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PLANBESKRIVNING 
Till planen hör  
- plankarta med bestämmelser  
- planbeskrivning  
- genomförandebeskrivning 
- samrådsredogörelse del 1– program 
- samrådsredogörelse del 2  
- geotekniska utredningar  
- miljötekniska markundersökningar 
- historik markföroreningar 
- trafikbullerutredningar 
- vibrationsutredning 
 
 
P L A N P R O C E S S E N    
 
                                        här är vi nu 
                                           ▼   

   
 
 
Program - start för planarbetet. Inriktning och omfattning bestäms. 
Samråd - myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter. 
Utställning - planförslaget ställs ut. Detta är sista tillfället att påverka.  
Antagande - kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
Laga kraft - planen vinner laga kraft ca 1 månad efter antagandet om den inte överklagats. 
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P L A N E N S  S Y F T E  O C H  H U V U D D R A G  
Den nya planen med planändringar syftar till att möjliggöra ändrad användning 
av fastigheten Nolby 5:9 m fl. och pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse med 
tillhörande parkeringsplatser. Bakgrunden till planändringen är en ekologisk, social 
och teknisk vision för ett hållbart boende, utarbetat av arkitekt Anders Nyquist, 
Njurunda. Flerbostadshuset är tänkt att uppföras på marken bakom det gamla 
baptistkapellet (Street Rulers) i södra delen av Kvissleby. 
 
 
F Ö R E N L I G H E T  M E D  3 , 4  O C H  5  K A P  M B  
Kommunen har gjort bedömningen att planen med bostadsbebyggelse som 
huvudsakligt användningsområde är förenligt med 3, 4 och 5 kap MB, då den inte 
nämnvärt påverkar hushållningen av mark- och vattenområden. 
 
Planområdet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Ljungans 
dalgång. Området gränsar också mot område av riksintresse för naturvården 
respektive friluftslivet, Nedre Ljungan samt yrkesfiske Ljungan/Indalsälvens 
mynningsområde. Dessa riksintressen bedöms inte lida påtaglig skada. 
 
 
P L A N D A T A  
Områdets läge och areal 
Planområdet är beläget ca 13 km 
söder om Sundsvalls centrum. 
 
Området består av fastigheterna 
Nolby 5:9, Nolby 5:209, del av 
Nolby 5:386, del av Nolby 5:42 
samt del av Nolby 35:1 Området 
är beläget söder om Folkets hus 
och öster om fastigheten Nolby 
5:194 (Street Rulers) i Kvissleby. 
Väster om planområdet ligger E4. 
Planområdet omfattar ca 1,5 
hektar tillsammans med 
Centrumgatan. 
 
Markägoförhållanden 
Det aktuella markområdet ägs av 
Sundsvalls kommun. 
Kommunen kommer att vara 
huvudman för gator och allmän 
platsmark  inom planområdet. 

______________________________________________________________________________ 
 

Antagande     Planbeskrivning   
Detaljplan för flerbostadshus på Nolby 5:9 m fl. 



    
 2011-08-26 
                         
    
                                                       3  
  

 
 
T I D I G A R E  S T Ä L L N I N G S T A G A N D E N  
Översiktliga planer 
En ny kommuntäckande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 
2005. Enligt översiktplanen omfattas området av allmänna intressen som tätortsnära 
rekreationsområde utanför centralorten och av ”Grönplan för Sundsvall”. Området 
gränsar även till det allmänna intresset för vattendrag av särskild vikt för fritidsfisket. 
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Njurunda tätortsområde från 1997 anges 
det aktuella planområdet som ”Reservområde för komplettering av Kvissleby”. 
”Detta är den sista återstående markreserven i orten som bör användas först efter en 
noggrann prövning. Den dag man överväger att ta området i anspråk bör alla 
potentiella byggnadsbehov inventeras och man bör sedan samnyttja området. 
Utformningen bör göras flexibel för att möta framtida ändrade behov. Området är 
idag bullerstört av E4. Intill denna markreserv finns ett avsnitt med värdefull 
naturmark att ta hänsyn till”. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För området gäller detaljplan 5031 från 1963. Enligt gällande detaljplan är området 
avsett för allmänt ändamål. 
 
Behov av bostäder i Sundsvall 
Bostadssituationen i Sundsvall kännetecknas f n av en tydlig efterfrågan, särskilt på 
hyresrätter. Därför är byggande av nya bostäder välkommet ur kommunens 
perspektiv. När nya E4 är färdig kommer troligen Njurunda att bli än mer attraktivt 
boende eftersom störningar från trafik minskar väsentligt och restiderna till centrala 
Sundsvall minskar. 
 
Program för planområdet 
Detaljplanen behandlas med normalt förfarande. Program till detaljplan för Nolby 
5:9 m fl. har upprättats (2007-07-07) och programsamråd har genomförts. Det 
samlade resultatet av detta och programsamrådet ligger till grund för 
detaljplaneförslaget. 
 
Arkitekt Anders Nyquist kom i november 2006 med en förfrågan om att få uppföra 
ett miljö- och kretsloppsanpassat flerbostadshus på tomten ”Brostugan”. 
Programmets intention blev därför att undersöka möjligheten att bygga 
flerbostadshus på den aktuella fastigheten.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning - MKB 
Kommunen, bedömer i likhet med länsstyrelsen, att genomförandet av planen inte 
kan anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i PBL 5:18. Att 
upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. 
Planförslagets konsekvenser redovisas därför endast i denna planbeskrivning. 
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Strandskydd 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2007 angivit att då området är planlagt sedan 
1964 omfattas det inte av strandskydd enligt strandskyddsbestämmelserna i 
miljöbalkens 7 kapitel. Formuleringen har därefter införts i planhandlingen där det 
kan läsas att då området är planlagt sedan 1964-07-27 omfattas det inte av 
strandskydd enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kapitel.  
 
I övergångsbestämmelserna för det nya strandskyddet som gäller sedan 1 juli 2009 
och som anger om strandskyddet inträder eller inte när detaljplaner, generalplaner, 
stadsplaner eller byggnadsplaner upphävs eller ersätts aven ny detaljplan anges 
följande: 
 
För ärenden som inletts före den 1/7 2009 och som dessförinnan omfattats av 
stadsplan, vilket är fallet för nu aktuellt planområde, gäller följande: 
 

 För ärenden som inletts före den 1/1 2010 och avslutats genom antagande 
av planen före den 1/1 2011 gäller inte strandskydd. 

 I övriga fall inträder strandskydd automatiskt inom strandskyddsområdet. 
Ovanstående innebär, då planen ej avslutats genom antagande före den 1/1 2011, att 
strandskydd återinträtt i detaljplaneområdet. 
 
Enligt övergångsbestämmelserna till den nya strandskyddslagstiftningen ska 
strandskyddsfrågan därmed behandlas enligt de äldre bestämmelserna i och med att 
planarbetet har påbörjats före den 1 juli 2009. Kommunen måste därför ansöka hos 
länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet inom detaljplanen. Särskilt skäl for 
upphävande av strandskyddet inom detaljplanen ska anges. 
 
Enligt beslut från länsstyrelsen 2011-07-20 skall strandskydd inte längre gälla för 
kvartersmark B och C1, allmän plats LOKALGATA, GCVÄG, gång och cykel, 
SKYDD, delvis för vall och skärm, PARK inom Nolby 5:9 m.fl. 
 
 
F Ö R U T S Ä T T N I N G A R ,  F Ö R Ä N D R I N G A R  O C H  
K O N S E K V E N S E R  
Natur 
Mark och vegetation 
Tomten för det föreslagna flerbostadshuset är relativt plan och ligger på en liten 
platå. Marken är delvis grusad och gräsbeklädd och består till största delen av 
vegetation som sly, buskar, löv- och barrträd. Nedanför platån utmed strandkanten 
finns en grusad gång- och cykelväg, Strandleden, som utgör ett viktigt inslag för 
rekreation och allmänhetens tillgång till Ljungans stränder. Gång- och cykelvägen ska 
finnas kvar, men behöver graderas upp till en körbar standard, för att t ex 
räddningsfordon ska kunna ta sig fram. 
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Mitt för det föreslagna bostadshuset ges en möjlighet att bygga någon form av 
parkanläggning för allmänhetens behov. Med parkanläggning menas här ett trädäck 
eller annan hårdgjord uteplats, möjligen till viss del försedd med tak. Däremot är 
byggnader i form av bod, kiosk eller skjul o dyl inte avsedda att uppföras här. Detta 
medför att det är möjligt att inte kräva bygglov för anläggning inom område med 
bestämmelsen ”PARK”. Innan anläggningen kommer till stånd ska det dock vara 
klarlagt att den inte medför någon olägenhet avseende markstabiliteten (se även 
nedan). 
 
Även om den befintliga vegetationen i sig är av trivial karaktär, är den dock av stor 
vikt för upplevelsen av området. Därutöver utgör den ett skydd mot erosion, varför 
en planbestämmelse om att marklov krävs för att fälla träd inom markerade områden 
har påförts plankartan. 
 
Markbeskaffenhet 
Marken inom planområdet består av sedimentjordar av sand, silt och lera ner till 5-18 
meters djup. Förekommande jordar bedöms ej vara tjälfarliga så länge inga 
nivåförändringar kommer till stånd. 
 
Markavvattning 
Tillstånd för markavvattning bedöms ej erforderligt. Grundvattennivån vid slänten 
mot Ljungan ligger i nivå med Ljungans nivå (ca -0,7) och nivån stiger något mot 
väster med lutning 1/50. 
 
Dagvattenhaneringen avses ske genom s k lokalt omhändertagande, med 
sedimenteringsanläggning/översilningsmark  i planområdets södra del. Anläggningen 
bedöms vara förenlig med bestämmelse ”Natur”.  
 
Geotekniska förhållanden 
En detaljerad geoteknisk stabilitetsutredning har utförts i området av Tyréns  AB 
2008-07-04 (kompletterad 2010-08-19). Utredningen syftade till att klarlägga 
erosionsrisker och stabilitets- och sättningsförhållandena inom planområdet för 
nuvarande förhållanden samt för planerad bostadsbebyggelse. Av utredningen 
framgår att jordlagerföljden består till stor del av sand men även sättningsbenägen silt 
och siltig lera. Den lerhaltiga jorden förekommer vid varierande djup och varierande 
mäktighet. Utförda stabilitetsberäkningar visar att stabiliteten inom planområdet är 
tillfredsställande. Risken för erosion bedöms vara liten. Risk för skadliga sättningar 
bedöms ej föreligga under förutsättning att planerad bebyggelse ej uppförs inom det 
nordvästra eller sydligaste området. 
 
I samband med bygglovprövningen skall en kompletterande geoteknisk 
undersökning utföras för att fastställa stabilitets- och sättningsförhållandet samt 
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dimensionerande geotekniska parametrar för grundläggningen gällande planerad 
bebyggelse.  
Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning har utförts av Ramböll (2009-11-20). 
En kompletterande markundersökning har gjorts av Ramböll (2010-11-24) med 
syftet att kontrollera föroreningsstatusen hos ytliga marklager inom planområdet. 
Inom området finns föroreningar som metaller, PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten) och sulfidhaltigt material  som behöver saneras.  
 
I enlighet med plan- och bygglagen (1987) 5kap 8§  innehåller planen bestämmelse 
om att markföroreningarna ska vara avhjälpta innan bygglov kan ges för ändrad 
markanvändning. 
 
Radon 
Enligt utförda markradonmätningar ( 10-17 kBq/m3) kan området klassas som 
normalradonmark. Radonsäkert byggande rekommenderas. Uppföljning av 
radonsäkert byggande sker i samband med bygglovhandläggningen. 
  
Risk för skred och höga vattenstånd 
Planområdets nordvästra, respektive södra område består av jordarter, som kan 
medföra skredrisk. Därför föreslås inga större byggnader i dessa lägen. I nordvästra 
delen av området föreslås garagebyggnader. Vilka särskilda krav som kan komma att 
behöva ställas ska utredas senast i samband med bygglovsskedet (se även under 
”Geotekniska förhållanden”). 
 
Höga vattenstånd som förekommer idag längs Ljungans stränder och effekter av 
framtida  klimatförändringar behöver klarläggas och beaktas. Lägsta punkten på 
fastigheten Nolby 5:9, enligt nyligen genomförd laserskanning, är ca +4,1 meter (RH 
2000). Golvnivån i ny byggnad planeras till +4,2 meter. Risken för 
översvämningsskador bedöms med nedanstående kunskaper som ytterst liten. 
 
