vara ras och skred och då främst inom 100 meter från 

strandlinjen. Vid en 100-årsnivå (den vattennivå som beräknas återkomma med ett 100-

årsintervall) av Mälaren och Hjälmaren kommer en del bebyggelse i Arboga kommun att 

drabbas. Även den nutida dagvattenhanteringen kommer att få svårigheter med det ökade 

flöde i form av skyfall och ökad nederbörd som klimatförändringarna innebär (Västmanlands 

länsstyrelse 2010).  

Boverket har i sin rapport ”Klimatanpassning i planering och byggande” (2011), (vars syfte var 

att undersöka klimatanpassningens roll i planeringen) kommit fram till att det saknas en 

nationell strategi för klimatanpassning. Detta skulle underlätta för kommunerna i deras 

planering så att hänsyn till klimatförändringar kan tas. Kommunerna har enligt rapporten ett 

tydligt ansvar för klimatanpassning i den fysiska planeringen men det är länsstyrelserna som 

ska ta fram en redovisning av hur klimatförändringarna rör länet och vilka konsekvenser dessa 

kan få.  

 

Metod 
Studien vilar på två huvudkällor: intervjuerna och översiktsplanen med tillhörande bilagor 

(miljökonsekvensbeskrivning och granskningsyttrande). I detta avsnitt diskuteras först 

metodvalet för studien – hur metoden ser ut och hur den motiveras för denna studie med 

fördelar respektive nackdelar representerade. Därefter följer en beskrivning av hur metoden 

bedrevs i praktiken – intervjuerna till en början och sedan litteraturstudien. 
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Kvalitativa forskningsmetoder  
Syftet med studien är att granska översiktsplanen i Arboga kommun ur ett miljöperspektiv, 

främst med avseende på det miljöarbete som bedrivs inom kommunen och hur väl rustad 

kommunen är inför kommande klimatförändringar. För detta ändamål har survey-

undersökningar (Denscombe 2009) genomförts – dels intervjuer och dels innehållsanalys av 

litteratur (främst översiktsplanen).   

Egentligen lämpar sig Surveyundersökningar bäst för kvantitativa studier. Dock är skiljelinjen 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning hårfin – ofta går de i varandra (Denscombe 2009). 

Denna kvalitativa studie kan resultera i förslag och diskussioner som t ex handlar om siffror och 

variabler i form av miljökvalitetsnormer och gröna nyckeltal, vilket i denna bemärkelse är 

kvantitativ data.  

 

Intervjuer 
Syftet med denna studie är att undersöka tankegången kring arbetet med översiktsplanen, 

prioriteringar som gjorts, avvägningar etc. Av dessa anledningar är den bäst lämpade metoden 

för detta arbete intervjuer och även litteraturanalys. Denscombe (2009) menar att för komplex 

information är intervjuer en ändamålsenlig metod, bättre lämpad än t ex frågeformulär. 

Dessutom presenterar sig möjligheten i och med detta tillvägagångssätt, att få privilegierad 

information direkt från berörda tjänstemän och politiker (Denscombe 2009).  Kvalitativa 

insamlingsmetoder ligger så nära vardagligt samtal som möjligt utan att vara detsamma 

(Holme & Krohn Solvang 1997). 

Enligt Denscombe (2009) ska urvalet av föremålet för studien göras omsorgsfullt för att en 

representativ grupp ska kunna ta form. Det kan, enligt Denscombe (2009), bli möjligt genom 

sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Eftersom urvalet i denna undersökning inte 

sker slumpmässigt tillämpas icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt subjektivt urval då 

respondenterna är handplockade för att få den typ av information som studien eftersöker. Det 

är mer ekonomiskt och informativt än sannolikhetsurval, menar Denscombe (2009), eftersom 

forskaren kan välja urvalet för just sin studie.  

Tanken är att få en spridd svarsbild från respondenter från flera olika håll – från majoriteten 

och oppositionen i kommunen, från tjänstemän vid länsstyrelsen i Västmanlands län som 

Arboga kommun ligger i och från länsstyrelsen i Örebro län där en stor del av Arbogaåns 

avrinningsområde ligger. Esaiasson et al. (2007) menar att urvalet bör ske med två faktorer i 

beaktande – intensitet (de respondenter som har mest erfarenhet av det som ska undersökas 

och kan ge mest uttömmande svar) och maximal variation. Kvalitativa undersökningar har inte 

samma krav på urvalsstorlek, istället kan det vara av värde i sådana studier att hitta extremer 

(outliers) för att få ett rättvisande resultat (Denscombe 2009).   

Den grupp som kan ha fallit utanför urvalsramen för denna studie är kommuninvånarna. Deras 

åsikter och tankegångar kring översiktsplanen och hur arbetet har bedrivits är av största vikt. 

Det har länge bedrivits diskussioner om hur medborgarinflytandet ska öka i det översiktliga 

planarbetet och det hade varit intressant att kunna ta med deras åsikter för att få en 

balanserad bild. I och med fler deltagare i studien skulle även urvalet bli större än det i 
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dagsläget är. Svårigheten med att inkludera medborgarna är att bestämma vilka kriterier som 

ska gälla för de invånare som ska intervjuas. Egenskaper som kön, klass, boende skulle vara 

tvungna att vägas in och värderas för att inte få ett skevt resultat.  

För intervjuerna valdes följande respondenter ut: 

1. Kommunalråd Arboga kommun, röd majoritet – Olle Ytterberg (S) 

2. Oppositionspolitiker Arboga kommun, Blågrön samverkan - Mats Öhgren (M) 

3. Samhällsplanerare Arboga kommun – Rebecka Marklund 

4. Planchef Arboga kommun – Ulrika Jansson 

5. Klimatsårbarhetssamordnare i Örebro län – Daniel Bergdahl  

6. Klimatanpassningssamordnare i Västmanlands län – Måns Enander  

Allt efter tidens gång ändrades urvalet. Planchef Ulrika Jansson deltog inte i intervjun, istället 

deltog Rebecka Marklund tillsammans med stadsarkitekt i Arboga kommun, Frida Hammarlind 

samt Olle Ytterberg vid en och samma intervju. Det framkom att dessa deltagare skulle kunna 

ge uttömmande svar nog utan att Ulrika Jansson deltog. Efter samtal med Måns Enander 

bokades tid för telefonintervju med planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse, Magnus 

Johansson, som kunde svara på frågor om hur länsstyrelsen har arbetat med översiktsplanen i 

Arboga kommun. 

Tillkommande respondenter under tidens gång var alltså: 

1. Stadsarkitekt i Arboga kommun – Frida Hammarlind  

2. Planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse – Magnus Johansson 

Eftersom syftet med intervjuerna var att få en helhetsbild av totalsituationen utformades 

intervjuerna på ett semistrukturerat vis. Semistrukturerade intervjuer innebär att resultatet 

”växer fram” med flexibilitet (Holme & Krohn Solvang 1997). Författarna fortsätter 

resonemanget: Nackdelen med denna flexibilitet är att det blir svårt att jämföra resultaten när 

strukturen ändrats. Semistrukturerade intervjuer genomförs när det handlar om att få 

sammanhang och struktur istället för att studera variabler. Respondenterna har utrymme att 

utveckla sina tankegångar och svaren är öppna. Dessutom, vilket Esaiasson et al. (2007) också 

påpekar, är intervjuer mest ändamålsenliga när det handlar om att undersöka hur ett problem 

gestaltar sig, i detta fall hur Arboga kommuns översiktsplan har integrerat miljöfrågor och hur 

arbetet med klimatanpassning fungerar, till skillnad från frågeundersökningar där man 

undersöker frekvens av ett fenomen. 

I enlighet med tanken att intervjuerna skulle vara semistrukturerade, delades de alltså upp i 

olika teman, dvs. ämnesområden som intervjuerna skulle behandla. Stommen var i huvudsak 

densamma för alla respondenter för att lättare kunna jämföra resultaten i ett senare skede. En 

viss modifiering av frågorna ägde rum för att passa respektive intervjuobjekt. Intervjuerna 

följde följande teman: 

1. Översiktsplanen 

2. Miljöarbete 

3. Klimatförändringar 

4. Framtiden 
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Intervjufrågor, se bilaga 3 (Arboga kommun), bilaga 4 (Västmanlands länsstyrelse) och bilaga 5 

(Örebro länsstyrelse). 

Respondenterna kontaktades först via telefon, där tid och plats bestämdes. Intervjufrågorna 

sändes över via mail så att respondenten hade möjlighet att förbereda sig. Intervjun spelades 

in, efter att respondenten givit tillstånd till detta, och anteckningar fördes. Intervjuerna 

beräknades ta 60 minuter, vilket respondenterna också i förväg blev tillfrågade om att avsätta. 

Frågorna uppskattades ta 45 minuter, vilket alltså lämnade utrymme för utvecklingar och 

följdfrågor.  

Intervjumaterialet sorterades sedan efter den stomme som intervjuerna följt och som 

resultatet skulle redovisas efter. Ett dataprogram användes, ExpressScribe, som tillät 

uppspelning i olika hastigheter och anteckningar att föras. Under det att resultatet togs fram 

var det viktigt att inte föra med för många citat – de ska inte styra analysen utan kan i 

undantagsfall användas för att belysa det aktuella problemområdet (Holme & Krohn Solvang 

1997). 

 

Semistrukturerade intervjuer diskuteras 

För att kunna utföra effektiva och uttömmande intervjuer finns det ett antal omständigheter 

och faktorer att ta i beaktande. Esaiasson et al. (2007) ger diverse råd och förslag för 

semistrukturerade intervjuer. Däribland nämns att det är viktigt att lyssna och att inte ”pracka 

på” sina egna åsikter. Det är samtidigt betydelsefullt att försöka få till ett levande samtal. 

Huvudprincipen är att frågorna bör vara korta och svaren långa. Det är ofta en fråga om 

balansgång i intervjun och det är viktigt att behålla fokus på det som är syftet med mötet, 

samtidigt som det är viktigt att skapa ett förtroendefullt klimat.  

Analytiska frågor hör inte hemma i en semistrukturerad intervju, menar Esaiasson et al. (2007). 

Under intervjuns gång ställs ett antal frågor som skiljer sig åt till karaktär. Till en början ställs 

uppvärmningsfrågor som t ex handlar om personuppgifter och ansvarsområde. Uppföljnings-

frågor kan användas för att dyka djupare ner i teman och direkta frågor ställs för att ringa in 

det som missats. Detta kan tyckas vara irrelevanta angelägenheter, men faktum är att utfallet 

av intervjun kan vara avhängigt dylika förhållanden. En effektivt genomförd intervju som 

präglats av ett gott samtalsklimat kan vara avgörande för studiens resultat och även slutsats. 

 

Betänkligheter med intervjuer 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de utövar den minsta styrningen pga deras flexibilitet 

till naturen (Holme & Krohn Solvang 1997). Nackdelen är att det finns risk för att intervjuaren 

”med sin uppenbarelse och allt vad det innebär” påverkar respondenten och vilka svar som 

respondenten ger (Esaiasson et al. 2007), något som Holme et al. (1997) också påpekar. 

Samtidigt kan det vara till fördel eftersom intervjuaren har möjlighet att ”sälja in sig” och 

dessutom erhålles utförligare data, som genast kan förhandsgranskas (Denscombe 2009).  

Det finns också betänkligheter med intervjuer vad gäller svarsfrekvensen. Enligt Denscombe 

(2009) beror den inte bara på egenskaper hos respondenten utan även på ämnet för under-
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sökningen, intervjuarens yttre och det sociala klimatet runt respondenten. I denna 

undersökning har uteblivna svar inte varit något problem, utan uppfattningen är att alla 

respondenter har varit mycket tjänstvilliga och redo att ställa upp. Det faktum att alla 

respondenter ingår i den offentliga sektorn kan vara en bidragande orsak till detta, eftersom 

det är en del i deras arbetsuppgift att vara behjälplig med frågor från medborgarna.  

 

Litteraturstudie 

Översiktsplan och övriga dokument 

Arboga kommuns översiktsplan, som denna studie ska granska, har studerats både till struktur 

och till innehåll. Även annan litteratur har studerats, främst för att få en bakgrundsbild av 

ämnet men också för att få kompletterande information till studien. I det senare avseendet har 

bilagor till översiktsplanen studerats och legat till grund för resultatet, såsom miljö-

konsekvensbeskrivningen och granskningsyttrandet från länsstyrelsen.  

Granskningen av översiktsplanen med bilagor följer samma struktur som intervjuerna bygger 

på och som även sedermera blir stommen för resultatredovisningen: 

I denna studie har inte faktorer som skriftlig utformning hos översiktsplanen varit i fokus 

(struktur, typsnitt, indelning etc.), utan snarare planens funktion och hur klimatanpassning och 

strukturen för miljöarbetet tagit form och har möjlighet att ta form i kommunen. 

