Stadsarkitektkontoret

2011-01-12

PROGRAM
NORMALT PLANFÖRFARANDE

Program för SJÖHÄLL, Stockby 2:24 m fl, på Färingsö i Ekerö
kommun, Stockholms län
dnr PLAN.2009.16.214

Kartöversikt, programområdet är markerat.
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INLEDNING

Som inledning till arbetet med en ny detaljplan ska enligt plan- och bygglagen, PBL 5 kap. 18 §, ett program
tas fram som anger utgångspunkter och mål för planen.

BAKGRUND

Jola Fastighetsförvaltning AB har i juni 2009 lämnat in en ansökan om planläggning för 5 parhus
(55+boende) på fastigheten Stockby 2:24. Förfrågan har vilat i avvaktan på att en helhetsbild av utvecklingen
för Stenhamra skulle tas fram. Den fördjupning som enligt översiktsplanen skulle göras för Tätortsbandet
har delats upp i tre uppdrag, varav ett omfattade Stenhamra. Ett material för Stenhamra (en helhetsbild) har
nu tagits fram. Fastigheten ingår i det materialet. Därefter har Stadsarkitektkontoret getts i uppdrag att
genomföra ett detaljplanearbete där Stockby 2:24, 4:68 m fl ska ingå.

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med programmet är att undersöka förutsättningarna för planläggning för hela den del av Stenhamra
som markerats i kartan på föregående sida. Syftet är vidare att redovisa hur naturområdet kan förädlas samt
idéer om placering och utformning av ny bebyggelse.

Fastighetsindelning idag
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PLANDATA

Avståndet från programområdet till Stenhamras centrala delar är drygt 500 meter. Programområdet
omfattar fastigheterna Stockby 2:15, 2:16, 2:17, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:58 samt delar av Stockby 2:129 och
4:68.
Ekerö kommun äger fastigheterna Stockby 2:129 och Stockby 4:68 som består av flera delar och är bl a utlagd
som vägmark. Fastigheten Stockby 2:24 ägs av Jola Fastighetsförvaltning AB. Övriga fastigheter ägs av
privatpersoner.
Programområdet omfattar drygt 13 hektar.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANUPPDRAG
Den 23 mars 2010 §66 gav kommunstyrelsens arbetsutskott stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram ett
program för en del av det område som redovisas som utbyggnadsområde i ”Stenhamra, Helhetsbild”.
Planarbetet ska omfatta fastigheterna Stockby 2:24, 4: 68 med flera.
RIKSINTRESSE
Mälaren med öar och strandområde omfattas i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

ÖVERSIKTSPLAN

I översiktsplan för Ekerö kommun antagen 13 december 2005 föreslås en inriktning för kommunens
utveckling till år 2015 (-med sikte på 2030). För Stenhamra anges att nya bostadsområden i bland annat
Sjöhäll ska utredas. Möjlighet till generationsboende, andra former av boende för flera hushåll och för
särskilt boende bör också kunna prövas. Andra angelägna planeringsfrågor som också anges i
översiktsplanen är ökad tillgänglighet till strandområdet och generell vattenkontakt med Mälaren, samt
fortsatt tillgång till tätortsnära naturområden med kvalitéer.
Under hösten 2007 fattade Kommunstyrelsen i Ekerö kommun beslut att låta stadsarkitektkontoret påbörja
detaljplanering av Stenhamra. I direktiven anges att orten genom modernisering och utvidgning ska bli ett
tilltalande centrum, som stärker tätortsbandets attraktion. Som inriktning anges att området i framtiden ska
medge olika boende- och upplåtelseformer, stärkta stråk för gång- och cykeltrafik samt bättre tillgänglighet
till stranden och stenbrottet. Arbetet inleddes med en analys vars syfte var att platsen inventeras och
analyseras samt att intressenter och medborgare involveras. Utifrån detta anges sedan utvecklingsinriktning,
vilken inarbetats i detta program.
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DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

För Stockby programområdet finns gällande detaljplaner, Dp 705 (laga kraft den 5 april 1950, tillägg laga
kraft den 23 november 2001) och Dp 730 (laga kraft den 4 april 1974). Detaljplaner som är direkt
angränsande till programområdet är Dp 711 (laga kraft den 4 juni 1950) och Dp 769 (laga kraft den 9 juni
2005).

