ÖVERSIKTSPLAN SUNDSVALLS KOMMUN

FÖRDJUPNING FÖR ALNÖ

Utlåtande

Utlåtande

UTLÅTANDE
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN ALNÖ
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
(före detta samordningsutskottet) har uppdragit
till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till
fördjupad översiktsplan för Alnö.

SAMMANFATTNING
Förändringar i planen efter utställningen
De inkomna synpunkterna under utställningen
kommer sammanfattningsvis ge upphov till
följande omarbetningar:
• Kartorna har justerats och försetts med
teckenförklaringar.
• Texten har omarbetats och redigerats i enighet
med inkomna synpunkter.
• De justeringar som gjorts föranleder ej att planen
behöver ställas ut på nytt.

Utställning
Den fördjupade översiktsplanen för Alnö var utställd
under perioden 14 maj - 10 augusti 2012.
Lista över inkomna yttranden
Vid utställningens slut hade följande skrivelser
inkommit:
• Länsstyrelsen i Västernorrlands län
• Trafikverket
• Försvarsmakten (inga synpunkter)
• Miljönämnden
• Kultur & Fritid
• Stadsbyggnadsnämnden
• Sjöfartsverket
• LRF
• Centerpartiet
• Medelpads Botaniska förening
• Inger Lindmark & Åke Lindmark
• Susanna Aurell
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kompletterats med text. MKB:n har kompletterats med att länet
har ett eget regionalt miljömål ”Geologisk mångfald”.

NATUR, KULTUR, REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Natur

•
•

Röj och gallra sly och buskar mot vattnet för att
förstärka ”ö-känslan”.
Siktröjning kan få stor påverkan på växt- och djurliv

TRAFIK
•

Kommentar: Röjning kan ske i samråd med Miljökontoret
och kommunens markavdelning, det är dock ingen fråga som
behandlas i denna plan.

Kommentar: FÖP Alnö hanterar inte havsområdet.
Ingen åtgärd föreslås.

Rekreation och friluftsliv
•

Bevarandet och förstärkandet av rörelsestråken
runt Hovbergsstugan – kan det inskränka på de
privata markägarnas rätt att bruka sin mark?

•

Kommentar: Ett bevarande och förstärkande av
rörelsestråken runt Hovbergsstugan leder i de flesta fall till ett
intrång för privata markägare i det fall det krävs skogsröjning
eller markarbeten för detta. Ambitionen bör dock vara att
befintliga rörelsestråk kan få vara kvar och att ett förstärkande
endast kan ske efter medgivande av berörda markägare.

Ingen åtgärd föreslås.
•

Värna om skolskogar och närrekreationsmiljöer,
och om möjligt, lyft upp bäcken från Äppellunda ner
mot havet.

Kommentar: Planen har kompletterats med denna text. Vid
Uslands skola anger planförslaget att skolskog bevaras inom
område som i gällande detaljplan är tänkt för bostadsändamål.

Sundsvalls hamn är en allmän hamn av riksintresse
och de i översiktsplanen angivna farlederna
är också allmänna och av riksintresse. Då
verksamheterna vid Tunadalshamnen kommer att
förändras och utökas kan detta innebära ökad risk
för buller- och luktstörningar samt riskhantering
i samband med gashantering. Länsstyrelsen vill
erinra om att kommunen i fortsatt planering och
lovgivning på Alnö ska ta hänsyn till detta och
beakta riksintressevärdena och dess funktion.

Ingen åtgärd föreslås.
•

Kommentar: Planen har kompletterats med denna text.
•

Trafikverket påpekar även att deras synpunkter
inte tillräckligt väl har redovisats och bemötts
i samrådsskedet, föp:en måste tydliggöra de
befintliga förhållanden som finns beträffande
väginfrastrukturen och dess föreslagna riktlinjer som
innebär utökade byggrätter och en ökad exploatering
som i sin tur medför ökat behov av barnomsorg,
skolor etc.

Kommentar: Alnö har, eller planeras få, lokaler för skolor och
barnomsorg som täcker det behov som tillkommande bebyggelse
enligt FÖP medför. För att bibehålla underlaget för befintliga
skolor och förskolor behövs ett visst tillskott av bebyggelse.
Områden för skolans och förskolans utbyggnadsmöjligheter finns
med i FÖP:en.
Beträffande väginfrastruktur, se nedan.