Nedanstående bedömningar härrör från Sundsvalls kommuns projekt Klimatanpassa 
Sundsvall (Mats Bergmark 2011-03-18).  
 
Vid ett 100-årsflöde (plus ett dammbrott i Viforsen, den sista dammen i Ljungan), 
blir vattennivån i Ljungan ca +1,7 m (RH 2000), vid medelvattenstånd i havet om + 
0,1 m (Rh 2000). Ett dammbrott i Viforsen inte ger något stort extra flöde, på grund 
av en naturlig förträngning i älvfåran vid kraftverket. Högsta uppmätta nivå i havet är 
+1,4 m (RH 2000), det mättes upp 1984 och är ca en decimeter högre än 100-års-
nivån i havet. Högsta högvatten i havet + 100-årsflöde i Ljungan + dammbrott i 
Viforsen ger då en vattenyta i Ljungan vid Nolby 5:9 om ca + 3 m (RH 2000). 
 
Havets framtida nivå 
Tidigast kring år 2130 enligt scenarier från Delta Commission (Holland) omräknade 
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med vår landhöjning kan vi få en halv meters höjning av havsytan jämfört med idag. 
Det motsvarar då ca 1,5 meters höjning av den globala nivån i havet. Lägger vi till 
denna halvmeter till ovan får vi nivån ca + 3,5 meter (RH 2000). Det ser ut som vi då 
har en dryg halvmeter kvar till fastighetens lägsta punkt (ca +4,1 m). 
 
Dammbrott Flåsjön 
Skulle ett dammbrott gå högst uppe i Ljungan vid Flåsjöndammen, skulle 
förmodligen alla dammar i Ljungan rasa. Om det sker samtidigt med ett 100-årsflöde, 
skulle nivån i Ljungan bli +3,4 m (RH 2000) vid Nolby 5:9, vid en medelvattennivå i 
havet. Men skulle det ske samtidigt som vi har en högsta högvattennivå i havet på 
+1,4 meter, skulle delar av fastigheten översvämmas till nivån ca + 4,7 meter. Detta 
är ett värsta scenario. 
 
100- års flöden i Ljungan i framtiden 
Under perioden fram till 2050 ser storleken på 100-årsflödena ut att vara ganska 
oförändrade eller endast svagt minskande jämfört med dagens 100-årsflöden. Fram 
mot slutet av seklet tyder resultaten på att 100-årsflödet minskar med 15 - 20 % mot 
idag, enligt en klimat- och sårbarhetsanalys för Västernorrlands län (SMHI/SGI okt 
2010). 
 
Mer översiktligt underlagsmaterial beträffande översvämningsrisker återfinns i 
rapporten ”Översiktlig översvämningskartering längs Ljungan” (Räddningsverket och 
SMHI 2001-08-28) samt rapporten ”Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – 
naturolyckor” (SGI, SMHI och Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2010-10-21). 
  
Kulturmiljö, fornlämningar 
Ljungans dalgång (Y7) omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Planområdet 
ligger emellertid inte inom vad som kan sägas utgöra kärnområde för riksintresset, 
och området har tidigare varit exploaterat. Bedömningen blir därför att planförslaget 
inte medför påtaglig skada på riksintresset. 
 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
 
Bebyggelseområden 
Inom planområdet finns idag inga byggnader förutom ett par ”friggebodar” i den 
södra delen. Norr om planområdet finns ett par bostadshus i två plan samt ett före 
detta Folkets Hus. Väster om planområdet finns områdets äldsta hus, f d 
missionshuset, som idag används som föreningslokal för en motorklubb. 
 
Bostäder och bostadsanknutna lokaler 
Planförslaget medger bostäder i upp till 5 våningar, sammanlagt ca 48 lägenheter. 
Arkitektens vision är att boende, arbete och fritid ska kunna tillfredsställas i samma 
byggnad. För att i någon mån täcka in önskemålet påföres plankartan en kombinerad 
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bostads- och centrumbestämmelse som medger att lokaler kan anordnas som har 
anslutning till fastighetens bostäder. 

Hus, sektion 
Bild: Anders Nyquist Arkitektkontor AB 
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Situationsplan  
Bild: Anders Nyquist Arkitektkontor AB 
 
Övrig bebyggelse 
I planområdets norra del avses garage uppföras. Dessa är en förutsättning för att 
rekommenderade riktvärden för buller ska kunna hållas, varför det är nödvändigt att 
dessa uppförs senast i samband med uppförandet av bostadshuset. Om garage av 
någon anledning inte kommer att uppföras, ska plank eller annan anordning till skydd 
för buller uppföras innan bygglov för bostadshuset kan lämnas. Bestämmelse om 
detta påförs plankartan. 
 
Service 
Nolby 5:9 m fl ligger nära Kvissleby centrum, som erbjuder ett allsidigt utbud av 
både kultur och service, arbetsplatser, högstadieskola samt bra anslutning till 
kollektivtrafik. 
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Tillgänglighet 
Angöring till det nya bostadshuset avses huvudsakligen ske från dess norra sida.  En 
gång- och cykelväg  längs Ljungan byggs om och förstärks för att öka tillgängligheten 
från flera håll samt för att klara räddningstjänstens behov. Bostäderna  avses 
uppföras med god tillgänglighet, d v s med hiss. Lutningarna inom planområdet, 
mellan hus och omgivande gång- och cykelväg, tas upp i slänter för att även göra 
utemiljön tillgänglig.  
 
Byggnadskultur och gestaltning 
För det aktuella projektet gäller att byggrätten disponeras av ett flerbostadshus, som 
är uppbyggt av två parallella, smala längor med en inre, väderskyddad 
(glastaksförsedd), gemensam, grön gård (se illustration). Gården fungerar som en del 
av byggnadens ventilationssystem. På den norra gaveln finns entré, hiss och trappa.  
 
Skyddsrum  
Planområdet ligger utanför de riskområden inom vilka krav på skyddsrumsbyggande 
ställs. Anmälan för skyddsrum behöver ej göras.  
 
Friytor 
Lek och rekreation 
Med tanke på att bostäderna i första hand avses för en äldre ålderkategori, är frågan 
om lekplatser inte aktuell. Möjligheter till rekreation,  inom planområdet, kan 
företrädesvis ske vid gång- och cykelstråket längs Ljungan eller på och invid älven 
vintertid. I närområdet finns också golfbana och skidbacke. 
 
Naturmiljö 
Naturområdet söder om det tänkta bostadshuset avses användas för 
omhändertagande av dagvatten, som ska kunna renas innan det når Ljungan. Då 
grundvattennivån inom området ligger förhållandevis högt, kan ett 
fördröjningsmagasin i form av en damm troligen inte komma i fråga, utan en 
anläggning för översilning / sedimentering är förmodligen vad som kan bli aktuellt. 
 
Längs Ljungan bör stora delar av vegetationen sparas med tanke på erosionsrisken 
intill vattendraget. Planförslaget anger att marklov kommer att krävas för trädfällning 
inom hela planområdet. 
 
Vattenområden 
Del av Ljungan ingår i planområdet som vattenområde. Möjlighet att uppföra 
bryggor medges i planen. Inför anläggandet av bryggor bör exploatör samråda med 
länsstyrelsen, miljökontoret och fastighetsägaren. 
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Gator och trafik 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Enligt gällande plan  ska området anslutas med en tillfartsväg mot E4. Denna 
möjlighet föreslås tas bort och ersättas med att befintlig lokalgata norrut 
(Centrumgatan) blir tillfart till området. Då antalet lägenheter är begränsat anses detta 
inte medföra någon större olägenhet för befintliga bostäder längs Centrumgatan. 
Planförslaget sanktionerar detta genom en bestämmelse ”Lokalgata”. Gång- och 
cykelväg löper längs med Ljungan. GC-vägen förstärks för att bli körbar fram till och 
med kvartersgränsen. Planförslaget innebär även att tillfarten från väg E4 slopas till 
den angränsande fastigheten, Nolby 5:194. Även här sker nya tillfarten via lokalgatan, 
med en gemensamhetsanläggning ges fastigheten rättigheten att ha tillfart via den nya 
bostadsfastigheten. När väg E4 flyttas från Njurundavägen beräknas denna bli en 
lokal gata och trafikflödena ungefär halveras. 
 
Kollektivtrafik 
Busslinje 124 går utanför planområdet, med hållplats strax utanför planområdet. 
Turtätheten är begränsad till några turer för- och eftermiddag. 
 
Parkering, utfarter 
Parkering föreslås i planområdets norra del. Parkeringen föreslås utgöra en 
gemensamhetsanläggning. Anläggningen rymmer cirka 50 platser, varav cirka 12 
platser reserveras för kommunens behov. 
 
Risker/Störningar 
Trafikbuller och trafikvibrationer 
Väster om planområdet finns dels väg E4, dels järnvägen. För E4 planeras en ny 
sträckning att tas i bruk 2015 och för järnvägen pågår planeringen för en utbyggnad 
med dubbelspår; läget för dessa spår är i nuläget endast angivna som en bred 
utredningskorridor i förstudie. 
 
Särskilda rapporter/utredningar av trafikbullret har tagits fram ( Westin Akustik AB, 
2010-10-20, 2010-03-11, 2008-03-27 och 2007-10-23). Rapporterna från 2010 
grundar sig på den utformning av byggnader och bullerskydd som föreslås i planen, 
men utredningarna kompletterar varandra och bör alla studeras för att få en 
helhetsbild. Utredningarna visar att man innehåller de nationella riktvärdena genom i 
rapporterna redovisade  åtgärder. Rapporterna bifogas planhandlingarna. Plankartan 
innehåller bestämmelser som reglerar riktvärden för buller vid fasad och uteplats. 
På allmän platsmark behöver ett 170 meter långt bullerskydd  med en höjd 3,5 meter  
ovan vägbanan uppföras utmed väg E4,  utformat som en  meter hög vall krönt av en  
två och en halv meter hög skärm. Uteplatser kan anordnas mot öster i skydd av 
föreslagna byggnader medan uteplatser i söder kräver skärmar med 3 -3,5 meter höjd. 
Plankartan innehåller bestämmelser som reglerar bullerskydd mot väg och vid 
uteplats.  
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Vibrationsutredning har gjorts av Metron Miljökonsult AB (2010-11-26) för att 
klarlägga påverkan från tågtrafik och fordonstrafik på väg E4, såväl i nuläget som 
med utbyggnad av järnvägen. Vägtrafiken bedöms inte ge upphov till störande 
vibrationer. Däremot kan vibrationsstörningar uppkomma från tågtrafiken. För att 
klara kvalitetsmålet 0,4 mm/s vägd RMS behövs med nuvarande tågtrafik styv, tung 
grundläggning och styva bjälklag. För att beakta möjliga utbyggnadsalternativ för 
järnvägen visar utredningen att det sannolikt behövs omfattande vibrationsdämpande 
åtgärder, exempelvis med stödpålning. Plankartan innehåller bestämmelser som 
reglerar utföranden till skydd mot vibrationer. 
 
 

 
 
Bullerskydd , vall+skärm, sektion  
Bild: Anders Nyquits Arkitektkontor AB 
 
Farligt gods 
 
En riskanalys har utarbetats och enligt denna rapport är slutsatsen att det aktuella 
planförslaget mycket väl kan anses uppfylla rimliga säkerhetsförhållanden efter 
genomförande av följande föreslagna åtgärder: 
 
Landskapsutformning 
- Utforma markplaneringen så att utspilld brännbar vätska inte rinner mot 
byggnaderna i planområdet. 
- Marken mot E4:an bör planeras så att den inte uppmuntras till vistelse. 
 
Skyddsåtgärder 
- Bullerplank/bullerskydd utformas så att de även kan utgöra strålningsskydd (skydd 
mot värmestrålning från en brand i fordon). I princip verkar ett bullerskydd även 
som skydd mot värmestrålning från en brand. Materialet i bullerskyddet bör 
emellertid vara värmeresistent, dvs. glas som inte är brandhärdigt är olämpligt som 
skydd. 
- Det är en fördel att som i planen placera en garagelänga parallellt med E4:an så att 
de ger skydd mot vägen och bensinstationen. Där garagelängan inte ger skydd kan 
det bullerskydd som planeras utformas så att ett strålningsskydd skapas. 
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Trafiktekniska åtgärder 
- Flytta den hastighetsnedsättning (70 -> 50) som idag, för norrgående trafik, sker vid 
fastigheten Nolby 5:194 längre söderut vid viadukten över järnvägen, innan backen 
ner mot planområdet. 
 