Rött markområde avser programområdet. För blåskrafferade områden finns gällande detaljplaner.

STRANDSKYDD

För de delar av området, som inte är planlagda, gäller strandskydd om 100 meter på land. För det planlagda
området i norr gäller strandskydd inom naturmark om 100 meter, vilket är rödmarkerat på kartan till höger.
Inom området gäller strandskydd också 100 meter ut i vattnet.

Gällande strandskydd
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En stor del av marken inom 100 meter från strandkanten är idag redan ianspråktagen. Detta redovisas på
illustrationen nedan. Illustrationen visar även föreslagna ytor för nytillkommen bostadsbebyggelse
tillsammans med den, inom strandskyddet ianspråktagna marken.

Blåmarkerad mark visar områden för bebyggelseutveckling och rödskrafferat område visar
ianspråktagen mark.

NATURVÄRDEN

Området redovisas inte i den naturinventering som gjordes i kommunen 2002.
En särskild strandinventering har gjorts för bl a stränderna runt Stenhamra (Sofia L. Wulff, 2004). Av denna
framgår att stranden i området har högt eller allmänt värde.
Vidare beskrivs Stenhamras stränder i utredningen som domineras av blockig skogsmark, med många
höjdpartier som domineras av tall och moss- och lavklädda hällar. Strand med trädvegetation är den
vanligaste strandtypen längs sträckan, där skogsområdena går ända ner till vattnet och fortsätter breder ut
sig på land.
I inventeringsområdet (Södra Färingsö till Stenhamra mot Långtarmen) finns inga sandbottnar, så de
naturliga stenbottnarna i Stenhamra är extra viktiga att värna om. Även vid exploatering på land, i
anslutning till dessa vattenområden, bör man vara aktsam, eftersom land- och vattenmiljöerna påverkar
varandra.
I det vidare planarbetet ska en trädinventering och en naturinvenering av strandzonen genomföras.
VATTENSKYDDSOMRÅDE
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde för östra Mälaren, inom vilket särskilda föreskrifter har tagits
fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun.
Skyddsföreskrifterna finns att ta del av hos de medverkande instanserna och ska beaktas vid exploatering av
programområdet.

HISTORIK

Stenhuggarbyn, norr om programområdet, uppstod från stenhuggsindustrin (1884-1937) som etablerades
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för att försörja Stockholms stad med huggen sten till gator, torg och kajer. Stenhuggarbyn och övriga
avtryck från stenbrytningen i området besitter ett mycket högt kulturhistoriskt värde och är utsett till
riksintresse för kulturmiljövården. Att värna och vårda detta med stor omsorg samt att verka för att spåren
efter stenindustrin tydliggörs och blir läsbara är viktigt.
Ångbåtstrafiken spelade en stor roll för kommunikationen mellan Mälaröarna och Stockholm. Både
Stenhamra och Stockby hade varsin ångbåtsbrygga, dessutom hade Stenbrottet en egen brygga för lastning.
Initialt har bostadsbyggnaderna placerats på höjdryggarna för att kunna utnyttja de mer låglänta områdena
som odlingsmarker. Samhället har sedan växt över tid genom addering av främst småhusområden, byggda i
enklaver från 1950-talet och framåt, men även genom etablering av fritidshusområden. Bebyggelsens täthet
är inte relaterad till centrums placering, utan varierar mer utifrån de idéer som allmänt rådde vid tiden för
respektive utbyggnadsprojekt. Generellt sett kan ändå skönjas att bebyggelsen är tätare i de östra delarna av
tätorten där de flesta områdena tillkommit i mer ”enhetliga” enklaver i form av mer låg och tät
kedjehusbebyggelse. Stenhamra innehåller en rik historia som är viktig för ortens identitet. Denna bör därför
vidareutvecklas och synliggöras ytterligare.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
STENHAMRA MED OMLAND