 

Resultat 
Resultatet är uppdelat i fyra huvudsegment med underrubriker. Utformningen följer en röd 

tråd mellan frågeställningarna – intervjufrågorna – segmentering av analys av översiktsplan 

och resultat. Under de fyra segmenten redovisas resultat dels från översiktsplanen och dels 

från intervjuerna. 

 

Översiktsplanen 
Här tas de övergripande dragen i översiktsplanen upp samt respondenternas syn på översikts-

planen. Avsnittet hanterar frågor som: Vad ska en översiktsplan innehålla enligt PBL och hur 

ser regelverket i Miljöbalken ut kring Miljökonsekvensbeskrivningar? Arboga kommuns 

riksintressen redovisas även här tillika granskningsyttrandet som tillhör översiktsplanen. 

Översiktsplanen: Arboga kommuns översiktsplan antogs 2009, alltså innan den nya PBL antogs 

2 maj 2011. Den lagstiftning (Plan- och bygglagen 1987:10) som rådde vid tidpunkten för 

antagandet specificerade enligt 3 kap att en översiktsplan ska innehålla följande: 

1. Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, 
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3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer, och 

4. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap 18 e § 

första stycket Miljöbalken. 

Den nya PBL (2010:900) ställer tydliga krav på att översiktsplanen ska integrera regionala och 

nationella mål och program och lägga större vikt vid det regionala tillväxtarbetet, till skillnad 

från den äldre lagstiftningen. 

Översiktsplanen är uppdelad på riksintressena å ena sidan och de allmänna intressena å andra 

sidan. Dessutom redogörs för mellankommunala frågor och planeringsförutsättningar. 

Översiktsplanen innehåller också kartor över mark- och vattenanvändningen i kommunen.  

De elva allmänintressena i planen är:  

 Befolkning 

 Bebyggelse 

 Kommunikation och infrastruktur 

 Offentlig Service 

 Näringsliv och besökare 

 Kultur, fritid och rekreation 

 Natur och areella näringar 

 Sjöar och vattendrag 

 Kulturmiljö och kulturarv 

 Teknisk försörjning 

 Miljö- och riskfaktorer 

Till varje allmänintresse hör ett mål som specificerar hur allmänintresset uppfyllt sitt syfte till 

2020 med tillhörande strategi för hur detta tillstånd ska uppnås.  

Under ”Planeringsförutsättningar” beskrivs Arbogas historia samt läget i Mälardalen. 

Nationella och regionala mål, t ex PBL, Miljöbalken och miljökvalitetsmålen nämns som 

grunder för planeringen. I översiktsplanen finns också Arboga kommuns fyra övergripande 

visioner som antagits av kommunfullmäktige år 2007. Samtidigt antogs sju strategiska 

områden som är väsentliga för kommunen och ska betonas i översiktsplanen – boende, 

livsmiljö, service och tillgänglighet, näringsliv, besökare, utbildning samt kommunikationer. 

Miljökonsekvensbeskrivningen: I enlighet med Plan- och bygglagen 4 kap 2a § (den vid 

översiktsplanens antagande rådande lagstiftning) gäller: ”Vid upprättandet av översiktsplanen 

skall också bestämmelserna i 6 kap 11-18 och 22 §§ Miljöbalken tillämpas, om planen kan 

antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken.” Bedömningen är 

att en översiktsplan medför en sådan ”miljöpåverkan” som föranleder en miljökonsekvens-

beskrivning. Den miljökonsekvensbeskrivning som tillhör Arboga kommuns översiktsplan är i 

huvudsak baserad på de 16 miljökvalitetsmålen och vilka konsekvenser översiktsplanen 

kommer att få med utgångspunkt i dessa mål. Dessutom redogör miljöbedömningen för hur 

översiktsplanen påverkar ambitionen med en hållbar utveckling inom kommunen, alltså en 

utveckling med ekologisk, social och ekonomisk bärighet. Genom hela miljökonsekvens-
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beskrivningen redogörs för det s.k. nollalternativet – en bild av hur miljön utvecklas och ser ut 

om översiktsplanen inte genomförs. Det innebär att utredningsområden inte bebyggs, 

befolkningen inte kan öka och därmed inte heller skatteintäkterna, vilket leder till sämre 

service för invånarna osv.  

Arboga kommun ska verka för en hållbar utveckling genom att ”vara en attraktiv kommun, dels 

för de som bor här, dels för de som vill flytta hit, dels för besökare.” Den årliga expansionen av 

kommunens befolkning beräknas till ca 50 personer. Översiktsplanen främjar en social 

hållbarhet genom att bidra till goda boendemiljöer, tillgänglighet till natur- och 

kulturområden, god kommunal service och rent vatten. Kommunens arbete med att göra 

invånarna delaktiga i planprocessen, med bl.a. tidigare nämnda ÖP-stugan bidrar också till en 

ökad social hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten är det flera aktörer än kommunen som 

rår över, bl.a. företag som etablerar sig, privata initiativ och ökningen av kommuninvånare. 

Som del av den ekologiska hållbarheten har Arboga kommun arbetat fram en energi- och 

klimatstrategi. Det faktum att kommunen planerar ny bebyggelse främst i centrala Arboga och 

i de mindre tätorterna i anslutning till kollektivtrafik bidrar också till minskade utsläpp, vilket 

också kommunens ambitioner att utöka möjligheterna att färdas med kollektiva medel gör.  

Granskningsyttrandet från Västmanlands länsstyrelse av översiktsplanen: 

Granskningsyttrandet bifogat översiktsplanen är från april 2009. Det har uppfattats som 

mycket positivt att Arboga kommun har tagit initiativ till en ny översiktsplan. Samrådet har 

varit omfattande och det är länsstyrelsens uppfattning att de synpunkter som lämnats i 

samrådsredogörelsen i huvudsak har tillgodosetts. Länsstyrelsen har också uppfattat det som 

positivt att miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande översiktsplanen utgår från 

miljökvalitetsmålen. Granskningsyttrandet ska, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 2 § (tidigare 

gällande lagstiftning, dvs. 1987:10) sörja för att redovisa om: 

1. Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken, 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken inte följs, 

3. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

4. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.   

Granskningsyttrandets kommentarer är uppdelade på Riksintressen, Miljökvalitetsnormer, 

Mellankommunal samordning, Hälsa och säkerhet, Strandskydd och Den antagna planen (där 

länsstyrelsen påpekar att ”enligt 5 § förordningen om hushållning med mark- och 

vattenområden (1998:896) skall den myndighet som skall tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 

kap Miljöbalken i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden 

går att förena med den kommunala översiktsplanen.” Det innebär att översiktsplanen kommer 

att tas i beaktande av flera än kommunen.  

Daniel Bergdahl, klimatsårbarhetssamordnare vid Örebro länsstyrelse: Översiktsplanen 

fokuserar mycket på att staden ska vara attraktiv samt att Arbogas läge i Mälardalen gör att 

planen också av naturliga skäl diskuterar pendlingsmöjligheter och kommunikationer. För 

övrigt uppfattas översiktsplanen som gammal. Hade den gjorts idag så hade den nog sett 

annorlunda ut. Idag finns ett annat synsätt vad gäller klimatanpassning, det har blivit något av 
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en trend bara de senaste åren. På samtliga länsstyrelser har man påbörjat arbetet med att 

försöka hjälpa kommunerna genom att uppmärksamma dem på problem och möjligheter med 

klimatförändringar. Översiktsplanen skulle kunna innehålla fler strategier för över-

svämningshotet t ex. Mer vikt skulle också kunna läggas vid vad som händer uppströms i 

Arbogaån, eftersom det påverkar Arboga.  

Olle Ytterberg (S), kommunalråd i Arboga kommun: Innan den nya arbetsmodellen för att ta 

fram översiktsplanen togs fram fanns en stelbent syn på hur den grupp av människor som 

skulle arbeta med översiktsplanen skulle vara sammansatt. Den modellen var inte realistisk att 

genomföra i Arboga kommun och då tog man fram den nya modellen, vilket har fungerat 

mycket bra. Eftersom den föregående översiktsplanen var rätt gammal och ”styltig” ville vi ha 

en modern översiktsplan som även tar hänsyn till mjuka värden som sociala aspekter. Vid den 

tidpunkten kom det även in många nya tjänstemän som hade en fräsch syn på 

planeringsarbetet, vilket också bidrog till moderniteten i planen. Detta föranledde att 

översiktsplanen inte hade några direkta riktlinjer, snarare arbetade vi för att ta bort 

begränsningarna för att möjliggöra för översiktsplanen att vara ett levande dokument. 

Samtidigt är det en utmaning att inte göra översiktsplanen för ”vid” eftersom det gör den icke-

användbar. Kommunen gick ifrån ett gammalmodigt sätt att styra (”har vi gjort av med de 

pengar som avsatts?”) till ett modernt tankesätt (”vad vill vi med verksamheten?”) vilket också 

avspeglade sig i initiativet till arbetet med kommunens visioner.  

Rebecka Marklund, samhällsplanerare i Arboga kommun: Arbetet med översiktsplanen 

började 2007. Då bildades en projektgrupp, en styrgrupp och en ledningsgrupp. I 

projektgruppen fanns alla förvaltningar representerade samt två projektledare, alla 

förvaltningschefer deltog i styrgruppen och ledningsgruppen bestod av politiker och 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunen hade även en aktiv dialog med invånarna, t ex 

genom den s.k. ÖP-stuga som fanns inför arbetet, dit invånarna kunde ta sig och framföra sina 

synpunkter om kommunen till politiker och tjänstemän. Samtidigt som arbetet med 

översiktsplanen startade pågick arbetet med visioner och mål och visionerna har fungerat 

något som en grund i arbetet med översiktsplanen.  

Mats Öhgren (M), oppositionspolitiker i Arboga kommun: Väldigt nöjd med processen och har 

verkligen kunnat komma till tals. I styrgruppen, som var politiskt sammansatt, kunde 

oppositionen i stor utsträckning komma till tals. Det fungerade bättre än 2005 då arbets-

gruppen var för stor, vilket ledde till att man inte kom någon vart. Efter det bildades en mindre 

arbetsgrupp. Uppfattningen är att det har skötts utomordentligt väl från tjänste-männens sida. 

Måns Enander, klimatanpassningssamordnare vid Västmanlands länsstyrelse: Om själva 

översiktsplanen såsom den ser ut idag är det inte möjligt att ha någon uppfattning utan 

planhandläggare Magnus Johansson vid Västmanlands länsstyrelse är bättre lämpad att svara 

på detta. Granskningsyttrandet ger också synpunkter på översiktsplanen. Generellt sett ur 

klimatanpassningssynpunkt är det ett nytt intressant arbete som sedan 2009 går ut på att 

integrera hänsyn till klimatförändringar i kommunens översiktliga planering.  Enligt den nya 

PBL ska all planering utgå ifrån klimatanpassning, sedan finns det i dagsläget ett 

tolkningsutrymme för hur detta definieras. Som en del av det arbetet har jag i egenskap av 

klimatanpassningssamordnare varit runt till alla kommuner i Västmanlands län och presenterat 
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mitt uppdrag. Uppfattningen är att kunskapsbasen är stor hos kommunerna och i några 

kommuner finns det bra åsikter om klimatanpassning. Utmaningen idag för kommunerna är att 

kunna kombinera planerade områden för bebyggelse med framtida risker.  

En relevant frågeställning och en inte alltför ovanligt diskussionsämne för tjänstemän och 

politiker är hur långt fram i tiden man ska planera, dvs. hur ser planeringshorisonten ut? Det 

finns idag en diskrepans mellan hur långt fram i tiden man funderar över klimatanpassnings-

åtgärder och hur långt man de facto planerar.  

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: När det gäller över-

siktlig planläggning arbetar länsstyrelsen för att det ska finnas en samsyn med kommunerna 

om att bygga och utveckla Västmanland så att resandet blir långsiktigt klimat- och 

energieffektivt. I övrigt är uppfattningen att Arboga kommun har varit noga med att ha en bra 

kommunikation med länsstyrelsen, också redan innan samrådet. Under samrådstiden 

resoneras det kring synpunkter, där de statliga intressena ska beaktas. De frågor som då 

diskuterats ska noteras i granskningsyttrandet. Samrådet är strikt, det är inte upplagt för ett 

brett resonemang där t ex klimatanpassning skulle få rum. Länsstyrelsen och Arboga kommun 

har varit överens om det mesta angående översiktsplanen, vilket också framgår av 

granskningsyttrandet.  

