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Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för uppförande av trygghetsboende i centrala
Älvkarleby. Kommunens befolkning har en stor andel äldre. Det finns därför behov av
attraktiva bostäder riktat mot den äldre målgruppen i Älvkarleby kommun.
Planförslaget möjliggör också parkeringslösningar inom de egna fastigheterna för att förbättra
trafiksäkerheten. Planens genomförande innebär att befintliga grönområden bebyggs. De
gröna ytorna inom planområdet bedöms dock inte ha höga naturvärden.

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § och rörligt friluftsliv 4 kap. 1-2
§ MB (SFS 1998:808). 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.

Planområdet är beläget på Riddersdalsvägen i centrala Älvkarleby, Älvkarleby kommun,
Uppsala län intill Östanåvägen. Planen berör fastigheterna Riddersdal 2:11 (2), Riddersdal
2:10 och en del av Riddersdal 2:1.

Röd markering visar planområdets läge.

Planområdets storlek är 0,75 ha (7458 m2).
Fastigheten Riddersdal 2:11 ägs av AB Älvkarlebyhus och är uppdelad på två olika områden.
Denna plan berör fastigheten Riddersdal 2:11 (2). Fastigheten Riddersdal 2:10 ägs av AB
Älvkarlebyhus. Fastigheten Riddersdal 2:1 ägs av Älvkarleby kommun.

Fastigheterna Riddersdal 2:11, 2:10 och 2:1 markerade på karta. Riddersdal 2:11 inom röd markering.

Riddersdal 2:11 (2)
Den norra delen av fastigheten Riddersdal 2:11 (2), består av ett bostadshus om två våningar
med 6 lägenheter med handel i bottenplan. Den södra delen av Riddersdal 2:11 (2) består av
allmän plats i form av en gräsyta med träd, en bilparkering och cykelparkering.
Riddersdal 2:10
Riddersdal 2:10 har sammanbyggda bostadshus om tre våningar med 33 lägenheter. En stor
del av markytan är gräsbelagd. En transformatorstation är idag belägen i det högra nedersta
hörnet av Riddersdal 2:10. Den föreslås få användning teknisk anläggning för
transformatorstation i plankartan.
Riddersdal 2:1
Inom planområdet används Riddersdal 2:1 som gata mellan fastigheterna Riddersdal 2:11 (2)
och Riddersdal 2:10. Marken till höger om Riddersdal 2:10 används i dagsläget som en smal
stig fram till en komplementbyggnad på Riddersdal 2:10. Denna del av fastigheten Riddersdal
2:1 har därför ingen nytta för allmänheten, trots att den är planlagd som allmän plats.

Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 föreslår cirka 300 nya bostäder i tätorten
Älvkarleby till år 2050. Älvkarleby är en prioriterad utvecklingsort med anledning av det
kollektivtrafiknära läget. Den framtida bebyggelseutvecklingen i Älvkarleby föreslås bland
annat ske genom komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse och till den lokala och
regionala busstrafiken. Planområdet i detaljplaneförslaget är beläget centralt och intill
befintlig busshållplats.
Kommunen har en ojämn demografi med ett stort antal äldre och många bor i småhus. I
tätorten Älvkarleby bor den största andelen i småhus och cirka 20 % av invånarna i
flerbostadshus. Planförslaget möjliggör ett nytt flerbostadshus riktat till den äldre
befolkningen eftersom det idag finns brist på sådana bostäder.
Planområdet omnämns inte specifikt i den aktuella översiktsplanen från 2020. Området är
inom medeltät blandad stadsbebyggelse.
Planförslaget är förenligt med den gällande översiktsplanen och dess riktlinjer.