Idag har Stenhamra ca 3 000 invånare. Andelen unga, 20-36 år, är idag låg och prognoser tyder på att
andelen äldre och barn kommer att öka, liksom gruppen i åldern 45-55 år. Ett generationsskifte i
befolkningsstrukturen är således på gång. Detta medför ett behov av god tillgänglighet för barnomsorg och
behov av särskilt boende, både seniorbostäder och äldreboende. För att ge möjlighet för unga och andra med
små hushåll att bo i Stenhamra finns även behov av att bostäder i passande prisläge och storlek byggs inom
en nära framtid.
Stenhamras utbud av service och arbetsplatser samspelar i hög grad med de andra knutpunkter som på
olika avstånd samtliga ligger i sydostlig riktning på vägen in mot centrala Stockholm. Svanhagen är den mest
närbelägna, ca 5 km bort. Här har en naturlig nod utvecklats kring en samlande vägkorsning för resande
inom hela Färingsö. Här finns en matbutik, idrottsanläggning, bensinstation m.m. Trots att Svanhagen inte
utgör någon betydande bostadsort, bör ändå dess utvecklingspotential sättas i relation till möjligheterna av
att utveckla Stenhamras centrum och dess utbud av kommersiell och annan service. I Skå industriområde, ett
par kilometer från Stenhamra, utvecklas i närhet till flygfältet vissa småindustrier och sällanköpsvaruhandel.
Skå har potential att utvecklas till en lokal nod för denna typ av verksamhet. Drygt en mil från Stenhamra
utgör Tappströms centrum centralort för Ekerö kommun. Pendlare mot Stockholm passerar här och
centrumet inrymmer ett visst utbud av detaljhandel och offentlig service som Stenhamra saknar. Trots
Stenhamras lantliga läge på en ö i Mälaren, är det omöjligt att inte relatera orten till Stockholm som
centralorten för arbete, service och nöjesutbud. Det är i medvetenheten av dessa förhållanden som
utvecklingsmöjligheterna för Stenhamra skall ses.

NATUR OCH BEBYGGELSE
Bebyggelse

Bebyggelsen inom området är gles och består huvudsakligen av äldre före detta fritidshus. På den
kommunala fastigheten, Stockby 4:68, finns bostadsbebyggelse. Radhuslängan bedöms vara i så pass dåligt
skick att det inte är aktuellt att bevara dem. I öster och norr gränsar området mot områden med
villabebyggelse. Området sluttar mot sydväst och har skiftande karaktär.
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Befintlig radhusbebyggelse på Stockby 4:68

Ytterligare befintlig bebyggelse på Stockby 4:68

Natur
Stenhamras rekreationsmöjligheter är tack vare ortens lantliga läge. Det finns även centrala grönstråk och
gångstigar inom tätorten. Dessa är ofta helt avskiljda från biltrafik. Det centrala rekreationsstråket är
välanvänt av många, men saknar identitet och har många överdimensionerade gräsytor som saknar innehåll.
Dessa behöver göras mindre ödsliga genom en tydligare rumsindelning och en förtydligad rumsanvändning.
Programområdets norra del utgörs av en strandremsa med hög potential samt ett mindre skogsområde.
Skogsområdet har en varierande karaktär. Delen närmst vattnet innehåller ett antal stora ekar. Inåt land
finns tätare skog som på sina platser är ogenomtränglig. Vissa stigar och hällar finns också inom
skogsområdet. En inventering av ekar m m i skogsområdet vid Sjöhäll ska genomföras.

Större ekar längs strandpromenaden
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Stor del av strandremsan är privatiserad och bör ej privatiseras ytterligare. De strandområden som
är offentliga bör utvecklas och göras mer tillgängliga för allmänheten. Ortens målpunkter är förknippade
med naturupplevelser och vackra vyer, kulturmiljö, vattenkontakt, mötesplatser och service. Dessa
ska värnas och vidareutvecklas generellt. I synnerhet behöver kopplingen mellan centrum, Stenbrottet
och vattnet stärkas genom förbättrade gång- och cykelstråk.

Vattenområdet

En del av Mälaren ingår i programområdet. Strandremsan utgörs av en gammal ångbåtsbrygga, en
strandpromenad samt privata fastigheter. Vid den gamla ångbåtsbryggan finns en kommunal badplats där
vattenprover togs senast sommaren 2010. Vid denna provtagning höll vattnet en god kvalitet.
Längs strandpromenaden ligger idag ett mindre antal småbåtar uppdragna på land och 2 stycken bryggor
som saknar bygglov, den ena med bastuanläggning.

Strandpromenaden

MARK OCH VATTEN

Enligt ”Geotekniska kartbladet – Stockholm NV” utgörs marken av bl a postglacial och glacial lera, morän. På
platsen för det gamla reningsverket kan det finnas förorenad mark. Ingen ny bebyggelse föreslås på denna
mark.

