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1. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Tallmons vårdhem är ett äldreboende i Älvkarleby kommun som erbjuder vård och omsorg
dygnet runt till den som på grund av ålder, demens eller andra sjukdomar har ett behov av det.
Vårdhemmet har idag lokaler till verksamheter som café, frisör, tandläkare, rehabilitering och
hemtjänst. På grund av nuvarande detaljplan tillåts inte dessa verksamheter att rikta sig mot
allmänheten. Syftet med planläggningen är därför att möjliggöra verksamheter som både
riktar sig till boende på vårdhemmet och till allmänheten.
Byggrätter för tre fastigheter intill vårdhemmet förändras i planförslaget. Syftet med den
befintliga detaljplanen var att införa varsamhetsbestämmelser för tre bostadsbyggnader som
ansågs vara av kulturhistoriskt värde. Byggnaderna har senare rivits och syftet med
detaljplanen, att skydda byggnadernas yttre, är därför förlorat. En ny planläggning av området
möjliggör för ny användning. Genom fastighetsreglering ska dessa tre fastigheter föras över
till Tallmon 1:12 för att äldreboendet och verksamheter ska kunna utvecklas.
Planen möjliggör även att dagvatten omhändertas lokalt och att ny bebyggelse anpassas till
platsens förutsättningar.

2. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § och rörligt friluftsliv 4 kap. 1-2
§ miljöbalken. Intressena bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas genom utförande av planen. Planförslaget är
förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel (SFS 1998:808).

3. PLANDATA
3.1. Läge
Planområdet är beläget i Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län. Avståndet mellan
planområdet och centrum är ungefär 1,5 kilometer. Avståndet mellan planområdet och
resecentrum är ungefär 2 kilometer. Planen omfattar fastigheterna Tallmon 1:12, Tallmon
1:47, Tallmon 1:48 och Tallmon 1:49.

Planområdets läge.

3.2. Areal
Planområdet är ungefär 3,6 hektar stort (35 584 m2).
3.3.

Markägoförhållanden

Tallmon 1:12 – ägs av Älvkarleby kommun.
Tallmon 1:47 – ägs av Älvkarleby kommun.
Tallmon 1:48 – ägs av Älvkarleby kommun.
Tallmon 1:49 – ägs av Älvkarleby kommun.

Fastigheter inom planområdet.

3.4. Nuvarande markanvändning
Den största delen av planområdet används till äldreboende idag. Det finns också tre
obebyggda fastigheter inom planområdet.

4. TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE
4.1. Översiktliga planer
Skutskär är en prioriterad utvecklingsort i Älvkarleby kommuns utvecklingsstrategi i den
gällande översiktsplanen (Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050). Områden inom 3
kilometers avstånd från station eller centrum ska enligt utvecklingsstrategin utvecklas i första
hand. Planområdet är beläget ungefär 1,5 kilometer från centrum och 2 kilometer från
Skutskärs station. Planförslaget är därför förenligt med utvecklingsstrategin i Älvkarleby
kommuns gällande översiktsplan.
I kommunens översiktsplan beskrivs inte planområdet särskilt ingående. I planområdets norra
del pekas en grön länk ut. Planområdet är inom kategorin ”gles blandad bebyggelse”.
Färjevägen, som är belägen intill planområdet nämns som prioriterad utbyggnad av regional
gång- och cykelväg. Söder om planområdet finns ett utpekat utredningsområde för vattenverk
och bostäder. Planförslaget möjliggör blandade funktioner i området, för att integrera olika
användningssätt, vilket är önskvärt enligt översiktsplanen.
Planförslaget är förenligt med den gällande översiktsplanen och dess riktlinjer.
4.2. Detaljplaner
Planområdet omfattas av två befintliga detaljplaner: Södra delen av Skutskärsområdet,
(aktbeteckning: 03-ÄLV-1395) som vann laga kraft 1957 och Tallmon 1:12 i Skutskär,
(aktbeteckning: 0319-P10/1) som vann laga kraft 2009.
Södra delen av Skutskärsområdet
Detaljplanen från 1957 omfattar äldreboendet och området söderut längs Dalälven. En
ändring av detaljplanen för det aktuella planområdet gjordes år 1996 (aktbeteckning: 03P94/55). Syftet med planändringen var att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till
bostäder och bostäder och lokaler för äldreboende. En liten del av planen omfattas av
markanvändning för transformatorstation. Planen har även bestämmelser för bebyggelsens
placering och utformning: ”byggnad får ej placeras närmare gata än sex (6) meter” och ”ny
bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivande byggnader”.
Tallmon 1:12 i Skutskär
Detaljplanen från 2009 omfattar området nordväst om äldreboendet. Syftet med detaljplanen
var att införa varsamhetsbestämmelser för tre tjänstebostäder från 1950-talet som ansågs vara
av kulturhistoriskt värde. Byggnaderna har i senare skede rivits. Varsamhetsbestämmelser i
detaljplanen reglerar bland annat bebyggelsens fasadmaterial, fasadfärg, fönstertyp,
takmaterial, takkupor, takvinkel och farstukvistar. En betydande del av planen omfattas av
prickmark. Inom planområdet gäller utökad lovplikt för bland annat friggebodar.
Genomförandetiden för detaljplanen var 10 år från laga kraft vunnet datum, vilket innebär att
den gick ut i december 2019.

