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Om uppdraget
Syftet med den aktuella planändringen är att möjliggöra en utbyggnad av Metsä
Tissues verksamhet inom Katrinefors bruk. Marken som berörs av planändringen
är redan idag planlagd för industriändamål, men planerna som gäller i området
idag är gamla och inte anpassade efter dagens behov och förutsättningar. Stadsplan
55 (16-MAF-1020) som gäller för den norra delen av området antogs 1946 och
stadsplan 170 ( 16-MAF-1087) som gäller för den södra delen av området antogs
1969.
När stadsplan 55 antogs avsattes mark för såväl järnvägsspår som en
högspänningsledning inom industriområdet - avsikten med det senare var
sannolikt att Grangärdet skulle försörjas med el på detta sätt, en lösning som inte
blev verklighet. Industrimarken delades även upp i två delar av ett skyddsområde
i väst-östlig riktning, sannolikt av brandskyddsskäl - något som man idag ser kan
hanteras mer ändamålsenligt i andra skeden än just detaljplaneskedet.
Vidare finns det i stadsplan 55 ett skyddsområde planerat mellan industrin och
intilliggande bebyggelse öster om denna - detta avses även i nuvarande planförslag
i huvudsak ligga kvar, men en mindre del av det - framförallt i höjd med Rickard
Hedlunds väg - föreslås tas bort i syfte att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad
av industrin. Inom det kvarvarande skyddsområdet möjliggörs även en skyddsvall.
Avslutningsvis medger stadsplan 55 endast en byggnadshöjd på 10,8 meter för
industrimarken - denna föreslås i två mindre delar av planområdet justeras till 20
respektive 32 meter; också detta i syfte att möjliggöra en ändamålsenlig om- och
utbyggnad av befintlig industriverksamhet.

4

Stadsplan 55

Stadsplan 170

Gällande planer i området
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Plankarta: ändring av stadsplan 55

Här möjliggörs en skyddsvall
Här tas skyddsområde för
högspänningsledning bort, då något
behov av detta inte föreligger.

Här ändras byggnadshöjden
till 20 meter.

Här tas markreservat för järnvägsspår bort.

Här tas skyddsområdet bort.
Här ändras byggnadshöjden
till 32 meter.
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Ersatt av Dp448
Ersatt av Sp222

Ersatt av Sp80

Ersatt av Dp344

Egenskapsgräns

Ersatt av Sp86

Sp55

Ersatt av Sp73

Sp16

0.0

Byggnadshöjd

Ersatt av Sp138

Skyddsområde utgår
inom egenskapsområdet
Prickmark utgår inom
egenskapsområdet

Ersatt av Sp224

Ersatt av Dp399

Del av Sp55 som har ersatts
av nyare planer

Ersatt av Sp211

Ersatt av Dp407
Skyddsområde utgår
inom egenskapsområdet

Ersatt av Sp170

Plankarta: ändring av stadsplan 55 - yta som får bebyggas efter antagandet av
föreslagen planändring illustrerad i ljusblått
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Möjlig utbyggnad av Katrinefors bruk idag
Nedan och på nästa sida redovisas fotomontage och perspektivbilder som
illustrerar vilka utbyggnader av verksamheten på Katrinefors bruk som är möjliga
att genomföra redan idag, inom idag gällande planer för området.
Modellen är något förenklad, men tar viss hänsyn till att planområdet delvis ligger
lägre än bostadsbebyggelsen i öster. I realiteten skulle utbyggnaden i anslutning
till Hagalundsgatan sannolikt till viss del även fortsatt döljas av vegetation på det
mellanliggande skyddsområdet.