Plats för det gamla reningsverket
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Fornminnen

Inom området finns två fornlämningar redovisade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Ingen ny
bebyggelse föreslås på dessa platser.

Redovisning av fornlämning i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister

LEK OCH REKREATION

I den norra delen av programområdet finns en badplats invid den gamla ångbåtsbryggan. Inom området
finns även promenadstråk med stor potential som idag används i varierande omfattning, bland annat en
kortare sträcka längs med vattnet. Inga lekplatser, bollplaner eller liknande finns inom programområdet.
Drygt 200 meter från programområdet finns en bollplan och en lekplats.

Badplatsen invid den gamla Ångbåtsbryggan

Den gamla ångbåtsbryggan

VERKSAMHET OCH SERVICE

Idag finns ingen kommersiell eller offentlig service inom området. Nordost om programområdet ligger
Stenhamra centrum. Där finns livsmedelsbutik, pizzeria, kiosk, restaurang, frisörsalong, gym, bibliotek samt
för- och grundskola.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp

Inom programområdet finns idag möjligheter till försörjning av kommunalt vatten och avlopp. Området ska
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. För att kunna hantera föreslagen utbyggnad behöver dock
insatser göras i det kommunala vatten- och avloppsnätet.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Radon

Enligt Ekerö kommuns radonriskkarta är programområdet ett normalriskområde.

STOCKBY 2:24 m fl

Program

januari 2011

10(15)

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Utmärkande för Stenhamras vägstruktur är att den bärs upp av två huvudgator och att bostadsenklaverna
innehåller många återvändsgator. Ett mer sammanbundet vägnät i strategiska lägen skulle ge mer
differentierade trafikrörelser. En effektivare användning av de stora öppna grönytor som tidigare beskrivits
skulle innebära en ökad rörlighet för gångtrafikanter.

Blå pilar symboliserar primära rörelser för gångtrafikanter och röda pilar för biltrafikanter. De gula och
gröna fälten visar öppna respektive skogsbevuxna områden.

Kollektivtrafik

Området har en relativt god kollektivtrafikförsörjning. Från programområdet till närmaste hållplats, är det
cirka 500 meter. Därifrån går ett antal bussar till Brommaplan, bland annat stombuss 176 som går i 20minuterstrafik under dagtid.

Busslinjekarta med hållplatser och programområde markerade
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PROGRAMFÖRSLAG

Planläggningen av Sjöhällsområdet har flera syften. Sjöhällsområdet är ett av centrala Stenhamras viktigaste
grönområdet, och med dess koppling till vattnet finns en stor potential. Områdets rekreationsvärde lever
idag inte upp till dess potential och en del av syftet med detta program är att utreda hur området kan bli mer
attraktivt, genom förstärkta stråk och eventuellt utökad service.
Syftet med detta program är vidare att utreda hur området kan förtätas med fler bostäder på ett attraktivt
sätt. Av översiktsplanen framgår att det finns behov av bostäder, och att dessa i första hand bör tillkomma
inom Tätortsbandet, vilket programområdet ingår i. I arbetet med översiktsplanen har delar av det aktuella
området redovisats som lämpligt för utveckling av bostäder. Området är väl lämpat för bostadsbebyggelse i
det avseendet att det är nära till kollektivtrafik, god service och befintlig infrastruktur. Dessutom ger det
vattennära läget goda boendekvaliteter.
Sammantaget är målet att denna utveckling ska bidra till en totalt sett positiv utveckling av området.