ALLMÄNNA INTRESSEN OCH GÄLLANDE
PLANER
Riksintressen
•

Trafikverket efterlyser konkreta ställningstaganden
om hur kommunen ska möta efterfrågan på bostäder
utan att trafiken ökar alltför mycket.

Kommentar: Kommunen har i FÖP bedömt att det tillskott
av bostäder som föreslås enligt FÖP inte orsakar mer trafik än
vad som befintligt vägnät kan hantera. Inga stora nya områden
föreslås och områden lämpliga för bostäder har sparats p.g.a detta
med trafiken.

Ett förtydligande har gjorts i planen
•

Även båttrafikens påverkan bör hanteras i planen
med begränsningar i fart, styrning av båtplatser i
känsliga grundområden.

Det saknas riktlinjer som bedömer
infrastruktursfrågor t.ex. åtgärder på befintligt
vägnät, separata gc-vägar etc. Viktigt att informera
befintliga och nytillkomna invånare att de inte
kommer att kunna ha samma standard betr.
tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Kommentar: Föp:en medför restriktioner för bebyggelsen på
Alnö, utan restriktioner befaras att fler bostäder tillkommer.
I samband med att detaljplanerna ändras kommer problemen
med enskilda vägar att belysas. Föreslagen tillkommande
bebyggelse bedöms av kommunen inte medföra någon försämring
av trafiksäkerheten. Däremot är det en riktig synpunkt att
framkomligheten för biltrafiken under högtrafik försämras något

I texten bör framgå att den unika geologin i
Norra delen på Alnö utgör ett viktigt värde.
Platsen kan med fördel redovisas på karta som
ett värdefullt område inom riksintresseområde
på sid 21 i planbeskrivningen. Kommunen bör
komplettera översiktsplanens riksintressetext samt
miljökonsekvensbeskrivningen.

Kommentar: Kartan visande riksintressen har reviderats och
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när trafikmängden ökar. Kommunen bedömer dock inte att
framkomligheten försämras i någon avgörande grad. I FÖP
föreslås även en del åtgärder för att förbättra kapaciteten i
vägnätet samt för att minska andelen biltrafik. Med busskörfält
fram till bron från båda sidor kommer kollektivtrafikens
konkurrenskraft gentemot biltrafiken att förstärkas.
Vidare föreslås pendlarparkering och förbättrade gång- och
cykelförbindelser för att göra det lättare för dem som bor utanför
Vi att komma till och från bussen.

•

Kommentar: Kommunen är medveten om att Alnöbron är en
sårbar punkt för öns transportförsörjning. Den bebyggelse som
FÖP ger utrymme för innebär dock ingen påtaglig förändring
jämfört med nuläget. Kommunen kommer att initiera planering
för att skapa en beredskap för hur ett eventuellt långvarigt
trafikstopp på bron ska hanteras.

Åtgärder i Vi centrum kommer att konkretiseras i den plan
för centrumupprustning som håller på att tas fram. Busskörfält
samt åtgärder i Brorondellen får diskuteras mellan kommunen
och Trafikverket.
•

Ingen åtgärd föreslås.
Vi centrum
•

Trafikverket framhåller att man måste minska
biltrafiken – strategier om hur man ska få folk att
välja bussen efterlyses.

Undvik pendlarparkering i centrum, trafiken bör
ledas om utanför.

Kommentar: En pendlarparkering bör ligga centralt och
medge att man uträttar ärenden i anslutning till att man byter
från buss till bil för att vara attraktiv. Dock föreslås även
pendlarparkering i ett mer perifert läge.

Kommentar: Kommunen arbetar generellt med ett program
för fördubblad kollektivtrafik samt för att göra Sundsvall till
en cykelstad. Några specifika påverkansåtgärder för Alnö
bedöms inte vara nödvändiga. Däremot behövs specifika fysiska
åtgärder, som busskörfält samt pendlarparkering.

Ingen åtgärd föreslås.
•

Korsningen Brovägen-Bogserarvägen bör åtgärdas.

Kommentar: Brovägen är trafikverkets väg. Synpunkten
översändes till Trafikverket för övervägande om eventuell åtgärd.

Ingen åtgärd föreslås.
•

Det finns inget bra ersättningsalternativ om bron
måste stängas av eftersom det är för mycket trafik
för att ersätta med en färja och en för lång bro om
man vill göra en provisorisk.