Planområdet omfattas av två detaljplaner.
Detaljplanen Östanån delplan 3 (Riddersdalsområdet) som vann laga kraft år 1969 omfattar
fastigheterna Riddersdal 2:11 (2) och en del av Riddersdal 2:1 (aktbeteckning: 03-ÄLV1750). I detaljplanen har fastigheten Riddersdal 2:11 (2) användningarna bostad och handel
om två våningar i den norra delen. Högsta byggnadshöjden är 7 meter för tvåvåningshus och 3
meter för gårdsbyggnad. Begränsningar av markens bebyggande har reglerats med prickmark.
Den södra delen har användningen allmän plats. Den allmänna platsen var tänkt att användas
som torg i detaljplanen.
Planförslaget ersätter den befintliga detaljplanen för att även ge byggrätt för bostad för den
södra delen. Delar av prickmarken inom fastighetens norra del bedöms vara obehövlig och
ersätts därför med utökad byggrätt och korsmark. Riddersdal 2:1 har användningen vägmark i
detaljplanen från 1969 och i planförslaget föreslås lokalgata.

Planområde inom svart markering. Nuvarande detaljplan Östanån delplan 3 (Riddersdalsområdet) som vann laga kraft år
1969 i planområdets norra del och detaljplan Riddersdalsområdet som vann laga kraft år 1955 i planområdets södra del.

Fastigheterna Riddersdal 2:10 och en del av Riddersdal 2:1 omfattas av detaljplanen
Riddersdalsområdet som vann laga kraft år 1955 (aktbeteckning: 03-ÄLV-1339). Riddersdal
2:10 har användningarna bostad och handel, sammanbyggda hus om 3 våningar. Högsta
byggnadshöjd är satt till 10,6 meter. En stor del av fastigheten är planlagd med prickmark,
som begränsar markens bebyggande. I den södra delen av fastigheten finns område för
garageändamål och park. Den största delen av den planlagda parken har ersatts med
kvartersmark i senare detaljplaner. Det finns endast en liten del av parken som fortfarande är
planlagd och det är inom Riddersdal 2:10. Parken bedöms därför vara otillgänglig för
allmänheten. Planförslaget föreslår att en större del av fastigheten Riddersdal 2:10 blir
kvartersmark för att möjliggöra parkeringar som idag saknas inom fastigheten. Planförslaget
innebär också att en del av Riddersdal 2:1 som har användningen gata i nuvarande detaljplan
från 1955 blir kvartersmark för att möjliggöra utfart till parkeringslösningen inom Riddersdal
2:10. Delar av prickmarken som anses vara obehövlig inom fastigheten Riddersdal 2:10 tas
dessutom bort genom planförslaget.

Den västra delen av planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § Miljöbalken,
medan hela planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap 1-2 §
Miljöbalken. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande
eftersom området redan är exploaterat och saknar höga naturvärden.
Undersökningen av betydande miljöpåverkan visar att ingen miljökonsekvensbeskrivning är
nödvändig för detaljplanen. Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande
miljöpåverkan som enligt Miljöbalken 6 kap. kräver att en strategisk miljöbedömning behöver
genomföras.

Planområdet omfattas av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (DNR
128/02 401).
Den 10 juni 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun att bevilja
planbesked i enlighet med Plan- och bygglag 5 kap 2 § (SFS 2010:900).

Planområdet är beläget i närheten av Dalälven och nära stora skogsområden. Behov av
grönområden inom planområdet är därför inte av stor betydelse, eftersom stora gröna friytor
för rekreation och aktiviteter finns inom kort avstånd.

Skog i närheten av planområdet. Röd markering visar planområdets position.

Enligt bedömning finns det inga höga naturvärden inom planområdet. Genomförande av
planen innebär att gräsytor minimeras. Träd kan dock eventuellt fällas vid grävningar i
marken och vid anordning av parkeringar. Planens genomförande innebär att det finns kvar
utrymme för gröna ytor med plantering.

Befintlig natur inom fastigheten Riddersdal 2:11 (2).

Inom fastigheten Riddersdal 2:10 kan buskar tas bort vid anläggande av parkeringsplatser. Dessa anses
inte vara av högt naturvärde.

Natur inom fastigheten Riddersdal 2:10.