Planmosaik över nuvarande detaljplaner inom planområde.

4.3. Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken och av riksintresse
för rörligt friluftsliv 4 kap. 1-2 § miljöbalken (SFS 1998:808). Riksintressena bedöms inte
påverkas negativt av planens genomförande eftersom området redan är exploaterat och saknar
höga naturvärden.
Ungefär 70 meter från planområdet är Dalälven belägen som bland annat omfattas av
riksintresse för skyddade vattendrag 4 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset bedöms inte
påverkas negativt av planförslaget.
4.4. Undersökning om betydande miljöpåverkan
Enligt miljöbalkens 6 kap. (SFS 1998:808) och plan-och bygglagens 4 kap. 33 § (SFS
2010:900) ska en undersökning om betydande miljöpåverkan genomföras för att identifiera
eventuella miljökonsekvenser som planen kan medföra. Om planen antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. En strategisk miljöbedömning innebär
bland annat att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Planförslaget bedöms inte
innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt miljöbalkens 6 kap. kräver att en
strategisk miljöbedömning behöver genomföras. En miljökonsekvensbeskrivning är därför
inte är nödvändig för detaljplanen.

4.5. Kommunala beslut
Den 8 april 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun att bevilja
planbesked i enlighet med plan- och bygglag 5 kap. 2 § (SFS 2010:900).
4.6. Strandskydd
Strandskyddsområden regleras av miljöbalken 7 kap. 13-18 § (SFS 1998:808). Syftet med
strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och
vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, för en del områden
gäller utökat strandskydd om maximalt 300 meter. Planområdet omfattas inte av något
strandskydd idag och är detaljplanelagt. Strandskyddet återinträder dock när en ny detaljplan
ersätter den gamla. Det innebär att det aktuella planområdet omfattas av strandskydd om 100
meter vid ny detaljplan. Det finns möjlighet att upphäva strandskydd vid planläggning enligt 7
kap. 18 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Hur strandskyddet gäller generellt. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket.

För att upphäva strandskydd krävs att området har särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§
miljöbalken (SFS 1998:808).
Enligt planförslaget finns det inte några särskilda skäl att upphäva strandskyddet som
återinträder vid ny detaljplan. Området där strandskyddet återinträder är beläget inom allmän
platsmark.

5. FÖRUTSÄTTNINGAR
5.1. Natur
Naturen inom och i närheten av planområdet består framförallt av tallar och gräsbevuxen
mark. Det finns ingen natur med särskilt högt värde inom planområdet. En naturinventering
inom strandskyddszoner längs Dalälven i Älvkarleby kommun togs fram 2011. Den visar att
planområdet har lägsta möjliga naturvärden, det vill säga värden 0-1 på en skala 0-22. När
naturvärderingen togs fram gällde utökat strandskydd om 300 meter inom planområdet. Idag
gäller normalt strandskydd om 100 meter.

Naturvärdering 0-22 inom strandskyddszoner från 2011.

Inom planområdets norra del skapas en grön länk mot Dalälven och dess närliggande natur.
Naturen består framförallt av tallar.

Naturen i planområdets norra del. Den vänstra bilden visar fastigheterna Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49.
Den högra bilden visar gångvägen i den norra delen av Tallmon 1:12.

Den östra delen av planområdet består av skog. Skogen sträcker sig till Dalälven. Det är
främst tallar som dominerar skogen. Naturmarken används även som infiltrationsyta för en del
av planområdets dagvatten.

Naturen i planområdets östra del.

Planområdets läge, med närhet till natur- och vattenområden, skapar svala platser under
varmare månader. Klimatet i framtiden förväntas vara varmare med högre medeltemperatur
samt mer frekventa värmeböljor. Naturnära boenden, som planförslaget ger möjlighet till, är
därför att föredra.
5.2. Bebyggelseområden
Äldreboendet erbjuder vård och omsorg dygnet runt till den som på grund av ålder, demens
eller andra sjukdomar har ett behov av det. Vårdhemmet har idag lokaler anpassade till
verksamheter som café, frisör, tandläkare, rehabilitering och hemtjänst. Dessa verksamheter
får idag inte rikta sig mot allmänheten, utan endast till de boende.
Bebyggelsen för äldreboendet genomgick en betydande förändring mellan 2017 och 2019
(DNR: 2017/384). Ungefär 3000 m2 av äldreboendet revs och en tillbyggnad om 5014 m2
uppfördes därefter. Den totala byggnadsarean för äldreboendet är numera 8 156 m2.
Byggnaden fick nya kulörer: mörkgrå (S6502-R) och ljusgrå (S2502-R). Den nya
tillbyggnaden har fasader av ljusgrå stående träpanel. Tillbyggnaden har en ovanlig
byggnadsform med rundade väggar.
Närheten av planområdet i söder- , norr- och västgående riktning domineras av
småhusbebyggelse om 1-2 våningar. Älvboda friskola och Sagans förskola är belägna väster