Rickard Hedlunds väg, siktstråk västerut - byggnad möjlig att uppföra inom
gällande plan illusterad i vitt och med viss opacitet
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Hagalundsgatan, siktstråk västerut - byggnad möjlig att uppföra inom
gällande plan illusterad i vitt och med viss opacitet

Förrådsgatan

Marieforsleden

Kinnekullebanan

Göteborgsvägen

Byggrätt inom
intilliggande plan
meter

meter

Byggrätt industri byggnadshöjd 10
meter

Stengårdshults allé

Hagalundsgatan

Tidan

Sandbäcksvägen

Rickard Hedlunds väg

Holländaregatan

Byggrätt industri byggnadshöjd 10
meter

Drottninggatan

Muggebovägen

Planområdesgräns Sp55
Möjlig utbyggnad inom idag gällande planer för området

De blåa volymerna illustrerar den byggnation som är möjlig inom området i idag
gällande planer - den ljusare blåa volymen avser byggnation som möjliggörs inom
den intilliggande stadsplan 170, och den något mörkare blåa avser stadsplan 55.
Som synes är redan idag en omfattande utbyggnad av området möjlig, om än inte
helt ändamålsenlig då huskropparna inte skulle kunna byggas ihop och
byggnadshöjden är lägre än de behov som verksamheten har idag.
I realiteten skulle inte hela den blåa ytan bebyggas, då verksamheten även har
behov av kringytor såsom parkering och ytor för lastning och lossning, samt att
exempelvis dagvattenhantering måste kunna lösas på ett adekvat sätt, men detta är
en teoretisk maximal exploatering.
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Möjlig utbyggnad av Katrinefors bruk med en ändring av
stadsplan 55 (och stadsplan 170)
Nedan och på nästa sida redovisas fotomontage och perspektivbilder som
illustrerar vilka utbyggnader av verksamheten på Katrinefors bruk som blir
möjliga att genomföra med föreslagen ändring av stadsplan 55 (och tidigare
föreslagen ändring av stadsplan 170).
Modellen är något förenklad, men tar viss hänsyn till att planområdet delvis ligger
lägre än bostadsbebyggelsen i öster. I realiteten skulle utbyggnaden i anslutning
till Hagalundsgatan sannolikt till viss del även fortsatt döljas av vegetation på det
mellanliggande skyddsområdet.

Rickard Hedlunds väg, siktstråk västerut - byggnader möjliga att uppföra efter
ändring av Sp55 illusterade i vitt och med viss opacitet
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Hagalundsgatan, siktstråk västerut - byggnader möjlig att uppföra efter
planändringarna illusterade i vitt och med viss opacitet

Skyddsvall

Rickard Hedlunds väg

Holländaregatan

Planområdesgräns Sp55
Möjlig utbyggnad med en ändring av stadsplan 55 (och stadsplan 170)

De blåa volymerna illustrerar den byggnation som skulle vara möjlig med
föreslagna planändringar - den ljusare blåa volymen avser byggnation som
möjliggörs inom den intilliggande stadsplan 170, och den något mörkare blåa
avser stadsplan 55. Som synes avser den aktuella ändringen av stadsplan 55 i första
hand borttagande av diverse skyddsområden som i idag gällande plan för området
delar in industriområdet i flera mindre delar, men även två justeringar av
byggnadshöjden i mindre delar av planområdet och en mindre inskränkning i
skyddsområdet i planområdets östra del, i höjd med Rickard Hedlunds väg. Inom
det kvarvarande skyddsområdet möjliggörs även anläggandet av en skyddsvall.
I realiteten skulle inte hela den blåa ytan bebyggas, då verksamheten även har
behov av kringytor såsom parkering, ytor för lastning och lossning, samt att
exempelvis dagvattenhantering måste kunna lösas på ett adekvat sätt, men detta är
en teoretisk maximal exploatering.
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Skuggstudier
På följande sidor finns sammanställda skuggstudier som redovisar vilken påverkan
en teoretisk maximal utbyggnad i enlighet med föreslagen ändring av stadsplan 55
och även föreslagen ändring av intilliggande stadsplan 170 skulle få på
intilliggande bostadsbebyggelse.
Skuggstudierna bygger på en förenklad modell, som inte tar hänsyn till att
industrimarken är belägen lägre än bostadsbebyggelsen - i realiteten blir alltså
skuggpåverkan högst sannolikt något mindre omfattande än vad som illustreras
här. Skuggverkan från exempelvis träd illustreras inte.
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Skuggstudie 21 juni
Midsommar