Planområdet är beläget 19-21 meter över medelhavsnivån. Jordarten inom planområdet är
postglacial sand. Denna jordart har hög permeabilitet, vilket innebär att den släpper igenom
och leder bort vatten.
Bebyggelsen runt planområdet har huvudsakligen två olika karaktärer. Lägenhetshus om två
eller tre våningar längs Riddersdalsvägen och friliggande enbostadshus om en eller två
våningar, både väster och öster om Östanåvägen.
Den norra delen av fastigheten 2:11 (2) är idag bebyggt med en huvudbyggnad från 1953 om
två våningar samt källare och en komplementbyggnad. Huvudbyggnaden har en byggnadsarea
om cirka 357 m2 och komplementbyggnaden har en byggnadsarea om cirka 10,5 m2.
Planbestämmelsen i planförslaget om högsta nockhöjd överensstämmer med befintlig
byggnad som finns på platsen idag. Den befintliga byggnaden inrymmer endast detaljhandel i
bottenplan i dagsläget och detta anses vara nödvändig att reglera i planförslaget för att
begränsa detaljhandels utrymme i byggnaden.
Bestämmelsen för prickmark reglerar var byggnader inte får placeras. Detta är nödvändigt ur
ett hälso- och säkerhets perspektiv för att bebyggelsen ska hålla avstånd till Östanåvägen.
Planförslaget begränsar markens utnyttjande både genom prickmark och genom korsmark för
fastigheten Riddersdal 2:11 (2). Skälet till det är att behålla byggnadens huvudsakliga
placering som finns på platsen idag. Prickmark och korsmark flyttas ungefär 2 meter från den
befintliga huvudbyggnaden åt samtliga riktningar för att utöka byggrätten och för att inte göra
balkonger, entrétrappa och källartrappa planstridiga.

Planens genomförande innebär att även den södra delen av fastigheten Riddersdal 2:11 (2) ges
byggrätt för bostäder. AB Älvkarlebyhus avser att bygga ett trygghetsboende med 15
lägenheter. Byggnadens storlek i byggnadsarea omfattar 305 m2 om 4 våningsplan och vind.
Reglering av högsta nockhöjd säkerställer att den nya byggnaden inte sticker ut markant från
omgivningen och för att minska skuggbildning. En nockhöjd om maximalt 16 meter föreslås
för att ge utrymme åt 4 våningsplan samt vind.
Prickmarken säkerställer att bebyggelsen håller avstånd till Östanåvägen och till det befintliga
bostadshuset. Avstånd till den befintliga byggnaden innebär att det finns tillräckligt med
utrymme mellan byggnaderna för att minska insyn och spridning av brand. Anläggningar som
parkeringsplatser, lekplatser och staket får uppföras på prickmark.
Bestämmelsen för korsmark reglerar var byggnader, förutom komplementbyggnader inte får
placeras. Komplement till bostaden, såsom parkering, garage, carport, förråd och växthus får
därmed placeras på korsmark. En begränsning av största byggnadsarea om 20 % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet och högsta nockhöjd om 4 meter läggs till på
plankartan. Detta för att inte komplementbyggnader ska upplevas för omfattande med hänsyn
till närområdet och för att inte medföra betydande skuggbildning.

De sammanbyggda lägenhetshusen på fastigheten Riddersdal 2:10 har en byggnadsarea om
cirka 802 m2 och inrymmer tre våningar samt källare. Transformatorstationen på samma
fastighet har en byggnadsarea om cirka 9 m2.
Egenskapsbestämmelser i planförslaget för fastigheten Riddersdal 2:10 reglerar bebyggandets
omfattning, användning och utformning.
Eftersom en stor andel prickmark tas bort genom planförslaget är det lämpligt att reglera
högsta byggnadsarea till 30 % av fastighetsarea för att bebyggelse inte ska bli för omfattande.
Högsta nockhöjden för fastigheten grundas på befintlig bebyggelse.
Den befintliga byggnaden inrymmer ingen detaljhandel i dagsläget, trots att befintlig
detaljplan möjliggör detta. Planförslaget medger endast detaljhandel i bottenplan och detta
anses vara nödvändigt att reglera för att begränsa detaljhandels utrymme i byggnaden.
Prickmarkens främsta avsikt för fastigheten är att markytor över underjordiska ledningar inte
ska bebyggas och för att säkerställa avstånd mellan bebyggelse och Östanåvägen av hälsooch säkerhetsskäl.
Grundvattnet bedöms vara sårbart inom planområdet. Jordarten inom planområdet är sand,
som har hög infiltrationsförmåga. Det innebär att föroreningar från dagvatten kan nå
grundvattnet genom infiltration, därför ska förorenat vatten renas innan infiltration i marken
sker.