om planområdet och Gävlevägen (riksväg 76). Ungefär 500 meter norr om planområdet finns
ett industriområde.
5.3. Friytor
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 9 § (SFS 2010:900) ska en tomt som bebyggs med bostäder
ha tillräckligt stora friytor för lek och utevistelse inom tomten eller i närheten. I anslutning till
planområdet finns det naturområden som kan användas för utevistelse och lek.
5.4. Geologi
Planområdet är beläget 9-14 meter över medelhavsnivån. Grundlagret inom planområdet är
isälvssediment, som sand och grus. Jordarten har en hög permeabilitet, vilket innebär att
förutsättningarna för infiltration av dagvatten är god. Det finns risk för grundvattenhöjningar i
samband med att havsnivån stiger i dessa typer av jordarter i närheten av strandlinjer. Det
ökar bland annat risken för översvämningar och kan minska markens stabilitet.
5.5. Vattenområden
Planområdet är beläget ungefär 80 meter från Dalälven. Grundvattnet i området bedöms vara
sårbart och har goda uttagningsmöjligheter. Området kan i framtiden omfattas av
vattenskyddsområde eftersom det finns förutsättningar för grundvattentäkt i närheten. Det
innebär att området kan komma att omfattas av föreskrifter för att skydda grundvattentäkten.
Jordarten i området har hög infiltrationsförmåga. Det innebär att föroreningar från dagvatten
kan nå grundvattenförekomsten genom infiltration, därför ska förorenat vatten renas innan
infiltration i marken sker.
5.6. Dagvatten
Planområdet är beläget utom verksamhetsområde för dagvatten.
En dagvattenutredning för äldreboendet på Tallmon 1:12, och parkeringen intill på Tallmon
2:1, genomfördes år 2018 i samband med uppförandet av den nya tillbyggnaden (DNR:
2017/384 - 42). Utredningen gjordes av konsultbolaget WSP. Eftersom förutsättningar för en
grundvattentäkt utreds i närheten ställdes höga krav på dagvattenhantering. Utredningen
resulterade i förslag på dagvattenlösningar för att bland annat rena och fördröja vatten från
förorenade hårdgjorda ytor innan det infiltreras i marken.
Dagvattenlösningar för platsen är idag utbyggt efter resultat av dagvattenutredningen.
Dagvatten från körbara ytor avvattnas mot brunnar för att sedan ledas till ett tätt dike för
rening och fördröjning. Diket har en tät botten så att inget orenat vatten kan infiltreras till
grundvattnet. Vattnet renas och fördröjs genom sedimentering, naturlig nedbrytning inklusive
UV-ljus (från solen). En avstängningsfunktion för utloppet i diket ska användas vid
exempelvis sanering och oljeläckage. Dikena leder sedan dagvattnet till en infiltrationsyta i
naturmark.

Genomskärning tätt dike.

Dagvatten som bedöms vara mindre förorenat leds till grönytor för infiltration eller till
stenkistor för perkolation. En del takvatten leds till infiltrationsytan i naturmark genom utlopp
i infiltrationsdike. Det sker inga direktutsläpp av dagvatten till Dalälven i
dagvattenhanteringen.
Dagvatten inom fastigheterna Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49 kan idag infiltreras i marken. Den
sydvästra delen av fastigheten Tallmon 1:49 sluttar nedåt och vid kraftigt skyfall kan
dagvatten om cirka 0,6 meter samlas i området. Området där dagvatten samlas sträcker sig
utanför planområdet, där det finns planlagd naturmark.

5.7. Gator och trafik
Tallmovägen
Tallmovägen är belägen inom planområdet. Gatan utnyttjas i minimal grad eftersom
huvudentrén till äldreboendet inte tillgängliggörs genom Tallmovägen. Gatan är idag planlagd
som lokalgata och har kommunalt huvudmannaskap.
Färjevägen
Gatan är belägen intill planområdet. Parkeringsplatser och äldreboendets huvudentré
tillgängliggörs genom Färjevägen. Gatan är måttligt trafikerad. Det är framförallt besökare
och personal till äldreboendet och boende intill planområdet som utnyttjar gatan. Det finns en
broförbindelse över Dalälven för gång- och cykeltrafik mellan Färjevägen och
Långsandsvägen. Färjevägen har enskilt huvudmannaskap och förvaltas idag av en
samfällighetsförening.
Gävlevägen
Gävlevägen (riksväg 76) är belägen ungefär 20-30 meter från planområdet. Det passerar
ungefär 6650 fordon dagligen på Gävlevägen vid planområdet. Ungefär 11 % av dessa fordon
räknas som tungtrafik. Hastigheten på Gävlevägen vid planområdet är begränsad till 50 km/h
med en avvikelse under vardagar 7:30-16:00, då är hastighetsbegränsningen 30 km/h.
Avvikelsen gäller inte under viss period under sommaren. Det finns en registrerad
trafikolycka i närheten av planområdet. Vägen är statlig och förvaltas av Trafikverket.

5.7.1. Kollektivtrafik
Planområdet är beläget i närheten av busshållplatsen Skutskär Älvboda på Gävlevägen.
Avståndet till hållplatsen är under 50 meter från planområdet. Busslinjerna 501, 502, 504 och
518 avgår från hållplatsen flera gånger per dag. Busslinjerna har avgångar till bland annat
Gävle och Tierp.
Skutskär resecentrum är beläget ungefär 2 kilometer från planområdet. Det är en resetid om
cirka 22 minuter till fots, 15 minuter med buss och 5 minuter med bil. Det går regelbundet
tågtrafik till bland annat Gävle och Uppsala från resecentrum.
5.7.2. Parkeringar

På grund av utbyggnationen av äldreboendet som skedde 2017-2019 ökade behovet av nya
parkeringsplatser. Under 2019 vann detaljplanen För del av Tallmon 2:1, parkeringsändamål
(aktbeteckning: 0319-P2019/5) laga kraft. Planen möjliggör för en 2700 m2 parkeringsyta för
att utöka parkeringskapaciteten från 39 till 78 platser. Det finns också befintliga
parkeringsplatser som anlades i samband med utbyggnaden. Det är 29 parkeringsplatser varav
6 av platserna är för rörelsehindrade. De flesta parkeringsplatser är belägna i närheten av
äldreboendets huvudentré. Dessa platser är främst avsedda för besökare.
5.8.