 

Riksintressen 

Översiktsplanen: Planen redovisar de riksintressen som finns i kommunen samt Miljöbalkens 

bestämmelser för hur dessa ska skyddas. Länsstyrelsen har som uppgift att bevaka att 

kommunen skyddar sina riksintressen. Dessa bör varsamt vårdas och bevaras. Eventuella 

ingrepp bör ta ursprungsmiljön i beaktande och orörda naturmiljöer ska bevaras. Försämrande 

åtgärder ska undvikas. Arboga kommuns riksintressen är: 

 Arboga stadskärna (kulturmiljövård) 

 Hjälmare kanal – ” –  

 Järnäs – ” – 

 Södra Hammaren (naturvård) 

 Valenområdet – ” – 

 Kalkugnsberget – ” – 

 Åsen från Lungers udde och söderut – ” – 

 Hjälmaren (friluftsliv och yrkesfiske) 

 Arbogaån (friluftsliv) 

 Järnvägarna Mälarbanan och Svealandsbanan (kommunikation) 

 E18 och E20 – ” – 

Områden med Natura 2000-status är: 

 Najfallet 

 Södra Hammaren 

 Kalkugnsberget 

 Nyby 
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Dessa områden är skyddade från verksamheter och åtgärder som ”på ett betydande sätt kan 

påverka dess utpekade värde”. 

Granskningsyttrandet av översiktsplanen från Västmanlands länsstyrelse: Detaljplanering 

pågår för ”Bryggeritomten” precis intill Arboga stad (klassat som riksintresse för 

kulturmiljövård). Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stad bör ta bevarandet av 

riksintresset i beaktande. Länsstyrelsen önskar en förtydligande vad gäller illustrationen av 

dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen mellan Arboga och Ökna. Angående samman-

kopplingen av E18 och E20 över Reutersberg, vilket berör riksintresset för kommunikationer, 

förespråkar länsstyrelsen en öppningsbar bro över Arbogaån istället för en tunnel pga 

samhällsekonomiska faktorer.  

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: Arboga stadskärna är 

klassat som riksintresse för kulturmiljövård, vilket har instiftats av bl.a. Riksantikvarieämbetet. 

Översvämningar etc. är frågor som ett annat departement ansvarar för. Det är länsstyrelsen 

som har till uppgift att koordinera och samordna dessa intressen. Länsstyrelsens ansvar är att 

med hänsyn till människors hälsa bevaka översvämningsrisken i kommunen. Det finns inget 

lagkrav på att länsstyrelsen ska skydda riksintresse för kulturmiljövård från översvämningar 

 

Miljö 
Arboga kommuns översiktsplan behandlar diverse miljöfrågor i kommunen – naturområden, 

sjöar och vattendrag, teknisk försörjning och miljö- och riskfaktorer, vilka tas upp här. Även 

miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormer med avseende på översiktsplanen framförs här, 

samt den nya strandskyddslagstiftningen. Till varje översiktsplan hör en miljökonsekvens-

beskrivning som definierar vilka konsekvenser översiktsplanen får för miljön i området. 

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande Arboga kommuns översiktsplan redovisas 

här, framförallt med avseende på hur miljökvalitetsmålen påveraks av översiktsplanen. De 

olika respondenternas svar och synpunkter angående miljöfrågor i Arboga kommun och 

översiktsplanen tas dessutom upp i detta avsnitt.  

Översiktsplanen: Det finns sex naturreservat i Arboga kommun: 

 Gökriksudden – strandskogar på gamla sjösänkningsmarker. 

 Säbybergen – hällmarkstallskog med flera rödlistade arter. 

 Kalkugnsberget – sällsynta vegetationstypen ”tallskog av kalkörttyp” med kalkpräglad 

flora. 

 Notholmen och Hengrundet – små öar som bildades när Hjälmaren sänktes på 1880-

talet. 

 Södra hammaren – moränholme i Järnäs. Västmanlands läns äldsta naturreservat, 

fridlyst redan 1920. 

I översiktsplanen nämns också de nyckelbiotoper och biotopskyddsområden som finns i 

kommunen som skyddsvärda områden. Det handlar främst om skogsområden med kritiska 

värden. Areella näringar som jord- och skogsbruk är viktiga för att ”upprätthålla en levande 

landsbygd”. Samtidigt kan sådan mark komma att tas i bruk för att möjliggöra utökning av 
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Arboga stad – efter att bevarandevärdena vägts in. Arboga kommun består till 62 procent av 

skogsmark. En mycket liten andel av denna är skog är äldre än 120 år. Skyddsvärda 

skogsområden i kommunen är Amerika som har naturskogsdrag med mycket höga 

skyddsvärden i form av stora mängder död ved och Säbybergen som har ett sydligt läge på en 

höjd och höga skyddsvärden. 

I Arboga kommun finns ett femtontal sjöar och vattendrag. De största är Hjälmaren, Hjälmare 

kanal, Arbogaån, Tjurlången-Sirsjön-Sundsjön och Högsjön. Inga sjöar eller vattendrag är 

drabbade av försurning, däremot är ett flertal vatten övergödda, inte minst Hjälmaren. Under 

1880-talet sänktes Hjälmaren för att frilägga jordbruksmark, vilket bidrog till Hjälmarens 

nuvarande övergödning. Den inplanterade näckrosliknande växten sjögull har spridit sig i 

åsystemet och skapat problem med bl.a. igenväxning. Det pågår försök med bekämpning men 

än idag finns inga effektiva sätt att bli av med sjögull. 

Det finns 47 relativt små våtmarker i Arboga kommun, varav 13 är klassade som särskilt 

värdefulla. I översiktsplanen nämns våtmarker som en resurs för att minska konsekvenserna 

vid översvämningar. Våtmarkerna har ett flertal andra positiva värden, som bevarande av 

mångfald i djur- och växtliv och som reningsverk (tungmetaller och partiklar binds av 

vegetationen istället för att spridas med vattnet). 

Ett problem i Arboga kommun, vilket översiktsplanen också nämner, är dagvattnet. I dagsläget 

släpps dagvattnet orenat ut i Arbogaån, förutom vid några industriområden där dagvattnet 

omhändertas lokalt. Detta är viktigt att beakta vid etablering av olika typer av nya bebyggelser 

så att frågan lyfts in i planeringen på ett tidigt stadium, men även redan befintliga områden 

skulle behöva ”dagvattenrenande åtgärder”. 

Arboga stads avloppsverk finns upptaget på listan över de reningsverk som ska uppfylla EU:s 

kvävereningskrav, vilket innebär att omfattande ombyggnationer av verket står för dörren. 

Den tekniska försörjningen i Arboga kommun ska vara ”uthållig” och kommunen ska ”ta ett 

aktivt ansvar för en bra miljö”. 

Många av de enskilda avloppen i Arboga kommun är av bristande kvalitet med mark- och 

vattenföroreningar som följd. Detta föranleder krav på fastighetsägarna att vidta åtgärder för 

att höja statusen på avloppen. I Hällarna fritidsområde vid Hjälmaren har kommunen av den 

anledningen beslutat att införa kommunalt vatten och avlopp. 

I översiktsplanen nämns att det inte finns några utredningsområden för etablering av vind-

kraftsanläggningar i Arboga.  

I kommunen finns 150 anläggningar som klassas som miljöfarlig verksamhet. De är 

kontinuerliga föremål för tillsyn. Enligt MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av 

Förorenade områden) som används för att klassificera förorenade områden finns ca 200 dylika 

områden i Arboga kommun, varav ett tillhörs klass 1 och 8 tillhör klass 2.  

Ett annat miljöhot är de farliga transporter som sker i kommunen, via bilvägar och järnvägar. 

Vägverket gjorde 2006 en kartläggning av transporter av farligt gods i landet. Sträckan Västerås 

– Örebro, förbi Arboga, är i denna bemärkelse den tyngst belastade vägsträckan. 

Uppskattningsvis 150 000 ton farligt gods per år transporteras här. Vägverket uppmanar denna 
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trafik att välja E18 före väg 572 genom Arboga. En betydande mängd farligt gods transporteras 

även på järnvägen – ca 25 000 per år. Olycksriken på järnvägssträckor är mycket mindre än på 

vägsträckor men detta bör ändå tas i beaktande vid nybyggnationer, som normalt sett inte bör 

ske närmare än 30 meter från järnvägen. 

Olle Ytterberg (S), kommunalråd i Arboga kommun: All förbrukning av fossila bränslen har 

tagits bort i Arboga kommun. Energieffektiviseringen är ett stort projekt sedan 2005 där 

fastighetsägaren möjliggör det tekniskt för hyresgästen att sänka temperaturen och själv ta 

ansvar (och får minskade kostnader) för att minska energiförbrukningen. Arboga kommun har 

inte en enskild person som ansvarig för miljöfrågor utan kommunens syn är att miljöarbetet 

ska genomsyra hela verksamheten. 

Mats Öhgren (M), oppositionspolitiker i Arboga kommun: Exempel på områden i Arboga 

kommun med miljön i fokus är Hällarna, ett gammalt fritidsområde. Det är skyddsvärt 

eftersom det ligger på en rullstensås. Kommunen ska införa kommunalt vatten och avlopp för 

att skydda Hjälmarens vatten från föroreningar. En konflikt uppstår när de boende motsätter 

sig detta pga ökade kostnader. Ett annat ”miljöhot” är de stora europavägar samt järnvägen 

som transporterar väldigt mycket farligt gods. Förorenade markområden förekommer, varav 

ett klass 1-område som Arboga kommun fått pengar för att sanera. Kommunen för också en 

dialog med bönderna i Götlunda om att minska besprutningen av potatisodlingarna där, för att 

minska övergödningen i Hjälmaren. Dock finns inga konkreta planer i dagsläget utan 

diskussioner pågår. Kommunens arbetsmodell där alla tar ansvar för miljöfrågor istället för att 

en person håller i miljöarbetet är utomordentlig. Miljöarbetet är inget eget kapitel utan ska 

genomsyra all verksamhet. Tyvärr fattas ofta pengar vad gäller miljöfrågorna, precis som inom 

andra områden. 

 

Miljökvalitetsmålen 

Översiktsplanen: I den inledande delen av översiktsplanen nämns bland annat 

miljökvalitetsmålen som vägledande för arbetet med översiktsplanen. För Västmanlands läns 

del behövs kraftiga åtgärder för att miljökvalitetsmålen i regionen ska uppnås. Därutöver 

nämns miljökvalitetsmålen vid ett tillfälle – i samband med radon där miljökvalitetsmålet att 

radonhalten i alla bostäder till år 2020 ska understiga 200 Bq/m3 luft och i alla skolor 200 

Bq/m3 luft till 2010. I Arboga kommun skiftar radonhalten mycket och kommunen deltar i en 

nationell radonkampanj för att få mer kunskap om radonsituationen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen: Miljökonsekvensbeskrivning har sin utgångspunkt i de 16 

miljökvalitetsmålen (förutom ”Storslagen fjällmiljö” och ”Hav i balans” som av naturliga skäl 

faller bort). För vart och ett av målen beskrivs hur översiktsplanen påverkar möjligheterna för 

målet att uppnås.  

Begränsad klimatpåverkan – Översiktsplanens ambitioner att utöka kollektivtrafiken bidrar till 

möjligheterna att detta mål ska uppnås. Det är miljökonsekvensbeskrivningens bedömning att 

de utredningsområden som ligger centralt är att föredra framför de mer perifera eftersom de 

skulle försvåra möjligheten att uppnå miljömålet begränsad klimatpåverkan. Det är positivt att 
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översiktsplanen förespråkar en utbyggnad av gång- och cykelvägar. Nollalternativet skulle inte 

påverka miljön alls. 

Frisk luft – Även med avseende på detta miljömål är det positivt med en bebyggelse nära 

Arboga stad för att minska utsläpp. Arboga har i dagsläget god luftkvalitet som är godkänd 

enligt normerna. Sammankopplingen mellan E20 och E18 vid Reutersberg skulle innebära en 

förbättring av luftkvaliteten eftersom trafik läggs om från väg 572 som går genom Arboga stad. 

Nollalternativet skulle inte påverka miljön alls. 

Bara naturlig försurning – De ökade transporterna som genomförandet av översiktsplanen 

skulle medföra försämrar möjligheterna att uppnå miljömålet. Utbyggnad av kollektivtrafiken 

skulle dock vara positivt för miljömålet. Nollalternativet skulle inte påverka miljön alls. 

Giftfri miljö – De markområden som i dagsläget är förorenade innebär ett större problem än 

vad de planerade nybyggnationerna skulle göra. Arboga kommun arbetar aktivt för att utreda 

och sanera förorenade områden. På de mest problematiska områdena behövs förbättrande 

åtgärder för att rena dagvattnet. Både översiktsplanen och nollalternativet innebär förbättrade 

möjligheter att uppnå miljökvalitetsmålet. 

Skyddande ozonskikt – Översiktsplanen påverkar inte miljökvalitetsmålet. 

Säker strålmiljö - Översiktsplanen påverkar inte miljökvalitetsmålet. 