Planområdet är beläget inom vattenskyddsområdets yttre skyddszon för kommunens
grundvattentäkt i Uppsalaåsen för Östanån-Sand. Länsstyrelsens allmänna
vattenskyddsföreskrifter från 1974 gäller för området och ska tas hänsyn till (DNR:
2010/497). Skyddsföreskrifterna kan begäras ut av Älvkarleby kommun eller av länsstyrelsen
i Uppsala län.
I samband med exploatering av ny bebyggelse bör stor försiktighet vidtas för att undvika
läckage av förorenade ämnen som kan påverka vattenskyddsområdet. Avloppsledningar ska
exempelvis utföras täta för att inte läckage på eller i marken får ske. Ledningarna kan
exempelvis svetsas. Dagvattenmagasin, diken eller andra dagvattenanläggningar bör ha en tät
botten i områden med hög grundvattensårbarhet. Detta för att undvika
grundvattenföroreningar.

Planområdet är inom verksamhetsområde för dagvatten. Gästrike Vatten är huvudman för
verksamhetsområdet och ser inga bekymmer gällande kapacitet att ansluta dagvatten från ny
bebyggelse till befintligt dagvattennät. Genom att leda bort dagvatten från området kan
föroreningar som når grundvattnet minskas. För att ta hand om och rena dagvatten lokalt kan
exempelvis brunnsfilter monteras i befintliga rännstensbrunnar. Brunnsfilter renar dagvatten
nära föroreningskällan och kan integrera i befintligt dagvattennät. Underjordiska
dagvattenmagasin fördröjer och renar dagvatten och kan exempelvis anläggas vid nya
parkeringsytor. Magasin inom vattenskyddsområden bör ha en tät botten för att motverka
grundvattenföroreningar. Dagvattnet leds sedan vidare till dagvattenledning.

Den statliga vägen Östanåvägen gränsar till planområdet. Det finns idag en utfart från
fastigheten Riddersdal 2:11 (2) till Östanåvägen. En ny utfart till Riddersdalsvägen föreslås,
vilket innebär att den till Östanåvägen bör stängas. Riddersdalsvägen är belägen inom
planområdet och ägs av Älvkarleby kommun. Riddersdalsvägen förvaltas idag av Östanåns
samfällighetsförening.
Gatunätet påverkas av ny bebyggelse på fastigheten Riddersdal 2:11 (2) eftersom nya utfarter
tillkommer. Trafikflödet förväntas endast öka i låg grad av planens genomförande, cirka 15
nya bostäder tillkommer. Eftersom det finns god förbindelse med kollektivtrafik kan behovet
av bil hållas nere.
Planens genomförande kan innebära att ett antal befintliga parkeringar inom fastigheten
Riddersdal 2:11 (2) tas bort. Bilparkeringarna utnyttjas framförallt av boende på andra
närliggande fastigheter, bland annat av boende på Riddersdal 2:10, som idag saknar
bilparkeringar inom egen fastighet. Älvkarleby kommuns parkeringsnorm (DNR 2016/437)
innebär ett bilparkeringsantal på 0,7 och cykelparkeringsantal på 0,5 per bostad i
flerfamiljshus i centrala lägen.