Störningar, hälsa och säkerhet

5.8.1. Buller

Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 33 a § (SFS 2010:900) ska planbeskrivningen till en
detaljplan redovisa beräknade värden för omgivningsbuller vid fasad av bostadshus och vid
uteplats om sådan ska anordnas i anslutning till bostadsbyggnaden. Förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnad (SFS 2015:216) fastställer riktvärden för buller. Vid husfasad
är det högsta tillåtna värdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Vid uteplats i anslutning till byggnad
är det högsta tillåtna värdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
En översiktlig bullerberäkning längs Gävlevägen (riksväg 76) visar att planområdets västra
del utsätts för buller av trafik uppemot 55-60 dBA ekvivalent ljudnivå, vilket anses vara
acceptabelt vid bostadshusfasad. Äldreboendet beräknas ha bullernivåer om 50-55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad närmast vägen. Endast en liten del av planområdet är inom 5560 dBA ekvivalent ljudnivå.

Översiktlig bullerberäkning (ekvivalent ljudnivå) över planområdet.

Vid uteplats i anslutning till byggnad är det högsta tillåtna värdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå. En del av planområdet överstiger riktvärdet gällande maximal
ljudnivå om 70 dBA.

Området som överstiger riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats (70 dBA) är inom rödstreckad markering.

5.8.2. Radon

Radon är en gas som finns överallt. Den är både osynlig och luktfri och kan orsaka
lungcancer. Beräkningar visar att planområdet ligger inom område för eventuellt förhöjd
potential för radon. Halten får inte överstiga 200 Bq/m3 medelårsvärde i bostäder,
arbetsplatser och lokaler som allmänheten har tillgång till enligt strålskyddsförordningen 3
kap. 6 § (SFS 2018:506). Radon behöver tas i beaktning vid exploatering av ny bebyggelse
eller förändring av befintliga byggnader. Detta sker i samband med bygglovsprövning.
Mätningar av radon bör lämpligtvis göras om efter 10 år från senaste mätning eftersom
förutsättningarna för radon förändras med tiden.
5.8.3. Transport av farligt gods

Gävlevägen (riksväg 76) är en transportled för farligt gods som är belägen ungefär 40-50
meter från närmaste nuvarande bebyggelse inom planområdet och cirka 30 meter från
planområdets närmaste plangräns. På vägen transporteras bland annat ADR-klassat gods till
och från Stora Enso och till och från Preem. Brandfarliga gaser och vätskor och frätande
ämnen är de dominerande farligt godstransporterna.
En riskutredning av Sweco Environment för ny bebyggelse vid Bodaån, togs fram 2015 i
samband med detaljplaneläggning (DNR: 2014/333 - 6). Det analyserade området är beläget
ungefär 1-1,5 km från det aktuella planområdet och utgår från samma transportled.
Utredningen utgick från hastighetsbegränsningen 50 km/h. Scenarier för olyckor med
brandfarliga gaser och vätskor och frätande ämnen undersöktes i riskanalysen. Utredningen
visade att sannolikheten för olyckorna är mycket liten. En trafikolycka med utsläpp av farligt
gods i området inträffar endast 1 gång på 230 000 år enligt beräkningar. En olycka skulle
dock innebära stora konsekvenser. Det värsta scenariot skulle innebära flera skadade och
enstaka dödsfall. Sweco Environment har därför tagit fram åtgärder för att uppnå acceptabla
risker. Åtgärderna är främst riktade till planering inom 20 meters avstånd från vägen.
Eftersom planområdet är beläget 30 meter från vägen bedöms inte dessa åtgärder vara aktuella
att vidta i denna plan. De krav som är aktuella för denna detaljplan utifrån riskutredningens
slutsatser är:
 Byggnader som hyser bostäder eller affärslokaler ska ha utrymningsvägar i
riktning från Gävlevägen.
Riskerna för farligt gods bedöms vara acceptabla för området. Risken för en allvarlig olycka
med farligt gods bedöms dessutom vara lägre för det aktuella planområdet med tanke på den
avvikande hastighetsbegränsningen som är 30 km/h. Lägre hastigheter minskar risken för
allvarliga olyckor.