Tekniska åtgärder bostadshus 
- Entréer och utrymningsvägar förläggs så att de ej mynnar mot området mellan 
detaljplaneområdet och E4:an. 
- För att undvika brandspridning via fasader bör fasad mot E4:an utföras i 
obrännbart material. 
- Luftintag bör placeras så att de ej bidrar till att sprida brandrök eller andra giftiga 
gaser in i byggnaderna. 
 
Detaljplaneförslaget innehåller bestämmelser om skyddsanordningar och om 
utformning och placering av de relevanta byggnadstekniska delar som finns 
omnämnda i riskanalysen. Några av de åtgärder som finns omnämnda i riskanalysen, 
hänskjuts till bygglovsprövningen. Frågan om trafiktekniska åtgärder regleras inte i 
denna detaljplan.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Vid planering skall vissa miljökvalitetsnormer säkerställas enligt miljöbalkens 5:e 
kapitel. Miljökvalitetsnormer för luft finns för kvävedioxid, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver,  bens(a)pyren, bensen, 
partiklar och ozon. Detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Följande vattenförekomster med 
miljökvalitetsnormer berörs av detaljplanen: 
 

 Grundvattenförekomsten Marmen-Kvissleby, Ljungan, som idag har god 
kvantitativ och kvalitativ status. 

 Vattendraget Ljungan  som har otillfredsställande ekologisk status idag, ska 
2021 ha god ekologisk status. Den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) är 
god idag. 

 Detaljplanen bedöms medverka till att miljökvalitetsnormerna för de berörda 
vattenförekomsterna följs. 

 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten omfattar Ljungan, 
bedömningen är att detaljplanen medverkar till att denna följs. 

 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Ledningar för vatten  dras från befintligt nät till den nya fastigheten. 
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Detaljplan för 
ett område söder om Folkets hus 
Flerbostadshus 
Nolby 5:9 m fl  
Kvissleby, Sundsvalls kommun 
_______________________________________________________________ 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

A L L M Ä N T  
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 
samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon 
självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika 
genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- 
och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag. 
 
O R G A N I S A T O R I S K A  F R Å G O R  
Tidplan 
Planen beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet 2011. Byggstart planeras 
direkt efter laga kraft. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Områdets exploatör är MRD Sälj&Bygg AB och Anders Nyquist Arkitektkontor AB. 
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark. Sundsvalls kommun är 
huvudman för gator och övrig allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är 
även huvudman för vatten och avlopp. Undantag för detta gäller om exploatören 
väljer alternativ avloppslösning, som då blir gemensamhetsanläggning inom område, 
som på plankartan omfattas av bestämmelse ”NATUR”. 
Bullerskydd längs väg E4 anläggs av kommunen och bekostas av exploatören. 
Kommunen ansvarar för driften av bullerskydden. 
 
Avtal 
Kostnader för marken inklusive upprättande av detaljplan regleras i 
exploateringsavtal mellan stadsbyggnadskontoret och områdets exploatör. För 
bullerskydd längs väg E4 ska avtal upprättas mellan Trafikverket och kommunen. 
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F A S T I G H E T S R Ä T T S L I G A  F R Å G O R  
Fastighetsbildning mm 
Genom fastighetsreglering (marköverföring) från Nolby 5:42, 5:209, 5:386, 35:1 
ombildas Nolby 5:9 till att utgöra fastighet för flerbostadsändamål. Områden av 
Nolby 5:42, 35:1 m fl, utgörande allmän plats (gator och grönområde) överförs till 
kommunens gatu- och parkmarksfastighet Nolby 5:386. 
 
Om ägarlägenheter skapas skall marksamfällighet bildas och gemensamhets-
anläggning inrättas för gemensam förvaltning av t.ex fasader, yttertak, trapphus, hiss, 
dagvatten/avloppsanläggning,  vägar, garage, grönytor mm. 
 
Särskild gemensamhetsanläggning inrättas avseende gemensam parkering avsedd för 
nytillkomna bostäder samt Nolby 5:290 samt för tillfart till fastigheten Nolby 5:194.. 
 
Särskild fastighet för transformatorstation kan bildas genom avstyckning från Nolby 
5:386. Rätten till allmänna underjordiska ledningar tryggas genom ledningsrätt eller 
avtalsservitut enligt ledningshavarens önskemål.  
 
Fastighetsplan 
Behov av fastighetsplan föreligger inte. 
 
Kostnader 
 
Möjlighet finns att träffa överenskommelse med lantmäterimyndigheten om fast pris 
för lantmäteriförrättning. 
 
 
E K O N O M I S K A  F R Å G O R  
Planekonomi 
Planarbetet finansieras genom avtal (se ovan under ”Avtal”). 
Exploatören svarar för alla kostnader inom tomtmark och och för bullerskydd längs 
väg E4, för områdets utbyggnad. 
Exploatören har att erlägga avgifter för anslutningar till olika ledningsnät enligt 
särskilda avtal med respektive ägare av ledningsnät.  
Exploatören ansvarar för saneringskostnader av erfoderliga markföroreningar.  
 
Inlösen, ersättning 
Exploatören ska köpa exploateringsområdet av kommunen (se ovan under 
”Avtal”). 
 
 
T E K N I S K A  F R Å G O R  
Tekniska utredningar 
De tekniska utredningar som behövs för områdets utbyggnad ombesörjs av 
exploatören i samarbete med bland annat leverantörer av teknisk försörjning. 
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ett område söder om Folkets hus 
Flerbostadshus 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  del  1-  P rogram 
Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för programsamråd enligt PBL 5:20 
under tiden 9 juli – 20 augusti 2007 då planhandlingarna har varit allmänt 
tillgängliga. Förslaget till program, daterat 2007-07-07,  har sänts till berörda enligt 
särskild sändlista. 
 
Svar har inkommit från 
Statliga myndigheter: 
Länsstyrelsen har avgivit yttranden i tre omgångar: 2007-08-16 under allmänna 
samrådstiden, 2007-12-05 med ny bullerutredning som grund och slutligen 2008-
06-16 med en komplettering av bullerutredningen som grund.  
 
2007-08-16 
 
Förorenad mark 
De mark- och grundvattenundersökningar som ska komma till stånd bör ske så 
snart som möjligt så att eventuella saneringsåtgärder kan tas fram innan 
detaljplanen antas. Av genomförandebeskrivningen ska framgå vilka åtgärder som 
kan komma ifråga., vem som ansvarar för att åtgärderna utförs och vem som ska 
bekosta dessa. 
 
Trafikbuller 
Länsstyrelsen ser i detta skede problemet med buller från väg och järnväg som 
den svåraste frågan att lösa. Med tanke på bullersituationen är platsen kanske inte 
den allra bäst lämpade att bygga på, men den erbjuder å andra sidan många andra 
kvalitéer. 
Parkeringsgarage samt bullerskärmar kan minska bullernivåerna  för  
fastigheternas lägre delar men torde vara svårt att genomföra förebyggande 
åtgärder för hela fastigheterna då de planeras bli 4 våningar höga. Om 
dämpningen med hjälp av garagebyggnaden ska kunna räknas in måste 
uppförandet bli en förutsättning för att bostadshuset ska kunna byggas. Viss 
dämpning för hus 1 kan erhållas av den befintliga byggnad som ”Street rulers” 
innehar. I det fall att  E4 dras om samt att en sänkning av hastigheten från 70 km 
/h till 50 km/h genomförs så behöver trots detta en ytterligare bullerdämpande 
åtgärder genomföras för hus 2. 
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Då det kan ta lång tid innan E4 dras om bör bullerutredningen utgå från dagens 
trafiksituation med E4 i befintlig sträckning. Bullerskydd från ”Street Rulers” 
befintliga klubblokal bör ej heller förutsättas då det inte finns några garantier att 
denna byggnad kommer att återuppföras i det fall byggnaden exempelvis eldhärjas 
eller rivs av annat skäl. 
Med den påverkan på hälsa som buller medför så ska avsteg från gällande 
riktvärden undvikas så långt möjligt. Eventuellt avsteg från gällande riktvärden 
måste kunna motiveras enligt Boverkets skrift Tillämpning av riktvärden för 
trafikbuller vid planering och för byggande av bostäder. 
 
Länsstyrelen anser att en kvalificerad bullerberäkning är ett absolut måste för att 
planprocessen ska kunna gå vidare. Bullerberäkningen ska därefter redovisas i 
kommande planhandlingar för att en bedömning ska kunna göras om 
bullernivåerna blir acceptabla. Beräkningen ska klargöra vilka nivåer man kommer 
att få vid de planerade husen, vilka bullerdämpande åtgärder som kan vidtas, samt 
bullernivåer efter olika typer av åtgärder. Detaljplanen kommer att behöva 
innehålla bestämmelser om till exempel hur byggnaderna ska utformas, liksom 
reglering av eventuella skyddsanordningar för att motverka störningar från 
vägtrafiken. 
 
Riksintressen 
Detaljplaneområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård, Ljungans 
dalgång. Planområdet gränsar också mot riksintresseområdena för friluftsliv och 
naturvård, Nedre Ljungan samt yrkesfiske Ljungan/Indalsälvens 
mynningsområde. Plangenomförandets ev påverkan på riksintresseområdena ska 
belysas i kommande planhandlingar. 
 
Geoteknisk undersökning 
I planhandlingarn framgår att en geoteknisk undersökning ska göras. Detta är 
mycket viktigt då planområdet är beläget i ett sedan tidigare identifierat 
riskområde för ras och skred (Ljungans dalgång). 
 
Strandskydd 
Under rubriken strandskydd i programhandlingen sägs att strandskyddet är 
upphävt för gällande fastighet. Detta bör ändras till Då området är planlagt sedan 
1964-07-27 omfattas det inte av strandskydd enligt strandskyddsbestämmelsserna i 
miljöbalkens 7 kap. 
 
Kollektivtrafik  
I planhandlingen framgår att det finns god anslutning till kollektivtrafik.Det bör 
även framgå var närmaste busshållplats finns eller kan komma att anläggas. 
 
Behovsbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen bedömer i likhet med kommunen att genomförandet av planen inte 
kan anses medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i PBL 5:18. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.   
 
2007-12-05 
Buller från väg och järnväg 
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Länsstyrelsen har tidigare i samrådsyttrande 2007-08-16 och vid muntligt samråd  
med kommunen och exploatören 2007-11-27 påtalat den problematiska 
bullersituationen på den aktuella 
 
2008-06-16 
En kompletterande trafikbullerutredning har utförts och översänts till 
länsstyrelsen för yttrande 2008-05-15. I den nya utredningen har bl a byggnadens 
placering ändrats och antalet lägenheter minskats, dvs husets höjd blir lägre mot 
den bullerutsatta sidan. Enligt bullerutredningen krävs dessutom att en rad 
tekniska åtgärder utförs för att klara riktvärdena för både ekvivalent och maxnivå. 
Med en skärm som avskärmar ute platsen klarar man även riktvärdena för denna. 
Under förutsättning att de föreslagna åtgärderna enligt bullerutredningen vidtas 
har länsstyrelsen inga invändningar mot att man går vidare i planprocessen för 
uppförande av flerbostadshus på fastigheten Nolby 5:9 m fl i Kvissleby. 
 
 
Kommentar:  
Förorenad mark. En undersökning av markföroreningar har genomförts, den 
kommer att bifogas samrådshandlingarna. Under utställningsskedet kommer 
ytterligare markundersökningar att göras och ansvaret för saneringsåtgärder 
att klarläggas. 
Trafikbuller. Trafikbullerutredningar har genomförts och samrådsförslaget 
innehåller bullerskärm längs väg E4 och byggnadslösningar som innebär att 
nationella riktvärden kan innehållas.  
Riksintressen. Riksintressena bedöms inte påtagligts skadas, vilket beskrivs i 
planbeskrivningen. 
Geoteknik. En geoteknisk utredning har genomförts och kompletterande 
geotekniska undersökningar skall göras i bygglovskedet. 
Strandskydd. Planbeskrivningen ändras. 
Kollektivtrafik. Planbeskrivningen kompletteras  
 
 
Banverket har avgivit yttranden i tre omgångar: 2007-11-26 och  2007-11-29 med 
bullerutredning som grund och 2008-06-30 med komplettering av bullerutredning 
som grund. 
 