Ingen övergödning – De områden som översiktsplanen nämner som problematiska ur 

övergödningssynpunkt är bristfälliga enskilda avlopp. Dessutom behöver det utredas på ett 

tidigt stadium hur dagvattnet ska renas när nya områden planeras. Översiktsplanen ger en 

måttlig till positiv påverkan på miljökvalitetsmålet medan nollalternativet ger en måttlig 

påverkan.  

Levande sjöar och vattendrag – För detta miljömål existerar i stora drag samma problematik 

som för miljömålet ”Ingen övergödning”. För närvarande pågår en process med att ansluta 

Hällarna fritidsområde till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta innebär en lättnad 

för Hjälmaren (kommunens huvudvattentäkt), som i dagsläget är recipient för områdets 

många bristfälliga avlopp. 

Grundvatten av god kvalitet – Vassbäddar planeras runt Lunger och Götlunda reningsverk, 

vilket skulle bidra till ökade möjligheter att uppnå målet. Samtidigt planeras bebyggelse i 

närheten av reservvattentäkter i Götlunda, vilket kan hota grundvattnets kvalitet. Arbetet med 

kommunalt vatten och avlopp påverkar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet positivt.  

Myllrande våtmarker - Översiktsplanen påverkar inte miljökvalitetsmålet. 

Levande skogar – Viss andel skogsmark tas i anspråk för exploatering. Nollalternativet skulle 

inte påverka miljön alls. 

Ett rikt odlingslandskap – Viss andel odlingslandskap kan komma att tas i anspråk för 

utbyggnad av Arboga. Översiktsplanen syftar dock till att beakta odlingslandskapet i 

planeringen. Enligt nollalternativet skulle ingen ny bebyggelse tillkomma. 
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God bebyggd miljö – Syftet med översiktsplanen är att Arboga kommun ska erbjuda attraktivt 

boende för sina invånare. Det är viktigt att främja nybyggnationer nära Arboga stad för att 

kunna utnyttja befintlig infrastruktur och hushålla med resurserna. Samtidigt kan en ökad 

befolkning i de mindre tätorterna ge ett ökat underlag för kollektivtrafiken. Översiktsplanen 

värnar också om god tillgång till rekreationsområden och tätortsnära natur – viktiga faktorer 

för att uppnå miljömålet ”God bebyggd miljö”. Strategier för att arbeta fram uthålliga lösningar 

för boendemiljöer behövs. Exempel på områden för sådana lösningar är energihushållning, 

trygghet, hälsa och tillgänglighet. Även kulturhistoriska värden är betydande för att kunna 

uppnå miljömålet. Nollalternativet innebär neutral eller negativ påverkan på miljömålet 

eftersom inga nya alternativ tas fram. Arboga kommun har antagit följande strategier för att 

uppnå miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”:  

- Ta fram en fördjupad översiktsplan för Arboga stad 

- Beakta boendeplanen i planeringen 

- Beakta grönstrukturplanen i planeringen 

- Ta fram en Energi- och klimatstrategi i syfte att energieffektivisera och minska 

klimatpåverkan 

Ett rikt växt- och djurliv – Utredningsområdena kring Arboga kan komma att påverka växt- och 

djurliv negativt. Samtidigt kan utredningen av dessa områden erbjuda möjligheter för 

inventering. Enligt nollalternativet skulle annan, mer värdefull mark, komma att tas i anspråk 

om inga utredningar görs. 

I Arboga kommun finns följande typer av naturområden som är av särskild betydelse för miljön 

enligt 7 kap i Miljöbalken: Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskyddsområden, 

strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Översiktsplanen innebär inte några hot mot 

dessa områden, förutom de detaljplaneringar som är i konflikt med strandskyddet. 

Sammanfattningsvis gör miljökonsekvensbeskrivningen bedömningen att översiktsplanen 

innebär ökade möjligheter att uppnå miljökvalitetsmålen.   

Rebecka Marklund, samhällsplanerare i Arboga kommun: Arboga kommun har ej lokala 

miljömål utan man har i det avseendet sneglat på nationell och regional nivå. Det viktiga är vad 

kommunen de facto gör. Som ett exempel på kommunens miljöarbete energieffektiviserar 

idag alla kommunala anläggningar. 

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: Det viktiga är inte vad 

som omnämns i översiktsplanen angående miljömål utan vad som faktiskt uträttas i 

kommunen. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Översiktsplanen: I planen nämns miljökvalitetsnormer vid två tillfällen, angående 

vattenkvalitet och luftkvalitet. Vattenmyndigheten arbetar med att ta fram 

miljökvalitetsnormer för vatten. Detta innebär för Arboga kommun att Hjälmaren, Hjälmare 

kanal, Tjurlången och Högsjön har fått miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status med tidsfrist 

till 2021”. Arbogaån har däremot ansetts ha status ”kraftigt modifierat vatten” och ska uppnå 
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”god ekologisk potential med tidsfrist 2021”. Dessutom ska samtliga vatten i kommunen uppnå 

”god kemisk status”. Dessa normer kommer förslagsvis att finnas med i översiktsplanen efter 

nästkommande aktualitetsprövning. Luftkvalitetens medelvärde i Arboga kommun överskrider 

inte någon av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, bensen och partiklar PM10 (mätningar 

genomföra 2006/2007). Kommunen undersöker luftkvaliteten löpande.  

Granskningsyttrandet av översiktsplanen från Västmanlands länsstyrelse: Länsstyrelsen 

finner att miljökvalitetsnormerna inte hotas av översiktsplanen.  

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: Länsstyrelsen 

uppfattning är att de åtgärder och åtgärdernas syfte/ändamål inte bidrar till att normerna för 

luftkvalitet överskrids.  När översiktsplanen antogs 2009 pågick arbetet med att ta fram 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

 

Strandskydd 

Översiktsplanen: Arboga kommuns översiktsplan utarbetades mellan 2007 och 2009, dvs. 

innan den nya strandskyddslagen trädde i kraft 2009. Planen nämner dock att 

Miljödepartementet arbetar med att se över lagen och att de nya bestämmelserna innebär att 

översiktsplanen ska redovisa vilka områden i kommunen som är utpekade som föremål för s.k. 

landsbygdsutveckling. Ett sådant tillägg har i nuläget inte tagits fram.   

Miljökonsekvensbeskrivningen: I Arboga kommun finns följande typer av naturområden som 

är av särskild betydelse för miljön enligt 7 kap. i Miljöbalken: Natura 2000-områden, 

naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. 

Översiktsplanen innebär inte några hot mot dessa områden, förutom de detaljplaneringar som 

är i konflikt med strandskyddet. 

Granskningsyttrandet av översiktsplanen från Västmanlands länsstyrelse: Det är 

länsstyrelsens uppfattning att Arboga kommun överväger att utarbeta ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen som illustrerar de områden som är föremål för landsbygdsutveckling. Ett 

sådant tillägg är viktigt eftersom det fungerar som en vägledning för prövning av dispens från 

strandskyddet. 

Daniel Bergdahl, klimatsårbarhetssamordnare vid Örebro länsstyrelse: Generellt sett är det 

så att kommunen föreslår väldigt många områden och länsstyrelsen stryker de flesta av de 

planerna. Tanken med lagförslaget är ju att man ska satsa på infrastrukturen i området.  

Olle Ytterberg (S), kommunalråd i Arboga kommun: Lagförändringen angående strandskyddet 

är förödande. Ett missbrukat förtroende i Stockholmskommunerna har lett till att bl.a. Arboga 

kommun med 20 mil strand och få invånare har blivit begränsade i vilken typ av byggande som 

får utföras. ”Vi får bygga, men bara om vi bygger rätt.” Ett exempel är Skinnskatteberg t ex 

som har fler tjärnar än invånare men ändå inte får bygga sommarstugor. ”Detta är en produkt 

av lagstiftande församling som inte sett verkligheten.” 

Mats Öhgren (M), oppositionspolitiker i Arboga kommun: Strandskyddet bör synas i varje 

enskilt fall där man tittar på hur det ser ut i närområdet och hur det ser ut i översiktsplanen. 
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Det är viktigt att kommuninvånarna har god tillgång till naturen och det är gott om stränder i 

Arboga. 

Måns Enander, klimatanpassningssamordnare vid Västmanlands länsstyrelse: 

”Landsbygdsutveckling” är ett glidande begrepp. Det är intressant att betänka att det i 

framtiden kommer att behöva beslutas om huruvida länsstyrelserna i landet ska ta fram en 

samordning för hur man ska se på strandskyddet. I dagsläget kan inte länsstyrelserna vara 

kategoriska.  

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: Länsstyrelsen har en 

kontrollerande funktion när det kommer till att pröva kommunernas dispensbeslut. Lagen har 

blivit konkretiserad och tydliggjord och detta ses som en skärpning. Själva 

landsbygdsutvecklingen är en lättnad i och med att den nya lagen öppnar upp för att vissa 

strandnära områden kan bebyggas – under förutsättning att bebyggelsen främjar landsbygden, 

vilket omnämns i lagtexten. Den nya lagen tilldelar kommunen uppgiften att i översiktsplanen 

redogöra för de områden i kommunen som kan vara föremål för s.k. landsbygdsutveckling. Det 

står även i propositionen att man ska ta hänsyn till tillgången till stränder i kommunen. I 

dagsläget saknas praxis eftersom lagen är så pass ny. Länsstyrelserna, som ska tolka lagen, 

behöver kommunicera sinsemellan och diskutera hur lagstiftningen ska tillämpas. De olika 

länsstyrelserna måste titta på de egna regionala förutsättningarna. 

 

Klimatförändringar 
Vilka klimatförändringar kan skapa risker i Arboga kommun, främst med avseende på 

översvämningar i Arbogaån? Hur väl rustad är kommunen för denna typ av problematik? De 

olika respondenternas syn på dessa frågor redovisas i detta avsnitt, samt även hur 

översiktsplanen med miljökonsekvensbeskrivning samt granskningsyttrande har integrerat 

dessa frågor. 

Översiktsplanen: Översiktsplanen nämner vikten av klimatfrågorna på global nivå.  

Miljökonsekvensbeskrivningen: Översiktsplanens eventuella påverkan på klimatet tas upp i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Daniel Bergdahl, klimatsårbarhetssamordnare vid Örebro länsstyrelse: Den största risken för 

Arboga kommun med avseende på klimatförändringar är självklart översvämningar. Ytterligare 

konsekvens av klimatförändringar är värmeböljor. 

För att förbereda sig inför klimatförändringar skulle Arboga kommun kunna införa en 

klimatanpassningsplan, vattenplan eller möjligen en renoveringsplan för ledningsnätet. Arboga 

kommun är nog inte bättre rustade för klimatförändringarna än någon annan kommun, mycket 

beroende av att man inte tagit tillräcklig hänsyn till förutsättningarna när man bygger.  

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att man inte kan planera för allt. Huvudansvaret ligger 

på kommunen att vidta åtgärder.  

Arboga kommun har en grönstrukturplan, vilken skulle kunna fungera som ett instrument för 

att lindra effekterna vid värmeböljor, t ex genom trädens beskuggning. Grönområden har även 
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andra positiva aspekter ur klimatförändringssynpunkt, vegetation suger upp mycket vatten vid 

skyfall och man kanske till och med skulle kunna sänka grönområdet osv. Dessutom skulle man 

kunna anlägga grönområden i närheten av äldreboende. Detta synsätt saknas i Arboga 

kommuns grönstrukturplan.  

Klimat- och sårbarhetsutredningen kan uppfattas som något luddig och det kan tänkas vara en 

anledning till att Arboga kommun inte har tagit med den i sin översiktsplan. Egentligen är de 

händelser som tidigare inträffat, som översvämningar och värmeböljor, ett nog så gott 

underlag för att planera inför framtiden med klimatanpassning i fokus. 

Olle Ytterberg (S), kommunalråd i Arboga kommun: De risker, med avseende på 

klimatförändringar, som finns i Arboga kommun är stora översvämningar (exempelvis 

översvämningen 1977 som drabbade Sjukhusgärdet värst (östra delen av Arbogaån) samt risk 

för ras och skred i Arbogaån.  

Rebecka Marklund, samhällsplanerare i Arboga kommun: Kommunen gjorde en egen risk- 

och sårbarhetsinventering förra året (2011) som tagits fram i Västra Mälardalens 

kommunförbund. Denna analys finns inte med i översiktsplanen, eftersom tanken är att 

dokumentet ska vara översiktligt med tillkommande djupdykningar i olika delar. Analysen är 

baserad på SMHI:s och Räddningsverkets kartering från 1983. Angående utförande av nya 

karteringar ligger det på länsstyrelsenivå snarare än kommunnivå. 