Parkeringslösningar för bostad och detaljhandel inom fastigheten Riddersdal 2:11 (2) sker
inom den egna fastigheten. Exploatören ska redovisa parkeringslösningar för att uppnå
parkeringsnormen för bil på 0,7 och cykel 0,5 i samband med bygglovsansökan. För handel
gäller parkeringsnorm om 30 bilplatser per 1000 m2 bruttoarea.

Exempel på hur parkeringsplatser kan utformas inom Riddersdal 2:11 (2) för att uppnå parkeringsnorm.

För att tillgodose bilparkeringsplatser för fastigheten Riddersdal 2:10 möjliggörs detta inom
den egna fastigheten genom planförslaget. Genomförande av planförslaget förbättrar
trafiksäkerheten, eftersom backning av bil vid parkering kan ske på fastigheten istället för ut
på gatan.

Exempel på hur parkeringsplatser kan utformas inom Riddersdal 2:10 för att uppnå parkeringsnorm.

Det finns god förbindelse till busslinjetrafik i området. Busshållplatsen Åkervägen är belägen
intill planområdet vid Östanåvägen och trafikeras av linjerna 501, 503, 504, 510 och 518.
Närheten till Östanåvägen som trafikeras av flera busslinjer uppmuntrar kollektivt resande och
har en positiv inverkan på både ekologisk- och social hållbarhet. Äldre personers förmåga att
köra bil ur ett trafiksäkert perspektiv försvagas dessutom med den stigande åldern. Närhet till
kollektivtrafik kan hjälpa dessa människor att behålla en god livskvalitet med möjlighet till
resande.
Det finns ledningar i området som kan behöva flyttas vid exploatering av ny bebyggelse.
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.
Skanova har en allmän ledning lokaliserad inom fastigheten Riddersdal 2:11 (2). Om
ledningen måste flyttas i samband med exploatering föreslås denna ledning flyttas till uområde, där det i dagsläget redan finns befintliga ledningar och förutsättningar för
ledningsrätt. Ytterligare allmänna ledningar inom fastigheten som ägs av Skanova och
Vattenfall Eldistribution AB är belägna inom planlagda u-områden.
Fastighetsägaren till Riddersdal 2:10 föreslås anlägga parkeringsplatser inom obebyggd del av
fastigheten. Detta medför inte att några ledningar behöver flyttas om ledningarna förblir
tillgängliga. Vattenfall Eldistribution AB och IP-Only har allmänna ledningar inom
fastigheten som kan behöva flyttas i samband med exploatering inom fastigheten. Dessa
ledningar föreslås i sådana fall att flyttas till planlagt u-område och arbetet bekostas av
fastighetsägaren. Skanova, Vattenfall Eldistribution AB, Bionär Närvärme och Gästrike
Vatten har allmänna ledningar inom fastigheten Riddersdal 2:10 som inte behöver flyttas i
samband med exploatering eftersom de är belägna inom u-områden.
Det finns ingen ledning inom fastigheten Riddersdal 2:1 som behöver flyttas vid
genomförande av planförslaget. En del av fastigheten är planlagd som allmän gata i
planförslaget. Den andra delen är planlagd som kvartersmark för bostäder och har markerats
som u-område, vilket möjliggör ledningsrätt.
Beräkningar visar att planområdet ligger inom område för eventuellt förhöjd potential för
radon. Mätningar i det befintliga bostadshuset på fastigheten Riddersdal 2:11 (2) och i
närheten av fastigheten visar värden på 30 och 50 Bq/m3. Halten får inte överstiga 200 Bq/m3
i befintliga byggnader eller vid nybyggnad. Radon behöver tas i beaktning vid exploatering av
ny bostadsbebyggelse. Detta sker i samband med bygglovsprövning.
Bullernivåer från Östanåvägen och Riddersdalsvägen kan påverka boende inom planområdet.
Älvkarleby kommuns översiktliga bullerberäkning har använts som underlag för att bedöma
eventuella störningar från trafikbuller. Det finns inga övriga bullerkällor som påverkar
planområdet.