2007-11-26 
Banverkets långsiktiga mål är att inga människor boendes utmed de svenska 
järnvägarna skall utsättas för oacceptabla buller- och vibrationsnivåer från 
järnvägstrafiken. För att nå målsättningen har Banverket i samarbete med 
Boverket och Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer som bör eftersträvas för att 
klara en god boendemiljö. 
Banverkets riktvärden stämmer överens med dem som anges i utredningen om 
trafikbuller. Dessa riktvärden bör nämnas i kommande planbeskrivning och 
planbestämmelser. Banverket anser viadre att det även i handlingarna ska framgå 
att vibrationsstörningar kan uppkomma från järnvägen. Vi nybyggnation av 
bostäder bör vibrationsvärdet inte överskrida 0,4 mm/s (RMS-värde inom 
frekvensområdet 1-80 Hz) 
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Banverket är i allmänhet mycket tveksamt till ny bebyggelse i järnvägens närhet. 
Särskilt bostäder, då det blir svårt att skapa en säkerhets- och miljömässigt 
acceptabel boendemiljö. Flerbostadshuset ska uppföras ca 150 meter från 
järnvägen och enligt utredningen kommer inte riktlinjerna angående buller från 
järnvägen att uppnås om man inte genomför åtgärder: bullerskärm mot uteplats, 
fönsterisolering och förstärkningar i fasaden. Det är mycket viktigt att riktlinjerna 
eftersträvas och att föreslagna åtgärder genomförs. Banverket anser därför att det 
bör framgå handlingarna att dessa måste uppfyllas och att buller- och 
vibrationsnivåerna ska kontrolleras ordentligt innan bostäderna tas i bruk. Vidare 
ansvarar exploatören för undersökningar och skyddsåtgärder mot buller och 
vibrationer. Om ovanstående uppfylls så har Banverket inget att invända mot 
bullerutredningen och bostadshusets placering.  
Banverket vill även nämna att ett arbete med en idéstudie har på börjats om 
möjligheterna att bygga dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. Det går i nuläget 
inte att säga något om, och i så fall hur, Kvissleby kan komma att påverkas av 
detta, men Banverket anser att denna idéstudie ska nämnas i planen. 
 
 
 
2007-11-29 
Banverket har tagit emot Westin Akustik AB:s sammanfattning om 
problemställningar som finns i projektet. Så som banverket har uppfattat 
skrivelsen om problemställningar från Westin Akustik AB så uppfyller tågbullret 
ensamt alla riktvärden förutom den för uteplats men att det kan uppnås genom tre 
lokala lösningar. Som Banverket ser det är dessa åtgärde nödvändiga för att man 
ska kunna genomföra projektet. Bullret från vägen verkar svårare att lösa. 
Vägbullret tillsammans med järnvägsbullret kan komma att utgöra problem för de 
boende trots att ett antal åtgärder genomförs. Buller och vibrationsstörningar från 
väg och järnväg berör många och är ett allvarligt miljöproblem. Banverket anser 
därför att det bästa vopre att försöka hitta en ny plats att uppföra flerbostadshuset 
på. 
 
2008-06-30 
Vad Banverket kan se klarar förslaget gällande riktlinjer för buller. Klara man 
också gällande vibrationsriktlinjer för en god boendemiljö är det okej för 
Banverkets del. 
 
Kommentar:  
Buller från järnvägen.Planförslaget innehåller planbestämmelse om att 
gällande riktvärden ska innehållas. Trafikbullerutredningar som hör till 
planförslaget redovisar riktvärden, att dessa kan uppfyllas och lösningar för 
uteplatser. 
Vibrationer från järnvägen. Risken för vibrationsstörningar omnämns i 
planbeskrivningen. Inga nationellt antagna vibrationsvärden finns och ett  krav 
att uppfylla de av Banverket angivna vibrationsvärdena är inte lämpligt att 
ställa.    
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Vägverket har avgett yttranden i tre omgångar: 2007-08-13 i det ursprungliga 
programsamrådet, 2007-12-05 över ny bullerutredning och 2008-06-30 över 
kompletterad bullerutredning. 
 
2007-08-13 
Vägverket ser det som positivt att den här typen av boende förläggs i närheten av 
befintliga centrumkärnor där affär, kollektivtrafik mm finns tillgängligt. Att huset 
planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv är också positivt. 
 
Buller 
Som det står i planprogrammet har Vägverket och Miljökontoret visat på att 
bullernivåerna blir för höga för de boende i de planerade fastigheterna. Även om 
man räknar med att E4 dras om samt att hastigheten sänks från 70 km/h  till 50 
km/h behöver ytterligare bullerdämpande åtgärder vidtagas för hus 2. Att dämpa 
buller med skärmar kan bli svårt då husen planeras bli 4 våningar höga.. Viss 
dämpning kan erhållas för hus 1 av den befintliga byggnaden som ”Street Rulers” 
innehar. 
Det behöver utföras en detaljerad bullerutredning för att planprocessen ska kunna 
gå vidare. Den bullerutredningen ska klargöra mer exakt vilka nivåer som man 
kommer att få vid de planerade husen samt vilka bullerdämpande åtgärder som 
kan vidtas. 
 
Med hänsyn till bullrets hälsopåverkan sk man normalt ha en mycket restriktiv syn 
på avsteg från rikt värden för buller. Om avsteg från riktvärden ska göras, t ex om 
man avser att bygga hus 1 innan E4 dras om, måste det kunna motiveras enligt 
Boverkets skrift ”Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering och för 
byggande av bostäder”. 
 
Den utförligare bullerutredningen samt beslut om ny sträckning av E4 och 
hastighetsnedsättning får utgöra underlag för vidare ställningstagande. Utifrån de 
översiktliga beräkningar som är gjorda bedömer Vägverket att endast hus 1 bör 
ingå i den aktuella detaljplanen. 
 
Ny tillfartsväg 
Vägverket ser det som positivt att ny tillfartsväg görs till området som kan avlasta 
Centrumvägen, samt att de gamla planerna på ny anslutning till E4 är skrinlagda. 
 
2007-12-05 
Vägverket anser fortfarande att kommunen inte har kunnat motivera att detta är 
ett avstegsfall enligt Boverkets riktlinjer (sid 10). Dessutom ska man vid avstegsfall 
kunna erbjuda en tyst sida. I det aktuella huset kommer de lägenheter som har sin 
västra sida mot E4/järnväg ha den andra sidan mot innergården. Innergården 
planeras vara inglasad och erbjuder inte en kompensation för att man inte kan 
öppna fönster etc på den västra sidan. 
 
För att kunna bygga bostäder på denna plats anser vi att man måste hitta en 
lösning där man kan klara riktvärdena (både för väg och järnväg) vid hela fasaden. 
Med utgångspunkt från utförd bullerutredning och föreslagna skyddsåtgärder så 
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bedömer vi att det innebär en anpassning av husets utformning, dvs att huset 
byggs lägre. Om inte det är möjligt måste man finna en lämpligare plats för dett 
kretsloppshus. 
 
Vägverket anser att detta är en förutsättning för att kunna gå vidare i 
planprocessen. 
 
2008-06-30 
Vägverket har fått trafikbullerutredning 2 (2008-03-27) för yttrande. I detta förslag 
har det aktuella husets utformning reviderats och man har föreslagit ett antal 
bullerskärmar. 
 
Vägverket yttrade sig 2007-12-05 över ett tidigare förslag och påtalade då att man 
måste hitta en lösning där man klarar riktvärdena för både vägtrafik- och 
järnvägsbuller vid hela fasaden. 
I det nya förslaget minskas antalet lägenheter, dvs husets höjd blir lägre mot den 
bullerutsatta sidan. Med garage och bullerskärmande åtgärder klarar man då enligt 
beräkningen riktvärdena för både ekvivalentnivå och maxnivå. Med en skärm som 
avskärmar uteplatsen klarar man också riktvärdena för uteplats. 
 
Under förutsättning att de föreslagna åtgärderna vidtas enligt bullerutredning 2 så 
har Vägverket inga invändningar mot att man går vidare i planprocessen. 
 
Kommentar:  
Trafikbuller. Trafikbullerutredningar har genomförts och samrådsförslaget 
innehåller bullerskärm längs väg E4 och byggnadslösningar som innebär att 
nationella riktvärden kan innehållas.  
 
 
Kommunala myndigheter och bolag: 
 
Kultur&Fritid har 2007-08-17 yttrat sig under programsamrådet och har inga 
synpunkter. 
 
 
Miljönämnden har yttrat sig 2007-08-20 under programsamrådet. 
 
Miljönämnden uttalar sig positivt till att stadsbyggnadskontoret i samarbete med 
exploatören söker en plats för ett eller flera kretsloppsanpassade flerfamiljshus 
men avstyrker det föreslagna läget innan förslag till åtgärder mot trafikbuller 
presenteras. 
 
Miljökontorets skriver i beslutsunderlaget till miljönämnden att det planerade 
huset ligger relativt nära E4. Bullret från trafiken kommer att ligga kring 65 dBA 
vid närmsta fasad. Det kommer att vara svårt att även med olika typer av 
bullerskyddsåtgärder komma ner till riktvärdet 55 dBA vid fasad. Ingen sådan 
lösning presenteras i programförslaget. Miljökontoret måste innan något förslag 
till åtgärder mot trafikbuller presenterats avstyrka planförslaget. 
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Kommentar:  
Trafikbuller. Trafikbullerutredningar har genomförts och samrådsförslaget 
innehåller bullerskärm längs väg E4 och byggnadslösningar som innebär att 
nationella riktvärden kan innehållas.  
 
 
MittSverige Vatten AB har 2007-08-20 yttrat sig under programsamrådet. 
 
MittSverige Vatten AB skriver att det är uppenbart att den tilltänkta bebyggelsen 
skall ha en avloppsanordning som är av annan karaktär än anslutning till allmän 
va-anläggning. Kraven för kommunens utbyggnadsskyldighet torde därför inte 
vara för handen. För att undvika den situationen att huvudmannen för allmän va-
anläggning nödgas bygga ut avloppsanläggningen för aktuell bebyggelse, bör 
därför genomföras en inskränkning av verksamhetsområdet för avlopp. En 
förändring av verksamhetsområdet kan endast ske om detta är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljö. Ärendet bör därför beredas genom 
yttrande från miljönämnden. 
 
Kommentar:  
Planförslaget innehåller inget förslag till begränsning av verksamhetsområdet 
för avlopp. 
 
 
Räddningstjänsten  Sundsvall-Timrå har yttrat sig 2007-08-23 under 
programsamrådet. 
 
Båda de föreslagna husen ska uppföras innanför det rekommenderade 
skyddsavståndet från farligt-godsleden E4. En riskanalys skall därför genomföras i 
linje med vad som föreslagits i översiktsplanen. 
Med hänsyn till att byggnaderna kommer att uppföras i anslutning till Ljungan bör 
den geotekniska undersökningen avseende ras och skred göras redan under 
planskedet. 
Att döma av stadsbyggnadskontorets karta över områden som kommer att 
drabbas av översvämning vid ett så kallat 100-årsflöde, kommer stora delar av 
planområdet att läggas under vatten. En noggrannare riskanalys bör därför 
genomföras i syfte att belysa dessa risker. 
 
Kommentar:  
Farligt gods. En riskutredning anses mindre aktuell då farligt-godsleden E4 
beräknas få en ny sträckning 2015.  
Geoteknik. En geoteknisk utredning har genomförts och kompletterande 
geotekniska undersökningar skall göras i bygglovskedet. 
Översvämningsrisker. Enligt  översiktliga översvämningsutrdeningar påverkas 
inte planområdet av 100-årsflöden eller s k beräknat högsta flöde, se i övrigt 
planbeskrivningen avsnittet Risk för skred och höga vattenstånd. 
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Detaljplan för 
Ett område söder om Folkets hus 
Flerbostadshus  
Nolby 5:9 m fl  
 
Kvissleby, Sundsvalls kommun 
_______________________________________________________________ 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  del  2-  Samråd 
Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för samråd enligt PBL 5:20 under 
tiden 10 - 31 maj 2010 då planhandlingarna har varit allmänt tillgängliga. 
Samrådsförslaget, daterat 2010-05-04, har sänts till berörda enligt särskild 
sändlista. 
 