Mats Öhgren (M), oppositionspolitiker i Arboga kommun: Det är en svaghet att Klimat- och 

sårbarhetsutredningen inte finns med i översiktsplanen och det är något som kan tas i 

beaktande vid nästkommande aktualitetsprövning. Översvämningarna är det stora klimathotet 

och det måste också tas hänsyn till så att man inte bygger på dessa områden. 

Måns Enander, klimatanpassningssamordnare vid Västmanlands länsstyrelse: 

Översvämningsrisken i Mälaren är ett stort problem (och också därmed Arbogaån).  

I kölvattnet av Klimat- och sårbarhetsutredningen har ett flertal utredningar och under-

sökningar följt, bl.a. MSB:s kartering av översvämningsrisker i Mälaren, länsstyrelsens 

vägledning i klimatanpassning, m.fl. I ett vidare arbete med klimatanpassning är det där fokus 

kommer att ligga.  

Den fysiska planeringen är ett bra forum för klimatanpassning där stora investeringar och 

långtidsverkande beslut är av förekommande art. Skogsbruk är också ett område som har en 

längre planeringshorisont och därmed är det viktigt att beakta ett förändrat klimat. Återigen är 

det en fråga om tidsperspektiv för planering och åtgärder.  

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: Att se Arbogaån i ett 

perspektiv med modeller och prognoser för klimatförändringar är ett nytt arbete. Risk- och 

sårbarhetsanalysen som Västra Mälardalens kommunförbund tagit fram grundar sig på 

stabilitetskarteringen från 1983 och denna kartering har fungerat som gemensam grund både 

hos länsstyrelse och hos kommun.  

Det nya arbetet med klimatanpassning som har tagit fart från länsstyrelsens sida har gjort att 

diskussionerna angående detaljplaner kommer att ha en något annan prägel och en något 
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annan tidshorisont än tidigare. Länsstyrelsen har i detta avseende ett främjande funktion, inte 

kontrollerande. Det innebär att länsstyrelsen inte har några medel eller stöd i lagstiftningen för 

att stoppa efterföljande detaljplaner med hänvisning till framtida prognoser om 

klimatförändringar. Uppgiften för länsstyrelsen i detta avseende är att fungera som vägledning 

till kommunerna i deras planläggande arbete.  

Risk- och sårbarhetsanalys framtagen av Västra Mälardalens Kommunalförbund: Rapporten 

har inte tagit hänsyn till klimatförändringar pga begränsningar i arbetet. 

 

Översvämningar, ras och skred 

Översiktsplanen: I översiktsplanen finns ett avsnitt om översvämningar, där den stora 

översvämningen 1977 nämns, då stod vattenståndet 3 meter över det normala. Även år 2000 

inträffade kraftiga flöden i Arbogaån. Den översiktliga översvämningskarteringen över 

Arbogaån från 1999 som SMHI har tagit fram, nämns som ett underlag för bedömning av 

översvämningsrisken i samband med nybyggnationer och eventuella åtgärder. Både på norra 

och södra sidan av Arbogaån finns bebyggelse inom riskzonen. Det står även i översiktsplanen 

att ”utsatta nyckelpunkter” bör inventeras och ”lämpliga åtgärder” vidtas för områden med 

översvämningsrisk. När det gäller risk för ras och skred har kommunen låtit göra ett flertal 

undersökningar längs med Arbogaån, som har resulterat i en del förslag på åtgärder. Det finns 

bebyggelse som vilar på skredbenägna lerlager intill ån. Skyfall och ökade vattenflöden kan 

bidra till ökad risk för ras och skred. En undersökning från 1983 visar att det främst är området 

utmed västra delen av Arbogaån som har störst risk för ras och skred, samma område som idag 

utreds för bebyggelse. Noggrannare utredning krävs i samband med att dessa områden utreds 

för bebyggelse. Det är kommunens ansvar att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om de 

risker som finns i området och risk- och sårbarhetsanalyser ska utarbetas. Västra Mälardalens 

Kommunalförbund (VMKF) ansvarar för att driva och samordna krisberedskapsfrågorna i 

Arboga kommun.  

Tematiska tillägg kan användas för att fördjupningar inom områden som översiktsplanen i det 

närmare inte behandlar. Översvämningar nämns i planen som ett exempel på ett sådant 

tillägg. 

Miljökonsekvensbeskrivningen: Området vid Norra Ågatan har planerats för bebyggelse av 

bostäder med en potential att förlänga staden. Det är dock inte problemfritt eftersom marken 

är förorenad av tidigare industrier samt att det föreligger risk för översvämningar inom 

området.  

Granskningsyttrandet av översiktsplanen från Västmanlands länsstyrelse: Länsstyrelsen 

anser att SGI:s stabilitetskartering från 1983 bör bifogas översiktsplanen. 

Daniel Bergdahl, klimatsårbarhetssamordnare vid Örebro länsstyrelse: Den största risken för 

Arboga kommun med avseende på klimatförändringar är självklart översvämningar.  Arbogaån 

är känslig för översvämningar - det finns många förträngningar och sjömagasinen är inte 

tillräckliga.  
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Det har redan inträffat flera översvämningar, varav den senaste kraftiga var 1977. Då var 

vattenståndet 3 meter över det normala och biblioteket blev översvämmat. Efter detta gjordes 

några lagförändringar som införde bättre samordnad kontroll.  Man gjorde också rensningar i 

Arbogaån uppströms. Vidare skulle man behöva titta närmare på förträngningar i ån, t ex 

broar.  

De analyser konsulter gjort för länsstyrelsen i Örebro län visar att flödena egentligen inte 

kommer att öka utan snarare förändras vilket innebär att det blir höga flöden under andra 

tidsperioder än det brukar vara idag. Det kanske blir en höst-vinterflod istället för en vårflod. 

De höga flödena som inträffade 2000 var ett exempel på detta. Kommunen kanske inte är 

förberedd inför detta, sjömagasinen kanske inte är beredda på att ta emot vatten vid det 

tillfället som det behövs etc. En annan följd av klimatförändringar är ökade skyfall vilket leder 

till en ökad ras- och skredrisk. Det är ju extrema händelser med fatala konsekvenser, så frågan 

är om man överhuvudtaget ska bygga på sådana områden.  

Arboga kommun som medlem i Arbogaåns vattenförbund skulle kunna ha en tydligare plan för 

att driva ett visst antal frågor rörande ån, bland annat översvämningar och vilka åtgärder som 

skulle kunna vidtas. Man tänker mycket på vad som händer nedströms i Arbogaån, men det är 

viktigt att också tänka på vad som händer uppströms eftersom allt hänger ihop 

avrinningsområdesvis och också i översvämningssynpunkt. Ett förslag är att anställa en person 

som har till uppgift att initiera ett arbete med Arbogaån, det är många företag och kommuner 

som berörs så det borde kunna gå att få ihop pengar till det. Arboga kommun kan inte själva 

lösa översvämningsproblematiken utan man behöver se på hur det ser ut uppströms. Det kan 

ju vara så att om man åtgärdar problemen uppströms så förvärrar det situationen nedströms. 

Sammanfattningsvis behöver man se på situationen avrinningsområdesvis. 

Översvämningsdirektivet riktar fokus på de områden som, om de skulle drabbas av 

översvämningar, får mest förödande konsekvenser främst för bebyggelse. Fokus ligger inte på 

de områden som har störst risk att överhuvudtaget översvämmas. Arboga uppfyllde inte 

kriterierna för att komma med i detta arbete. 

Olle Ytterberg (S), kommunalråd i Arboga kommun: De risker, med avseende på 

klimatförändringar, som finns i Arboga kommun är stora översvämningar (exempelvis 

översvämningen 1977 som drabbade Sjukhusgärdet värst (östra delen av Arbogaån) samt risk 

för ras och skred i Arbogaån. Det ser vi som ett problem och ett stort hot. Kommunen har 

vidtagit åtgärder såsom stabiliseringar av Arbogaån och automatiska skurbord vid 

Herrgårdsbron som möjliggör reglering av vattennivån med korta intervaller. Under 1980-talet 

gjordes omfattande muddringar i ån för att säkerställa att man kunde ta hand om stora 

vattenmassor. Det har också givit en annan bottenprofil till ån vilket minskar risken för höga 

flöden. Man kan även släppa ut vatten på stora åkrar. Det är ett digert jobb att hålla efter 

detta. Varje år följs arbetet upp. 

Frida Hammarlind, stadsarkitekt i Arboga kommun: Vid byggande av bostäder har kommunen 

nu begränsningar på sockelhöjd för att skydda bebyggelse mot vatten.   

Mats Öhgren (M), oppositionspolitiker i Arboga kommun: Höjningen av Mälarens nivå 

innebär problem för Arboga. Den ringa nivåskillnaden mellan Arbogaån och Mälaren gör att 
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om vattennivån höjs en halvmeter kommer det få konsekvenser för Arboga. Angående 

åtgärder för att minska konsekvenserna vid en eventuell översvämning av Arbogaån är det 

viktigt att kunna avvattna Mälaren i Stockholm och Södertälje. De automatiska skurborden vid 

Herrgårdsbron hjälper ju till uppströms (stadskärnan), men nedanför är det ju Mälarens 

vattennivå det handlar om och där har kommunen ingen möjlighet att påverka. 

Översvämningarna är det stora klimathotet och det måste också tas hänsyn till så att man inte 

bygger på dessa områden. 

Måns Enander, klimatanpassningssamordnare vid Västmanlands länsstyrelse: Över-

svämningsrisken i Mälaren är ett stort problem och ett faktum enligt SMHI. Slussen ska vara 

klar 2020 - till dess råder stor översvämningsrisk för Mälaren (och också därmed Arbogaån). 

Man bör ta in i planeringen att havet höjs ovanför Mälarens nivå tills nästa sekel och betänka 

det när/om bebyggelse planeras nära vattnet. Häftiga skyfall verkar vara större hot än ökade 

flöden och i och med detta kan hantering av dagvatten bli ett problem. Här behöver man titta 

på fördröjningsmagasin, ytor dit vattnet kan ta väg, gröna tak samt andra åtgärder. 

Kommunerna ska undersöka om det finns ökade risker för ras, skred och erosion i framtiden, 

vilket också länsstyrelsen kommer att påpeka.  

Den nya översvämningskarteringen av Mälaren som MSB har gjort skiljer sig från den kartering 

av Arbogaån som kom ut 1999 genom att den nya karteringen baseras på prognoser om ett 

förändrat klimat i framtiden. Den gamla karteringen från 1999 extrapolerade historiska 

händelser för att få en sannolikhet för flöden i framtiden.  

Vad gäller översvämningsrisk av Arbogaån gäller översvämningskarteringen från 1999 som ett 

viktigt planeringsunderlag. Nedanför högsta dimensionerade flödet har det hittills varit okej att 

planera bebyggelse förutom känslig verksamhet. Nedanför 100-årsflödet bör det inte 

tillkomma någon ny bebyggelse alls. 

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: Angående program-

området Åbrinken i Arboga (område utrett för bebyggelse av bostäder) så har länsstyrelsen 

uppmanat kommunen att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och att stabilitets- och 

översvämningsfrågor ska beaktas. Diskussioner kring översvämningsrisken i området och 

huruvida eventuella åtgärder är tillräckliga kommer att föras efter att detaljplanerna inkommit 

till länsstyrelsen och under samrådsprocessen. 

Norra Ågatan är ett annat område som varit föremål för utredning för bebyggelse. 

Länsstyrelsen har påpekat att det finns risk för översvämning och även ras och skred i detta 

område. För dessa områden ska stabilitetskarteringen från 1983 beaktas. 

 
 

Framtiden för planarbetet 
Här redovisas de resultat som studien givit angående hur framtiden ser ut för planarbetet i 

Arboga kommun och hur kommer arbetet med klimatanpassning att fortskrida i kommunen 

och regionen. 
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Översiktsplanen: Det ligger i översiktsplanens själva natur att vara präglat av framtidsutsikter. 

Dokumentet ska ange en långsiktig styrriktning för kommunen och ligga till grund för vidare 

detaljplanering. År 2007 antog kommunfullmäktige fyra övergripande visioner som anger de 

långtgående målen för Arboga kommun. Dessa visioner, tillsammans med sju strategiska 

målområden som är särskilt viktiga för kommunens verksamheter, ligger till grund för 

översiktsplanen. De sju målområdena är: boende, livsmiljö, service och tillgänglighet, 

näringsliv, besökare, utbildning samt kommunikationer. Arboga kommuns översiktsplan 

sträcker sig fram till 2020.  

Varje allmänintresse i översiktsplanen följs åt av en målformulering som anger hur situationen 

i kommunen är inom respektive område år 2020. Dessutom anges strategier för respektive 

allmänintresse hur målet ska uppfyllas inom respektive område. 