5.8.4. Översvämning

Älvkarleby kommuns gällande översiktsplan beskriver att klimatförändringar kan leda till
stigande havsnivå. Därför ska ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt ha en
lägsta färdig golvhöjd på 3 meter över medelhavsnivån. Planområdet är beläget 9-14 meter

över medelhavsnivån och sluttar ned mot Dalälven. Planområdet bedöms inte vara beläget
inom riskzon för översvämningar på grund av stigande havsnivåer.
Vad gäller översvämningsrisk på grund av extrema skyfall (100-års regn) är den risken liten.
Det utbyggda dagvattensystemets kapacitet skulle överskridas och marken bli mättad vid
denna typ av skyfall. Naturliga flödesvägar skulle då istället leda bort dagvatten från
planområdet och ner mot Dalälven. Älven omfattas bland annat av riksintresse för skyddade
vattendrag enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Föroreningar från planområdet till älven bedöms
som små och påverkar inte miljökvalitetsnormerna.
Det finns risk att stora mängder av dagvatten samlas i den sydvästra delen av fastigheten
Tallmon 1:49 eftersom marken sluttar nedåt i det området.
5.8.5. Föroreningar

En dagvattenutredning togs fram år 2018 vid nybyggnationen på Tallmon 1:12 (DNR:
2017/384 - 42). Tabellen nedan från dagvattenutredningen visar föroreningshalter som
genereras inom fastigheten Tallmon 1:12. Samtliga har ett värde under riktvärdet.
Beräknade föroreningshalter för fastigheten Tallmon 1:12 mätta i μg/l.
μg/l
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja
PAH16
BaP

Tallmon 1:12
85
1600
3,1
12
27
0,43
4,1
3,6
0,021
25 000
240
0,41
0,0086

Riktvärde 2M
175
2500
10
30
90
0,5
15
30
0,07
60 000
700
0,07

Tabellen visar att dagvattnet från Tallmon 1:12 har låga halter av föroreningar. Den största
påverkan på dagvattnets kvalitet inom planområdet är från parkeringar och de körbara ytorna.
På grund av åsens känslighet har ändå ett dagvattensystem byggts ut som renar dagvattnet
från dessa ytor. Utbyggt dike som hanterar dagvatten från dessa områden har en tät botten så
att inget orenat vatten når grundvattnet. Vattnet renas och fördröjs genom sedimentering,
naturlig nedbrytning inklusive UV-ljus (från solen).
Det sker inget direktutsläpp av dagvatten till Dalälven. Vid skyfall leds dagvatten ut från
planområdet och ned mot Dalälven. Påverkan på ytvattenförekomsten bedöms som mycket
liten eftersom föroreningsmängderna från planområdet är små.
Det utbyggda dagvattensystemet inom Tallmon 1:12 skyddar grundvattnet tillräckligt mot
negativ påverkan. Vattenkvaliteten för recipienten skulle exempelvis inte försämras om det
renade dagvattnet når grundvattnet. Vid stora mängder nederbörd och en eventuell bräddning

av orenat dagvatten skulle föroreningar fastläggas och bromsas inom den naturligt omättade
marken.

5.9.

Teknisk försörjning

5.9.1.

Verksamhetsområde

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Bebyggelsen är idag
ansluten till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Planområdet är utom
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten omhändertas lokalt.
5.9.2.

Ledningar

Skanova, IP-Only, Gästrike Vatten, Vattenfall Eldistribution och Bionär Närvärme har
ledningar inom planområdet. Det finns ett befintligt u-område inom fastigheterna Tallmon
1:47, Tallmon 1:48 och Tallmon 1:49 i nuvarande detaljplan som utnyttjas av Bionär
Närvärme.
5.9.3.

El

Vattenfall Eldistribution AB äger elnäten i Älvkarleby kommun och det finns ett utbyggt nät
vid planområdet. Det finns en befintlig transformatorstation i planområdet som idag är
planlagd inom tekniskt område för transformatorstation.
5.9.4.

Fjärrvärme

Bionär Närvärme AB har ledningar för fjärrvärme till befintlig bebyggelse på fastigheten
Tallmon 1:12. Exploatören ansvarar för att kontakta ledningsägare gällande anslutning till
fjärrvärmenätet för ny bebyggelse.
5.9.5. Avfall

Gästrike Återvinnare ansvarar för Älvkarleby kommuns hushållsavfall. Fastighetsägare
ansvarar för abonnemang.