09:00

12:00

15:00

18:00
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Skuggstudie - midsommar
På midsommarafton påverkas bostadsbebyggelsen öster om Katrinefors bruk av
skuggning från industrin enligt modellen från klockan 19:00, då fastigheterna
längst västerut på Stengårdshults allé och Hagalundsgatan börjar utsättas för viss
skuggverkan.
Som konstaterat är dock industribyggnaderna i realiteten belägna lägre än
bostadsbebyggelsen, varpå detta i verkligheten kan antas ske något senare än vad
modellen antyder.
Skuggstudien illustrerar ett maximalt utbyggt scenario i enlighet med vad
planändringen medger.

19:00

Hagalundsgatan
Stengårdshults allé
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Skuggstudie 21 mars / 23 september
Vår- och höstdagjämning

09:00

12:00

15:00

18:00
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Skuggstudie - vår- och höstdagjämning
Vid vår- respektive höstdagjämning påverkas bostadsbebyggelsen öster om
Katrinefors bruk av skuggning från industrin enligt modellen från klockan 16:00,
då fastigheterna längst västerut på Hagalundsgatan börjar utsättas för viss
skuggverkan. Vid denna tid på året går solen upp cirka 06:00 och ner cirka 18:20.
Som konstaterat är dock industribyggnaderna i realiteten belägna lägre än
bostadsbebyggelsen, varpå detta i verkligheten kan antas ske något senare än vad
modellen antyder.
Skuggstudien illustrerar ett maximalt utbyggt scenario i enlighet med vad
planändringen medger.

16:00

Hagalundsgatan
Stengårdshults allé
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Skuggstudie 21 december
Vintersolstånd

09:00

12:00

15:00

18:00
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Skuggstudie - vintersolstånd
Vid tiden för vintersolståndet påverkas bostadsbebyggelsen öster om Katrinefors
bruk av skuggning från industrin enligt modellen från klockan 13:00, då
fastigheterna längst västerut på Stengårdshults allé börjar utsättas för viss
skuggverkan. Vid denna tid på året går solen upp cirka 09:00 och ner cirka 15:10.
Som konstaterat är dock industribyggnaderna i realiteten belägna lägre än
bostadsbebyggelsen, varpå detta i verkligheten kan antas ske något senare än vad
modellen antyder.
Skuggstudien illustrerar ett maximalt utbyggt scenario i enlighet med vad
planändringen medger.

13:00

Hagalundsgatan
Stengårdshults allé
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Sammanfattning
En ändring av stadsplan 55 i enlighet med förslaget innebär en något större visuell
påverkan på intilliggande bostadsfastigheter än vad en utbyggnad i enlighet med
vad idag gällande plan möjliggör. De högre byggnadshöjderna innebär också att
närmast intilliggande bostäder kommer att utsättas för skuggverkan något
tidigare än vad de hade gjort med en utbyggnad enligt gällande plan. Det är
dock framförallt i anslutning till Rickard Hedlunds väg som byggnation
kommer att kunna tillkomma längre österut än tidigare, och här är det relativt
långt till närmaste grannar. Påverkan på intilliggande fastigheter bedöms inte vara
oacceptabelt stor och heller inte utgöra en betydande olägenhet enligt miljöbalken.
Vidare kan det konstateras att samtliga intilliggande bostadsfastigheter även
fortsatt kommer att ha betydligt mer än 5 timmar solljus per dygn i samband med
vår- och höstdagjämning, vilket är Boverkets minimirekommendation.
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