Kollektivtrafiken ska ges bra förutsättningar
och utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet
påskyndas.

Ingen åtgärd föreslås.
•

Kommentar: Beträffande kollektivtrafiken – se ovan.
Beträffande gång- och cykelvägar så byggs dessa ut i den takt
kommunen resp. Trafikverket kan finansiera.

Svårt att se gränserna till föreslagen
pendlarparkering – berör den privat fastighet?

Ingen åtgärd föreslås.

Kommentar: FÖP är inte så detaljerad att fastighetsgränser
alltid kan urskiljas. Frågan hanteras i eventuell kommande
detaljplanläggning.

Alnöbron

Ingen åtgärd föreslås.

•

En dialog mellan Trafikverket och kommunen
efterlyses om lämpliga åtgärder. I den fördjupade
översiktsplanen anger kommunen att en ny bro
som är mer anpassad till dagens trafikbehov är
önskvärd, avsatta medel finns inte till någon sådan i
Trafikverkets åtgärdsplan.

•

Kommentar: Åtgärder i Vi centrum hanteras i
pågående planering för centrumupprustning. Här finns två
huvudalternativ. Antingen byggs Raholmsvägen om med
särskilda körfält för vänstersvängande, alternativt förbjuds
vänstersvängar och den som ska svänga vänster får köra till
närmaste cirkulationsplats, vända där och sedan svänga höger.

Kommentar: FÖP förutsätter att ingen ny bro kommer
till stånd under den tidsperiod som FÖP omfattar. För att
möjliggöra en framtida ny bro reserverar dock FÖP mark för en
sådan. I avvaktan på en ny bro får andra åtgärder vidtas, som
busskörfält eller andra åtgärder för att öka andelen kollektivt
resande.
Ingen åtgärd föreslås.
•

Raholmsvägen är en katastrof, överväg ett
enkelriktat alternativ i form av en ”lokal slinga” med
alléplantering mellan filerna.

Ingen åtgärd föreslås.
Kollektivtrafik

Trafikverket har beställt en bärighetsutredning som
är färdig i slutet på mars 2013 ang. kvarstående
livslängd, renoveringsbehov samt anläggande av
en gc-väg längs med ena sidan.

•

Förläng busslinje 1A genom Älvaområdet och vidare
genom Säterskogen och ner via Vi & Vihaga.

Kommentar: Kollektivtrafikens linjesträckningar är inte
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en fråga som behandlas i FÖP. Däremot är eventuella fysiska
åtgärder för att möjliggöra linjesträckningar en fråga för FÖP.

•

Ingen åtgärd föreslås.
Gång och cykel
•

•

Att ta fram en utredning för att förbättra
säkerheten och framkomligheten för gång- och
cyklister är positivt. Kostnaderna för att genomföra
planerade gång- och cykelvägar kommer dock
inte att kunna finansieras inom den regionala
transportplanen under innevarande period 20102021.

Kommentar: Hösten 2012 påbörjades arbete med
upprustning av Alnö centrum gällande trafiksäkerhet,
grönytor, belysning och tillgänglighet. I ett senare skede när även
bebyggelse, torgrum samt utveckling av centrumfunktioner ska
ses över bör en ortsanalys vara ett bra verktyg i arbete.

Kommentar: Sträckan Brovägen-RaholmsvägenSkärgårdsvägen finns med som prioritet 1 i den regionala
transportplanen, för byggstart krävs en kommunal
medfinansiering.
•

Karaktärsområde B
•

•

Ingen åtgärd föreslås.
•

SERVICE

Värnandet om närrekreationsområden
och skolskogar samt tillgänglighet för
funktionshindrade bör beaktas.

En förstärkning av planen för att bevara det
kulturhistoriskt värdefulla Spikarnas fiskeläge
behövs. Krav på att kontakt skall tas med Sundsvalls
museum vid förändringar i bebyggelsen. Föreslås
att en detaljplan ska upprättas för Spikarna.
En illustration visande ”en- och trekvartsplanshus”
efterlyses.

Kommentar: Arbete med att ta fram en detaljplan som bl.a.
syftar till att bevara de kulturhistoriska värdena för Spikarna
kommer att påbörjas.
Benämningen ”en- och trekvartshus” tas bort.