6. FÖRÄNDRINGAR
6.1. Natur
Befintliga områden för diken och infiltrationsyta i naturmark är idag planlagd som
kvartersmark för bostäder och bostäder och lokaler för äldreboende. Planförslaget föreslås att
infiltrationsytan och diken för dagvatten planläggs som naturmark. På så sätt hindras den
delen av området som är lämplig för att samla upp dagvatten från att bebyggas. En del av
områdets natur bevaras därmed. Naturmarken är viktig att bevara eftersom den är en viktig del
av områdets dagvattenhantering. Naturmark har också mycket att erbjuda gällande övriga
ekosystemtjänster. Tallarna bör i största möjliga mån bevaras och en skötselplan för
naturmarken är lämplig att ta fram.
Genom att planlägga den norra delen av planområdet som naturmark säkerställs att naturen
bevaras och skapar en grön länk genom området som översiktsplanen (Översiktsplan för
Älvkarleby kommun år 2050) pekar ut.
6.2. Bebyggelseområden
Den nuvarande detaljplanen har ingen reglering gällande bebyggelsens höjd. Planförslaget
reglerar maximal nockhöjd om 13 meter. Höjden är lämplig för att inte befintlig bebyggelse
ska bli planstridig i planförslaget. En bestämmelse om att endast 50 % av markytan får
hårdgöras läggs till inom egenskapsområdet för den oexploaterade delen. Det innebär att
dagvatten kan infiltreras för att motverka översvämningar inom området.
Den nuvarande bebyggelsen inom planområdet har låga takvinklar. Tillbyggnaden har flera
flacka tak. Takvinkeln regleras därför inom egenskapsområden i planförslaget. Det innebär att
takvinkeln inte får vara högre än 35 grader. Prickmarken i planförslaget reglerar att byggnader
håller avstånd till närliggande fastigheter.
Planförslaget reglerar fasadmaterial inom planområdet, som ska vara trä. Planbestämmelsen
är viktig för att stärka områdets identitet och för att passa in i omgivningen. Nuvarande
detaljplan för äldreboendet reglerar inte fasadmaterial, bestämmelsen ”ny bebyggelse skall
utformas med särskild hänsyn till omgivande byggnader” är dock tänkt att reglera
utformningen.
Nya byggnader inom planområdets norra del ska utformas så balkonger och uteplatser till
bostadslägenheter ska placeras på ljuddämpad sida. Det är nödvändigt för att uppfylla
riktlinjer för buller enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnad (SFS 2015:216). En
ljuddämpad sida har en ekvivalent ljudnivå högst mellan 45 och 50 dBA och maximal
ljudnivå högst om 70 dBA.
Planförslaget möjliggör för befintliga verksamheter i äldreboendet som café, frisör,
tandläkare, rehabilitering och hemtjänst att även rikta sig mot allmänheten. Markens
användning är därför förändrad i planförslaget jämfört med nuvarande detaljplan.
Användningssätt som föreslås är vård, bostäder och centrum.

6.3.

Dagvatten

Tallmon 1:12
Dagvatten inom planområdet ska omhändertas lokalt. Naturmarken i planförslaget anses vara
lämplig mark för hantering av dagvatten. Området används idag som infiltrationsyta i
naturmark för dagvatten inom Tallmon 1:12, vilket planförslaget stödjer.
Tallmon 1:47, 1:48, 1:49
Nuvarande fastigheter Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49 har möjlighet att utformas på flera olika
sätt i framtiden. Planförslaget reglerar hur stora ytor som får hårdgöras, det vill säga endast 50
% av egenskapsområdet får hårdgöras, vilket lämnar kvar stora ytor för infiltration av
dagvatten. De hårdgjorda ytorna inom området kan exempelvis vara byggnader eller
parkeringar. Dagvatten från byggnader är generellt sett rent och kan infiltreras i gröna ytor
utan några särskilda åtgärder, medan dagvatten från parkeringar behöver renas genom andra
åtgärder innan infiltration. En effektiv rening av dagvatten inom området kan vara genom
sedimentation. Det sker exempelvis när dagvatten samlas i ett magasin eller sprids ut över en
gräsyta. För att anläggningen ska ge ett bra resultat av rening krävs det att den är rätt
dimensionerad. Magasin under mark har generellt ett ytbehov om cirka 2 m 2 per 100 m2
hårdgjord yta, medan infiltration i gräsyta har generellt ett ytbehov om cirka 25 m2 per 100 m2
hårdgjord yta. För planförslaget krävs det ett magasin om minst cirka 44 m2 eller gräsyta om
minst cirka 550 m2 för att omhänderta dagvatten från de hårdgjorda ytorna. Magasin inom
planområdet bör ha en tät botten för att motverka föroreningar till grundvattnet.
Dagvattenflödena för fastigheterna Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49 har beräknats med rationella
metoden. De framtida dagvattenflödena som teoretiskt sett kan genereras vid ett 100-årsregn
har beräknats enligt Svenskt Vatten, P110.
Rationella metoden ser ut som följer:
Q = kf ∙ (A ∙ φ) ∙ i
där
Q = dimensionerande flöde (l/s)
kf = klimatfaktor (-)
A = avrinningsområdets area (ha)
φ = avrinningskoefficient (-)
i = dimensionerande regnintensitet (l/s * ha)
Nederbördsintensiteten beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104).
Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110.
Beräkningar har utförts med hänsyn till planbestämmelsen om maximal hårdgjord yta om 50
% av egenskapsområdet, där flödena beräknats både med och utan klimatfaktor.

Framtida flöden

Area (ha)