Miljökonsekvensbeskrivningen: Dokumentet redovisar beräknade konsekvenser av översikts-

planens åtgärder och får därmed samma framtidsprägel som översiktsplanen. Miljö-

konsekvensbeskrivningen redogör vid sidan om översiktsplanens konsekvenser för noll-

alternativet som innebär en framtida bild av kommunen om inte översiktsplanen skulle 

genomföras. 

Rebecka Marklund, samhällsplanerare i Arboga kommun: Vi kanske skulle önska mer 

förankring av översiktsplanen i organisationen. Inte bara i förarbetet, utan också efter 

antagandet. Vi skulle behöva titta på frågan om hur vi ska jobba vidare med översiktsplanen. 

Planer och program som skulle kunna lyftas fram är vattenplaner, tematiska tillägg kanske, etc.  

I framtiden kommer en fördjupad översiktsplan för staden att tas fram. Översvämningar 

kommer att behandlas någonstans, antingen om det är i den fördjupade översiktsplanen eller i 

risk- och sårbarhetsanalysen. Min uppfattning är att det finns stor kunskap och insikt om detta 

i kommunen. 

Frida Hammarlind, stadsarkitekt i Arboga kommun: Tanken med översiktsplanen i Arboga 

kommun har varit att den ska fungera över partigränserna. Till hösten kan det bli en 

aktualitetsprövning. 

Mats Öhgren (M), oppositionspolitiker i Arboga kommun: Någon förbättringspotential går 

inte att se idag, utan arbetet sköttes utomordentligt väl. Politikerna hade full insyn och 

invånarna fick komma med synpunkter, vilket de också gjorde med eftertryck. Ny lagstiftning, 

ny information, nya rapporter, nya kunskaper, etc. ska naturligtvis tas hänsyn till vid 

kommande aktualitetsprövning.  

Måns Enander, klimatanpassningssamordnare vid Västmanlands länsstyrelse: Vid 

nästkommande aktualitetsprövning av Arboga kommuns översiktsplan kommer länsstyrelsen 

påpeka till kommunen att sådan information som tillkommit sedan antagandet av 

översiktsplanen ska införas.  Översiktsplanen kommer alltså behöva behandla hur man beaktat 

framtida risker ur klimatanpassningssynpunkt. Före sommaren kommer en översvämnings-

kartering för Västmanlands län och denna kommer att vara ett viktigt planeringsunderlag för 

Arboga.  
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Det är en stor utmaning, inte minst pedagogiskt, att diskutera klimatanpassning eftersom man 

ofta rör sig i olika tidsperspektiv. Man vill inte "skicka in en räkning i framtiden", samtidigt som 

det är omöjligt att förutspå exakt hur framtiden kommer att te sig. I detta hänseende har inte 

länsstyrelsen upplevt det faktum att Arboga kommun inte har någon miljösamordnare som 

något problem.  

Det är viktigt att behålla rollerna, tjänstemän från länsstyrelsen kan inte ha separata åsikter 

om översiktsplanen vid sidan om granskningsyttrandet utan det gäller som officiell åsikt om 

översiktsplanen.  

Magnus Johansson, planhandläggare vid Västmanlands länsstyrelse: När det gäller det 

långtgående ansvaret för den planläggning som sker så delar länsstyrelsen och kommunen 

ansvaret för ett hållbart samhällsbyggande. Det är upp till kommunen att besluta om den 

faktiska placeringen av byggnader. Det är en snårig debatt angående skadeståndskrav och 

ersättning när det kommer till skador uppkomna pga översvämningar till följd av 

klimatförändringar. På kort sikt gäller rådande lagstiftning (bland annat 3 kap 10 och 11 kap 10 

§§ PBL (2010:900)), den kommunala planen eller länsstyrelsens yttranden som grund för 

juridisk prövning om ansvarsfrågan.  

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras och tolkas de resultat som studien nått fram till. Ansatsen är att se på 

studiens data ur olika synvinklar och att även diskutera svagheter i resultaten. Den fysiska 

planeringen, främst med själva översiktsplanen och planarbetet i fokus behandlas först, 

miljöutmaningarna därefter (främst med avseende på hur Arboga kommuns planering står sig i 

relation till miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormer). Sedan följer en diskussion om 

klimatanpassning och hur pass väl rustad Arboga kommun är inför kommande 

klimatförändringar, vilket leder över till följande ämne – översvämningar, främst i Arbogaån. 

Till sist förs en avslutande diskussion om framtiden för planeringen i Arboga kommun.  

Fysisk planering 
Det är tydligt att Arboga kommun vill främja en utveckling av kommunen som skapar en 

attraktiv miljö för boende och företagande. Med en åldrande befolkning och en minskande 

åldersgrupp i barnafödande ålder är det viktigt att skapa en sådan boendemiljö som tilltalar 

denna fraktion av befolkningen. Vidare vilar Arbogas möjligheter att locka till sig 

förvärvsarbetande på goda pendlingsmöjligheter – främst till Örebro, Västerås och Eskilstuna. 

Därför har översiktsplanen fokus på pendling och kommunikationer, vilket är naturligt för en 

ort av Arbogas storlek och art. Den regionala tillväxten är också utav vikt för Arboga. Med 

tanke på förutsättningarna är det kanske mer naturligt än att lägga stor vikt vid natur- och 

miljövård. Översiktsplanen lämnar trots detta relativt gott utrymme åt att redovisa 

naturområden och vatten utav värde i kommunen. Man har, vilket även framgått i intervjuer, 

haft för avsikt att lyfta fram de ”mjuka aspekterna” i den översiktliga planeringen, vilket både 

är positivt och modernt. Trygghet, kollektivtrafik, osv. är exempel på dessa frågor som 

diskuteras i översiktsplanen.  
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I Arboga kommun finns ingen enstaka person som är ansvarig för att driva miljöfrågorna, till 

skillnad från flertalet andra kommuner. Även om det är en god tanke att miljöfrågor ska 

genomsyra alla aspekter av kommunens arbete är det kanske ett tankesätt som lämnar en del 

att önska i praktiken. Likt andra frågor i samhället – barnfrågor, handikappanpassning, etc. – 

skulle även miljön kunna dra nytta av en förespråkare i debatten och även i det konkreta 

arbetet. Mycket av det miljöarbete som tagits fram på nationell nivå i form av miljömål, 

klimatanpassning m.m. förespråkar en lokal förankring och att det är på lokal nivå som 

förändringar till syvende och sist ska genomföras. Då är det viktigt med en fast 

förankringspunkt hos kommunen för just det arbetet. Till exempel skulle en person dedikerad 

till miljöarbete inom kommunen möjligen ha kunnat ge översiktsplanen ytterligare 

dimensioner, t ex vad gäller möjligheter med Grönstrukturplanen, införandet av en vattenplan 

och tillföra ett utvidgat synsätt. 

Samhället idag tenderar att gå i en riktning från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning, 

vilket innebär att beslutsfattande i mindre omfattning sker på toppnivå utan snarare via olika 

nätverk på olika nivåer (Hedlund & Montin 2009). Denna typ av omorganisation mot 

”governance” gäller framförallt komplexa samhällsfrågor som planering, där flera 

samhällsaktörer är inblandade, fortsätter Hedlund & Montin (2009). Miljöfrågor skulle också, i 

enlighet med denna utveckling, med fördel kunna behandlas på detta interaktiva sätt, med 

flera aktörer inblandade och utan toppstyrning.  

Processen som ledde till antagandet av översiktsplanen 2009 var krokig. Kommunen lärde av 

sina misstag efter att ha inlett ett omständigt och icke-produktivt arbete med bl.a. för stora 

grupper. Den konstellation som till slut valdes med styrgrupp, arbetsgrupp, projektgrupp var 

effektiv och föll väldigt väl ut hos medarbetarna. Det är också den arbetsmodell som är vanlig 

för kommunala projekt, även i storstadskommuner. Det måste ses som något positivt att 

kommunen verkligen ville sträva efter att den nya översiktsplanen skulle vara modern, med ett 

modernt arbetssätt och med en modern öppen prägel. Det är också positivt att man tar i 

beaktande risken med ett sådant synsätt – nämligen att översiktsplanen blir alltför översiktlig 

och därmed obrukbar. På vissa ställen tangerar planen att bli just något för översiktlig. Även 

om varje avsnitt rymmer strategier för att uppfylla respektive mål saknas konkreta åtgärder för 

detta och därmed är det lätt att ambitionen faller i träda. Detta är naturligtvis balansgången 

med en översiktsplan – syftet är just är att vara översiktlig och fungera som ett styrdokument, 

samtidigt är inte dokumentet i sig värt någonting om det inte kan resultera i praktiska 

åtgärder. Därför är s.k. tematiska tillägg till översiktsplanen ett bra medel för att möjliggöra 

praktiska förändringar inom de områden som förespråkas i översiktsplanen. Ett sådant tillägg 

för bl.a. översvämningar skulle kunna vara en bra idé för Arboga kommun att arbeta fram. Det 

skulle ge tillfällen att närmare undersöka de översvämningshot som finns i Arboga. Dessutom 

får medborgarna lättare att ta del av denna information och följaktligen kunna komma till tals.   

Under arbetet med översiktsplanen förde kommunen en ambitiös dialog med invånarna med 

hjälp av en s.k. ÖP-stuga som stod i Arboga centrum. Dit kunde invånarna ta sig för att 

diskutera kommunens framtid med både politiker och tjänstemän. Att förankra 

översiktsplanen hos kommuninvånarna är en viktig del av det kommunala ansvaret för den 

fysiska planeringen och i det avseendet har kommunen lyckats väl. Det framgår av resultatet 

att arbetet med översiktsplanen fallit mycket väl ut – ända från ÖP-stuga för medborgarna till 
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granskningsyttrandet från länsstyrelsen. För studiens syfte skulle det möjligen ha varit av 

intresse att även höra vad kommuninvånarna själva har att säga om översiktsplanen och även 

arbetet med den. Studiens resultat bygger på de personer som arbetat med översiktsplanen 

”inifrån”. Att höra hur väl översiktsplanen faller ut i praktiken, hos kommuninvånarna, skulle 

ge den andra sidan av historien och kanske en mer balanserad bild.  

 

Miljöutmaningar – miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och 

miljöindikatorer 
Miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör översiktsplanen utgår ifrån miljökvalitetsmålen, 

vilket är positivt utifrån arbetet med miljökvalitetsmålen. Det visar på att den fysiska 

planeringen i kommunen vill ta avstamp i miljömålen. I översiktsplanen tar kommunen upp 

problematiken kring miljömålet "ingen försurning" och "ingen övergödning" i samband med 

den undermåliga kvaliteten hos många av de enskilda avloppen i fritidsområdet Hällarna vid 

Hjälmaren. Denna problematik hotar vattenkvaliteten i vattentäkten Hjälmaren. Det kanske 

skulle vara fördelaktigt att integrera samtliga miljökvalitetsmål, eller i alla fall några flera än de 

som idag finns med i översiktsplanen, för att etablera ett samband med den fysiska 

planeringen.  

Huruvida det påverkar utfallet av analysen att det är samma part som gör miljökonsekvens-

beskrivningen som står för själva verksamheten kan diskuteras. En balansutredning av samma 

modell som tillämpas i Tyskland (Skärbäck 1997) är ett rättvist alternativ till den traditionella 

miljökonsekvensbeskrivningen. I en sådan utredning nöjer man sig inte bara med att analysera 

konsekvenserna utan även eventuella förslag på kompensationsåtgärder föreslås. Diskussioner 

om miljökonsekvensbeskrivningens vara eller icke vara faller måhända utanför ramarna för 

denna studie.  

Miljömålet "God bebyggd miljö" har av naturliga skäl har en framstående plats i översikts-

planen. Den s.k., "uthålligheten" i miljömålet kan dock diskuteras i samband med planeringen 

av bebyggelse i områden med ras- och skredbenägenhet samt översvämningsrisk (se avsnitten 

"Översvämningar" och "Klimatförändringar"). Miljökonsekvensbeskrivningen nämner ett flertal 

strategier för att uppnå detta miljömål, som kommunen redan anammat. Ett exempel på det 

är Boendeplanen. 

Även om diskussioner kring miljökvalitetsnormer främst är ett forum för detaljplaneringen 

skulle även översiktsplanen kunna dra nytta av en tydligare integrering av dessa verktyg. I och 

med detta skulle miljöfrågorna och då främst miljökvalitetsmålen få en tydlig plats tidigt i 

planeringen. Det skulle också underlätta för senare detaljplanering. I miljöbalken finns 

specificerat att översiktsplanen ska vara utformad på så vis att inga miljökvalitetsnormer 

överskrids. Även PBL skriver att kommunens översiktsplan ska vara utformat så att 

miljökvalitetsnormerna följs. Vid samrådet ska länsstyrelsen särskilt beakta huruvida 

kommunens översiktsplan följer rådande miljökvalitetsnormer. Arboga kommuns översiktsplan 

nämner knappt miljökvalitetsnormer, sånär som på ett fåtal platser. Granskningsyttrandet från 

Västmanlands länsstyrelse visar att miljökvalitetsnormerna inte riskerar att överträdas som en 

följd av översiktsplanen. Det är positivt att den bedömningen gjorts att miljökvalitetsnormerna 
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följs, men som tidigare nämnts skulle man ändock kunna föra in den diskussionen tidigt i den 

fysiska planeringen. Om inte annat så som underlag för kommande utredningar och de-

taljplaneringar och även för uppföljning av arbetet med miljökvalitetsmålen i kommunen och 

status på miljön generellt. 