Kommentar: Synpunkten överensstämmer i princip med
kommunens antagna skogspolicy, där dock funktionshindrades
tillgänglighet inte berörts. Detta bör kunna tillgodoses inom
områden och skolskogar där det finns förutsättningar för detta.
Om detaljplanen för Vibackeskolan ändras kan behovet av ett
utökat grönstråk ses över.

Karaktärsområde D
•

Strandremsan bör omvandlas till
rekreationsområde i stället för att upplåtas till
företagsområde.
Kommentar: FÖP:en konstaterar att området är olämpligt

Planen kompletteras med ovanstående.

för bostäder i.o.m. att det ligger inom bullerstört område.
Strandremsan ska hållas tillgänglig för allmänheten men även
på sikt och om behov uppstår, kunna planläggas för mindre
verksamhetsområde.

BEBYGGELSE
•

Området kring Bullås föreslås bebyggas med
ekohus.

Kommentar: Vilken typ av bebyggelse, och på vilken plats,
får bedömas i kommande planläggning/ändring.

Gångväg mellan Vi och Släda och gärna vidare via
promenadstråk till vattnet.

Kommentar: Gång-och cykelbana Vi – Släda finns med i
Trafikverkets planering.

•

En ortsanalys bör utarbetas. Kommunen kan
vara tydligare i texten och föreslå att en fortsatt
utredning ska göras utifrån vissa aspekter eller
att föreslå att värden ska beaktas och utvecklas i
fortsatt bebyggelseutveckling.
Utveckla torgrummet och bygg om de
barackliknande husen samt även ICA och
Vibackeskolan

För att bidra till befolknings- och tillväxtmålen i
Västernorrlands Regionala Utvecklingsstrategi
(RUS) behöver vi kunna erbjuda attraktiva bostäder
i tätortsnära miljöer som Alnö.

•

Planförslaget bör ta med att området kan användas
för att anlägga en strandnära park.

Kommentar: Planen har kompletterats med ovanstående
text.

Kommentar: Naturmarken längs med vattnet skall hållas
i vårdat skick och den befintliga och eventuellt tillkommande
strandpromenaden skall värnas.

Nya utbyggnadsområden

Karaktärsområde E

•

Svårt att särskilja områdena – vissa markeringar är
likartade.

•

Skogsbruk – grunden bör vara FSC-märkning.

Kommentar: Eftersom det finns två olika
miljöcertifieringsalternativ har texten ändrats till att
”Skogsbruket bör vara miljöcertifierat.”

Kommentar: Kartorna revideras i enlighet med ovanstående.
Karaktärsområde A
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•
•

2, 6 Teknisk försörjning.

I stället för hästhållning bör det stå djurhållning i
generell mening.
Djurhållning – tillse att risk för förorening av
vattendrag ej uppstår.

Kommentar:Dessa frågor beaktas i samband med
kommande plan- och bygglovärenden, det är dock en fråga som
styrs av miljönämnden.

Kommentar: Planen revideras i enlighet med ovanstående.
•

Föreslås att området mitt emot avfarten mot
Stornäset längs Skärgårdsvägen nyttjas till företag
i stället för planförslagets karaktärsområde E, det
öppna landskap som finns i karaktärsområde E bör
         bevaras.

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
Ras och skred mm
•
•

Kommentar: Det är i dagsläget inte aktuellt att lägga in ett
företagsområde på föreslagen plats.
•

Kartan kompletteras med inlagda områden
för värdefull ängs- och hagmark samt även
kärnområden för mnemosynefjäril.

Kommentar: Dessa områden ingår i Länsstyrelsens
naturvårdsobjekt, se sidan 21 i planhandlingen.

Kommentar: I de områden där vi föreslår förtätningar finns
inga riskområden. Planen har kompletterats med en översiktlig
karta visande Alnös geotekniska förutsättningar.
Dagvattenfrågorna hanteras i detaljplane- och bygglovskedet.

Ingen åtgärd föreslås.

Framkomlighet och insatstider för
räddningstjänsten

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Grundvatten
•

•

Det är viktigt att kommunen i samråd med
räddningstjänsten kommer fram till godtagbara
lösningar. En inventering av möjliga områden att
utveckla för parkering i närheten av badstränder
efterlyses.
Kommentar:  Vid de av kommunen skötta

Vattenskyddsområdet i Krokviken bör redovisas
i text och på kartor för att hänsyn ska kunna tas
vid planering av bostadsbebyggelse, väg, tekniska
anläggningar mm.