Svar har inkommit från 
Statliga myndigheter: 
Länsstyrelsen har avgivit yttrande 2010-06-15 
 
Buller från väg och järnväg 
Länsstyrelsen ser positivt på att bygga ett tätortsnära kretsloppshus, men det bästa 
hade varit att hitta en ny tomtplats för byggnaden. Länsstyrelsen har tidigare i 
samrådsyttranden 2007-08-16 och 2007-12-05 påtalat den problematiska 
bullersituationen inom detaljplaneområdet. 
 
Efter det att en kompletterande trafikbullerutredning utförts har förnyat samråd 
hållits i juni 2008. I den nya utredningen hade byggnadens läge ändrats och antalet 
lägenheter minskats, dvs. husets höjd blivit lägre mot den bullerutsatta sidan. Man 
hade också föreslagit en rad tekniska åtgärder. Länsstyrelsen bedömde då att 
under förutsättning att de föreslagna åtgärderna enligt bullerutredningen utfördes 
fanns det möjligheter att gå vidare i planprocessen. 
 
Sedan dess har förutsättningarna förändrats bl.a. genom att våningsantalet på den 
föreslagna bostadsbyggnaden utökats. De övre våningarna i den norra fasaden är 
extra utsatta och det behövs enligt länsstyrelsens bedömning ett bulleranpassat val 
av fönster och ventilation för att säkert klara riktvärden för inomhusbuller. Den 3 
meter höga bullervallen är en lämplig skyddsåtgärd för att få ner buller från 
vägtrafik inom planområdet. Som det framgår av bullerutredningen kommer det 
dessutom att behövas separata avskärmningar av ev. uteplatser som inte ligger 
avskärmade söder om byggnadskroppen. 
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Dåvarande Banverket har i november 2008 tagit fram en idéstudie för 
etapputbyggnad av dubbelspår Ostkustbanan Gävle - Sundsvall. På den aktuella 
bansträckningen Dingersjö - Sundsvall konstateras att inget alternativ till befintlig 
bansträckning finns att tillgå då sträckan antingen har en hög standard eller har ett 
geografiskt låst läge och tidsvinsten av en ny dragning är mycket begränsad på 
denna delsträcka. Arbete med förstudie för objektet är påbörjat. 
 
För att åstadkomma en acceptabel boendemiljö från bullersynpunkt är det således 
nödvändigt att de föreslagna skyddsåtgärderna genomförs. Området är i annat fall 
mycket utsatt för buller både från trafik på järnvägen och på väg E4. Det 
sammanlagda bullret från väg och järnväg kommer att upplevas som mera 
störande än ifall området utsatts enbart för en av ljudkällorna. En fördel i 
sammanhanget är att bullerkällorna befinner sig i samma riktning från 
bostadsbyggnaden . 
 
Ostkustbanan 
Ostkustbanan kommer att byggas ut till dubbelspår i nuvarande bansträckning 
förbi aktuellt planområde. Hänsyn bör därför tas till ökat trafikflöde liksom till 
ökade hastigheter på banan. En uppdatering krävs av bullerutredningen, något 
som måste åtgärdas inför en eventuell fortsatt planläggning. Beräkningen ska 
baseras på framtida trafik. En dubbelspårsutbyggnad på sträckan förbi 
planområdet medför en prognostiserad trafik om 46 persontåg/vardagsdygn och 
49 godståg/vardagsdygn. Hänsyn ska även tas till planerad hastighetshöjning till 
200 km/h (galler B-tåg, ej godståg). Trafikverket kan stå till tjänst med uppdaterat 
underlag. 
 
Hänsyn till vibrationer från järnvägstrafik (även planerad framtida) ska tas i 
detaljplanen. Banverket och Naturvårdsverket har 2006 tagit fram riktlinjer för 
vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 1 -80Hz) inte bör överskridas vid 
permanentbostäder. En utredning av vibrationspåverkan saknas i planen. 
 
Den tvärsektion genom bullerskydd, planerad bebyggelse samt väg som återfinns i 
planbeskrivningen bör kompletteras med en redovisning av nuvarande 
järnvägsbank. 
 
Väg E4 
Utförd bullerberäkning visar att man klarar riktvärdena för både ekvivalent och 
maximal ljudnivå om man utför ett bullerskydd 5 -7 m intill E4. Ett oeftergivligt 
föremål får dock inte placeras inom vägens säkerhetszon. Enligt VGU (Vägars 
och gators utformning) är säkerhetszonen 7 m vid en hastighetsgräns på 70 km/h. 
 
Säkerhetszonen är området närmast vägbanan. Den ska utformas så att skador på 
människor blir så små som möjligt vid avkörning. Säkerhetszonen ska därför vara 
fri från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Hur bred säkerhetszon 
som behövs beror bland annat på utformningen av sidoområdet och på tillåten 
hastighet på vägen. Planket, som beräknas bli 3 meter högt, kan därför inte 
placeras närmare E4 än 7 m. 
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Ett så långt och högt plank utmed E4 kommer att påverka upplevelsen för 
trafikanterna på E4. Därför bör kommunen ta ställning till plankets läge och 
utformning redan i detta skede. Planket måste regleras med en planbestämmelse. 
 
Bullerberäkning 
Med tanke på att ett kommande dubbelspår förmodligen kommer att ge ökade 
bullerstörningar kan det vara bra att även beräkna bullernivåerna när E4-trafiken 
har flyttats. Vid programsamrådet var det fortfarande osäkert när vägprojektet E4 
Sundsvall skulle komma igång. Nu beräknas E4 trafiken kunna flyttas hösten 
2015. 
 
Vid bullerberakningen bör man även utreda om planket ger upphov till några 
reflektioner av vägtrafikbuller för de fastigheter som ligger på Västra sidan av E4. 
 
Man bör även undersöka om det finns risk för att trafikbullret kan komma in 
genom luftintaget på loftet ovanpå plan 3, och på det viset ge bullerstörningar i 
gröna rummet samt på balkongerna. 
 
Geoteknik 
I Tyréns utredning redovisas resultat av stabilitetsberäkningar utförda för såväl 
befintliga förhållanden som för planerad 4-vån.byggnad. Beräkningarna har 
utförts med Ljungans vattenyta på nivån ca -0,7 m. Planområdet är beläget nära 
Ljungans utlopp i Sundsvalls-bukten varför lägsta lågvattenyta (LLW) bör vara 
ungefär densamma. Enligt uppgift från SGI's Sundsvallskontor används normalt 
nivån LLW -1,62 m vid stabilitetsberakningar kring bukten. 
 
Enligt de rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport 3:95 ska 
stabiliteten värderas vid LLW. Med för hög vattennivå i Ljungan överskattas 
säkerheten och det är därför angeläget att den geotekniska utredningen 
kompletteras och slutsatserna beträffande stabilitetsförhållanden vid behov 
revideras. Notera att med hänsyn till närheten till havet kan inte snabba växlingar 
av Ljungans nivå uteslutas. Grundvatten-/portryck kan därför dröja kvar på en 
högre nivå i slänten. I beräkningarna måste därför den farligaste kombinationen av 
LLW och kvardröjande portryck i slänten analyseras. Vidare bör trafiklast på gc-
vägen med ca 5 kPa medräknas. 
Provtagningarna redovisar förekomst av något sulfidhaltig jord i 2 
provtagningspunkter och det är därför viktigt att frågan omjordens hållfasthet 
reduceras med hänsyn till detta. 
 
Erosionsförhållanden och ev. behov av erosionsskydd har inte redovisats i 
planbeskrivningen vilket är en brist. Med Hänsyn till de jordarter som 
förekommer i området rekommenderar länsstyrelsen att erosionsfrågorna 
klarläggs i planskedet varvid erosionsförhållandena i ett för bebyggelsen tillräckligt 
långt perspektiv bör beaktas. Föranleder utredningsresultaten behov av åtgärder 
bör dessa regleras i planen varvid även åtgärderna tillåtlighet kan behöva prövas. 
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I planbeskrivningen redovisas med hänvisning till kartering utförd av 
Räddningsverket/ SMHI 2001-08-28, att översvämningsrisk inte råder väster om 
planerad gc-väg. SGI har inget underlag för att värdera nivåer med hänsyn till 
översvämningsrisk men anser att det är angeläget att erforderliga nivåer klarläggs 
och vid behov regleras, varvid även effekter av framtida klimatförändringar 
behöver beaktas. 
 
Förnyat samråd 
Länsstyrelsen förutsätter att ovanstående frågor beaktas och utreds i fortsatt 
planarbete och att ett nytt samråd sker om buller- och stabilitetsfrågorna innan 
planen ställs ut för granskning. 
 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen ser positivt på att ytterligare markundersökningar med provtagning 
ska ske under utställningsskedet av planförslaget och att man tar fram en tydligare 
historik för naturområdet samt att tidigare potentiella föroreningskällor 
kartredovisas. Länsstyrelsen vill påpeka att även dessa ytor vid behov kan behöva 
undersökas och åtgärdas med avseende på markföroreningar. Länsstyrelsen anser 
att olika riktvärden för olika typer av ytor inom planområdet i möjligaste mån bör 
undvikas. Detta bl.a. med anledning av att föroreningar inte alltid ligger stilla, 
markanvändningen kan ändras och att det kan vara svårt att försäkra sig om att 
man även i framtiden kommer att känna till och ta hänsyn till de olika 
föroreningsnivåerna. 
 
Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö "Ljungans 
dalgång" främst ut fornlämningssynpunkt. Länsstyrelsen kan komma att ställa 
krav på särskild utredning enligt kulturminneslagen 2 kap. 11 §. 
 
Kommentar:  
Trafikbuller. En kompletterande trafikbullerutredning har genomförts för att 
belysa påverkan av ny sträckning av E4 och framtida dubbelspår för 
järnvägen. Utställningsförslaget innehåller en justerad höjd och placering av 
bullerskärm.  Bullerskyddet (vall+skärm) regleras i en planbestämmelse som 
preciseras i utställningsförslaget. Frågorna om reflektion av trafikbuller från 
bullerskärm och trafikbuller inomhus (via luftintag eller annan del av fasad) 
hanteras i bygglovprövningen, då man närmare prövar hur skärm och fasader 
ska utformas för att inte överskrida de nationella riktvärdena. Reflektion från 
bullerskärm bedöms inte ge upphov till mätbara ökningar av bullernivåer för 
fastigheter väster om E4, men detta ska klarläggas i en bullerberäkning i 
samband med bygglovprövningen, vilket eventuellt kan påverka valet av 
material i bullerplanket.  
Vibrationer. En vibrationsutredning har genomförts och utställningsförslaget 
har fått en planbestämmelse med krav att grundläggning och bjälklag utförs så 
att vibrationer motverkas. 
Geoteknik. En kompletterande geoteknisk stabilitetsutredning har utförts som 
visar att risken för erosion är liten och att stabiliteten är tillfredsställande. 
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Förorenad mark. En historik för markanvändningen finns framtagen av SBK 
2008-04-10 och tillförs planhandlingarna. En kompletterande miljöteknisk 
markundersökning har genomförts som för vissa delområden visar förhöjda 
halter över riktvärden av bly och PAH. Marken kommer att saneras av 
stadsbyggnadskontoret. 
Översvämningsrisker.  Det finns nu nytt utredningsmaterial framtaget av 
länsstyrelsen respektive Sundsvalls kommun som berör översvämningsrisker 
och klimatanpassning; planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
 
Trafikverket har avgivit yttrande 2010-06-10. 
 
Trafikverket ser positivt på intentionerna att bygga ett tätortsnära kretsloppshus. 
Tyvärr finns det flera fortfarande oklarheter som främst handlar om buller och 
vibrationer som måste lösas innan man kan gå vidare med planen. I första hand 
handlar det om den påverkan som ett framtida dubbelspår får för omgivningen, 
både när det gäller järnvägsbuller och vibrationer. 
 
Först när bullerutredningen har uppdaterats utifrån ovanstående kan Trafikverket 
ta ställning till detaljplanen. Trafikverket önskar ett samråd med Sundsvalls 
kommun innan något beslut tas om utställning av detaljplanen. 
 