BEBYGGELSE
Landområdet
Bostäder
De områden som är aktuella som utvecklingsområden för bostäder markeras på ortofotot ovan. Idag består
dessa områden av befintligbebyggelse, sly, skog och öppna grönytor. Inom programområdet kan det komma
att bli aktuellt med flera olika typer av boende, såsom villor, parhus, radhus och flerfamiljshus. Området
närmast vattnet består idag av stora tomter där det i vissa fall kan bli aktuellt med förtätning genom
avstyckningar.
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Bebyggelseförslag
Den mörkgula delen av figuren ovan är mark som idag ägs av kommunen. Här finns idag befintlig bebyggelse
på en del av marken, medan resterande del utgörs av upplag och mindre skogsytor. På denna yta föreslås
radhus och flerfamiljshus på 3 våningar med inskjuten översta våning. Flerfamiljshusen kan med fördel
förläggas ner mot vattnet där större bebyggelse redan finns och där marken dessutom är något lägre, vilket
gör att husen uppfattas som lägre från norr och öst.
Det ljusgula området ägs idag av JOLA fastigheter och olika privatpersoner. Marken utgörs idag av ett stort
grönområde samt fastigheter som är relativt stora. Styckningar av dessa med främst nya parhus och villor,
eventuellt också radhus, föreslås.
Det brunmarkerade området ägs även det av kommunen och utgörs av en öppen yta. Här föreslås villor och
eventuellt parhus, likt bebyggelsen på andra sidan Byängsvägen.
Café
För att utnyttja det goda läget och öka attraktiviteten i området föreslås ett strandcafé eller liknande
verksamhet möjliggörs i detaljplanen. Tanken är att det ska kunna bli en knytpunkt för boende i området
liksom ett stopp på promenaden längs vattnet eller för de som badar i området.

Vattenområdet/Natur

Programområdet innehåller flera rekreationsytor. Dessa föreslås förbättras och utökas i antal. Idag finns en
badplats invid den gamla ångbåtsbryggan på Strandvägen.
Även strandpromenaden utökas genom att få en ny dragning. Idag avslutas strandpromenaden mitt på
kommunens tomt men förslaget förlänger den längs vattnet fram till Stockby 2:16 (se karta på sida 2). Den
del av promenaden som fortsätter efter bakom strandfastigheterna föreslås förbättras så att framkomligheten
ökar.
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Strax söder om badplatsen föreslås ett område med småbryggor för bad och tillfällig angöring av mindre
båtar. Detta för att ytterligare förbättra rekreationsmöjligheterna och tillgängligheten till vattnet inom
området.
De grönområden som idag finns föreslås förädlas. Skogsområdet i den norra delen av programområdet
föreslås röjas så att framkomligheten och tryggheten i området ökar. Eventuellt kan belysning genom skogen
komma att bli aktuellt.
Den grönyta som finns i den södra delen av programområdet, föreslås även den förädlas och bli del av ett
stråk som leder vidare mot centrala Stenhamra.

UTFORMNING
BEBYGGELSE

De nya byggnaderna föreslås utformas på ett sätt som gör att de smälter in i den befintliga miljön.
Formspråken och husens volymer föreslås inte bli större än att de kan uppfattas som ett positivt tillskott till
den redan befintliga miljön. Även val av färg och material ska anpassas så att den väl passar in i den
befintliga miljön.
För att bevara och förstärka områdets positiva egenskaper föreslås ”hus i park” eller liknande. Det vill säga
hus som placeras ut i terrängen där det är lämpligt snarare än kvartersbebyggelse. En fördel med denna
bebyggelse är även att den uppfattas som öppen och mindre privat än stängda kvartersbyggnader.
De nya villatomterna föreslås utformas så att de anpassas till omkringliggande villatomter gällande storlek.
Detsamma gäller för byggrätterna. Parhus- och radhusbebyggelsen föreslås ges en något mindre utformning
och en tätare sammansättning än villorna, fortfarande med fokus på miljöanpassning vid val av utformning.
Flerbostadshusen föreslås utformas som flerfamiljsvillor på 3 våningar, med indragen översta våning för att
den upplevda höjden av byggnaderna ska bli så låg som möjligt. Byggnadsytan för dessa hus föreslås bli ca
16x16 meter, det vill säga ungefär den yta som de större enfamiljsvillorna i området upptar.
Sockelhöjden på nya bostadshus ska enligt översiktsplanen ligga på minst +1,6 m enligt
höjdsystemet RH00. Länsstyrelsen anser att hänsyn ska tas till en eventuell översvämning som medför att
Mälaren stiger till nivån +2,3. Ingen ny bebyggelse ska tillkomma under denna nivå.

TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH KLIMATKRAV
El/värme
Ekerö kommuns övergripande mål under 2009– 2011 är att ”Kommunen ska verka för minskad
klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser,
mark, vatten, natur- och kulturvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.”
I utformningen av den nya bebyggelsen ska en låg miljöpåverkan eftersträvas. Detta genom att bygga hus
som får en så marginell påverkan på miljön som möjligt. Hur detta bäst kan göras ska redovisas i ett
kommande gestaltningsprogram.