φ

Flöde (l/s) vid
återkomsttid
Exkl./inkl.
klimatfaktor 1,25
100 år
489

Regnintensitet (l/s,
ha), varaktighet 10
min
Trafikerad asfalt

0,22

0,8

86/108

Takyta

0,22

0,9

97/121

Gräsyta

0,22

0,1

11/13

Beräkningarna har utgått från ett 100-års regn, som anses vara en lämplig utgångspunkt vid
lämplighetsprövning. Om byggrätten om 50 % hårdgjorda ytor utnyttjas till fullo till
trafikerad asfalt ska en vattenmängd om 108 m3 från hårdgjorda ytor tas omhand. Om
byggrätten istället utnyttjas till fullo till takytor ska en vattenmängd om 121 m3 tas omhand.
Utöver detta ska en vattenmängd om 13 m3 från resterande ytor inom egenskapsområdet tas
omhand, förutsatt att de är gräsytor. Vid skogsmark blir vattenmängden mindre.
Vid exploatering av området och vid anläggning av dagvattensystem måste vattenmängden
som kan förväntas genereras vid ett 100-års regn finnas i åtanke (t.ex. 108 m3 + 13 m3 eller
121 m3 + 13 m3). Vid ett 100-års regn måste en vattenmängd om 134 m3 tas omhand om hela
byggrätten utnyttjas till takytor och resterande ytor är gräsytor. Det vattendjup som kan ställas
över markytan vid infiltration i gräsytor är cirka 6 cm. Det kräver en utbredning om 2 233 m2.
Vid full exploatering av området kommer 2 246 m2 vara icke hårdgjorda ytor. Det finns därför
tillräckligt stora ytor som kan omhänderta dagvatten även vid ett 100-års regn.
Planförslaget innebär lokal hantering av dagvatten. Detta innebär att ett kontrollprogram
behöver tas fram. I kontrollprogrammet är det viktigt att redogöra hur dagvattensystemet kan
stängas av vid olyckor och hur det ska skötas.
6.4. Gator och trafik
Planen möjliggör för verksamheter att rikta sig mot allmänheten. Trafikmängden för
Gävlevägen (riksväg 76) och Färjevägen kan därför förväntas öka något av planens
genomförande. Planområdets parkeringar och intilliggande parkering kan också förväntas
utnyttjas i högre grad av planens genomförande. Om parkeringskapaciteten inte räcker till i
framtiden finns det möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser inom planområdet.
Tallmovägen planläggs som kvartersmark i planförslaget. Anledningen är att samtliga
fastigheter inom planområdet kommer sammanslås till en och det är endast dessa fastigheter
som behöver utnyttja gatan. Det är därför mer lämpligt att fastighetsägaren beslutar om
eventuella gators utformning inom planområdet.

6.5.

Störningar, hälsa och säkerhet

6.5.1. Buller

Planen möjliggör för verksamheter att rikta sig mot allmänheten. Ett ökat antal besökare till
verksamheterna kan innebära ökade störningar för de boende inom och i närheten av
planområdet. Planens genomförande förväntas dock inte tillföra trafik av betydande vikt.
6.5.2. Transport av farligt gods

Gävlevägen (riksväg 76) är transportled för farligt gods. Åtgärder som Sweco Environment
tagit fram i samband med planläggning av ett område längs samma väg (DNR: 2014/333 - 6)
innebar bland annat att bostäder eller affärslokaler ska ha utrymningsvägar i riktning från
Gävlevägen. Bestämmelse om att det ska finnas minst en utrymningsväg i riktning från
Gävlevägen regleras därför i planförslaget.
Översvämning

I planförslaget finns bestämmelser för att minimera skador från översvämning i samband med
skyfall. Dessa är: lägsta färdig golvnivå ska vara 13 meter över nollplan, endast 50 % av
markytan får hårdgöras och att källare inte får finnas, som gäller för fastigheterna Tallmon
1:47, 1:48 och 1:49. Lågpunktsområdet inom egenskapsgränsen är beläget 12-13 meter över
nollplan. Genom bestämmelsen att lägsta färdig golvnivå ska vara 13 meter över nollplan
förhindras eventuella skador på byggnader som kan uppkomma av översvämning i samband
med skyfall.
6.5.4. Föroreningar

Planförslagets markanvändning vård, bostäder och centrum, bedöms inte innebära betydande
ökade föroreningshalter. Beräkningar från dagvattenutredningen (DNR: 2017/384 - 42) för
fastigheten Tallmon 1:12 visar låga föroreningshalter. Dagvatten från de körbara ytorna renas
idag trots de låga halterna, eftersom grundvattnet har god status och förutsättningar för en
grundvattentäkt utreds i närheten. Förorenat vatten bör därför inte infiltreras direkt i marken.
Föroreningsmängden som uppkommer vid exploatering varierar stort beroende på hur stor del
av de hårdgjorda ytorna som blir byggnadsarea respektive bilparkeringar. Dagvatten från
byggnader är generellt sett rent och kan infiltreras i marken utan några särskilda åtgärder,
medan dagvatten från parkeringar behöver renas innan infiltration.
Ett exempel på en dagvattenlösning som kan användas vid anläggande av ett flertal
parkeringsplatser är magasin under marken. Rening sker genom sedimentation. Åtgärden ger
fullgod rening för till exempel suspenderat material, fosfor, koppar, zink, polycykliska
aromatiska kolväten och olja. Kompletterande rening kan behövas för löst fosfor, koppar och
zink. Ett filter som fångar upp lösta föroreningar kan då kombineras med magasinet. På så sätt
fångas både partikelbundna och lösta föroreningar upp. För att förhindra att föroreningar når
grundvattnet bör dagvattenmagasinet ha en tät botten.

6.6.

Teknisk försörjning

6.6.1. Ledningar

Det finns ett u-område i planförslaget som är beläget inom fastigheten Tallmon 1:12. IP-Only
och Vattenfall Eldistribution är ledningsägare med befintliga ledningar inom det u-området.
Övriga ledningar inom planområdet är inte inom u-områden eftersom de är belägna inom
planlagd allmän platsmark eller inte räknas som allmännyttiga.
Det befintliga u-området i nuvarande detaljplan inom fastigheterna Tallmon 1:47, Tallmon
1:48 och Tallmon 1:49 finns inte kvar i planförslaget. Eftersom samtliga fastigheter inom
planområdet ska regleras till en och samma fastighet, är ett u-område inte nödvändigt.
Vid exploatering inom planområdet bör www.ledningskollen.se användas. Ledningar kan
behöva flyttas i samband med exploatering. Överenskommelser om arbetet med flyttning av
ledningar sker mellan exploatör och ledningsägare. Arbetet bekostas av exploatören. Före
grävning i marken ska alla ledningar inom fastigheten anvisas på plats.

7. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Allmänhetens tillgång till strandområden förbättras genom planförslaget, eftersom tidigare
planlagd kvartersmark i strandnäraläge inom Tallmon 1:12 föreslås bli allmän plats. En
naturinventering inom strandskyddszoner visar att ingen värdefull natur finns inom
planområdet. Det finns risk att tallar inom planområdet kan påverkas. Det gäller bland annat
område för dagvattenhantering inom Tallmon 1:12. Tallarnas rotsystem kan påverkas negativt
av grävningar i marken, vilket kan leda till att de skadas och behöver fällas. Detta gäller
endast om ytterligare grävningar behöver göras, eftersom området redan är utbyggt för att
hantera dagvatten idag. Tallar inom fastigheterna Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49 kan fällas i
samband med exploatering.
Planen möjliggör större byggrätter för fastigheterna Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49. I den
nuvarande detaljplanen är byggrätterna ytterst begränsad för att skydda tre bostadsbyggnader
som senare har rivits. Eftersom det inte finns några höga naturvärden inom fastigheterna är
det lämpligt att byggrätterna ökar.
Byggrätten minskas för fastigheten Tallmon 1:12. Område som tidigare varit planlagt som
kvartersmark föreslås få användningen naturmark. Marken är lämplig att användas som
naturmark för att hantera dagvatten.
Planens genomförande innebär att trafiken till och från planområdet kan öka något eftersom
förslaget möjliggör verksamheter riktade mot allmänheten. Trafiken förväntas inte öka i sådan
omfattning att miljökvalitetsnormer och riktvärden för buller överskrids. Andelstalen i
gemensamhetsanläggningen Tallmon ga:1 kan behöva justeras eftersom trafikmängden
förväntas öka något på Färjevägen.
Planområdets norra del närmast Gävlevägen (riksväg 76), som utsätts för buller uppemot 60
dBA ekvivalent ljudnivå är inom prickad mark och får ej förses med byggnad, se figur på s.
16. Planförslaget möjliggör därmed för bostäder med god ljudnivå. Balkonger och uteplatser
till bostadslägenheter ska placeras på ljuddämpad sida för att uppnå riktvärdena enligt
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnad (SFS 2015:216). Riktvärdena för uteplatser
riskerar att inte uppnås om de placeras på sida som vetter mot Gävlevägen.
Eftersom planförslaget möjliggör verksamheter att kunna rikta sig mot allmänheten, ökar
möjligheten för fler möten mellan människor. Det kan förbättra människors sociala kvalitet.
Tryggheten, som är individens upplevelse av säkerhet eller risk, kan också öka i området av
planens genomförande, eftersom fler människor ges möjlighet att vistas i området.

8. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Linn Dahlvik
Fysisk planerare, Älvkarleby kommun.
Timothy Levin
Fysisk planerare, Älvkarleby kommun.
Sofie Åberg
Kommunarkitekt, Älvkarleby kommun.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

9. ORGANISATORISKA FRÅGOR
9.1. Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Målsättningen är att detaljplanen ska antas och vinna laga andra halvan av 2020.
Samrådstiden ägde rum mellan 30 mars och 11 maj 2020. Granskningstiden ägde rum mellan
8 juni och 25 juni 2020.
9.2. Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Efter genomförandetiden är
planen aktuell tills det att den ändras eller upphävs.
När genomförandetiden gått ut har fastighetsägaren inte någon rätt att erhålla ersättning om
bygglov eller marklov skulle nekas.
9.3. Ansvarsfördelning Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmänna platser i planförslaget. Fastighetsägare har
ansvar över att u-områden inte bebyggs och hålls tillgängliga att bilda markreservat för
allmännyttiga ändamål.

10.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

10.1. Fastighetsreglering
Fastigheterna Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49 ska genom fastighetsreglering hos
lantmäterimyndigheten föras över till fastigheten Tallmon 1:12. Fastighetsägaren bekostar
lantmäteriförrättning. Samtliga fastigheter ägs idag av Älvkarleby kommun.
10.2. Markreservat
Planförslaget innebär bestämmelser om markreservat. Planbestämmelser för markreservat
begränsar fastighetsägarens möjlighet att använda marken. För att utnyttja u-områdena måste
en ledningsrätt bildas genom avtal mellan ledningsägare och markägare eller genom
förrättning hos lantmäterimyndigheten. Konsekvenserna av markreservaten är obetydliga,
eftersom det i dagsläget redan finns befintliga ledningar inom u-områdena som begränsar
användningen av marken.
10.3. Gemensamhetsanläggning
Färjevägen ingår i gemensamhetsanläggningen Tallmon ga:1 som förvaltas av Tallmons
samfällighetsförening. En ökad aktivitet av biltrafik i området kan innebära att andelstalen i
gemensamhetsanläggningen kan behöva justeras genom en överenskommelse mellan
fastighetsägare och föreningens styrelse. Överenskommelsen måste sedan prövas och
godkännas av lantmäterimyndigheten.

11.

EKONOMISKA FRÅGOR

11.1. Planekonomi
Planavgift ska tas ut i samband med bygglov.