Riktlinjer för buller fastställs i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS
2015:216). 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 Östanåvägen visar att planområdets
västra del utsätts för buller av trafik uppemot 60 dBA ekvivalent ljudnivå, vilket anses vara
acceptabelt vid bostadshusfasad. Det befintliga bostadshuset i planområdet beräknas ha
bullernivåer på 50-55 dBA ekvivalent ljudnivå längs husets västra kortsida. Vid exploatering
av ny bebyggelse eller utbyggnad inom fältet för bullervärden från 50 dBA och uppåt kan
åtgärder krävas för att följa de riktlinjer gällande buller enligt förordning (SFS 2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. En bullerutredning kan i sådana fall bli nödvändig att
genomföra. Det är främst uteplats i anslutning till bostad som riskerar att överstiga
riktvärdena för buller om sådana uppförs.

Översiktlig bullerberäkning (ekvivalent ljudnivå) över planområdet.

Bullerberäkning längs Riddersdalsvägen visar att den södra delen av fastigheten Riddersdal
2:11 (2) kan utsättas för buller uppemot 47 dBA ekvivalent ljudnivå och 79 dBA maximal
ljudnivå. Åtgärder som exempelvis inglasning av uteplatser kan vara en lösning för att inte
överskrida riktvärden. Om riktvärden överskrids ska en gemensam uteplats inom acceptabla
riktvärden anläggas, exempelvis mellan den befintliga byggnaden och det planerade
trygghetsboendet. En bestämmelse om att minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en
gemensam uteplats i anslutning till bostäderna, ska utföras eller placeras så de utsätts för
högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal
ljudnivå reglerar detta i plankartan.

Planområdet är inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Fastighetsägaren har därmed rätt att nyttja allmän va-anläggning enligt 16 § i Lag om
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Kapaciteten på huvudledningarna i området klarar av
att ansluta ny bebyggelse till det befintliga nätet. Gästrike Vatten är huvudman för
verksamhetsområdena och ska kontaktas för att uppgradera eller komplettera serviser vid
nybyggnation.
Bionär Närvärme AB har ledningar för fjärrvärme till befintlig bebyggelse på fastigheten
Riddersdal 2:11 (2). Ny bebyggelse föreslås ansluta till det utbyggda nätet. Exploatören
ansvarar för att kontakta ledningsägare gällande anslutning till fjärrvärmenätet för ny
bebyggelse.
Gästrike Återvinnare ansvarar för Älvkarleby kommuns hushållsavfall. Fastighetsägare
ansvarar för abonnemang.
IP-Only har fibernätsanslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Riddersdal 2:11 (2).
Exploatören ansvarar för att kontakta ledningsägare gällande anslutning till fibernätet för ny
bebyggelse.
Vattenfall Eldistribution AB äger elnäten i Älvkarleby kommun och det finns ett utbyggt nät
vid planområdet. Den befintliga transformatorstationen som finns på fastigheten Riddersdal
2:10 får användningsområde för transformatorstation i planförslaget för att förhindra att
marken intill förses med byggnadsverk för bostadsändamål.