Nyttan av att kunna illustrera vår miljö med siffror och värden blir allt tydligare i det moderna 

samhället. Ett exempel på detta är omorganisationen av de gamla miljömålen, vilken har lett 

fram till miljökvalitetsmålen där en stor del av denna omarbetning av målen har bestått i att ta 

fram s.k. preciseringar. Dessa ersätter de tidigare etappmålen. Preciseringarna består av 

kriterier i form av olika värden, som miljön behöver leva upp till för att miljökvalitetsmålen ska 

kunna uppnås. Tanken är att dessa preciseringar ska underlätta i arbetet med miljö-

kvalitetsmålen. Nackdelen med att inrikta arbetet alltför mycket på miljökvalitetsnormer och 

dylikt är att det är svårt att i förväg beräkna de nivåer som är acceptabla för miljön. Risken 

finns att man "skjuter bredvid målet" genom att låsa fast arbetet vid ett värde som i slutändan 

visar sig vara icke-optimalt.  

När det gäller miljömålen på nationell nivå har de, som tidigare nämnts, genomgått en större 

omorganisation där bland annat de sakkunniga från respektive myndigheter som utgjorde 

Miljömålsberedningen nu ersatts av en politiskt tillsatt grupp. Lämpligheten i detta kan 

diskuteras med avseende på huruvida dessa tillsatta personer besitter den kunskap som krävs 

för att besluta om vilka målsättningar vi ska ha för vår miljö. Samtidigt finns det säkerligen 

fördelar med detta, t ex närheten till det politiska livet vilket måhända kan underlätta för 

politiska beslut. 

Uppföljningen till Agenda 21-programmet i Arboga har miljökvalitetsmålen som utgångspunkt. 

Det är positivt att Arboga kommun har tagit Agenda 21-arbetet till vara och brutit den trend 

som rått, att Agenda 21 fallit i träda. Denna uppföljning talar för en lovande plattform i 

kommunen att arbeta vidare med frågor om uthållighet och hållbarhet. Dokumentet är relativt 

brett, med alla 13 miljökvalitetsmål som bas – det skulle med fördel kunna fördjupas och 

utvecklas med fler alternativ till åtgärder och fler förslag till hur Arboga kommun skulle kunna 

bli ännu mer hållbart.  

Strandskyddslagen ändrades 2008 såtillvida att det nu åligger kommunerna att pröva beslut 

om dispens från strandskyddet, istället för länsstyrelserna. Dessutom har begreppet 

"landsbygdsutveckling" införts i lagtexten. Detta innebär att byggnationer längs stränder ska 

präglas av en utveckling av landsbygden, dvs. t ex skolor istället för lyxsommarstugor. Det har 

framkommit att det råder starkt delade åsikter om denna lagförändring. I Arboga kommun 

menar man att detta är ett hinder och att kommunen, med milslånga sträckor av stränder nu 

är begränsade i sitt byggande. I lagtexten formuleras detta som en lättnad, vilket också är så 

den delen av lagförändringen anses vara från länsstyrelsens sida.  

 

Klimatanpassning 
Det verkar råda en samstämmighet om att det största klimathotet för Arboga kommun är 

översvämningar av Arbogaån. Det är dock inte det enda problem som kommande 

klimatförändringar kan medföra. Ett varmare klimat ger fler värmeböljor, något som i 



Arbogas översiktsplan möter miljöutmaningar och klimatförändringar 

47 
 

synnerhet drabbar den äldre delen av befolkningen, en allt växande fraktion av Arbogas 

invånare. Ett flertal av respondenterna menar att Grönstrukturplanen för Arboga kommun 

skulle kunna rymma åtgärder för att minska effekterna av värmeböljor. Träd ger beskuggning 

och en välbehövlig oas. Vid detaljplanering för äldreboenden exempelvis, skulle detta kunna 

tas i beaktande. Vegetationen har även andra fördelar med avseende på klimatförändringar. 

Arboga kommun har redan idag problem med dagvattenrening, något som översiktsplanen slår 

fast. Ökad nederbörd till följd av klimatförändringar kommer dessutom att sätta ytterligare 

press på ledningsnätet för dagvattnet. Strategiskt placerade grönområden, som därtill skulle 

kunna vara något nedsänkta, skulle kunna absorbera en del av vattenmängden och också 

tjänstgöra som rening. Arboga har ju tidigare drabbats av översvämningar, varav den som 

inträffade 1977 var den svåraste. Vattenståndet stod då 3 meter över det normala. Denna 

händelse i sig, och även andra liknande incidenter av samma art som tidigare inträffat, borde 

vara tillräckliga för att anpassa planeringen. Modeller och kalkyler behövs för att skapa 

prognoser inför framtiden, men det som redan inträffat i katastrofväg borde vara en nog så 

god anledning att se över hållfastheten i kommunens mark- och vattenanvändning.  

Översiktsplanen i sig innehåller ingen egentlig diskussion angående klimatförändringar och den 

nämner inte heller Klimat- och sårbarhetsutredningen som kom några år tidigare. Det har 

framkommit under intervjuernas gång att det egentligen inte är själva Klimat- och sårbarhets-

utredningen som är det centrala i sammanhanget, utan de dokument och karteringar som följt 

i kölvattnet i utredningen. Exempel på dessa är MSB:s omfattande kartering av över-

svämningsrisken i Mälaren. Detta kan vara en förklaring till att Arboga kommuns översiktsplan 

från 2009 inte nämner själva Klimat- och sårbarhetsutredningen. Den är mycket omfattande 

och kan till vissa delar uppfattas som luddig och tanken med utredningen kanske är just att 

fungera som ett styrdokument för kommande planer och rapporter.  

Den risk- och sårbarhetsanalys som Västra Mälardalens Kommunalförbund tog fram år 2011 

innehåller inte heller klimatförändringar som grund för risker i kommunen, snarare nämner 

man detta som en begränsning i rapporten. Det är något beklagligt - i ett dylikt dokument 

skulle en sådan diskussion kunna inkluderas. Å andra sidan skulle denna specifika diskussion 

om klimatförändringar hellre rymmas i ett för detta syfte avsett dokument.  I intervjuerna 

framkom att Arboga kommun skulle kunna dra nytta av att arbeta fram en 

klimatanpassningsplan, eller eventuellt en vattenplan som ett led i förberedelserna inför 

klimatförändringar. Samtidigt kan det diskuteras huruvida klimatanpassningarna ska 

”förpassas” till enskilda dokument och inte integreras tidigt i kommunens planering – i 

översiktsplanen.  

Boverket nämner i sin rapport ”Klimatanpassning i planering och byggande” (2010) ett flertal 

förslag på vad en översiktsplan kan innehålla utifrån klimatanpassningssynpunkt. Följande 

urval skulle kunna passa Arboga kommun, utifrån de miljöförutsättningar kommunen har: 

a. Översiktlig redovisning av geologiska och geotekniska förhållanden och hur dessa är 

styrande för strategiska val av markanvändning (finns i viss mån i dagsläget med i 

översiktsplanen). 

b. Rekommendationer för hur geologi- och markmiljö bör beaktas vid detaljplanering och 

bygglovgivning (finns i viss mån i dagsläget med i översiktsplanen). 
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c. Skyddsområden, till exempel vattenskyddsområden, dricksvattentäkter (finns i viss 

mån i dagsläget med i översiktsplanen). 

d. Riskområden för översvämningar, erosion, ras och skred (finns i viss mån i dagsläget 

med i översiktsplanen). 

e. Lågpunkter i landskapet och områden som kan få översvämmas och fungera som 

utjämnings- och fördröjningsmagasin samt huvudvattenvägar till dessa. 

f. Markreservat för skyddsvallar mot översvämning i hav och längs med vattendrag. 

g. Översiktlig geografisk risk- och sårbarhetsanalys utifrån klimatförändringarna – 

förorenade områden, deponier, miljöfarlig verksamhet, kommunaltekniska 

anläggningar – som vid översvämning kan orsaka risk för hälsa och säkerhet. 

h. Nationella/regionala mål och strategier som är av relevans för kommunens 

klimatanpassning. 

Det arbete som 2009 påbörjats hos alla länsstyrelser i hela landet att främja 

klimatanpassningsarbetet inom respektive kommuner kommer i allra högsta grad att få 

genomslag i Arboga kommun. Hösten 2012 kommer översiktsplanen i kommunen att genomgå 

en aktualitetsprövning, vilket erbjuder goda möjligheter för kommunen, i samarbete med 

länsstyrelsen, att avancera i klimatanpassningsarbetet. De goda ambitioner som finns hos 

Arboga kommun att ta till sig ny kunskap och främja en positiv utveckling för kommunen 

kommer underlätta det arbetet. I samband med denna process skulle Arbogaån kunna få en 

tydligare roll inom översvämningsproblematiken.  

Till sist ska nämnas att det finns aspekter inom diskussionen om klimatförändringar som ofta 

förbises, såsom de positiva följder ett varmare klimat med ökad nederbörd får. En ökad 

vegetation ger positiva konsekvenser för skogsbruket och även för vattenkraften. Det finns 

även de som argumenterar att en stor del av Sveriges befolkning som åker på solsemester på 

sommaren nu hellre stannar hemma, vilket genererar mer inkomster hemmavid. 

 

Översvämningar 
Som tidigare nämnts verkar det inte råda något tvivel om att översvämningar av Arbogaån är 

det största klimathotet för Arboga kommun och detta ämne var även det som intervjuerna 

uppehölls länge kring. I översiktsplanen finns ett avsnitt om översvämningar av Arbogaån. 

Även översvämningar i Mälaren påverkar Arbogaån indirekt, samt i Hjälmaren. Dock är det 

Mälaren som har det akuta översvämningshotet, vilket är välkänt. Havets höjning är ett faktum 

och detta bidrar till den ökade översvämningsrisken. Denna medvetenhet om sambandet 

mellan Mälaren och Arbogaån för översvämningar verkar vara väl förankrat både på kommun- 

och länsnivå. Byggnationen av nya Slussen i Stockholm (klar 2020) erbjuder större 

avtappningsmöjligheter för Mälaren till Saltsjön och bör därmed minska ett eventuellt tryck på 

Arbogaån.  

Det finns ett flertal områden som utreds för bebyggelse med läge intill Arbogaån. Ett av dem, 

Åbrinken, planeras på ett av de områden som har störst översvämningsrisk och dessutom 

består av skredbenägna lerlager. I översiktsplanen sägs att en rad undersökningar har gjorts 

längs med ån och Arboga kommun har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer 

som givits. Frågan uppstår om dessa åtgärder är tillräckliga och möter den risk som finns inom 
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området. SMHI:s och Räddningsverkets kartering från 1999 (den kartering som nämns i 

översiktsplanen som underlag för planering) definierar detta område som att befinna sig inom 

sannolikheten för 100-årsflödet.  Detta är en försvårande omständighet för att placera 

bebyggelse där, men det är ingen omöjlighet för byggnationen att äga rum. Huruvida de 

åtgärder som vidtagits är tillräckliga är måhända en teknisk diskussion och föremål för en 

annan studie, som är koncentrerad till byggteknik. Det kan däremot diskuteras huruvida det är 

försvarbart att bygga där det finns dokumenterat stor risk för skred, ras och översvämningar. 

Miljöbalken 3 kap § 1 specificerar att områden ska användas i enlighet med sin beskaffenhet. 

Sannolikheten för eventuella översvämningar, ras och skred behöver ställas emot säkerheten i 

åtgärderna. Frågan är om det är möjligt att på ett tillförlitligt sätt göra en sådan analys. I detta 

fall kommer antagligen länsstyrelsen att få en viktig roll i och med samrådsprocessen för de-

taljplanerna. Det är måhända olämpligt att bygga på dessa markområden, samtidigt är det 

viktigt att ta hänsyn till behovet av nya bostäder för att locka till sig boende. Dessutom är det 

omöjligt att ta hänsyn till alla risker. Hur detaljplaneringen kommer att te sig med den nya 

karteringen från MSB (som är färdig innan sommaren) kommer att visa sig intressant. Denna 

kartering kommer att ta hänsyn till ett förändrat klimat, till skillnad från den föregående 

karteringen från 1999 som enbart baserades på historiska händelser. Även om det inte är 

säkert att den kommer att till fullo förändra planeringsunderlaget kommer den att presentera 

klimatförändringarna i planförfarandet och riskanalysen. Ytterligare diskussioner angående 

området Åbrinken kommer att föras mellan Arboga kommun och Västmanlands länsstyrelse. 