Avfall

Boende inom området ska ges möjlighet till källsortering. Ytor för gemensamma anläggningar ska inrymmas
inom området.

Dagvatten

Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram för yt- och grundvatten
inom vattendistriktet. Syftet är att hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos
vattenekosystem. Enligt 2 kap. 2 § PBL ska MKN följas vid planläggning.
Eftersom en stor del av den mark som idag är obebyggd planeras att hårdgöras kommer
dagvattenhanteringen inom området att bli en viktig fråga. Denna bör särskilt utredas i det fortsatta
planarbetet.
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TRAFIK

Området nås från Stenhamravägen-Solbackavägen via Strandvägen, Vallviksvägen-Gnejsvägen,
Soltorpsvägen-Sjöhällsvägen samt Alviksvägen-Byängsvägen. Samtliga dessa angöringar är gator av
karaktären villagata. Den befintliga gatustrukturen bör nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. En
förtätning av programområdet kommer att leda till en ökad trafikmängd vilket innebär att trafikkapaciteten
ska utredas vidare i en separat trafikutredning. I denna ska även stråk och vägar för gång- och cykeltrafik
utredas samt trafiksäkerhet och barnens plats i trafiken.

Parkering

Boendeparkering bör inrymmas inom fastighet, och ett visst utrymme för besöksparkering bör även finnas.
Parkeringstal för nyexploatering i området bör utredas i den kommande trafikutredningen.
Fastigheten där det gamla Reningsverket låg, invid ångbåtsbryggan, föreslås användas som parkeringsyta för
besökande till området.

TILLGÄNGLIGHET

I den offentliga miljön ska hänsyn tas till de funktionshindrades behov. Olika funktionshinder kräver olika
åtgärder. Exempelvis kan åtgärder såsom utjämning av nivåskillnader för rörelsehindrade behöva göras.
Utformning och materialval bör göras med hänsyn till människor med nedsatt syn och de med behov av att
framföra rullatorer och barnvagnar. Sittmöjligheter ska finnas i lämpliga lägen längs strandpromenaden.

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Säkerhets- och trygghetsperspektivet ska beaktas. Yttre miljöer ska utformas på ett sätt som gör dem så pass
överblickbara som möjligt och utan mörka prång. Gångvägar och gårdar ges en god belysning utan skarpa
kontraster.

BARNPERSPEKTIV

Ett barnperspektiv ska finnas med i det fortsatta planarbetet. Bland annat möjligheter till lek och trafiksäkra
miljöer ska belysas.

MILJÖPÅVERKAN
Enligt PBL 5 kap 18§ och MB 6 kap 11§ ska en miljöbedömning upprättas om program eller planer kan
medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning daterad 2011-01-12 (separat handling) har
upprättats och sänds till Länsstyrelsen för samråd i samband med programsamrådet. Detaljplanen bedöms
inte innebära sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt Planoch bygglagen eller miljöbedömning enligt miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra
störningar som ändå behöver göras redovisas i planbeskrivningen.
Följande utredningar bör göras för att säkra att ingen betydande miljöpåverkan uppstår;




Träd- och strandinventering
Dagvattensutredning
Vatteninventering
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DET FORTSATTA PLANARBETET
I programmet har redovisats bakgrund och förutsättningar för planläggningen. Efter programskedet
påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan med beskrivningar och bestämmelser.
Programsamrådet är det första av sammanlagt tre tillfällen för allmänhet och remissinstanser att lämna
synpunkter. Efter varje sådant tillfälle gör stadsarkitektkontoret en sammanställning och kommenterar de
synpunkter som framförts samt redovisar dessa för byggnadsnämnden/kommunstyrelsens arbetsutskott.
Viktigt att beakta i det fortsatta planarbetet:
- Gestaltningsprogram
- Strandpromenad
- Trafik
- Gång- och cykelstråk
- Parkering
- Dagvattenhantering
- Tillgänglighet till stranden
- Förbättrade rekreationsytor och tillgänglighet till stranden
- Vegetation
- Barn i planeringen
- Trygghet
- Avfall

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Alexander Fagerlund, Emma Oscarsson, Johanna Wulff, Angelica Aronsson, från stadsarkitektkontoret, har
ingått i en intern arbetsgrupp.

STADSARKITEKTKONTORET
Johan Hagland
Miljö- och stadsbyggnadschef
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