Genomförande av detaljplanen innebär att markanvändning inom planområdet delvis
förändras. Allmän platsmark i den befintliga detaljplanen för Riddersdal 2:11 (2) från 1969
blir kvartersmark för bostadsändamål i den nya planen. Att allmän platsmark ersätts med
kvartersmark kan anses vara en negativ konsekvens av planens genomförande. Å andra sidan
kan ett trygghetsboende också vara av allmänt intresse, eftersom det finns ett behov av
bostäder riktade mot den äldre målgruppen i kommunen.
I den befintliga detaljplanen för fastigheten Riddersdal 2:10 från 1955 är området till höger
om fastigheten (del av Riddersdal 2:1) planlagd som gata. Gatan är idag inte färdigställd, utan
där finns endast en stig. Färdigställande av gatan anses inte vara ett gemensamt behov, utan
endast för den enskilda fastigheten. Att gatan ersätts med kvartersmark bedöms därför inte
medföra betydande negativa konsekvenser för det allmänna intresset.
Användningen park ersätts med kvartersmark för bostadsändamål inom fastigheten Riddersdal
2:10. Det bedöms inte medföra negativa konsekvenser för det allmänna intresset eftersom den
största delen av parken redan har ersatts med kvartersmark. Parken bedöms heller inte ha god
tillgänglighet för allmänheten eftersom det inte finns några färdigställda gator i anslutning.
Planförslaget innebär att grönytor och eventuellt träd kommer reduceras genom planens
genomförande. Områden med natur är viktiga för rekreation och för den biologiska
mångfalden. De gröna ytorna inom planområdet bedöms dock inte ha höga naturvärden.
Ljusförhållandena inom och utanför planområdet påverkas av planens genomförande genom
skuggbildning av ny bebyggelse. Det naturliga ljusinsläppet för befintlig byggnad på samma
fastighet försämras. Det naturliga ljusinsläppet för byggnad på intilliggande fastighet,
Riddersdal 2:5, påverkas också negativt. Skuggskillnader mellan att uppföra en byggnad om
tre och fyra våningar har undersökts genom en solstudie som redovisas i bilaga A. Studien
visar att skillnaden mellan en byggnad om tre och fyra våningar inte är av stor betydelse för
skuggbildning.
Antalet soltimmar påverkar bland annat vilken växtlighet som lämpar sig för platsen och har
inverkan på hur människor använder platsen.
Landskapsbilden förändras eftersom planens genomförande innebär att öppen gräsyta
bebyggs. Ny bebyggelse på Riddersdalsvägen kan innebära att gatan upplevs som mer sluten.
Ett trygghetsboende kan förbättra den sociala kvaliteten i äldre personers liv. Möjligheten för
fler möten ökar och en gemensamhetslokal i boendet bidrar till att motverka isolering och
ensamhet. Planområdet är mycket väl lämpat för ett trygghetsboende, genom dess centrala
läge och närheten till kollektivtrafik och livsmedelsbutik. Närmaste busshållplats finns <10
meter från planområdet och Coop Älvkarleby är beläget cirka 150 meter från planområdet.

Det finns en risk att den nya bebyggelsen inte klarar de riktvärden som finns för buller. Det är
framförallt riktvärdena för uteplats i anslutning till bostad som riskerar att inte uppnås (50
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå). En bullerutredning är därför
nödvändigt att genomföra om bebyggelsen placeras inom fältet 50-55 dBA ekvivalent
ljudnivå för att säkerhetsställa att riktvärdena inte överskrids. Om riktvärdena för buller inte
uppfylls för uteplats i anslutning till bostad ska det finnas tillgång till en annan gemensam
uteplats som uppfyller riktvärdena.
Radon behöver också tas i beaktning vid exploatering av ny bostadsbebyggelse. Detta sker i
samband med bygglovsprövning.
Eventuella utfarter inom planområdet måste anläggas så att de är trafiksäkra. En ny utfart från
Riddersdal 2:11 (2) föreslås anordnas till Riddersdalsvägen istället för Östanåvägen.
Riddersdalsvägen föredras som utfart eftersom den är mindre trafikerad och möjliggör för en
mer säker gång- och cykelbana längs Östanån. Genom att möjliggöra för utfart från
fastigheten Riddersdal 2:10 till Riddersdalsvägen kan parkeringar anordnas inom fastigheten
för att förbättra trafiksäkerheten.