Kommentar: Pågående VA-utbyggnad påverkar inte
befintliga vattentäkter och dess skydd får beaktas vid eventuell
kommande planering.
Skyddsföreskrifter gällande vattenskyddsområde hanteras och
bevakas av Länsstyrelsen.

badanläggningarna Slädaviken, Hartungviken, Tranviken
och Bänkåsviken kommer denna inventering för att se över och
förbättra parkeringssituationen att ske.
•

Dagvatten
•

De synpunkter som yttrats i samrådsskedet har inte
tagits med i utställningshandlingen.
De geotekniska förhållanden och höga
grundvattennivåer begränsar möjligheten till
infiltration, därför finns det risk för översvämningar
bl.a. i Ankarsvik. Det är viktigt att kommunen
alltid belyser och utreder dagvattenhanteringen i
planläggning- och lovärenden där risker föreligger
för översvämning.

Behov av dagvattenutredning i samtliga föreslagna
exploateringsområden.

Konsekvenser av en eventuellt förändrad insatstid
för räddningstjänsten på grund av ändrat
befolkningsunderlag kvarstår för kommunen att
belysa.

Kommentar: Dagvattenutredningar utförs i erforderlig
omfattning i samband med plan- och bygglovärenden.

Kommentar: Räddningstjänstens insatstider ska vägas in vid
upprättande av detaljplaner och lokalisering av ny bebyggelse.
Samråd mellan kommunen och Räddningstjänsten ska ske.

Dricksvatten

Planen har kompletterats med denna text.

•

Kommunen bör överväga att samtliga
fastigheter ansluts till nätet för den allmänna
vattenförsörjningen utifrån att det visats sig
att kvaliteten på enskild vattenförsörjning ofta
inte uppfyller gällande riktvärden. Planen kan
kompletteras med ett avsnitt om nuvarande
och framtida dricksvattenförsörjning samt
reservvattenförsörjning. Information om vilka
anläggningar som försörjer och är tänkta
att försörja Alnö med dricksvatten och om
anläggningar som tar hand om avloppsvattnet bör
föras in under avsnittet Vatten och Avlopp i kapitel

Markföroreningar
•

•

Förorenade områden påträffas ofta i områden som
är aktuella för exploatering, därför bör en historisk
beskrivning om mark- och vattenanvändningen
redovisas i samband med planläggning och
lovgivning.
Problematiken med förorenade områden och dess
behov av utredning i samband med detaljplanering
bör tydligare betonas.

Kommentar: Under generella riktlinjer kompletteras planen
med ovanstående samt med texten ”Förutom i mark och
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grundvatten kan man också förvänta sig att hitta föroreningar i
sediment utmed kusten.”
Hästhållning
•

Begreppet bör ändras till generell ”djurhållning”.

Kommentar: Planen har ändrats i enlighet med ovanstående.
Buller
•
•

Trafikverkets och miljökontorets kartlagda
bullernivåer redovisas.
Planens konstaterande i kap 2.7 och i kap. 5.3.1 i
MKB angående bullerstörningar bör föranleda att
kommunen upprättar en plan för att minska/hindra
bullerstörningarna.

Kommentar: Detta får hanteras i kommande
detaljplanearbete för karaktärsområde D.
Luft
•

Sundsvalls kommun har fått ett uppdrag att
utarbeta ett åtgärdsprogram för att förbättra
luftkvaliteten i Sundsvall för partiklar PM 10. För
att förbättra luftkvaliteten föreslås att en bra
kollektivtrafik med egna bussfiler och anläggande
av parkering för cyklar och bilar för pendlare
anordnas.

Kommentar: Luftproblematiken berör inte Alnö, i övrigt se
kommentarer under TRAFIK.
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
•

En bedömning av konsekvenserna av
översiktsplanen inom ramen för det regionala
miljömålet Geologisk mångfald saknas.

Kommentar: Planen kompletteras med ovanstående, se
tidigare kommentarer.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Samrådsredogörelsen är sammanställd av planarkitekt
Anita Forslin, stadsbyggnadskontoret i samråd med
Björn Abelsson, gatuavdelningen
Greger Örjestål, mark- och exploateringsavdelningen
Sven-Åke Heinemo, mark- och
exploateringsavdelningen
Ronnie Nordström, miljökontoret

6