Norra Ågatan är ytterligare ett utredningsområde som befinner sig inom riskzonen för 

översvämningar, ras och skred. Marken är dessutom förorenad av tidigare industriell 

verksamhet. Av denna anledning verkar det som att detaljplanläggning har skjutits upp. 

Arboga kommun har redan vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra översvämningar. 

Exempel på sådana åtgärder är skurbord vid Herrgårdsbron och muddring av ån. Ytterligare 

åtgärder behöver sannolikt utföras för att möta det förändrade klimat och den ökade risken 

för översvämningar. Exempelvis är det av stor vikt att vidta åtgärder för vattendraget 

uppströms för att kunna skydda Arbogas stadskärna som är klassat som riksintresse. Övriga 

åtgärder som skulle kunna lyftas för diskussion är åtgärder i form av gröna ytor, sjömagasin 

och markytor som kan översvämmas – åtgärder som har stöd från flera håll hos 

respondenterna. 

Boverket har i sin rapport ”Klimatanpassning i byggande och planering” (2010) givit följande 

exempel på åtgärder för översvämningar som kan vara relevanta för Arboga kommun: 

a. Utjämningsmagasin  

b. Restaurera våtmarker. Våtmarkerna suger åt sig vatten och dämpar flödet. 

Även ur andra synvinklar värdefullt, bl.a. för att bevara biotoper men också för 

rekreation och undervisning. Dessa våtmarker bör befinna sig i låglänta 

förhållanden och i de mest översvämningsbenägna delarna. Mest fördelaktiga 

områden är de som tidigare varit våtmarker.  

c. Återskapa meandrandet för att öka reningen och minska vattenflödet. 

d. Diken 

e. Höjdsättning av mark, gata och färdigt golv. 
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Dessa åtgärder behöver integreras tidigt i planeringen, särskilt när det gäller de ytor som ska 

fungera som översvämningsytor eftersom de behöver avsättas för just det ändamålet. Detta 

behöver också specificeras i översiktsplanen så att medborgarna är medvetna om hur 

markanvändningen ser ut. Restaurerade våtmarker är ett mycket bra och effektivt förslag på 

åtgärd som har en mångfacetterad nytta. Detta är något som översiktsplanen nämner som en 

möjlighet och Arboga kommun skulle med all fördelaktighet kunna starta ett sådant arbete 

med att undersöka möjliga områden, förslagsvis uppströms Arbogaån. 

 

Framtiden för planarbetet  
Allmänt sett är Arboga kommuns översiktsplan ett gediget ”framtidsdokument”, med 

långtgående strategier och visioner som grund för kommunens styrriktning. Det finns också bra 

tankar från kommunens sida om översiktsplanen, vilka tas upp i själva dokumentet – viljan att 

arbeta fram tematiska tillägg, fördjupningar etc. Utmaningen är att följa upp dessa ambitioner 

och målformuleringar för att säkerställa att de inte faller i glömska utan blir en realitet (se 

tidigare diskussion angående översiktsplanen). För detta ändamål skulle aktualitetsprövningen 

(som antagligen sker hösten 2012) erbjuda en möjlighet att föra dylika diskussioner och att 

göra ”bokslut”. 

När det gäller diskussioner om klimatanpassning och konsekvenser av olika tillbud i kommunen 

(t ex översvämningar) är det en inte helt enkel diskussion om ansvar i form skadeståndskrav 

och ersättning som tar plats. Det långtgående ansvaret för den planläggning som sker delas 

mellan länsstyrelsen och kommunen. På kort sikt gäller rådande lagstiftning (bland annat 3 kap 

10 och 11 kap 10 §§ PBL (2010:900)), den kommunala planen eller länsstyrelsens yttranden 

som grund för juridisk prövning om ansvarsfrågan. Det är omöjligt att förutspå framtiden, 

samtidigt är det viktigt att göra vårt allra bästa för att idag fatta beslut som innebär minst 

skada för människor, natur och byggnader i framtiden. Hur långt in i framtiden som vi ska 

planera för är en väldigt svår diskussion och balansgång. Med största sannolikhet behöver 

kommunerna ändra sin planeringshorisont och lyfta den något för att vi ska kunna ta hänsyn 

till ett förändrat klimat. I samband med att den kommunala planering mer och mer integreras 

av klimatanpassning skulle kanske en plan inrättas, som säkerställer att åtgärderna underhålls 

– särskilt med tanke på det långa tidsperspektivet. 

Slutligen kan det fastställas att klimatanpassningsarbetet nu har tagit fart i landet och det 

kommer i allra högsta grad också att komma Arboga kommun till mötes. I samband med nästa 

aktualitetsprövning kommer lagstiftning och rapporter som tillkommit sedan översiktsplanens 

antagande att tas i beaktande. Vid detta tillfälle kommer i högsta grad klimatanpassningen i 

kommunen att stå på agendan. Det är ett arbete som behöver ta tid på sig och bygga från 

grunden. Det är viktigt att förändringarna sker på lokal nivå, med lokal förankring. 

 

Metoddiskussion  
Denscombe (2009) diskuterar distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning och 

menar att inte går att göra denna strikta uppdelning eftersom dessa olika angreppssätt ofta 
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går in i varandra. Denna studie som jag kallar kvalitativ analyserar visserligen ord och innebörd 

(vilket ger den beskrivningen kvalitativ), men diskussioner om gröna nyckeltal och miljö-

kvalitetsnormer handlar i högsta grad om kvantitativa data.  

En reflektion som gjordes under studiens gång var att om intervjuerna transkriberats 

allteftersom hade det givit information inför stundande intervjuer. Detta hade kunnat göra 

resultaten mer rättvisa eftersom de måhända hade kunna sättas i ett större sammanhang. Å 

andra sidan hade det kunnat ge en skev utgångspunkt inför den intervju som just då skulle 

utföras. 

En annan reflektion, särskilt med tanke på det snäva urvalet och urvalsmetoden 

(sannolikhetsurval där forskaren bestämmer urvalet), är huruvida rätt personer har intervjuats. 

Det finns flera medarbetare, särskilt på länsstyrelserna, som arbetar med andra frågor som 

detta arbete berör, t ex miljöfrågor och frågor om specifika vattendrag. Inriktningen på de 

respondenter som valdes ut har sannerligen påverkat resultatet.  

Slutligen skulle studien möjligen ha dragit nytta av att det hade gjorts en jämförelse av 

översiktsplanen med en likartad kommuns översiktsplan. Svårigheten med detta är att varje 

kommun har skilda förutsättningar, bakgrund och historia. Även om de är likartade till storlek 

är det svårt att göra en jämförelse. 

 

Slutsats 
Det största klimathotet som Arboga kommun står inför idag är översvämningar av Arbogaån. 

Idag utreds områden för bebyggelse där en dokumenterat stor översvämnings- samt ras- och 

skredrisk finns. Åtgärder har vidtagits för att öka stabiliteten i dessa områden, men det är svårt 

att säga om dessa åtgärder matchar riskerna. Det handlar samtidigt om att tillgodose 

boendebehov. Flera förslag finns, från olika håll, på åtgärder som kan stävja översvämningar av 

Arbogaån. Ett sådant förslag är restaurering av våtmarker, förslagsvis uppströms Arbogaån. 

Miljökvalitetsmål och övriga nationella strategier för miljön vilar till stora delar på en lokal 

förankring. Klimatanpassning är inget undantag ifrån detta. Kommunerna spelar en viktig roll i 

detta arbete, med ett lika viktigt stöd från länsstyrelsen. Detta lokala arbete skulle med största 

sannolikhet underlättas i och med närvaron av en person som är dedikerad till miljöfrågor, 

något som inte finns i Arboga kommun idag. 

Arboga kommun har haft en ambitiös ansats med planarbetet när det gäller både medborgar-

inflytande (ÖP-stuga i centrum) och etableringen av visioner och mål för kommunen. De 

nationella miljökvalitetsmålen, som är vägledande för allt miljöarbete i Sverige, skulle behöva 

integreras i översiktsplanen och få ett tydligt samband med den fysiska planeringen i Arboga. 

Detsamma gäller miljökvalitetsnormer, som erbjuder ett bra verktyg för uppföljning av miljön i 

kommunen. Nackdelen är dock att det är lätt att skjuta bredvid målet när man låser fast sig vid 

en specifik siffra. 

I dagsläget innehåller inte Arboga kommuns översiktsplan något förhållningssätt till 

kommande klimatförändringar. Klimat- och sårbarhetsutredningen som kom 2007 har varit 
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tongivande för efterföljande arbete med klimatanpassning och enbart för några år sedan 

startade ett omfattande arbete på landets samtliga länsstyrelser med att främja 

klimatanpassning i kommunerna. I samband med Arboga kommun översiktsplans stundande 

aktualitetsprövning (antagligen hösten 2012) ska lagstiftning och ny kunskap som tillkommit 

sedan översiktsplanens antagande tas upp för överläggning. Detta i kombination med bra 

ambitioner hos Arboga kommun, kommer att erbjuda mycket goda möjligheter för Arboga att 

integrera klimatanpassning i sin planering.  
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Bilaga 1: Kartbild över översiktlig översvämningskartering  
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Bilaga 2: Kartbild över översiktlig översvämningskartering 
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Bilaga 3: Intervjufrågor Arboga kommun 
 

 

Tema 1: Arbetet med översiktsplanen 

1. Kan du berätta för mig hur arbetet med att ta fram Översiktsplanen i Arboga 

kommun har bedrivits? 

2. Vilka riktlinjer har funnits från politiker, om nu dessa har funnits? 

3. Hur har de olika politiska formationerna kommit till tals inom arbetet med 

Översiktplanen?  

 

Tema 2: Miljöhänsyn i översiktsplanen 

4. Hur är ansvaret för miljöfrågor fördelat i kommunen? 

5. Finns det lokala miljömål i Arboga kommun? Hur har de integrerats i 

Översiktsplanen? 

6. På vilket sätt har Arboga kommun implementerat den senaste lagändringen om 

strandskyddet? 

7. Vilka områden i kommunen är föremål för markförorening? 

 

Tema 3: Förberedelser för klimatförändringar 

8. Vilka risker anser ni finns i Arboga kommun med avseende på klimatförändringar?  

9. Varför har klimat- och sårbarhetsutredningen ej tagits i bruk i Översiktplanen? 

 

Tema 4: Framtiden 

10. Hur skulle arbetet med Översiktsplanen kunna förbättras? 

11. Vad borde ha tagits upp i Översiktsplanen som inte finns med i dagsläget? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor Länsstyrelsen Västmanlands län 
 

 

Tema 1: Översiktsplanen 

1. Kan du berätta för mig hur ni ser på Översiktsplanen i Arboga kommun? 

 

Tema 2: Miljöhänsyn 

2. Vad är er syn på den lagförändring som gjorde det möjligt för kommunerna att besluta 

om dispens från strandskyddet? 

 

Tema 3: Förberedelser för klimatförändringar 

3. Vilka risker ser ni i Arboga kommun med avseende på klimatförändringar?  

4. Hur ser länsstyrelsen på översvämningsrisken i Arbogaån? 

5. Hur skulle ni önska att arbetet med föreberedelser inför klimatförändringarna skulle ta 

form inom kommunerna, i synnerhet i Arboga kommun? 

6. Varför tror ni att Klimat- och sårbarhetsutredningen ej tagits i bruk i Översiktsplanen? 

7. Vad anser ni att kommunen borde ha tagit upp i Översiktsplanen som inte finns med i 

dagsläget? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor Länsstyrelsen Örebro län 
 

 

Tema 1: Översiktsplanen 

1. Kan du berätta för mig hur ni ser på Översiktsplanen i Arboga kommun? 

 

Tema 2: Miljöhänsyn 

2. Vad är er syn på den lagförändring som gjorde det möjligt för kommunerna att besluta 

om dispens från strandskyddet? 

 

Tema 3: Förberedelser för klimatförändringar 

3. Vilka risker ser ni i Arboga kommun med avseende på klimatförändringar?  

4. Hur ser länsstyrelsen på översvämningsrisken i Arbogaån? 

5. Hur skulle ni önska att arbetet med föreberedelser inför klimatförändringarna skulle ta 

form inom kommunerna, i synnerhet i Arboga kommun? 

6. Varför tror ni att Klimat- och sårbarhetsutredningen ej tagits i bruk i Översiktsplanen? 

7. Vad anser ni att kommunen borde ha tagit upp i Översiktsplanen som inte finns med i 

dagsläget? 
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