Järnväg 
Efter tidpunkten för programsamrådet tog Banverket i november 2008 frarn en 
idéstudie för etapputbyggnad av dubbelspår Ostkustbanan Gävle - Sundsvall. För 
den aktuella sträckan Dingersjo - Sundsvall konstateras att inget alternativ till 
befintlig bansträckning finns att tillgå då sträckan antingen har en hög standard 
eller har ett geografiskt låst läge och tidsvinsten av en ny dragning vid denna 
sträcka är mycket begränsad. Arbete med förstudie för objektet är påbörjat. 
 
Ostkustbanan kommer att byggas ut till dubbelspår i nuvarande bansträckning 
förbi aktuellt planområde. Hänsyn bör därför tas till ökat trafikflöde liksom till 
ökade hastigheter på banan. En uppdatering krävs av bullerutredningen, något 
som måste åtgärdas inför en eventuell fortsatt planläggning. Beräkningen ska 
baseras på framtida trafik. En dubbelspårsutbyggnad på sträckan förbi 
planområdet medför en prognostiserad trafik om 46 persontåg/vardagsdygn och 
49 godståg/vardagsdygn. Hänsyn ska även tas till planerad hastighetshöjning till 
200 km/h (gäller B-tåg, ej godståg). Trafikverket kan stå till tjänst med uppdaterat 
underlag. 
 
Hänsyn till vibrationer från järnvägstrafik (även planerad framtida) ska tas i 
detaljplanen. Banverket och Naturvårdsverket har 2006 tagit fram riktlinjer för 
vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80Hz) inte bör överskridas vid 
permanentbostäder. En utredning av vibrationspåverkan saknas i planen. 
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Den tvärsektion genom bullerskydd, planerad bebyggelse samt väg som återfinns i 
planbeskrivningen bör kompletteras med en redovisning av nuvarande 
järnvägsbank. 
 
Väg 
Bullerplank 
Utförd bullerberäkning visar att man klarar riktvärdena för både ekvivalent och 
maximal ljudnivå om man utför ett bullerskydd 5 -7 m intill E4. Ett oeftergivligt 
föremål får dock inte placeras inom vägens säkerhetszon, Enligt VGU (Vägars 
och gators utformning) är säkerhetszonen 7 m vid en hastighetsgräns på 70 km/h. 
 
Säkerhetszonen är området närmast vägbanan. Den ska utformas så att skador på 
människor blir så små som möjligt vid avkörning. Säkerhetszonen ska därför vara 
fri från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Hur bred säkerhetszon 
som behövs beror bland annat på utformningen av sidoområdet och på tillåten 
hastighet på vägen. 
 
Trafikverket anser därför att planket inte kan placeras närmare E4 än 7 m. 
 
Trafikverket vill också påtala för kommunen att ett så långt och högt plank utmed 
E4 kommer att påverka upplevelsen for trafikanterna på E4. Därför bor 
kommunen ta ställning till plankets läge och utformning redan i detta skede. 
 
Bullerberäkning 
Med tanke på att ett kommande dubbelspår förmodligen kommer att ge ökade 
bullerstörningar kan det vara bra att även beräkna bullernivåerna när E4-trafiken 
har flyttats. Vid programsamrådet var det fortfarande osäkert när vägprojektet E4 
Sundsvall skulle komma igång. Nu beräknas E4 trafiken kunna flyttas hösten 
2015. 
 
Trafikverket anser att bullerberäkningen även bör titta på om planket ger upphov 
till några reflektioner av vägtrafikbuller för de fastigheter som ligger på Västra 
sidan av E4. 
 
Trafikverket funderar också på om det finns risk för att trafikbullret kan komma 
in genom luftintaget på loftet ovanpå plan 3, och på det viset ge bullerstörningar i 
gröna rummet samt på balkongerna. 
 
Kommentar:  
Trafikbuller. Se kommentar till länsstyrelsens yttrande. 
Vibrationer. Se kommentar till länsstyrelsens yttrande. 
 
Kommunala myndigheter och bolag: 
Socialtjänsten har yttrat sig 2010-06-01 och har inga synpunkter. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2010-05-25 yttrat sig och har inga 
synpunkter. 
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Kultur & Fritid har 2010-05-24 yttrat sig och har inga synpunkter. 
 
Service och teknik har yttrat sig 2010-05-26. 
Gatan till fastigheten bör vara kvartersmark och skötas av fastighetsägaren. 
Om det ska vara en kommunal gång- och cykelväg genom området måste 
detta säkerställas i planen och inte vara en del av tillfartsvägen och/eller väg för 
räddningstjänstens behov. Gång- och cykelvägen måste separeras från biltrafiken 
för att vara en kommunal angelägenhet. 
 
När E4-trafiken flyttar bör gång- och cykeltrafiken flytta till nuvarande E4-a 
och den nu befintliga gc-vägen blir en lokal gc-väg med lägre prioritet. 
 
Kommentar:  
Lokalgatan betjänar flera fastigheter och bör vara allmän plats. Gång- och 
cykelvägen är säkerställd i planen, kombinationen på vissa sträckor med 
lokalgata och framkomlighet för räddningsfordon bedöms som den rimliga 
lösningen. Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  
 
Miljönämnden har yttrat sig 2010-06-22. 
 
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på planförslaget: 
- att uttala sig positivt till ambitionerna i detaljplanen för ett flerfamiljshus med 
miljöanpassat boende, 
- att omhändertagande av spill- och dagvatten utreds vidare tillsammans med 
MittSverige Vatten och miljökontoret, 
- att påpeka vikten av att alla föreslagna bullerskyddsåtgärder vidtas och att en 
gemensam skyddad uteplats anordnas som är lätt tillgänglig för de boende, 
- att avstyrka art skolverksamhet inryms i lokalerna, 
- att påpeka vikten av trygghetsskapande åtgärder i planområdet, 
- att i övrigt översända miljökontorets synpunkter på planförslaget till 
stadsbyggnadskontoret. 
 
Miljökontorets synpunkter: 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Miljönämnden har tidigare lämnat synpunkterna på ett program till detaljplan för 
området. Nämnden hade en positiv inställning till förslaget men bedömde att det 
fanns frågor om buller och VA som behövde lösas innan man gick vidare med 
detaljplanen.  
 
Förvaltningens overviiganden 
Miljönämnden ser det som rnycket positivt att projektet har en så uttalat 
miljöprofil. Man avser bygga ett flerfamiljshus med bl a sunda byggnadsmaterial, 
energieffektiva lösningar av uppvärmning och ventilation, användning 
av förnyelsebar energi och lokalt omhändertagande av dag- och 
spillvatten. Fastigheten ligger centralt i Kvissleby med nära avstånd till service och 
kollektivtrafik. 
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Det planerade huset ligger också relativt nära E4. Väg- och tågbuller kommer att 
störa fastigheten. Miljökontoret bedömer dock att med de förslagna 
bullerskyddsåtgärderna kommer miljön att bli acceptabel ur bullersynpunkt. 
Tågbullernivåerna är visserligen över riktvärdena men det kan kompenseras med 
iordningställande av gemensam skyddad uteplats. Miljökontoret anser att en 
skyddad uteplats bör ordnas helst söder om huset som blir lätt tillgänglig för de 
boende. 
 
Det är också viktigt att ta hänsyn till förändrade bullernivåer i framtiden. 
Trafikbullret kommer att minska när E4 flyttas medan jänvägsbullret kommer att 
öka med ökad trafik på ostkustbanan. I bullerutredningen har man lyft frågan om 
vilken fasadisolering som kan vara lämplig. Ljudklass C är grundkravet men 
Miljökontoret vill gärna att man installerar fönster som uppfyller kravet för 
ljudklass B och därmed skapar en riktigt tyst innemiljö. 
 
I programmet föreslås att huset ansluts till en kretsloppslösning med integrerad 
teknik för ventilation, värmeåtervinning och hantering av avloppsvatten. 
Tekniken är lovande men tekniskt komplicerad och det saknas 
praktisk erfarenhet av systemet i drift under en längre period. Systemet är 
installerat  i en villa i Njurunda och Miljökontoret anser att det är viktigt att 
använda dessa erfarenheter av praktisk drift i valet av systemlösning och 
projektering i det nya flerbostadshuset. Projektören måste samarbeta med 
MittSverige Vatten och Miljökontoret. Kommunalt avlopp behöver vara 
framdraget som reserv och för att ta hand om restvatten från anläggningen. 
 
Den miljötekniska markundersökningen har påvisat föroreningar i marken av 
metaller, PAH, alifater samt sulfidhaltig lera. Stadsbyggnadskontoret avser gå 
vidare med undersökningar och historisk beskrivning av naturområdet där man 
avser ta omhand dagvatten. Det kommer att krävas fortsatt förtätad provtagning i 
byggskedet innan saneringsbehovet kan bestämmas. Det finns fortfarande också 
en viss osäkerhet om den sulfidhaltiga lerans utbredning. 
 
Detaljplanen medger anläggning av bryggor i hela vattenområdet som ingår i 
planområdet. Miljökontoret har inget att invända mot detta men 
Ljungan är ett riksintresse både för naturvården och friluftslivet och exploatören 
bör samråda med länsstyrelsen och miljökontoret innan han utför anläggningar i 
vattenområdet. 
 
Man föreslår i programmet några alternativa sätt att ta hand om dagvatten från 
parkering och hustak. Val av alternativ behöver diskuteras vidare med 
MittSverige Vatten och Miljökontoret i den fortsatta planeringsprocessen. 
 
Området rymmer idag en betydande växtlighet med många lövträd. Miljökontoret 
stöder stadsbyggnadskontorets förslag att så mycket av växtligheten som möjligt 
ska sparas och att marklov behövs för att fälla träd inom planområdet. Detta är 
speciellt viktigt i området mellan gc-vägen och vattnet som måste få prägel som 
allmän park och inte får privatiseras. 
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Enligt detaljplaneförslaget ska bostadshuset också kunna användas som 
arbetslokaler och till skolverksamhet. Skolverksamhet kräver speciell anpassning 
där bl. a. skolgård, lekplats och förebyggande av olycksrisker i området intill både 
väg och vatten är viktiga punkter som måste diskuteras. Miljökontorets 
uppfattning är att skolgården inte uppfyller de krav som bör ställas på en sådan 
miljö. Storleken är begränsad och bullernivåer och markföroreningsproblematik 
försvårar bra lösningar. 
 
En annan faktor som försvårar skolverksamhet är närheten till bensinstation. 
Avståndet är i detta fall ca 80 m till planerat bostadshus. Enligt översiktsplanen 
ska sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet undvikas 
inom 50 m från bensinstation. I nyplaneringsfallet bör ambitionen vara att hålla 
ett avstånd på 100 m. Miljökontoret accepterar i detta fall ett avstånd på 80 m till 
bostadshuset om inte Räddningstjänsten har en annan uppfattning. En skolgård 
på närmare avstånd är dock inte acceptabelt. 
 
Miljökontoret vill betona behovet av trygghetsskapande åtgärder. Det är viktigt att 
kartlägga behovet av belysning inom planområdet och åtgärder för att förhindra 
att garage och andra byggnader skapar otrygga slutna eller dolda rum. 
 
Kommentar:  
Spillvatten. Anslutning till det kommunala spillvattennätet är möjlig. I 
planbeskrivningen noteras att en sådan lösning behöver vara framdragen som 
reservlösning och för att ta hand om restvatten. 
Dagvatten. Dagvattnet ska tas om hand lokalt genom översilning och 
fördröjning inom naturområdet innan det når Ljungan. 
Trafikbuller. En kompletterande trafikbullerutredning som inbegriper 
framtida bullernivåer har utförts. Valet av fasadisolering träffas i 
bygglovskedet, detaljplanen reglerar att nationella riktvärden för buller inte 
överskrids. 
Förorenad mark. En kompletterande miljöteknisk markundersökning, som 
även berör naturområdet där man avser att ta hand om dagvattnet, har gjorts. 
En historik för markanvändningen finns framtagen av stadsbyggnadskontoret 
2008-04-10, den tillförs planhandlingarna.Saneringen av markföroreningar 
kommer att genomföras av stadsbyggnadskontoret. Infiltrationsanläggningens 
närmare utformning och saneringsåtgärder som den kan föranleda kommer att 
klarläggas i samband med genomförandet av planen. 
Skolverksamhet. Skolverksamhet tas bort ur planbeskrivningen. Planens 
bestämmelse medger lokaler med anknytning till fastighetens bostäder. 
 