Linn Dahlvik
Fysisk planerare, Älvkarleby kommun.
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Fysisk planerare, Älvkarleby kommun.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Samrådstiden för planförslaget ägde rum
mellan 12 december 2019 och 31 januari 2020. Samhällsbyggnadsnämnden förväntas anta
detaljplanen i början av 2021.
Genomförandetiden är 10 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.
Huvudmannaskapet för allmänna platser är enskilt i planen. Skälet för det är att
Riddersdalsvägen förvaltas av Östanåns samfällighetsförening idag och enskilt
huvudmannaskap krävs för att få en enhetlig förvaltning i området. Planens genomförande
innebär inga väsentliga förändringar gällande väghållningen av gatan, eventuellt att ett antal
parkeringsplatser tas bort i samband med exploatering och att två nya utfarter tillkommer.

Genom en fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten avstyckas en del av fastigheten
Riddersdal 2:1 som ägs av Älvkarleby kommun och sammanslås med fastigheten Riddersdal
2:10 som ägs av AB Älvkarlebyhus, mot ersättning, för att skapa en utfart till fastigheten för
parkeringslösning.
Planförslaget innebär bestämmelser om markreservat. 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 intill u-områdena som begränsar markens
användning.
Fastigheten Riddersdal 2:11 kommer med planens genomförande att belasta
gemensamhetsanläggningen Östanån ga:4 som förvaltas av Östanåns Vägsamfällighet mer än
tidigare. Det innebär att andelstalen i gemensamhetsanläggningen kan behöva justeras genom
en överenskommelse mellan fastighetsägare och föreningens styrelse. Överenskommelsen
måste sedan prövas och godkännas av lantmäterimyndigheten.

Exploatören bekostar framtagande av detaljplanen. Planavgift ska inte tas ut i samband med
bygglov.

Syftet med solstudien är att undersöka hur ny bebyggelse påverkar ljusförhållandena för befintlig
bebyggelse. Studien tar endast hänsyn till byggnader som skuggas och inte markytor. Detta görs för att
avgöra hur det naturliga ljusinsläppet för befintliga byggnader påverkas av ny bebyggelse. Ny
bebyggelse illustreras på fastigheten Riddersdal 2:11 (2), i Älvkarleby kommun.

Fastigheten Riddersdal 2:11 (2) är markerat med rött i kartan.

Den nya bebyggelsen som illustreras är 11,4 m x 26,8 m. Ny bebyggelse testas i tre och fyra våningar
för att jämföra påverkan av dessa. Bilderna till vänster för varje studerat datum och tid illustrerar
bebyggelse om tre våningar och de högra bilderna visar bebyggelse om fyra våningar. Bilderna från
följande kapitel är tagna från sydväst mot fastigheten Riddersdal 2:11 (2).

Området i dagsläget utan skuggor.

Kl. 08:30

Tre våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Fyra våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Ingen skillnad.

Kl. 12:30

Tre våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Fyra våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Ingen skillnad.

Kl. 15:30

Tre våningar: Ny bebyggelse skuggar en liten del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:5.
Fyra våningar: Ny bebyggelse skuggar en liten del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:5.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Ingen stor skillnad.

Kl. 08:30

Tre våningar: Ny bebyggelse skuggar en liten del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:11.
Fyra våningar: Ny bebyggelse skuggar en del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:11.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Fyra våningar skuggar mer.

Kl. 12:30

Tre våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Fyra våningar: Ny bebyggelse skuggar en liten del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:11 och
en liten del av fastigheten Riddersdal 2:5.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Fyra våningar skuggar mer.

Kl. 15:30

Tre våningar: Ny bebyggelse skuggar en del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:5.
Fyra våningar: Ny bebyggelse skuggar en del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:5.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Ingen stor skillnad.

Kl. 08:30

Tre våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Fyra våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Ingen skillnad.

Kl. 12:30

Tre våningar: Ny bebyggelse skuggar en liten del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:11 och
Riddersdal 2:5.
Fyra våningar: Ny bebyggelse skuggar en liten del av bebyggelsen på fastigheten Riddersdal 2:11 och
Riddersdal 2:5.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Ingen stor skillnad.

Kl. 15:30

Tre våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Fyra våningar: Ny bebyggelse påverkar inte ljusförhållandena.
Skillnad mellan studerade våningsantal: Ingen skillnad.