MittSverige Vatten AB har 2010-05-27 yttrat sig. 
Redan 2007 lämnade vi ett remissvar avseende programsamråd på rubr. fastighet. 
Vårat yttrande gäller fortfarande, vi skickar även en kartskiss över området så att 
va-ledningarna åskådliggörs på nämnda fastighet, så att hänsyn tas till ledningarnas 
placering för er vidare planering. 
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Kommentar:  
MittSverigeVatten meddelar att anslutning till kommunala spillvattennätet är 
möjlig som reservlösning, i enlighet med miljönämndens synpunkter.  
 
Sundsvall Energi AB har yttrat sig 2010-05-12 
Inom fastigheten Nolby 5:9 m.fl. finns fjärrvärmeledningar (ledningskarta bifogad 
yttrandet). 
Inom norra delen av planområdet finns en fjärrvärmeledning som försörjer Nolby 
samt en servisledning till Nolby 5:194. 
I nordvästra hörnet av planområdet kommer dessa fjärrvärmeledningar i konflikt 
med blivande garagebyggnad. 
I GC-vägen ligger en fjärrvärmeledning som försörjer Skottsund. 
Blivande fastigheten kan anslutas till fjärrvärme nätet. Se yttrande daterat 2007-08-
20  
 
Kommentar:  
Detaljplanen reglerar inte valet av uppvärmningssystem. Fjärrvärmeledningar 
kan behöva flyttas. 
 
FÖRETAG 
EON Elnät Sverige AB har 2010-05-19 yttrat sig. 
Inom planområdet har E.ON Elnät hög- och lågspänningsjordkablar samt 
Transformatorstationer (ledningskarta bifogad yttrandet). 
 
Vi förutsätter att E.ON Elnäts anläggningar kan vara kvar i befintligt läge 
och att vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens 
genomförande. Om det blir aktuellt med förändringar i anläggningarna, 
förutsätter E.ON Elnät att en samordning och samplanering förs i god tid 
före exploatering. 
 
Eventuella kostnader för flyttning eller ombyggnad av anläggningarna bekostas av 
den som så begär. 
 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. 
 
Skanova har yttrat sig 2010-05-31. 
TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar i aktuellt område 
(ledningskarta bifogad yttrandet). 
TeliaSonera Skanova Access AB förutsätter att hänsyn tas till dessa 
ledningar och att eventuella förändringar som flyttning och/eller skydd av 
ledningar bekostas av exploatören. 
 
Kabelanvisning ska alltid begäras i god tid innan eventuella markarbeten påbörjas 
och stor försiktighet ska iakttagas när grävning nära teleanläggningar pågår. 
 
Kommentar:  
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Detaljplan för 
Nolby 5:9 m.fl, detaljplan för ett område söder om Folkets hus 
Sundsvall, Sundsvalls kommun 
Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2011-04-05 
_______________________________________________________________ 
 

UTLÅTANDE 
Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt enligt PBL 5:23 under tiden 2011-
04-18 -- 2011-05-15. 
 
Svar har inkommit från 
Statliga myndigheter: 
 
Länsstyrelsen har yttrat sig 2011-05-16 
 
Riksintressen 
Planområdet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Ljungans dalgång. Området gränsar också mot område av riksintresse för 
naturvård respektive friluftsliv, nedre Ljungan samt yrkesfiske 
Ljungan/lndalsälvens mynningsområde. Riksintressena bedöms inte lida påtaglig 
skada av planens genomförande. 
 
Mellankommunala frågor 
Detaljplanen bedöms ej beröra frågor av mellankommunal art. 
 
Miljökvalitetsnormer/Luft/Vatten 
Detaljplanen bedöms ej medverka till att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 
För vattenförekomster och fisk- och musselvatten bedöms att detaljplanen 
medverkar till att miljökvalitetsnormerna för dessa följs. 
 
Ras- och skred, geotekniska frågor, erosion 
En detaljerad geoteknisk stabilitetsutredning har utförts 2008. Utredningen visar 
att stabiliteten inom området är tillfredsställande och att risken för erosion är liten. 
Risk för skadliga sättningar bedöms ej föreligga under förutsättning att planerad 
bebyggelse ej uppförs inom det nordvästra eller sydligaste området. I samband 
med bygglovprövningen skall en kompletterande geoteknisk undersökning utföras 
för att fastställa stabilitets- och sättningsförhållanden samt dimensionerande 
geotekniska parametrar för grundläggningen gällande planerad bebyggelse. 
 
Planbestämmelserna anger att marklov krävs för att fälla träd vilket är positivt då 
dessa stabiliserar marken och motverkar erosion. 
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Buller och vibrationer 
Väster om området finns dels väg E4, dels järnvägen. Ny sträckning av E4 
beräknas vara i bruk år 2015 och för järnvägen pågår planeringen för utbyggnad 
med dubbelspår. Särskilda rapporter/bullerutredningar har tagits fram. 
Utredningarna visar att man innehåller de nationella riktvärdena genom i 
rapporterna redovisade åtgärder. Planen innehåller bestämmelser som reglerar 
bullerskydd mot väg och vid uteplats. 
 
I planområdets norra del avses garage uppföras. Dessa är en förutsättning för att 
rekommenderade riktvärden för buller ska kunna hållas, varför det är nödvändigt 
att dessa uppförs senast i samband med uppförandet av bostadshuset. 
Bestämmelse om bullerskyddande byggnationer är införda på plankartan. 
 
Vibrationsutredning har genomförts under 2010. Vägtrafiken bedöms inte ge 
upphov till störande vibrationer. Däremot kan vibrationsstörningar uppstå från 
tågtrafik. Plankartan innehåller bestämmelser som reglerar utföranden till skydd 
mot vibrationer. 
 
Länsstyrelsen och trafikverket anser att kommunen i planbestämmelserna bör 
tydliggöra vilka riktvärden för buller som ska uppfyllas, både när det gäller 
ekvivalentnivå och maximal nivå vid fasad och vid uteplats. 
 
För utformning av bullervall hänvisar länsstyrelsen till yttrande från Trafikverket, 
detta bifogas detta yttrande. Av plankartan ska framgå att bullerplank/skärm ej får 
stå närmare vägkant än 7 meter. 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger inom rekommenderat skyddsområde för farligt gods längs väg 
E4. Då väg E4 2015 får en ny sträckning anses en särskild riskutredning mindre 
aktuell. 
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2007 angivit att då området är planlagt sedan 
1964 omfattas det inte av strandskydd enligt strandskyddsbestämmelserna i 
miljöbalkens 7 kapitel. Formuleringen har därefter införts i planhandlingen där det 
kan läsas att då området är planlagt sedan 1964-07-27 omfattas det inte av 
strandskydd enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kapitel.  
 
I övergångsbestämmelserna för det nya strandskyddet som gäller sedan 1 juli 2009 
och som anger om strandskyddet inträder eller inte när detaljplaner, generalplaner, 
stadsplaner eller byggnadsplaner upphävs eller ersätts av en ny detaljplan anges 
följande: 
 
För ärenden som inletts före den 1/7 2009 och som dessförinnan omfattats av 
stadsplan, vilket är fallet för nu aktuellt planområde, gäller följande: 
 

 För ärenden som inletts före den 1/1 2010 och avslutats genom antagande 
av planen före den 1/1 2011 gäller inte strandskydd. 

 I övriga fall inträder strandskydd automatiskt inom strandskyddsområdet. 
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Ovanstående innebär, då planen ej avslutats genom antagande före den 1/1 2011, 
att strandskydd återinträtt i detaljplaneområdet. 
 
Enligt övergångsbestämmelserna till den nya strandskyddslagstiftningen ska 
strandskyddsfrågan därmed behandlas enligt de äldre bestämmelserna i och med 
att planarbetet har påbörjats före den 1 juli 2009. Kommunen måste därför 
ansöka hos länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet inom detaljplanen. 
Särskilt skäl for upphävande av strandskyddet inom detaljplanen ska anges. 
 
Övriga synpunkter 
 
Förorenad mark 
Planhandlingen anger att det inom området finns föroreningar som metaller, PAH 
och sulfidhaltigt material som behöver saneras. Planen innehåller bestämmelse om 
att markföroreningama ska vara avhjälpta innan bygglov kan ges för ändrad 
markanvändning. Genomförandebeskrivningen är dock något oklar gällande vem 
som ansvarar for detta. Beskrivningen anger att exploatören ansvarar för alla 
åtgärder inom kvartersmark, att SundsvalIs kommun är huvudman for gator och 
övrig platsmark inom planområdet. Samrådsredogörelsen anger att marken 
kommer att saneras av stadsbyggnadskontoret. Ansvaret för att markföroreningar 
saneras bör förtydligas i genomförandebeskrivningen. 
 
Kommentar:  
Buller och vibrationer. Planbestämmelserna revideras avseende riktvärden för buller vid 
fasad och uteplats samt för bullerplankets placering, minsta avstånd från vägkant. 
 
Strandskydd. Stadsbyggnadskontoret har hos länsstyrelsen ansökt om upphävande av 
strandskyddet 2011-07-08. Enligt beslut från länsstyrelsen 2011-07-20, skall strandskydd 
inte längre gälla för kvartersmark B och C1, allmän plats LOKALGATA, GCVÄG, gång 
och cykel, SKYDD, delvis för vall och skärm, PARK inom Nolby 5:9 m.fl. 
 
Förorenad mark. Genomförandebeskrivningen revideras med avseende på ansvaret för 
sanering av erforderliga markföroreningar. 
 
 
Trafikverket har yttrat sig 2011-05-05 
 
Buller 
 
Bullerplank 
För att minska bullerstörningarna från E4 planeras ett 170 m långt bullerskydd att 
uppföras utmed E4. Bullerskyddet utformas som en meter hög vall krönt med ett 
bullerplank på två och en halv meter, dvs. totalt 3,5 meter över vägbanan. Planket 
placeras utanför vägens säkerhetszon som räknas 7 m från vägkant.  
 
Enligt samrådsredogörelsen kommer frågan om ev. reflektion av trafikbuller att 
hanteras i samband med bygglovsprövningen. På samma sätt kommer man i 
bygglovsprövningen beakta att inte trafikbuller kan komma in genom luftintaget 
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på loftet ovanpå plan 3, och på det viset ge bullerstörningar i gröna rummet samt 
på balkongerna. 
 
Vallen kommer att utföras inom vägens säkerhetszon (7 meter från vägkant). Av 
den anledningen anser Trafikverket att släntutformningen ska utföras enligt 
sidoområdestyp B i VGU ”Vägars och gators utformning”. Vallen bör dessutom 
utformas med en platå längst upp för att underlätta skötseln.  
 
Bullernivåer 
Den reviderade bullerutredning har utgått ifrån planerad tågtrafik och hastigheter 
på ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. De ljudnivåer man kommer upp till 
med de ökande mängderna tågtrafik är en ekvivalent nivå på 58 dBA och 
max.nivå på 81 dBA från järnvägstrafiken, beräknat 8 meter över mark på översta 
planet. Dagens mängd tågtrafik kompletterat med den utökning som sker med 
öppnandet av Botniabanan ger en ekvivalentnivå på högst 56 dBA. 
 
En halvering av trafikmängden på väg som beräknas ske när E4-trafiken flyttas 
ger då med ett uppfört plank en högsta ekvivalent nivå på 51 dBA och en max. 
nivå på 69 dBA. Med befintlig E4-trafik får man en högsta ekvivalent nivå på 54 
dBA och en max.nivå på 69 dBA, dvs. man klarar riktvärdena för nybyggnation. 
 
Vibrationer 
Utförd vibrationsutredning visar att för att klara 0,4 mm/s vägd RMS behövs det 
med dagens tågtrafik en styv och tung grundläggning och styva bjälklag. Om en 
utbyggnad av Ostkustbanan förläggs i östra delen av korridoren, dvs. ca 50 m från 
planerat läge på byggnaden måste omfattande vibrationsdämpande åtgärder vidtas, 
ex. stödpålning.  
 
En utbyggnad i den ostligaste delen av korridoren är inte särskilt sannolik. 
Järnvägen kommer därför förmodligen inte att gå närmare än 140 meter (idag 150 
m) från den aktuella platsen, vilket kan påverka behovet för val av 
vibrationsdämpande åtgärder.  
 
Trafikverkets bedömning av buller- och vibrationsnivåer  
I bullerberäkningen anges att man med föreslagna åtgärder klarar riktvärdena 55 
ekvivalent nivå för vägtrafik och 60 dBA för järnvägstrafik, samt 55 ekvivalent 
nivå och 70 dBA max.nivå vid skärmad uteplats. Att använda sig av riktvärdet 60 
dBA anser inte Trafikverket är korrekt vid bedömning av en nybyggnation, se 
Boverkets allmänna råd. 
 
Det är också i detta fall svårt att motivera avstegsfall utifrån Boverkets allmänna 
råd eftersom fastigheten inte ligger inom en central del av en stad. Det är också 
svårt att uppnå en tyst sida, eftersom de lägenheter som vetter mot järnvägen har 
sina fönster mot det inglasade rummet och inte mot en utemiljö, dvs. det går inte 
att öppna ett fönster och vädra med utomhusluft. 
 
Trafikverket anser ändå att det är detta är en lämplig plats för bostadsbebyggelse 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är nära till affär, service, kollektivtrafik mm. I 
framtiden kan det också bli ett stationsläge i Kvissleby, som också förbättrar 
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möjligheterna för kollektivt resande.  Utifrån bedömningen att åtgärder vidtas för 
att minska bullernivåerna från vägtrafik samt utifrån övriga positiva aspekter som 
finns med fastighetens placering och utformning gör att Trafikverket bedömer att 
exploateringen är acceptabel. 
 
Trafikverket gör alltså här ett avsteg gällande kravet om 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå järnvägsbuller vid fasad då bostadshuset kompletterar befintlig 
bebyggelse längs ett kollektivtrafikstråk, som i framtiden eventuellt också kan 
komma att ligga i ett stationsnära läge vid ett utbyggt dubbelspår. 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå klaras däremot, och det finns något som kan liknas vid en 
ljuddämpad sida, även om den inte helt representerar vanlig utemiljö/-luft. 
 
Trafikverket anser dock att man i planbestämmelserna bör tydliggöra vilka 
riktvärden som man ska uppfylla, både när det gäller ekvivalentnivå och max. nivå 
vid fasad och vid uteplats. 
 
Planbestämmelser 
Planområdesgränsen bör inte gå i vägkant utan vid vägområdesgräns. Det måste 
framgå av plankartan/planbestämmelserna att planket/skärmen inte få stå 
närmare vägkant än 7 m. 
 
Ärende 
Trafikverket har fått ovanstående utställda detaljplan för yttrande. Planen syftar till 
att möjliggöra användning av området till bostadsbebyggelse. Området är 
bullerstört av både E4 och järnvägen. Flerbostadshuset kommer att ha 48 
lägenheter och det kommer att utformas som ett kretsloppshus. 
 
Planhandlingarna har kompletterats med en reviderad bullerutredning samt en 
vibrationsutredning. I dessa har man tagit hänsyn till den förändring av tågtrafiken 
som beräknas ske när dubbelspår anläggs mellan Gävle och Sundsvall. 
 
Det föreslagna planket har också flyttats ut 2 m från E4, så att det nu kommer att 
stå 7 m från vägkant. Planket är placerat på en ca 1 m hög vall, så att den totala 
höjden på planket över vägbanan blir 3,5 m. 
 
Kommentar:   
Trafikverkets bedömning av buller- och vibrationsnivåer samt 
planbestämmelser. Planbestämmelserna revideras avseende riktvärden för buller vid fasad 
och uteplats samt för bullerplankets placering, minsta avstånd från vägkant. 
 
Kommunala myndigheter och bolag: 
Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig 2011-04-20 och har inga 
synpunkter 
 
Koncernstaben har yttrat sig 2011-05-23 och har inga synpunkter 
 
Kultur&Fritid har yttrat sig 2011-05-11 
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Från Kultur- och fritid anses att även om det inte framgår vilka byggnader, 
exempelvis bryggor som kan bli aktuella så påverkas troligen inte fiskebeståndet. 
En annan synpunkt är att det är osäkert om det finns lämpliga platser för bryggor 
och båtar, eftersom det i området finns risk för höga vattenflöden och isgång i 
Ljungan. 
 
Kommentar: Det primära syftet med detta förslag till detaljplan är inte att förädla 
strandområdet. I arbetet med framtagandet av detaljplanen har dock lämnats en möjlighet att 
erbjuda bryggplatser. Kommunen har som fastighetsägare, rådighet utmed hela strandlinjen och 
varje ansökan om bryggplats prövas enligt gängse rutiner och praxis. 
 
Miljöförvaltningen har yttrat sig  2011- 05-12 
 
Miljökontorets synpunkter.  
Miljönämnden ser det som mycket positivt att projektet har en så uttalat 
miljöprofil. Man avser bygga ettflerfamiljshus med bl a sunda byggnadsmaterial, 
energieffektiva lösningar av uppvärrnning och ventilation, användning av 
förnyelsebar energi och lokalt omhändertagande av dag- och spillvatten. 
Fastigheten ligger centralt i Kvissleby med nära avstånd till service och 
kollektivtrafik.  
 
Det planerade huset ligger relativt nära E4. Väg- och tågbuller kommer att störa 
fastigheten. Miljökontoret bedömer dock att med de förslagna 
bullerskyddsåtgärderna kommer miljön att bli acceptabel ur bullersynpunkt. 
Tågbullernivåerna är visserligen över riktvärdena men det kompenseras med 
iordningställande av gemensam skyddad uteplats.  
 
Miljökontoret anser att frågan om föroreningar i mark är tillräckligt utredd för 
detaljplaneskedet. De föroreningar som påträffats kan hanteras i enlighet med 
föreslagen planbestämmelse, dvs. markföroreningarna ska vara avhjälpta innan 
bygglov beviljas.  
 
Man föreslår i programmet några alternativa sätt att ta hand om dagvatten från 
parkering och hustak. Val av alternativ behöver diskuteras vidare med MittSverige 
Vatten och miljökontoret i den fortsatta planeringsprocessen. 
 
Kommentar: Detaljplanen ger en möjlighet för lokalt omhändertagande av dagvatten  på 
mark som betecknats ”våtmark” i plankartan. Val av alternativ och metod för 
omhändertagande av dagvatten beaktas i bygglovskedet. Yttrandet föranleder inga revideringar i 
detaljplaneförslaget. 
 
MittSverige Vatten AB har yttrat sig 2011- 05-10 
 
Det är inga problem att ansluta tänkt byggnation till kommunalt vatten och 
spillvatten. Däremot tangerar tänkt byggnation spillvatten-ledning vid den norra 
gaveln, u-området och ledningsrätten för ledningen bör vara minst 4-5 meter på 
båda sidor från ledningens centrum, vilket kan innebära att ledningen måste 
flyttas. 
Kommentar: Yttrandet föranleder inga revideringar i detaljplaneförslaget. 

 



2011-08-26 SBN-2010-00157 07/1241  7  
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Antagande Utlåtande    
Detaljplan för Nolby 5:9 m.fl. 
 

Medelpads Räddningstjänstförbund har yttrat sig 2011- 04-14 
 
Områdets närhet till transportled för farligt gods (ca 50m) medför att 
Räddningstjänsten anser att man i enlighet med gällande översiktsplan för 
Sundsvall (2005) skall göra en riskanalys, där åtgärder för att uppnå säkerhet i nivå 
med iakttagande av skyddsavstånd presenteras.  
 
Hänsyn till ny sträckning av befintlig E4 kan inte göras avseende risk. Gällande 
föreslagen räddningsväg utmed befintlig GC-väg rekommenderas att samråd med 
Räddningstjänsten sker i god tid i planeringsstadiet, detta för att räddningsvägen 
skall motsvara de krav som ställs på densamma. 
 
Kommentar: En riskanalys har utarbetats och enligt denna rapport är slutsatsen att det 
aktuella planförslaget mycket väl kan anses uppfylla rimliga säkerhetsförhållanden efter 
genomförande av följande föreslagna åtgärder: 
 
Landskapsutformning 
- Utforma markplaneringen så att utspilld brännbar vätska inte rinner mot byggnaderna i 
planområdet. 
- Marken mot E4:an bör planeras så att den inte uppmuntras till vistelse. 
 
Skyddsåtgärder 
- Bullerplank/bullerskydd utformas så att de även kan utgöra strålningsskydd (skydd mot 
värmestrålning från en brand i fordon). I princip verkar ett bullerskydd även som skydd mot 
värmestrålning från en brand. Materialet i bullerskyddet bör emellertid vara värmeresistent, dvs 
glas som inte är brandhärdigt är olämpligt som skydd. 
- Det är en fördel att som i planen placera en garagelänga parallellt med E4:an så att de ger 
skydd mot vägen och bensinstationen. Där garagelängan inte ger skydd kan det bullerskydd som 
planeras utformas så att ett strålningsskydd skapas. 
 
Trafiktekniska åtgärder 
- Flytta den hastighetsnedsättning (70 -> 50) som idag, för norrgående trafik, sker vid 
fastigheten Nolby 5:194 längre söderut vid viadukten över järnvägen, innan backen ner mot 
planområdet. 
 
Tekniska åtgärder bostadshus 
- Entréer och utrymningsvägar förläggs så att de ej mynnar mot området mellan 
detaljplaneområdet och E4:an. 
- För att undvika brandspridning via fasader bör fasad mot E4:an utföras i obrännbart 
material. 
- Luftintag bör placeras så att de ej bidrar till att sprida brandrök eller andra giftiga 
gaser in i byggnaderna. 
 
Detaljplaneförslaget kompletteras med bestämmelser om skyddsanordningar och om utformning 
och placering av de relevanta byggnadstekniska delar som finns omnämnda i riskanalysen. 
Några av de åtgärder som finns omnämnda i riskanalysen, hänskjuts till bygglovsprövningen. 
Frågan om trafiktekniska åtgärder regleras inte i denna detaljplan. Frågan löses lämpligast i 
samråd med väghållaren.  
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Företag: 
 
E.ON har yttrat sig 2011-04-19 
 
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i rubricerat ärende.  
E.ON Elnät har i ett tidigare yttrande (samråd) daterat 2010-05-17, lämnat 
synpunkter på rubricerat förslag. 
 
Kommentar: Yttrandet föranleder inga revideringar i detaljplaneförslaget 
 
TeliaSonera har yttrat sig 2011-04-13 och har inga synpunkter. 
 
TS Skanova Access AB har yttrat sig 2011-04-18 
 
TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom aktuellt planområde. 
Kostnader för eventuell flytt och/eller skydd av TeliaSonera 
Skanova Access AB:s kabelanläggningar tas av för detta planområde aktuell 
exploatör. Kabelanvisning ska alltid begäras i god tid innan eventuella 
markarbeten påbörjas. 
 
Kommentar: Yttrandet föranleder inga revideringar i detaljplaneförslaget 
 
Privatpersoner: 
Lena Wilson har yttrat sig 2011-05-15 
 
Liksom miljökontoret är jag väldigt positiv till att det äntligen byggs ett 
flerfamiljshus med ett kretsloppstänkande i kommunen. 
 
Angående den växtlighet som finns längs Ljungans strand så vill jag framföra att 
den, för att den ska bli parkliknande och trevlig att både vistas i och fara igenom 
på strandleden behöver gallras så att det blir möjligt för träden att växa sig stora. 
 
Idag är det ett område mest fyllt av sly. För erosionsrisken borde det väl också 
vara en fördel om träden har möjlighet att växa till sig. Som det ser ut idag ger det 
inte alls en så positiv upplevelse att vistas i som det skulle kunna vara. Det känns 
inte heller tryggt då man går el cyklar på leden på grund av att växtligen är så tät. 
 
Med anledning av att det i detaljplanen anges att marktillstånd ska krävas för att få 
fälla träd i området anser jag att det ska beaktas att en gallring av träd/buskar 
inom området behövs för att skapa ett både trevligare och tryggare område i 
omgivningarna kring flerfamiljhuset och strandleden. En gallring borde även ske 
längs strandledens sträcka ända fram till Dingersjö vilket skulle ha en positiv 
påverkan på användningen av leden mellan Njurundabommen och Kvissleby. 
 
Kommentar: Det primära syftet med att bevara befintlig vegetation är att motverka erosion 
av strandområdet. Kommunen är huvudman för det park- och naturområde som finns i 
detaljplaneförslaget. Gallring av denna vegetation utförs av huvudmannen enligt gängse praxis 
och med beaktande av de bestämmelser som finns i detaljplanen. En avvägning görs sålunda av 
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